Viajando com
seu Pet na GOL

Ambientação
na caixa de
transporte

Apresente a caixa de transporte para o seu pet atrelado a algo agradável (reforço positivo).
O animal precisa ver o transporte como parte das suas coisas do dia a dia, como caminha,
comida, brinquedos e guia. Confira abaixo algumas dicas importantes:
Etapa 1
Ambientação

Para cães

•
•
•
•

Coloque petiscos dentro da caixa.
Brinque com o cachorro perto dela.
Coloque a cama e guarde os brinquedos na parte interna.
Dê as refeições dentro dela.

Etapa 2
Feche a porta e fique ausente
• Feche a caixa com o seu pet dentro.
• Aumente o tempo de permanência gradativamente.
• Depois de um tempo, fique ausente do ambiente. Quando
voltar, abra a porta e não faça festa. Aja com naturalidade.
• Ensine-o a beber água no dispositivo (bilha) que você
poderá acoplar à caixa de transporte se o pet viajar no
porão da aeronave.
• Acostume o seu bichinho com o som do motor de avião e
faça reforço positivo: dê petiscos, brinque e faça carinho.
Clique aqui e faça o download do áudio.

Etapa 3
Movimento e novos cenários
• O próximo passo é testar o pet dentro da caixa em
movimento.
• Se ele gostar de andar de carro, leve-o para um passeio.
• Caso contrário, leve a caixa para um local que ele goste
e repita o reforço positivo dentro dela.

Etapa 4
Comunicação
• Ao sair de casa, dê tchau para o seu cachorro (combine
uma frase de despedida).
• Se o transporte do pet acontecer no porão da aeronave,
no momento do check-in, se despeça com as mesmas
palavras que utiliza habitualmente.

Ambientação
na caixa de
transporte

Para gatos

Gatos são animais de comportamento independente e desconfiado, por isso é muito
importante que seu pet se acostume com a caixa de transporte para que ele viaje calmo
e tranquilo. Confira abaixo algumas dicas importantes:
Etapa 1
Mantenha a caixa de transporte
aberta em casa
Como os gatos são animais que gostam de se esconder,
e procuram cantos mais escuros reservados, deixar a caixa
aberta em casa pode ser uma boa oportunidade para criar
familiaridade e estimular a entrada voluntária.

Etapa 2
Deixe a caixa de transporte aconchegante
Para estimular a permanência do bichinho na caixa,
é importante deixá-la atrativa e confortável. Você pode colocar
toalhas, cobertores e até alguma peça de roupa, a fim de criar
um ambiente mais aconchegante.

Etapa 3
Associe a caixa de transporte
com experiências positivas
É fundamental que o animal associe a entrada na caixa
a algum benefício para ele. Assim, você pode colocar
brinquedos e alimentá-lo por lá. Recompensar positivamente
é uma estratégia eficiente.

Etapa 4
Feche a porta e fique ausente
Quando seu gato estiver ambientado e entrar
voluntariamente na caixa de transporte, siga os passos
abaixo:
• Feche a caixa com o seu gato dentro.
• Aumente o tempo de permanência gradativamente.
• Depois de um tempo, fique ausente do ambiente.
Quando voltar, abra a porta e não faça festa. Aja com
naturalidade.
• Ensine-o a beber água no dispositivo (bilha) que você
poderá acoplar à caixa de transporte se o pet viajar no
porão da aeronave. Acostume o seu bichinho com o som
do motor de avião e faça reforço positivo: dê petiscos,
brinque e faça carinho.
• Clique aqui e faça o download do áudio.

No dia da viagem
Estes são alguns passos
para seguir no dia da viagem,
para conforto e Segurança
do seu pet:

• Forre a caixa de transporte com um tapete higiênico e coloque uma
peça de roupa sua ou a mantinha preferida dele. O cheiro familiar fará
seu bichinho se sentir mais seguro. Certifique-se de que haja espaço
para ele se movimentar.
• Pratique atividades com ele no dia da viagem, no caso de um voo
à tarde ou noturno. Isso vai ajudar o seu animal de estimação a sentir
sono e dormir durante o trajeto.
• Entre 2 e 3 horas antes do embarque, dê alimentos que seu pet já
esteja acostumado. Dessa forma, será menos provável que ele fique
enjoado durante o voo. Ofereça água com frequência para que ele
não fique desidratado.
Lembre-se: no dia da viagem não é recomendado dar nenhum tipo de calmante ou medicamentos
não prescritos pelo médico veterinário.

Dog&Cat Cabine
Com o Dog&Cat Cabine, seu cachorro ou gato de até 10 kg viaja com você na cabine de passageiros,
abaixo do assento da poltrona à frente.
Ele deve permanecer dentro da caixa de transporte durante o embarque, todo o voo e desembarque.
Portanto, caminhe com ele antes de entrar na cabine para cansá-lo e, assim, tirar um bom cochilo na
viagem.
Tenha sempre com você o petisco favorito do seu pet. Você pode oferecer na decolagem e pouso para
aliviar a pressão no ouvido causada pela pressurização da aeronave. Fique à vontade para levar algum
brinquedo que o entretenha.
Os cães que viajam na cabine também precisam ser adaptados à caixa de transporte, caso contrário,
a chance de eles latirem por stress é grande. Veja outras dicas importantes para que o voo seja
prazeroso para ele, você e os demais passageiros:

Dog&Cat Cabine
1.

Acostume o pet à caixa de transporte.

2.

Escolha viajar no horário em que ele esteja mais tranquilo.

3.

Estimule atividades com o seu animal de estimação antes de embarcar,
como caminhadas pelo aeroporto ou brincadeiras.

4.

Dê petiscos para ele na decolagem e aterrissagem, aliviando assim
a pressão no ouvido.

5.

Durante o voo, distraia-o com seu brinquedo preferido ou um “recheável”
(brinquedos ocos onde são colocados dentro comida congelada ou petiscos).

6.

Alguns pets se assustam com o barulho dos motores da aeronave.
Busque acostumá-los a esse som em casa. Baixe aqui o áudio.

7.

A velocidade na hora da decolagem também pode assustá-lo.
Nessa hora, chame sua atenção com um petisco ou brinquedo.

8.

Fique tranquilo e transmita esse sentimento para o seu animal.
Consulte em nosso site toda a documentação necessária e as regras para viajar com o seu pet na GOL.

Dog&Cat + Espaço
Com o Dog&Cat + Espaço, seu pet viaja no porão da aeronave. Para utilizar esse serviço,
seu cão ou gato deve pesar até 30 kg, considerando o peso da caixa de transporte.
Você e seu bichinho de estimação estarão no mesmo voo.
Fique atento às informações de tamanho e peso da caixa de transporte disponíveis em
nosso site.
Saiba mais

Dúvidas frequentes para deixar você mais tranquilo com a viagem do seu pet:
O transporte aéreo de animais é seguro?
Sim, as regras operacionais de segurança para o transporte aéreo de animais são dispostas por um manual da IATA (Associação Internacional
de Transportes Aéreos), chamado Live Animals Regulations (LAR).
Esse manual, em conjunto com regras internas e recomendações da Boeing, definem os protocolos para transporte de espécies no porão.
O número de transportes desse tipo é limitado por voo para garantir o conforto e a Segurança de todos.

O ambiente é pressurizado? Qual é a temperatura?
Sim, o ambiente é pressurizado, garantindo o bem-estar dos animais durante o voo. A temperatura ambiente gira em torno de 15 °C em um
voo de cruzeiro, mantendo-se em temperaturas amenas durante os trechos da viagem.
Durante o embarque e desembarque, a temperatura ambiente em solo afetará a experiência do seu animal. Sendo assim, caso seu bicho de
estimação tenha sensibilidade a altas temperaturas, recomendamos que agende o trajeto em voos noturnos. Dessa forma, a temperatura será
ainda mais amena.

Por que a GOL não transporta animais com predisposição a problemas cardíacos
e respiratórios no porão?
O ar pressurizado dentro da aeronave é mais rarefeito que o ar do ambiente em terra, o que pode causar desconforto em animais com essas
condições.
Pets que apresentam essas condições podem ter mais dificuldade em lidar com o espaço restrito das caixas de transporte, causando ansiedade
e consequentemente desconforto respiratório.
Faça uma consulta com um veterinário e ateste que seu bichinho não possui predisposições e/ou problemas cardíacos e respiratórios, mesmo
que a raça não demonstre tais características.

Consulte em nosso site toda a documentação necessária e regras para viajar com o seu pet na GOL.

Com a GOL,
seu pet viaja
com toda
Segurança
e tranquilidade.
Confira a tabela
comparativa e escolha
o serviço ideal para
o seu pet:

Dog&Cat Cabine

Dog&Cat + Espaço

GOLLOG Animais

Cães e gatos
Outros Espécies
Viaja na Cabine
Viaja no compartimento
exclusivo para animais
Animais desacompanhados
Até 10kg com a
caixa transporte
Até 30kg com a caixa transporte
Até 150kg com a caixa de
transporte*
Preço fixos por trecho
Preço Variáveis por trecho
*Sujeito à aprovação da Qualidade.

