 ۻOutras considerações
࣭Com base na lei de proibição para pequenos drones, etc., a zona de
exclusão aérea para pequenos drones é especificada.
ࠉ Para mais detalhes poderá consultar no site.


（Lei de proibição de voo para pequenas aeronaves não tripuladas.）
https://www.npa.go.jp/english/uas/uas.html

Comunicado do Ministerio da terra, infra-estrutura,
transporte e turismo do governo do japão.
As regras de voo de aeronaves não tripuladas estipuladas na Lei de Aviação são as seguintes.

ۻZona de exclusão aérea
※ Se você quiser voar, precisa de solicitar a permissão do Ministro da terra, infra-estrutura, transporte e turismo.

Ao redor de aeroporto

࣭Voar para locais como templos, santuarios, parques ou locais
especificos, pode ser proibido por decretos locais.

Acima de 150m de altura

Área densamente povoada



࣭Verifique o seguinte site para detalhes da Lei da Aviação.



http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html

【 Informativo do ministério dos assuntos internos e comunicação 】

150ｍ
ͤ Consulte o verso do panfleto.

ۻMétodo do voo

ͤ Se você quiser voar sem depender do método ⑤㹼⑩, será necessário aprovação pelo Ministro da terra,
infra-estrutura, transporte e turismo, portanto favor seguir os procedimentos prescritos.
① Proibido voar embriagado

② Conﬁrmação pré-voo

࣭Equipamentos de rádio não licenciados (incluindo aeronaves não tripuladas não
licenciadas) que não possuam a marca de adequação técnica não podem ser usados
no Japão, mesmo que sejam baseados em normas estrangeiras. Podendo ser de uso
ilegais. Para detalhes, por favor, verifique o seguinte site.

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/monitoring/

③ Prevenção de colisão

④ Proibição de voo perigoso

Doctor Heli

⑤ Vôo de dia（※１）

⑥ Dentro do alcance visual（※２）

⑦ Garan r a distância（※３）

illegal/monitoring_qa/index.htm

E-mail：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp

࠙Contato para mais informaçõesࠚ
Orgão responsavel por aeronave não tripuladas㸸
Ministério japonês da Terra, Infra-estrutura e Transportes.
Divisão de Segurança da Aviação
Em caso de duvidas, favor entrar com contato descrito abaixo;

E-mail：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp

※１：Ao amanhecer
até o por do sol

※２: Olho nu

※3: Pessoa (Terceiro) ou Objetos (Objetos de terceiro, corro, etc) é necessário manter no mínimo 30m de distância.

8. Vôo em locais de eventos
Local do evento

9. Proibido transportar
危険物輸送の禁止
mercadoria perigosa
Venenoso

Explosivos

Armas
Líquido inflamavel, etc...

Civil Aviation Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism, Japan

10. Proibição de lançamentos de objetos
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 ۻO que é "Aeronaves Não Tripuladas" sujeitas à Lei
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ÃÏÍÐÉÌÅÄ ÆÒÏÍ ÔÈÅ ÒÅÓÕÌÔÓ ÏÆ ÔÈÅ ²°±µ ÐÏÐÕÌÁÔÉÏÎ ÃÅÎÓÕÓ

da Aviação.
Aviões, helicópteros, planadores e dirigíveis que não podem ser abordados por
seres humanos e que podem ser operados por controle remoto ou piloto
automático (*).
(*) Exclui pesos inferiores a 200g (peso total da fuselagem e da bateria).
(Exemplo) Drone (multi-copter), máquina de controle de rádio, helicóptero de
pulverização de pesticidas.

 ۻÁrea densamente povoada
A área densamente povoada onde as aeronaves não tripuladas não podem voar no
céu, especificamente, é uma área densamente povoada (DID) como resultado do
censo japonês. Para detalhes sobre áreas de população intensiva, por favor consulte
o “Mapa Nacional de Áreas de Concentração da População” e verifique através do
site do Ministério da Terra, Infraestruturas, Transportes e Turismo do Departamento
de Aviação.

hp://maps.gsi.go.jp/#9/35.634977/139.629364/
&base=std&ls=std%7Cdid2015
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