
A bandeira e seu protocolo 
 
A bandeira nacional é o símbolo de um país, portanto é fundamental manuseá-la com cuidado 
utilizando-a corretamente.  
 
Recentemente, o hasteamento de bandeiras internacionais vem aumentando devido à 
globalização. É importante salientar que a utilização correta das bandeiras é muito importante, 
pois caso contrário o ato pode se tornar indelicado para com o símbolo de outro país.  
 
No Japão não existe um regulamento próprio de utilização de bandeiras, assim segue-se o 
protocolo internacional.  

1. Regulamento na utilização de bandeiras 
 
   • Sendo a bandeira um símbolo do país, não deve estar suja ou rasgada.  
   • Deve-se levantar a bandeira até o topo do mastro. Em caso de hastemento em tripé,    a 
bandeira nunca deve tocar o chão. 
   • Em caso de hasteamento simultâneo de 2 bandeiras nacionais, elas devem ter o    mesmo 
tamanho ( o mesmo ocorre quando são colocadas na parede). 
   • Não é permitido hastear uma bandeira estrangeira sem haster a do próprio país. 
   • Não é permitido hastear 2 bandeiras em um mesmo mastro.  
   • A ordem de importância das bandeiras segue da esquerda para a direita (visto de    frente).  
   • Normalmente, bandeiras de associações e entidades não são hasteadas em    conjunto com as 
bandeiras nacionais. Caso isso ocorra, as bandeiras nacionais    devem ser maiores e devem ser 
posicionadas em lugar mais alto dos que as demais. 
   • Em caso de hasteamento de bandeiras de diversas categorias, a bandeira de 
maior    importância deve ser hasteada em primeiro lugar. 
   • As bandeiras devem ser hasteadas com o nascer do sol, ou no início do evento, e    arriadas ao 
pôr-do-sol, ou no final do evento.  
   • Em caso de luto, costuma-se hastear a bandeira a meio-mastro. Nesses casos, a    bandeira 
deve ser hasteada até o topo e abaixada até a metade do mastro. Para    arriá-la, é necessário 
hasteá-la novamente até o topo para depois poder abaixá-la.  
   • Faz parte do protocolo internacional, ficar em sentido ereto em sinal de respeito à    bandeira 
durante o seu hasteamento. 
 
2. Formato e tamanho das bandeiras 
 
Atualmente, no mundo existem mais de 180 países independentes que possuem bandeiras 
próprias cujos tamanhos e formatos são definidos de acordo com a legislação de cada país. 
Excetuando as bandeiras do Nepal e do Vaticano, peculiares pelo seu formato, o tamanho da 
maioria das bandeiras são de proporção 2 x 3 (padrão da ONU), sendo a parte interna na 
proporção de 1 x 2.  
 
A bandeira japonesa foi definida quanto ao seu tamanho na proclamação número 57 da datada de 
27 de janeiro de 1870, com as seguintes dimensões: 
 
   • 10 para o comprimento e 7 para a largura, 
   • O diâmentro do sol deve equivaler a 3/5 (três quintos)da largura, 
   • O centro do sol deve estar 1/100 (um centésimo) mais próximo ao lado do mastro. 

 
É comum demonstrar o respeito a visitantes estrangeiros em reuniões de 
negócios, recepção em empresas ou fábricas, e também em jantares hasteando a bandeira do 
país de origem do convidado, mas na grande maioria das vezes surgem dúvidas em como fazê-lo.
 
Em geral, as bandeiras têm as suas proporções definidas pela legislação de cada país, mas o 



tamanho em metros ou centímentros não é definido. Sendo assim, é possível escolher o tamanho 
da bandeira de acordo com o tamanho do local onde será hasteada. Veja o exemplo:  

Tipo Local para utilização 
Grande Hasteamento externo utilizando o mastro 
Médio Em eventos internos, reuniões e recepções 

 
É aconselhável hastear a bandeira grande em recepções de maior porte ou colocá-la na parede 
em ginásios de esporte. Em reuniões de pequeno porte ou jantares reservados, é interessante 
hastear uma bandeira de tamanho médio na porta de entrada do recinto.  
O tamanho da bandeira pode variar dependendo da ocasião em que será hasteada. O mais 
importante é lembrar que as bandeiras nacionais a serem hasteadas devem ser do mesmo 
tamanho.  
 
3. Como hastear a bandeira 
 
   • Para hastear somente a bandeira do país, ela deverá ser colocada no lado esquerdo    do 
edifício, logo após a entrada pelo portão 
 
 

 
 
 

   • Para hastear 2 bandeiras nacionais 
 
 
Via de regra, a bandeira mais importante é aquela pertencente ao próprio país. Porém, nos dias de 
hoje é possível notar a manifestação de grande respeito em relação aos outros países no ato de 
posicionar a bandeira nacional estrangeira em posição de destaque, no lado esquerdo (vista de 
frente) 

 

 



 

. É permitido cruzar as bandeiras, mas é imprescindível tomar cuidado para que, visualmente, a 
mais importante esteja do lado esquerdo. 

 

4. Para hastear mais de 3 bandeiras nacionais: 
 
   • Segundo às normas da ONU, a bandeira do país de origem deve ficar no meio, e as    dos 
outros países devem ser colocadas da esquerda para a direita seguindo a ordem    alfabética. 

 

   • Quando não for possível pendurar as bandeiras na parede por falta de espaço ,    pode-se 
colocá-las no sentido vertical 

 



 

. Porém, é muito importante ser    cuidadoso com as bandeiras que possuem detalhes nos cantos, 
como as dos EUA,    da Austrália e da Malásia. Nesses casos, o detalhe da bandeira, vista de 
frente, deve    ficar na parte superior esquerda. 

 

5. Para hastear mais de 4 bandeiras nacionais: 
 
Em geral, quando há mais de 4 bandeiras nacionais, elas devem ser hasteadas ou penduradas em 
ordem alfabética. 
 
 

 

Caso exista um número ímpar de bandeiras, é possível colocar a bandeira do país de origem no 
meio e organizar as demais em ordem alfabética iniciando pelo centro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
6. Bandeira de mesa 
 
As bandeiras de mesa seguem o mesmo protocolo do hasteamento. 

 

7. Hastear bandeiras nacionais juntamente com institucionais 
 
Sendo a bandeira o símbolo de um país, deve se evitar ao máximo o hasteamento das bandeiras 
de diferentes categorias. Porém, em caso de extrema necessidade, as bandeiras nacionais devem 
ser maiores do que as institucionais e hasteadas em mastros mais altos. 

 



 

8. Bandeira da ONU 
O regulamento da ONU datado de 20 de outubro de 1947 diz que : “A bandeira da ONU não deve 
estar abaixo das bandeiras nacionais. Ela deve ter o mesmo tamanho e ser hasteada 
simultaneamente e na mesma mesma altura das demais”. 
 


