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【Perfil da Prefeitura de Okinawa】 Área total: 2.281,00 km² (aprox. 0,6% do Japão)

Uma Ilha rica em natureza e habitada por pessoas simpáticas

A Prefeitura de Okinawa está localizada na parte oriental do continente asiático, na ponta mais ocidental do 
arquipélago japonês. É uma prefeitura insular composta por 160 ilhas grandes e pequenas (incluindo 47 ilhas 
habitadas) em uma vasta área marítima de cerca de 1.000 km do leste ao oeste e cerca de 400 km do norte ao sul.
As ilhas Nansei situam-se em uma região de clima subtropical oceânico. São abençoadas com um excelente 
ambiente natural, com belos recifes de corais e vidas selvagens preciosas, e formaram uma cultura única por 
meio do comércio e intercâmbio com a China, países do sudeste asiático e outras regiões.
Nessas ilhas, mais de 1,45 milhão de pessoas moram com orgulho de ser Uchinanchu, reverenciando seus 
ancestrais e valorizando a tradição. Eles se dedicam ao desenvolvimento dessas ilhas enquanto mantêm uma 
comunidade comum com as pessoas de todo o Japão e do mundo.

População: 1.458.840 (aprox. 1,2% do Japão)
A partir de 1º de outubro de 2019

A partir de 1º de outubro de 2020



Recifes de corais se estendem por todo o mar ao redor de Okinawa

Cachoeira de Maryudu / Ilha Iriomote

Criaturas exóticas
e bonitas 

Ilhas Kerama

　A Prefeitura de Okinawa é uma região 
subtropical, e é abençoada com um 
clima agradável ao longo do ano. As 
águas azuis ao redor da ilha são um 
tesouro de peixes tropicais, recifes de 
corais e outras criaturas. E na parte 
norte da ilha principal de Okinawa e em 
i lhas remotas,  ex is tem f lo restas 
semelhante a uma selva, que abrigam 
animais, plantas e insetos que são 
unicos mesmo dentro e fora do Japão. A 
natureza é uma das coisas das quais a 
Prefeitura de Okinawa pode se orgulhar 
no mundo.
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Yanbarukuina (Okinawa Rallidae)

Besouro-escaravelho Yanbaru

Rochas de Tatame (pedra casco da tartaruga) / Ilha Kume

Mangue/ Ilha Kohama

Cerejeira flor de sino (Kanhizakura)

Alameda Fukugi / Cidade de Motobu

Buganvília

Manguezal de espelho / Ilha Iriomote

A riqueza da natureza nesta ilha é o que atrai
e impressiona muitas pessoas 
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