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Dados Básicos VIDA E ETIQUETA  BÁSICA NO JAPÃO
Área total 
377.923 quilômetros quadrados 
(florestas: 66,4%,terras cultivadas: 12,6%) 
(2005/2006)*
População
127,77 milhões (2006)*
A décima maior população do mundo (2005)*
Capital 
Tóquio (população: 12.571.000) (2005)*
Moeda (final de 2007)  (Banco do Japão)
Iene (¥) 
1 dólar norte americano = 113,12 ienes 
1 Euro = 166,47 ienes
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Produto Interno Bruto (2006, Banco Mundial)
US$ 4.900  bilhões

GNI per capita (2006, Banco Mundial)
US$ 38.410

Ranking do GNI (2006, Banco Mundial) 
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●

●

O que  fazer quando alguém 
se curva para você? 
No Japão, curvar-se é uma forma de cum-
primento. Quando alguém se curva, a 
norma geral é curvar-se em retribuição.  
Se quem o cumprimentar tiver um status 
superior,  a regra é se curvar ainda mais e 
por um tempo maior. Esse gesto também 
pode ser usado como uma demonstração 
de apreço e pedido de desculpas. 

Como agir ao visitar
um amigo?
Saudações
Se a visi ta for pela manhã, 
cumprimente-o dizendo: ohayo 
goza i -masu .  A exp ressão  
adequada, se for à tarde, é 
k o n n i c h i - w a ,  e ,  à  n o i t e ,  
komban- wa. 
O anfitrião responderá ohairi 
kudasai, que significa “entre, 
por favor” , para convidá-lo a 
entrar.  Ao entrar pela porta da 
frente, diga ojama shimasu, que 
signif ica “Com l icença, vou 
entrar em sua casa” .

Antes de entrar
Ao entrar em uma casa japo-
nesa, sempre tire os sapatos.

À Mesa
Antes da re fe ição cada 
pessoa diz, Itadakimasu,  e 
após, gochisosama deshita. 
Ambas as frases expressam 
apreciação pela comida.
Em residências particulares, 
geralmente são servidos 
vários pratos  para cada um. 
Porções individuais são 
colocadas para os convida-
dos  nos  seus  p róp r i os  
pratos, em uma disposição 
definida (ver figura à direi-
ta). A comida também pode 
ser servida em pratos maio-
res para serem partilhados 
com outros que estiverem à 
mesa.

O uso de hashi
O costume em geral é segurar 
a tigela de arroz com a sua 
mão esquerda e utilizar a mão 
direita para pegar o alimento 
com o hashi (vide figura).

Forma apropriada de
tomar bebidas alcoólicas
Normalmente ,  as  pessoas 
servem umas às outras,  não 
sendo costume servir o próprio 
copo. Os integrantes do grupo 
o b s e r v a m  o s  c o p o s  d o s  
dema i s ,  e  se r vem ma i s  à  
medida que se esvaziam. Os 
japoneses não bebem apenas 
saquê, mas também apreciam 
cerveja, vinho e uísque.

Jantando fora
Alguns restaurantes expõem 
nas vitrines reproduções, feitas 
d e  c e r a ,  d o s  p r a t o s  q u e  
servem. Pode-se escolher a 
partir dessas imitações ou de 
fotos do cardápio. Não é neces-
sário dar gorjeta no Japão.

Intervalos para o chá
Em muitas casas japonesas, 
se oferece chá verde, café 
ou chá preto, de acordo com 
a preferência do convidado.  
Os japoneses não tomam 
chá verde com açúcar ou 
com leite. Muitas vezes, o 
chá verde é acompanhado 
de um doce japonês. 

Expectativa média de vida ao 
nascer (2006)* 
Homens: 79,00 anos 
Mulheres: 85,81 anos

●

Feriados nacionais

(Centro de Estatísticas/ Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações)

Ano Novo
Dia da Chegada à Maioridade
Dia da Fundação Nacional
Dia do Equinócio de Primavera
Dia de Showa (Dia de Homenagem ao Imperador Showa)
Dia Memorial da Constituição
Dia do Verde
Dia das Crianças
Dia do Mar
Dia do Respeito aos Idosos
Dia do Equinócio de Outono
Dia do Esporte
Dia da Cultura
Dia de Graças ao Trabalho
Aniversário do Imperador

1ª de janeiro 
2ª segunda-feira de janeiro 
11 de fevereiro
próximo a 21 de março
29 de abril
03 de maio 
04 de maio
05 de maio 
3ª segunda-feira de julho 
3ª segunda-feira de setembro
próximo a 23 de setembro 
2ª segunda-feira de outubro 
03 de novembro 
23 de novembro 
23 de dezembro 
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●
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Bandeira e Hino Nacionais 
A bandeira nacional do Japão é conhecida 
como hi-no-maru. Tem um círculo vermelho, 
que simboliza o sol, no centro de um campo 
branco. As palavras do hino japonês Kimigayo 
se baseiam em um poema waka, escrito há 
mais de 1.000 anos, e expressam o desejo de 
prosperidade nacional e paz eterna.
Clima* 
O arquipélago japonês se estende por cerca de 3.000 quilômetros, 
formando  um eixo de norte a sul,   com grandes  variações  climáticas  
– clima subártico na região norte, temperado na região central e subtro-
pical na região sul.

Precipitação e temperatura média mensal (1971-2000)

 Estados Unidos da América
13.446
27,7%

Japão
4.900
10,1%

Outros
15.499
32,0%

Alemanha 3.018 6,2% 

China: 2.642 5,5%
Reino Unido 2.425 5,0%

Países Baixos
5,45 5,2%

Itália 3,64 3,5% 

Suécia 3,95 3,8%

Espanha 3,81 3,6%

Canadá 3,68 3,5 %

França 2.298 4,7% 
Itália 1.876 3,9% 

Espanha 1.201 2,5%

Canadá 1.177 2,4%

Total
48.482

(unidade: bilhões de US$)

Total
104,42

(unidade: Bilhões de US$)

Estados Unidos da América
23,53
22,5%

Reino Unido
12,46
11,9%

Japão
11,19
10,7%

Outros
15,68
15,1%

França
10,60
10,2%

Alemanha
10,43
10,0%

Algumas expressões
japonesas úteis
Muito prazer :  hajimemashite 
Obrigado: arigatou 
Adeus:     sayonara

Legumes cozidos

Peixe grelhado

Picles japonês Arroz 
cozido no vapor Sopa de

soja 

Legumes
com tempero japonês

Tóquio

LINKS ÚTEIS
Primeiro-ministro do Japão e seu Gabinete 
http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html
Ministério dos Negócios Estrangeiros
http://www.mofa.go.jp
Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações
http://www.soumu.go.jp/english/index.html
Web Japan
http://web-japan.org
Instituto de Pesquisa Sócio-Econômica 
http://www.esri.cao.go.jp/index-e.html
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Valor Total da Balança Comercial (2006, Ministério da Economia, 
Comércio e Indústria)
Importação:

Exportação:

Principais parceiros comerciais (2006, Ministério da Economia, 
Comércio e Indústria)
Importação:

Exportação:

Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) (desembolso 
líquido) (2006, OECD/DAC)

US$ 579.010 milhões
Equipamentos e maquinárias: 28,5%, Combustíveis 
minerais: 27,7%, Produtos alimentícios: 8,5%, Produ-
tos químicos: 7,3 %, Têxteis: 5,1%. 
US$ 646.693 milhões
Equipamentos e maquinárias: 68,7%, Produtos quími-
cos: 9,0%, Produtos metálicos: 7,7%.

Ásia (43,6%), Oriente   Médio (18,8%),
América do Norte (13,4%), União Européia (10,3%)
Ásia (47,5%), América do Norte (24,0 %), União Euro-
péia (14,5%)

●

●

●
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O sumo é o esporte nacional do Japão e 
tem uma história de mais de 1.000 anos. 
Os lutadores penteiam-se como os 
samurais, e nos dão uma noção da 
aparência dos japoneses, no passado. 
Lutadores estrangeiros, recentemente, 
ganharam espaço nessa modalidade de 
luta. 

SUMO

O beisebol é um dos esportes mais 
populares e com mais público, no Japão. 
Há doze times profissionais: seis na Liga 
Central e seis na Liga do Pacífico. Cada 
vez mais, os jogadores optam por uma 
carreira de beisebol na liga profissional 
americana, seguindo os passos de Ichiro 
e Matsui. Ligas juvenis de beisebol 
também possuem fãs entusiasmados.

BEISEBOL

O número de fãs de futebol vem crescen-
do desde o estabelecimento da Liga 
Profissional de Futebol do Japão ou J. 
League, em 1992. E, o fato do Japão e a 
Coreia terem sediado os jogos da Copa 
do Mundo, da FIFA, em 2002, intensifi-
cou esse interesse.

FUTEBOL

Muitos japoneses se dedicam a artes 
marciais como o judo, o kendo, o karate 
e o aikido. O judo, que significa “a manei-
ra gentil” pela qual os oponentes são 
dominados, usando sua força, ganhou 
popularidade internacional, e firmou-se 
como uma modalidade olímpica oficial. 
Do mesmo modo, o kendo, que utiliza 
espadas de bambu e armaduras para 
proteção, tem atraído aficionados no 
exterior, nos últimos anos.

BUDO (ARTES MARCIAIS)

São considerados esportes populares no Japão o judo, o 
kendo, o karate e outras artes marciais tradicionais, além de 
esportes originários do exterior como o beisebol e o futebol. 
No verão, o surfe e o iatismo são bastante populares, assim 
como o esqui e o snowboard, no inverno. Além disso, o beise-
bol profissional, o sumo, o golfe profissional e alguns outros 
esportes também têm bastante público.

Após a Segunda Guerra Mundial, a vida no Japão mudou 
significativamente, tornando-se mais ocidentalizada. Há uma 
mistura de elementos japoneses e ocidentais na alimentação, 
vestuário e habitação. Assim, em relação à alimentação, 
pode-se comer tempura num dia, e no outro, hambúrguer ou 
macarrão chinês. 

Durante anos, os japoneses absorveram muitas ideias do exte-
rior, inclusive tecnologia, costumes e outros elementos culturais, 
desenvolvendo uma cultura singular. O atual estilo de vida japo-
nês resulta da mistura da cultura tradicional, com influências 
asiáticas, e da cultura moderna, refletindo influências ocidentais.

Embora acredite-se que os primeiros seres humanos viveram 
no arquipélago japonês há mais de 10.000 anos, a origem do 
povo japonês ainda permanece desconhecida. Esta cultura 
singular tomou forma nos anos subsequentes, enquanto rece-
bia influências variadas da China  e da Península Coreana. 

A economia do pós-guerra do Japão expandiu-se notavelmente, 
mantendo uma taxa média de crescimento anual de 8% de 1953 
a 1973, o que tornou o país a segunda maior economia mundial, 
após os Estados Unidos. Apesar de vários problemas decorren-
tes da poluição ambiental, durante o período do rápido cresci-
mento dos anos 60, os esforços e o entusiasmo do governo, da 
indústria e dos cidadãos possibilitaram a superação desses 
problemas. Atualmente, o país participa ativamente de questões 
ambientais em todo o mundo, valendo-se dessa experiência. 

A Dieta (poder legislativo) é composta pela 
Câmara dos Representantes, ou Câmara 
Baixa, com 480 membros e a Câmara dos 
Conselheiros ou Câmara Alta, com 242 
membros. O poder executivo é exercido, 
através de sistema parlamentarista, pelo 
Gabinete. Sob a liderança do primeiro-
ministro, funcionam  doze  ministérios. O 
Poder Judiciário foi outorgado ao Supremo 
Tribunal e a instâncias superiores, bem 
como às comarcas e a outros juizados de 
competência específica.

ESTRUTURA GOVERNAMENTAL 

O Imperador é o símbolo do Estado e da 
unidade do povo, não possuindo poder de 
governar. Todos os atos do Imperador, em 
relação ao Estado, são recomendados e 
aprovados pelo Gabinete. O atual Impera-
dor, Akihito, subiu ao trono em 1989, como 
o 125º da linhagem imperial. O Imperador 
Akihito e a Imperatriz  Michiko foram aben-
çoados com três filhos e quatro netos. 

FAMÍLIA IMPERIAL

No Japão, há 47 províncias e um total de 
aproximadamente 1.800 cidades, municí-
pios e vilas (Abril,2007).* Cada municipa-
lidade tem sua própria assembleia. Os 
governadores das províncias e os prefei-
tos das cidades e municípios são esco-
lhidos por voto popular. O sistema de 
governo local é regido por uma forma de 
democracia direta, mais do que a que 
rege o governo central.

GOVERNOS LOCAIS E CENTRAIS

Após o final da Segunda Guerra Mundial em agosto de 1945, 
o Japão deu os primeiros passos para tornar-se uma nação 
democrática. A Constituição do Japão, que entrou em vigor em 
1947, baseia-se em três princípios: soberania do povo, respei-
to aos direitos humanos fundamentais e renúncia à guerra. A 
Constituição também determina a independência dos três 
poderes públicos: o legislativo, o executivo e o judiciário.

No Japão, as quatro estações do ano 
são claramente distintas, e há muitas 
atividades de lazer em cada uma delas. 
Na primavera, há festas embaixo das 
cerejeiras floridas, e o verão, é a época 
de festivais e queimas de fogos de artifí-
cios. Pessoas dançam canções de bon-
odori, vestidas de yukata (um quimono 
informal), saboreando diversos petiscos 
em barracas ao ar livre. No outono, 
caminha-se pelas montanhas para ver as 
folhas multicoloridas e no inverno, há o 
alvoroço das atividades em estações de 
esqui, no circuito de neve do país. 

ATIVIDADES  SAZONAIS DE LAZER

O arroz é a base da dieta japonesa e 
geralmente come-se com os hashis. 
Alguns pratos japoneses famosos são 
sushi, tempura e soba. Atualmente, a 
culinária japonesa oferece uma ampla 
variedade, além da alimentação mais 
tradicional, incorporando elementos da 
Ásia, Europa e América do Norte na dieta 
diária.

ALIMENTAÇÃO

A maioria das residências do Japão, de 
antes da guerra, era de madeira coberta 
com telhados, e tatames no chão, em 
todos os cômodos. Atualmente, de modo 
geral, as estruturas residenciais têm 
cômodos em estilo ocidental com pisos 
de madeira e, em áreas urbanas, muitas 
famílias vivem em prédios de vários 
andares. 

HABITAÇÃO

O ensino fundamental obrigatório japo-
nês é de nove anos. A primeira etapa é 
de 6 anos e a segunda de 3 anos. 97,7% 
dos japoneses cursam o ensino médio (3 
anos) e 49,4% fazem curso superior em 
universidades ou cursos técnicos 
(2006*). O ano letivo se inicia em abril.

EDUCAÇÃO

Essas formas de arte buscam a verdade 
através de princípios profundos e domínio 
de regras de boas maneiras e formalida-
des. A cerimônia do chá enfatiza o espírito 
de wabi, o desejo de simplicidade material 
e total liberdade espiritual. O anfitrião e 
seus convidados apreciam o momento de 
servir e receber uma xícara de chá, como 
algo especial e único em suas vidas. No 
ikebana, é feito um arranjo de flores da 
estação para criar um equilíbrio estético 
entre as flores, o vaso e o ambiente. 

CULTURA TRADICIONAL 
-CERIMÔNIA DO CHÁ E IKEBANA

J-pop ou música popular japonesa, e enka, 
as baladas populares japonesas, são o 
gênero mais popular de música japonesa. 
O karaoke, a ideia de um espaço para 
cantores amadores, se espalhou por todo 
o mundo, tal como as animações e histó-
rias em quadrinhos japonesas, familiares à 
geração mais jovem. Entre as obras mais 
populares estão: o Astro Boy, Doraemon, 
Pokemon e Tales from Earthsea. 

CULTURA MODERNA
-CULTURA POP

O kabuki, uma das principais artes cênicas 
tradicionais do Japão, originou-se de 
peças folclóricas do século XVI. Todos os 
papéis são representados por homens 
exageradamente maquiados, trajando 
roupas grandiosas num cenário elaborado. 
O noh apresenta atores mascarados e 
vestidos luxuosamente, e é apresentado 
com o kyogen, intervalos cômicos entre os 
atos de noh. Ambos são considerados 
como “obras-primas” pela UNESCO.

CULTURA TRADICIONAL
-KABUKI, NOH E KYOGEN

Dois japoneses receberam o Prêmio Nobel 
de literatura: Yasunari Kawabata e Kenza-
buro Oe. Livros de jovens escritores, como 
Haruki Murakami e Banana Yoshimoto, 
são traduzidos para vários idiomas e reco-
nhecidos internacionalmente. 

CULTURA MODERNA
-LITERATURA

A autoridade do Imperador foi restaurada  
com a renúncia ao poder do xogum em 
1867, conhecida como a Restauração 
Meiji. Com o controle sobre os assuntos de 
Estado, o novo governo do Imperador Meiji 
promoveu políticas de ocidentalização, 
incluindo o estabelecimento de um sistema 
parlamentarista, a formulação de uma 
constituição, a reforma do sistema de 
governo local e um moderno sistema de 
ensino. A cultura ocidental foi ativamente 
introduzida na política de intensificação da 
prosperidade nacional e poderio militar.

PERÍODO MODERNO

Posteriormente, a partir do final do século 
XII, a classe guerreira ganhou gradual-
mente força e poder. Durante o xogunato 
Tokugawa,a capital passou a ser Edo, 
atual Tóquio. Essa época, no início do 
século XVII, foi marcada por muitos anos 
de disputa e troca de muitos regimes. O 
governo de Edo adotou a política nacional 
de isolamento, limitando o contato com 
países estrangeiros. A chegada ao Japão 
do Comodoro Perry, em 1853, encerrou 
essa política de portas fechadas. 

SOCIEDADE GUERREIRA (SAMURAI)

A cultura budista, fortemente influenciada 
pela China, floresceu no século VIII. A 
capital foi transferida para a atual cidade 
de Kyoto, onde o governo aristocrático foi 
exercido por um longo período. O conto 
de Genji, considerado o romance mais 
antigo do mundo, foi escrito nessa época.

ARISTOCRACIA 

No Japão, o cultivo de arroz e a utilização 
de ferramentas metálicas começaram há 
pelo menos 300 anos A.C.. Um sistema de 
governo centralizado no Imperador se 
desenvolveu entre os séculos IV e VII, com 
a capital localizada na atual província de 
Nara.

PRIMÓRDIOS

Atualmente, as principais exportações 
incluem equipamentos e maquinários 
(equipamentos elétricos e de precisão, e 
automóveis). Os principais itens de impor-
tações são maquinários, derivados de 
petróleo e alimentos. O Japão obteve no 
seu balanço anual de 2005, um superávit 
de US$ 170,4 bilhões, sendo que as 
reservas em moedas estrangeiras ficaram 
em US$ 973 bilhões, em dezembro de 
2007. (FMI, Ministério das Finanças). 

COMÉRCIO EXTERIOR

O Japão depende das importações para o 
fornecimento de alimentos já que sua taxa 
de autossuficiéncia é baixa, e apenas 
12,6% da sua área é utilizada para agrope-
cuária (2005)*. Por ser uma ilha, seu povo 
desenvolveu predileção por frutos do mar. 
A nação ocupa a quinta posição no ranking 
mundial, no total anual de captura de 
pescados. (2005, Ministério da Agricultura, 
Silvicultura e Pesca). 

AGRICULTURA E PESCA

O período de rápido crescimento no Japão 
(da década de 50 à década de 80) foi princi-
palmente impulsionado pelo setor secundá-
rio com atividades tais como a produção de 
aço, a construção naval, a fabricação de 
automóveis e de equipamentos elétricos. A 
valorização do Iene, que teve início em 
1985, fez com que muitos fabricantes 
japoneses deslocassem a produção para o 
exterior. 4,3% da população ativa está 
atualmente empregada em indústrias do 
setor primário (agricultura, etc), 27% no 
setor secundário e 67,7% em serviços e 
outras indústrias do setor terciário (2006)*.

ESTRUTURA INDUSTRIAL

Equipamentos elétricos e automóveis são 
os dois maiores produtos de exportação 
industrial. 373.481 robôs industriais, 40,5% 
do total do mundo, estavam em operação 
no final do ano 2005. Pesquisas e esforços 
para o desenvolvimento da biologia, quími-
ca, física e outros campos de tecnologia de 
ponta estão sendo realizados. (Associação 
de Robôs do Japão)

INDÚSTRIAS DE MANUFATURA

O Japão está profundamente envolvido em 
diversas atividades em prol da paz, da pros-
peridade e da estabilidade mundial. 
Enquanto busca soluções para questões 
mundiais como o terrorismo, a economia 
mundial, a proteção ambiental, entre outras, 
o Japão exerce também um papel ativo 
para garantir a estabilidade em questões 
regionais, que poderiam causar impacto na 
comunidade internacional,  fortalecendo os 
vínculos e a cooperação com as principais 
potências mundiais, com ênfase nas 
relações com os Estados Unidos.
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LOCAIS TURÍSTICOS NO JAPÃOLOCAIS TURÍSTICOS NO JAPÃO
O Japão é um arquipélago, composto de quatro ilhas principais: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, além de milhares de ilho-
tas. Coberto por floresta em sua maior parte, o país foi abençoado com uma bela paisagem  nas quatro estações e uma herança 
cultural rica e cultivada pela história e pela tradição. 

Muitos moradores das aldeias históricas de Shiraka-
wa, na província de Gifu, e de Kamitama e Taira, na 
província de Toyama, ainda vivem em fazendas e 
casas espaçosas com telhados de sapé em declive 
(estilo gassho), onde mantém um estilo de vida tradi-
cional, em um clima severo marcado por pesadas 
nevascas. 

Região Chubu
VILAS HISTÓRICAS DE SHIRAKAWAGO E GOKAYAMA
8 C

O Shinkansen, trem-bala, trafega a uma velocidade 
acima de 200 km/h, podendo chegar a 300 km/h. Foi 
inaugurado em 1964, ligando Tóquio a Osaka. Atual-
mente, o sistema de trens conecta Tóquio à maior 
parte das cidades principais do país, e é muito utili-
zado tanto para viagens de negócios, quanto para 
turismo. 

TRENS SHINKANSEN

A mais imponente montanha do Japão, o Monte Fuji, 
com 3.776 metros de altura, é adornado por inúmeros 
lagos e bosques. Possui uma bela forma cônica, 
esculturada por  camadas de lavas vulcânicas, com 
uma longa base em declive. Há mais de trezentos 
anos, o vulcão permanece inativo. O povo japonês 
elegeu o Monte Fuji, desde tempos antigos, como 
uma montanha sagrada.

Região Chubu
MONTE FUJI 
7

Tóquio é a capital e o centro político-econômico do 
Japão. Ela reúne os recursos de um moderno centro 
urbano, com suas ruas repletas de arranha-céus, e os 
elementos tradicionais que refletem 400 anos de 
história. Seu antigo nome era Edo.

Região Kanto
TÓQUIO
6

O Santuário Toshogu é o mausoléu de Ieyasu Tokuga-
wa, que uniu o país no início do século XVII e fundou 
o Xogunato Tokugawa (1603-1867). Pavilhões de san-
tuários esplendidamente decorados com esculturas 
ornadas são rodeados pela floresta.

Região Kanto
SANTUÁRIOS E TEMPLOS DE NIKKO.
5 C

O Festival de Nebuta ocorre anualmente no verão, 
nas cidades de Aomori e Hirosaki. O festival apresen-
ta uma parada com grandes lanternas em forma de 
animais e figuras históricas. Centenas de dançarinos 
e dançarinas, conhecidos como haneto, dançam 
freneticamente pela rua em meio a gritos e urros.

Região  Tohoku
FESTIVAL DE NEBUTA (NEPUTA)
3

Este festival, concebido há mais de meio século, atrai 
mais de dois milhões de visitantes anualmente, do 
Japão e do exterior. Estátuas de neve e esculturas de 
gelo de vários tamanhos e formas ficam expostas no 
centro de Sapporo, em fevereiro, nos sete dias do 
festival.

Hokkaido
FESTIVAL DE NEVE DE SAPPORO
2

C Patrimônio Cultural da Humanidade N Patrimônio Natural da Humanidade

Shiretoko está localizada na zona temperada, dentro 
da área sazonal de gelo marinho, na mais baixa latitu-
de. O gelo marinho, bem como as florestas intactas e 
os rios, originam os organismos vivos em Shiretoko, 
apoiando seus ecossistemas integrados.

Hokkaido
SHIRETOKO
1 N Osaka inicialmente desenvolveu-se como uma cidade 

comercial. Hoje, juntamente com Tóquio, é um dos 
mais importantes centros comerciais do Japão. É 
famosa por suas “808 pontes”, numerosos rios e 
canais, que cruzam os bairros urbanos.

Região Kinki
OSAKA
11

A ponte Seto Ohashi que se estende entre as ilhas de 
Honshu e Shikoku, através do Mar Setonaikai, conec-
tando as províncias de Okayama e Kagawa, é a ponte 
mais longa do mundo, com estradas e trilhos ferroviá-
rios. A ponte se divide em seis segmentos que 
formam uma distância total de 9,4 quilômetros.

Shikoku
PONTE SETO OHASHI
14

O Monte Aso é um vulcão ativo localizado quase no 
centro de Kyushu. A caldeira, formada pela atividade 
vulcânica ao longo dos últimos 30.000 anos, mede 20 
quilômetros de diâmetro. A área é rica em fontes 
termais, nascentes e gramados. 

Kyushu
MONTE ASO
17

Essa ilha montanhosa possui vários picos com mais  
de 1.000 metros acima do nível do mar, fornecendo 
assim um lar para a vegetação dos climas subtropical 
ao subártico. A vegetação mais comum são os cedros 
gigantes de Yakushima com no mínimo 1.000 anos de 
idade.

Kyushu
YAKUSHIMA
18 N

Nessa área montanhosa, fronteira entre as províncias 
de Akita e Aomori, está localizada a maior floresta 
virgem de faias do mundo. 

Região  Tohoku
MONTANHAS SHIRAKAMI.
4 N

Região Kinki
MONUMENTOS HISTÓRICOS DA ANTIGA
KYOTO (CIDADES DE KYOTO, UJI E OTSU)
Kyoto foi o centro da corte imperial, do século VIII até 
o final do século XIX. É uma área rica em santuários, 
templos, jardins e ruas que representam épocas anti-
gas e pode ser considerada o berço da cultura japo-
nesa. 

9 C

Yoshino e Omine, Kumano Sanzan e Koyasan são 
três locais sagrados nessas montanhas, unidas por 
rotas de romaria até as antigas capitais Nara e 
Kyoto, refletindo a fusão entre o Shinto, com suas 
raízes nas antigas tradições de adoração da natureza, 
e o Budismo.

Região Kinki
AS MONTANHAS KII
12 C

O Castelo Himeji é um notável exemplo da arquitetura 
japonesa de castelos do século XVII, equipado com 
um sofisticado sistema de defesa. É também conheci-
do como Shirasagi (Castelo da Garça Branca). Sua 
silhueta perfeitamente delineada e as suas paredes 
brancas de estuque, lembram uma garça branca pres-
tes a voar. 

Região Kinki
CASTELO HIMEJI
13 C

Nara era a capital do Japão, no século VIII. Os monu-
mentos, templos e santuários históricos refletem a era 
da cultura budista (como o Todai-ji mostrado à esquer-
da). O complexo de Horyu-ji, nos arredores da cidade 
de Nara, é formado por 40 templos, dos séculos VII e 
VIII, e sua estrutura de madeira é considerada a mais 
antiga do mundo.

Região Kinki
MONUMENTOS HISTÓRICOS DA ANTIGA NARA
10 C

Região Chugoku 
MEMORIAL DA PAZ EM HIROSHIMA
(DOMO GENBAKU)
Em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima, foi lançada a 
primeira bomba atômica na história da humanidade. 
O Domo Genbaku, próximo ao alvo da bomba, é uma 
ruína que permanece como testemunho da terrível 
devastação causada por esse armamento.

15 C

Esse santuário, construído em uma pequena ilha de 
Itsukushima, data do século XIII. Amplamente reco-
nhecido como um dos três lugares mais pitorescos do 
Japão, forma uma bela imagem de unidade com o 
meio ambiente natural, em frente ao mar e contra às 
montanhas.

Região Chugoku
SANTUÁRIO XINTOISTA DE ITSUKUSHIMA 
16 C

Okinawa
LOCAIS DE GUSUKU E PROPRIEDADES 
DO REINO DE RYUKYU
Gusuku, que significa “castelo”, é uma palavra da 
época do Reino Ryukyu, que floresceu entre os sécu-
los XII e XVII, na atual província de Okinawa. As 
ruínas dos castelos gusuku, que se espalham pelas 
i lhas, são remanescentes da cultura única de 
Ryukyuan, formada pelo comércio com o Japão, a 
China e o Sudeste Asiático.

19 C

©Hokkaido Tourist Association

©OSAKA TOURIST ASSOCIATION

©Kodansha

©Bon Color Photo

©Bon Color Photo

©Todaiji / Kodansha

©Bon Color Photo

©Bon Color Photo

©Kodansha

©JR Tokai




