O
MAX

JAPÃO
DERRUAU

Há poucas décadas, aos olhos dos
europeus e dos americanos, o Japão não
era mais do que um país remoto e pitoresco, só discutido como motivo de atração turística. Perdurava ainda no espírito de todos a imagem que Loti nos
transmitira dele, em fins do século passado. Pouco se sabia do surto de progresso que o vinha impelindo para o rol
das nações desenvolvidas. Hoje, não é
exagero afirmar-se ser o Japão um dos
países que maior interesse vêm despertando em quantos se dedicam, com imparcialidade, aos estudos, ou mesmo à simples observação, dos fenômenos políticos,
sociais e econômicos dos países-chave do
mundo contemporâneo. Conhecido futurólogo não hesitou em lhe vaticinar a
liderança do sistema capitalista ao término do século em curso, baseando-se no
salto extraordinário empreendido pelo
antigo Império do Sol Nascente em período relativamente curto, mas que lhe
permitiu transpor etapas e alcançar elevado estado de civilização moderna, de
grande nível técnico, só atingido por
pouquíssimos países. E isto sem abdicar
completamente daquelas características
tradicionais que, se ontem o mantinham
confinado em suas fronteiras num isolacionismo arcaico, agora o põem a salvo
de uma padronização indesejável.
Este trabalho de Max Derruau, a
par de constituir o melhor estudo publicado em português sobre a geografia,
a economia e a etnografia do Japão, deve interessar sobremaneira o leitor brasileiro devido à importância adquirida
pela imigração japonesa no Brasil, e, particularmente, aos filhos desses mesmos
imigrantes, que, embora aqui nascidos,
desejam conhecer melhor a terra de seus
pais, através de uma visão global, inteligente e objetiva.
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NOTA

EXPLICATIVA

O Japão se divide, administrativamente, em 46 circunscrições (fig. 1). Estas circunscrições, reagrupam-nas, muitas vezes,
os japoneses, em regiões. Se cada qual das três mais pequenas
ilhas maiores (Hokkaido, Shikoku, Kyushu) forma um todo, a
maior de todas, Honshu, se divide em Tohoku (o Norte), Kanto, chamado, ainda há pouco, Kwanto (a região de Tokyo), Hokuriku (o litoral do mar do Japão), Tokai (neologismo que designa a região de Nagoya), Kinki, também chamado Kwansai
ou Kansai (região de Kyoto e de Osaka), Chugoku (o Oeste).
Chuo, Chubu, significam, simplesmente, o centro, e continuam
mal definidos. O Tokaido não ê uma região, mas um eixo de
circulação litorânea, do Kansai ao Kanto.
No estudo regional, adotar-se-á uma divisão global do arquipélago em 6 regiões, cujos limites vêm indicados em traços
fortes na figura 1.
No que tange à transcrição dos nomes japoneses, adotou-se,
aqui, o sistema Hepburn, que escreve, por exemplo, Fuji, de
preferência aos sistema kunrei-siki, que escreve Huzi. O leitor
terá o cuidado de pronunciar u com o som do ou francês, w,
como o w inglês. Introduzimos um acento agudo sobre os e finais, a fim de evitar confusão com o e mudo da língua francesa.
Do mesmo modo, o trema foi posto sobre o i, quando houve
necessidade de marcar o ditongo. O prolongamento dos sons
não foi indicado.(*)
(*) Nesta tradução para a língua portuguesa procurou-se adotar critério semelhante, respeitadas as exigências da prosódia do idioma. Por
exemplo: o e fechado, tônico, marcamo-lo, necessariamente, com acento
circunflexo, e não com acento agudo, como se faz também necessariamente, em francês. Por outro lado, também não foi possível evitar o emprego, nos topônimos, das letras k, w e y, usados em Português apenas em
casos especiais.
Para nós, não houve necessidade de trema sobre o i. (N. dos T.)
5

O vocabulário econômico japonês utiliza numerosas fórmulas inglesas: não ê para admirar se elas forem encontradas
em siglas como M.I.T.I. (Ministry of International Trade and
Industry).
Salvo indicação contrária, os algarismos referentes à população correspondem aos do recenseamento de 1965; os que dizem respeito à produção se referem, salvo menção contrária, a
1966.
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INTRODUÇÃO
O Japão é um arquipélago situado na borda oriental do
continente asiático, na parte noroeste do oceano Pacífico. Pertence à série de guirlandas dispostas pelos dobramentos em volta desse oceano. Em 1967, seu território se estendia, aproximadamente, da latitude norte de 29° 30' à de 45° 30', ou seja
da latitude do sul do Marrocos à da região de Lyon. Relativamente à longitude, ia de 131° a 146° leste (de Greenwich). É
de 9 horas a diferença horária em relação a Paris (8 horas relativamente à hora legal francesa). Tais coordenadas situam o
Japão no nordeste do que se costuma chamar de Ásia das
Monções.
O arquipélago japonês compreende 3 400 ilhas, grandes e
pequenas, e se estende por 369 662 km2, sem contar Okinawa
e suas vizinhas Ryu-Kyu, administradas pelos Estados Unidos,
nem as Curilas meridionais, sob administração soviética. Esta
superfície representa, pouco mais ou menos, 2/3 da correspondente à da França e uma vez e meia à do Reino Unido. Trata-se
de um Japão reduzido pela "descolonização" do após-guerra, diminuído de 295 000 km2 com a perda da Coréia, de Formosa,
da metade sul de Karafuto (Sacalina), das Curilas do Norte,
dos territórios sob mandato das Marianas, das Carolinas e das
Marshall.
Das 3 400 ilhas do arquipélago japonês, 97% do território
das mesmas são integrados pelas quatro principais:
Hokkaido, que em 1910 abandonou seu antigo nome de
Ezo, geralmente transcrito como Yeso para o francês, por uma
deformação fonética russa, é a mais setentrional. Tem aproximadamente 78 000 km2 e pouco mais de 5 milhões de habitantes.
A maior e mais central é Honshu. Na França, às vezes é
chamada de Hondo, o que significa a terra principal, ou de Nip9

pon, nome que, sob esta forma, ou sob a de Nihon, ainda mais
atual, designa, de fato, o sol nascente, isto é, o Japão por inteiro. Ela representa 3/5 do país, com 228 000 km2 e mais
de 77 milhões de habitantes.
As duas ilhas meridionais são muito menores. Shikoku
tem mais ou menos 18 000 km2, com população que não ultrapassa a casa dos 4 milhões de habitantes. Kyushu (melhor
do que a forma Kiou Siu), com aproximadamente 36 000 km2,
possui mais de 12 milhões de habitantes.
Pela sua posição geográfica, tem o Japão um clima quente
e úmido no verão. O mês mais quente em Tokyo apresenta
sensivelmente a mesma temperatura de Manaus, em plena Amazônia. Também em Sapporo, na ilha de Hokkaido, o mês de
julho é tão quente como e muito mais úmido do que o de Marselha. Os invernos, pelo contrário, são frios: Tokyo tem em
janeiro a mesma temperatura média de Paris. Neva todos os
anos e em todos os pontos do país. Em Kagoshima, ao sul de
Kyushu, cai neve de 6 a 8 dias por ano, apesar de a latitude
ser de 5o inferior à de Argel. O verão japonês é tropical, mas o
inverno é o dos países temperados. Em ambas as estações, chove abundantemente, e tanta umidade dá ao país um revestimento florestal que embandeira as montanhas.
O Japão, em verdade, é uma montanha. As planícies são
pouco extensas (de 12 a 15% do território). A montanha, de
vertentes tão abruptas quão arborizadas, ergue-se acima de seus
arrozais, dispostos em tabuleiros e que agrupam formigueiros
humanos.
A concentração demográfica domina a geografia do Japão.
Com 100 milhões de habitantes (98 300 000 em 1965 e, segundo estimativas, 101 milhões para 1968), o Império do Sol
Nascente conta mais de 270 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, como a quase totalidade da população está concentrada em 1/7 do território — as planícies — a densidade de
tais planícies beira a casa dos 2 000 por quilômetro quadrado.
A densidade global é sem dúvida inferior à dos Países-Baixos,
o mais denso Estado da Europa. Mas só a ilha de Kyushu tem
quase a superfície e a população dos Países-Baixos. O Japão
continua sendo o Estado mais densamente povoado do mundo,
entre os que contam acima de 20 milhões de habitantes. Na
Ásia, a gente se admira da forte população de Java, sem se dar
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suficientemente conta de que só o litoral meridional de Honshu
possui igual número de habitantes numa superfície menor, nem
de que o Japão não é menos sensivelmente povoado do que a
totalidade da Indonésia, acima de 5 vezes mais vasta do que ele.
Qualquer que tenha sido o crescimento da população, de
um século a esta parte, uma política de restrição da natalidade
fêz do Japão, a partir do fim da última guerra, uma nação pouco
fecunda. A própria natalidade, apesar do grande número de casais jovens resultante do alto índice de nascimentos na geração
precedente, caiu em 1964, para 17,7°/oo (menos do que na
França). Como a mortalidade, tanto devido ao bom estado sanitário quanta à juventude da população, é de 7°/oo — uma das
mais baixas do mundo — a população aumenta ainda de cerca
de 1 milhão de habitantes por ano, mas o futuro é incerto. A
taxa de natalidade sofre estranhas flutuações. O maior número
de jovens consorciados elevou-a a 18,6°/oo, em 1965; entretanto,
uma superstição, que considerava 1966 um ano de má-sorte, reduziu-a a 13,7, para a deixar subir a 19,7 em 1967, ficando assim a taxa de natalidade sempre próxima da mesma cifra. De
qualquer modo, o comportamento demográfico é extremamente
diverso do dos países subdesenvolvidos. E o aumento populacional se verifica num ritmo muito menos acelerado que o do
crescimento econômico.
Esse ritmo de crescimento é da ordem de 8%, sendo de
10% para o crescimento industrial. Foram presenciados alguns
recordes, como o que fêz subir a produção de aço, em dois anos,
de 16 milhões de toneladas (1959) a 28 milhões (1961), ou
seja um aumento de 75%. O desemprego quase desapareceu.
Apesar do êxodo rural, a produção de arroz é quase suficiente.
Por conseguinte, torna-se necessário reformular as idéias tradicionais sobre um Japão superpovoado e sobre suas multidões
à beira da fome
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PRIMEIRA PARTE

O PAÍS

CAPÍTULO I

O

RELEVO

Guirlandas montanhosas empoleiradas de vulcões levantam-se acima de pequenas planícies costeiras, ou caem abruptamente
no mar. Tal é o esquema do relevo do Japão.

I. — OS ARCOS MONTANHOSOS
As guirlandas peripacíficas a que pertence o Japão foram
consideradas pelo geógrafo Richthofen, no começo do século,
como antigas cordilheiras asiáticas derruídas. Mas esta maneira
de ver não é mais aceitável. O estudo das anomalias da gravidade mostrou que, muito pelo contrário, as cadeias de montanhas do Japão estão a sair da água. Em todo o caso, partes
inteiras do arquipélago não tinham ainda nascido em meados
da era terciária. Prova-o a abundância dos tufos vulcânicos do
período mioceno, formados a uma grande profundidade marítima, e que estão hoje incorporados às atuais cadeias de montanhas. Calcula-se que o essencial do relevo japonês date do
fim da era terciária
Estas recentes montanhas, entretanto, tiveram uma longa
pré-história geológica. Diversas cadeias se constituíram e destruíram sucessivamente, no mesmo lugar, cada uma se formando com as ruínas da precedente. Na segunda metade do Primário, uma grande fossa marítima, um geossinclinal, se constituiu e daí resultou uma primeira cadeia, ao final do Primário
e no começo do Secundário. Trata-se da orogenia Akiyoshi.
Pouco depois de meados da época secundária, formou-se uma
nova zona montanhosa (orogenia Sakawa), segundo modos diferentes, todavia. Do interior para o exterior do arco japonês.
15
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Do lado interno, os mares em que se preparava esta segunda
cadeia mantiveram-se pouco profundos. E foram, mesmo bordados de terras emersas. Ao contrário, do lado externo, ou seja
do lado do futuro oceano Pacífico, eles se aprofundaram em um
geossinclinal. A originalidade das cadeias formadas do lado interno reside nas numerosas intrusões de granito e de rochas aparentadas, injetadas durante o dobramento, conforme um estilo
muito corrente em torno do oceano Pacífico, da China aos Andes. Em resumo, os meados e o fim da época secundária constituem no Japão, ao contrário da Europa ocidental, um período de violenta orogenia. É um período no máximo encerrado
na primeira quarta parte do Terciário: fica, então, provisoriamente emersa a maior parte do arquipélago.
Por volta de meados do Terciário, semelhante relevo desaparece, pois o mar invadiu, nessa época, todo o país. São os
movimentos do fim do Terciário e os vulcões correlativos que ressuscitam o Japão montanhoso, tal como o conhecemos e tal como
êle continua, ainda, a edificar-se, sob nossos olhos.
Esta recente edificação de um sistema montanhoso foi feita sob a forma de arcos emersos, caminhando ao longo de profundas fossas submarinas. Os arcos montanhosos se ligam uns
aos outros nos "nós", ou são interrompidos nos abismamentos
transversais. O Japão propriamente dito é formado pelos arcos
de Shikoku e de Norte-Honshu, que do mesmo modo se ligam
às guirlandas vizinhas, por nós: ao arco dos Bonin, ao arco dos
Ryu-Kyu, aos arcos de Sacalina e das Curilas (fig. 2 ) .
No ponto de encontro dos arcos de Shikoku, de Norte-Honshu e dos Bonin, situa-se o nó de Chubu. Este último,
entretanto, está rasgado por uma grande abismamento transversal, chamado, tradicionalmente, a Fossa Magna. É uma depressão que aparece pouco num mapa hipsométrico, porque o solo
foi refeito por vulcões recentes, o mais célebre dos quais é o
Fuji, ao passo que depressões menos importantes aos olhos dos
geólogos são assinaladas por estreitos, que separaram as grandes
ilhas, duas a duas. Pelo menos restam na Fossa, entre os vulcões e escarpas delimitativas, pequenas bacias tectônicas muito
nítidas: as de Nagano, de Ueda, de Matsumoto, de Suwa e de
Kofu. Suas atitudes variam de 250 a 900 metros.
Do lado do oceano Pacífico, os arcos são ladeados por fossas que revelaram profundidades oceânicas das maiores do glo2
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bo: mais de 10 500 metros na fossa de Honshu (ou Hondo),
ou seu prolongamento meridional, a fossa dos Bonin, quase igualmente no fundo da das Curilas. Trata-se de ravinas alongadas,
de fundo chato ou em V agudo, guarnecidas quase sempre de
patamares. O perfil horizontal revela entradas muito menos
profundas, da ordem de 4 000 metros apenas. Procura-se saber se as ravinas são o homólogo dos geossinclinais, onde se
formaram as grandes cadeias de montanhas. De um modo ou
de outro, elas acusam fortes anomalias negativas da gravidade,
prova de que sob o seu fundo se acumulou, sem dúvida por via
de migrações subcorticais, uma substância relativamente leve,
verossímilmente Sial: uma volta ao equilíbrio daria, portanto,
início a um movimento ascendente, possível origem de cadeias
do futuro. Entre o Japão e seus fossos, dois rolos imersos prefiguram, talvez, cordilheiras comparáveis ao que foi, quando
da orogenia dos Alpes, a cordilheira de Briançon.
Os fossos são ligeiramente dessimétricos, com flancos mais
escarpados do lado oeste que do leste, como se tivesse vindo
uma impulsão do oeste, isto é, da Ásia. Por outro lado, certos
arcos insulares mostram uma dessimetria; justapõem uma linha
de afloramentos graníticos do lado externo e vulcões do lado
interno, como no caso do arco das Ryu-Kyu. Mesmo Honshu
não está indene desta dessimetria. Todas as combinações parecem, portanto, indicar que as tensões não se dispõem ao acaso e que as guirlandas insulares fazem parte de uma cadeia de
montanhas em gestação, cadeia da qual somente uma parte
emergiu.
Sem nos adiantarmos sobre um futuro que não é previsível, limitamo-nos a estudar os grandes traços da estrutura das
ilhas atuais. Os geólogos descrevem, a respeito, a seguinte disposição:
— A Fossa Magna é um grande corte transversal, esboçado
desde o período Akyioshi, mas formado, definitivamente, por
nova movimentação de fendas, no fim do Terciário. A estrutura não é a mesma de uma a outra parte deste acidente.
Duas zonas se distinguem claramente a sudoeste da Fossa
Magna: uma interna e outra externa. São separadas por um
deslocamento longitudinal, que não coincide com o mar Interior, mas atravessa a ilha de Shikoku, encurvando-se para leste
da península de Kii.
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O surgimento destas duas unidades estruturais e da linha
mediana que as separa aconteceu no início, ou, o que é mais
provável, no fim do Secundário. É possível que a estrutura
se tenha desenhado em mais de uma fase, a deslocação mediana
tornando a agir em cada uma delas. De qualquer forma, os
grandes movimentos do fim do Terciário são muito posteriores a estas fases de orogenia antiga.
As duas zonas longitudinais oferecem perto da Fossa Magna
um pronunciado recuo para o norte: uma e outra terminam tangencialmente às grandes fendas da Fossa, que as interrompe brutalmente. Foi ao longo do bordo oeste da fossa que o embasamento mais se elevou: aí é que se projetam os altos blocos dos
"Alpes japoneses" (embasamento a 3 180 metros no Yari e a
3 192 no Shiranê).
— Ao Norte da Fossa Magna, o norte de Honshu e Hokkaido foram às vezes divididos em zonas interna e externa. Convém abandonar, entretanto, esta distinção. De fato, a estrutura não é suficientemente diferenciada para que se possam opor,
uma à outra, duas unidades. Há, antes, uma alternância de curvaturas, de blocos ou de cadeias longitudinais de uma parte e,
de outra parte, de depressões, a separá-las. Assim, ao norte de
Honshu, duas depressões meridianas separam três sistemas montanhosos paralelos.
A única região do Norte na qual se pudesse fazer uma distinção entre zonas interna e externa seria a cadeia axial de
Hokkaido, chamada, às vezes, de cadeia Yeso. Mas a impulsao
veio de leste, em direção oposta à zona sudoeste. De sorte que
a zona interna fica a leste e a externa, a oeste. Seria melhor,
portanto, no momento, renunciar a prolongar as unidades orogênicas do sudoeste, ao norte da Fossa Magna.
A distinção entre uma zona interna e uma externa, sem valor geral a não ser no sudoeste do arquipélago, baseia-se em diferenças na disposição das unidades litológicas. A zona interna, que forma todo o sudoeste de Honshu, o mar Interior e o
norte de Shikoku, é de predominância granítica, sem que se
saiba, contudo, se os granitos são da idade primária e representam um velho embasamento que surgiu, ou se constituem rampas contemporâneas dos dobramentos da idade secundária. A
zona externa é formada de numerosíssimas faixas de rochas diferentes: xistos, rochas secundárias diversas, fortemente dobra21

das. Linhas de esmagamento separam com freqüência estas faixas paralelas.
Rochas metamórficas idênticas encontram-se no contato da
linha mediana de deslocamento que separa as zonas interna e
externa. São contemporâneas de uma das grandes fases tectônicas da época secundária, responsável pelo que há de essencial nesta estrutura.

II. — OS VULCÕES
O vulcanismo veio perturbar a disposição do relevo estrutural. Sabe-se que o Japão é uma das grandes regiões vulcânicas do globo e que pertence ao "círculo de foco do Pacífico".
26% do território nipônico é formado de rochas vulcânicas. Contam-se várias centenas de vulcões: antigos, recentes ou atuais.
Dentre eles, 180 nasceram no Quaternário, 60 tiveram erupções
na época histórica. E é preciso juntar-lhes 12 solfataras ativas.
Somente o sudoeste de Honshu e Shikoku estão indenes de vulcanismo ativo, ainda que a costa do mar do Japão do Sudoeste do
Honshu conte 8 vulcões extintos quaternários.
As mais antigas formações vulcânicas do Japão se encontram na estrutura das velhas cadeias da idade secundária, sob a
forma de tufos eruptivos submarinos, profundamente modificados por metamorfismo, e de lavas interestratificadas nas rochas
sedimentares. Elas não se traduzem, no relevo, por formas
próprias.
Na era terciária, o Mioceno é um período de intensa atividade vulcânica. Em geral, porém, trata-se mais de um vulcanismo submarino, que deu importantes acumulações no norte do
Japão, compreendida, aí, a Fossa Magna. São os famosos tufos
verdes, que, apesar de passíveis de alteração, serviram de pedra
de construção (notadamente para o Palácio Imperial de Tokyo)
e constituem grandes planaltos cortados de vales.
Na era quaternária, as erupções recomeçam, após uma relativa acalmia, e são as responsáveis pelos relevos ainda frescos.
Contam-se vulcões em grande número, principalmente sobre os
eixos seguintes:
— eixo transversal de Hokkaido, que dá continuidade ao das
Curilas;
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— sul de Hokkaido e metade norte de Honshu;
— Fossa Magna e seu prolongamento meridional para o arco
dos Bonin pelas ilhas Izu;
— costa de San-in, isto é, costa do sudoeste de Honshu, no mar
do Japão. Esta zona, entretanto, não comporta mais vulcões
ativos;
— ilha de Kyushu, cuja linha vulcânica se prolonga pelo arco
das Ryu-Kyu.
Os vulcões japoneses pertencem a tipos muito diversos,
desde os que emitiram lavas muito fluidas até aos de derramamentos pastosos e explosivos. Representativos dos dois extremos são o monte Mihara, da ilha de Oshima (uma das ilhas
Izu), cujas lavas são quase tão fluidas como as das ilhas Hawai,
e o Usu, ao sul de Hokkaido, que expeliu, ainda em 1944-1945,
uma cúpula extrusiva de lava quase sólida. As formas mais
freqüentes são as dos grandes cones mais ou menos regulares,
no cume dos quais se abre uma cratera. O Fuji Yama, que se
tornou símbolo de todo o Japão, é, com seus 3 778 metros, o
mais alto desses edifícios de escórias. Um outro tipo largamente representado e mais grandioso ainda é o grande conjunto complexo, que apresenta uma depressão profunda de vários quilômetros quadrados, uma caldeira, como dizem os geomorfologistas, empregando a palavra portuguesa, significando caldeirão. Estas caldeiras têm de 10 a 20 km de diâmetro. Não têm, portanto, medida comum alguma com as pequenas crateras de explosão, de que o lago Pavin, no Maciço central francês, é um.
exemplo representativo e que, aliás, também existem no Japão
(para exemplificar, o lago Onami, no grupo vulcânico de Kirishima, em Kyushu). Com a encosta exterior, a caldeira e seu
reverso flamejante atingem de 1 000 a 8 000 km 2 . Na caldeira pode haver um lago. O mar, também, pode tê-la invadido,
como no caso da baía do Vulcão, ao sul de Hokkaido, e da de
Kagoshima, que, situada ao sul de Kyushu, é uma caldeira dupla. No mais das vezes, a zona escavada é ocupada por um
grande lago, como, por exemplo, o lago Toya, associado ao vulcão Usu, o Shikotsu, associado ao Tarumai, e o Kutcharo, todos
situados em Hokkaido, e o lago Towada, ao norte de Honshu.
O antigo lago pode ter sido tomado por aluviões e ter dado lugar a arrozais. Tal o caso da caldeira do Aso, em Kuyushu,
dentro da qual vivem mais de 50 000 habitantes.
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O abismamento, origem das caldeiras, explica-se por grandes
emissões de produtos vulcânicos, que, assim, esvaziaram o magma
subterrâneo. Donde o abaixamento conseqüente ao vazio interno que se havia criado. Estes depósitos vulcânicos dispõem-se
em coroa ao redor das depressões, oferecendo um declive geral
voltado para o exterior. Aqui e ali são acidentados por vales,
pequenos canyons guarnecidos de flanços eretos. Em sua formação a lava só entra em proporção pequena, mesmo nos lugares em que a terminologia geológica, como no caso do Aso, lhes
conferiu o nome de lava. Trata-se, efetivamente, de pedra-pomes e de cinzas, caídas durante as explosões ou ejetadas lateralmente, à maneira de correntes de espuma, como a espuma do leite
que derrama, quando ferve, ou a do champanha pouco gelada,
quando se lhe abre a garrafa. Não são depósitos semelhantes aos
das nuvens ardentes da montanha Pele, porque não contêm blocos volumosos. Determinadas formações deste tipo tiveram
seus elementos novamente ligados sob a ação da temperatura.
Constituem os tufos soldados (welded tujfs) e apresentam com
freqüência massas vitrificadas de aproximadamente 1 cm de
espessura e alguns centímetros de comprimento, modeladas pelo
escoamento em forma de chamas. Temos, então, as "brechas
flamantes". Dentre todas estas formações, parecem freqüentes
as passagens laterais, embora seja difícil estabelecer estratigrafias rigorosas nestas acumulações.
Os planaltos no reverso das caldeiras desempenham um
grande papel na geografia do Japão. Quando seus depósitos são
suficientemente brandos, dão solos aceitáveis, cujo inconveniente
principal é o de faltar, em razão de sua permeabilidade, água de
irrigação. Estão, portanto, entre as grandes regiões de cultura
seca do arquipélago. O planalto de shirasu (cinza branca) do
sul de Kyushu e o que borda, a oeste, o lago Toya, no sul de
Hokkaido, são, a este respeito, típicos.
Um pouco mais à margem das grandes caldeiras, os lançamentos de cinzas foram limitados: não se trata, mais, de espessas acumulações, de que resultaram planaltos, mas de simples
polvilhamentos, revestindo, em alguns decímetros, as aluviões
dos terraços ou das planícies de transbordamento. A interestratificação destas cinzas caídas, facilmente identificáveis pelos especialistas, graças à composição química das mesmas, permitiu
se fizesse a cronologia das erupções. Tais polvilhamentos inte24

ressam também à geografia humana. Grandes planícies lhes
devem sua fertilidade: a de Tokachi e a de Konsen-Genya, ambas em Hokkaido. Até mesmo a planície de Tokyo, ou Kanto
(grafia antiga: Kwanto), é revestida de lama vulcânica pespegada aos terraços, o Kanto loam.

FIG. 4. — O complexo de caldeiras do lago Kutcharo (Hokkaido)
A disposição das caldeiras de abismamento e de sua cercadura de detritos vulcânicos nem sempre é esquemática. Nem
sempre a depressão é circular. Ela é na verdade, muitas vezes,
guiada por falhas, conquanto se possa considerá-la como vulcano-tectônica. Assim, o lago Towada, naquilo que há de essencial, é um quadrilátero. O lago Shikotsu, antes que erupções
recentes lhe houvessem limitado a superfície, devia ter a forma
de um losango, com ângulos de 120 a 60°, mais ou menos. Mas
a fonte principal de irregularidade vem da sucessão de abismamentos e de ressurgimentos, sucessão a que se reduz a história
do vulcão. Assim, a caldeira de Kutcharo (fig. 4) sucedeu
exatamente a importantes emissões de cinzas, datando de entre
5 000 e 20 000 anos antes de nós. A caldeira, então, era de
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forma ovalada, mas uma nova erupção fez surgir sobre os seus
bordos um outro vulcão, chamado, por analogia com a Somma
do Vesúvio, a Somma de Mashu. Em seguida, foram lançadas
cinzas em abundância, e, como resposta a tais lançamentos, uma
nova caldeira lacustre, menor que a de Kutcharo, foi encaixada
na Somma de Mashu, entre 2 000 e 5 000 anos atrás. Novo
episódio fêz nascer uma agulha de andesita e de dacito sobre
o bordo do lago de caldeira Mashu. Uma cratera de explosão
fê-la saltar parcialmente, há cerca de 750 anos. Apareceu uma
ilha vulcânica no meio do lago de Kutcharo e houve 5 ressurgimentos entre o citado lago e a Somma de Mashu, o último dos
quais tendo apenas a idade de 350 anos e achando-se, ainda, fumegante. Existe, portanto, hoje, um vasto complexo, provido
de dois lagos de caldeiras reduzidos a formas de quarto crescente e de uma dezena de resurgimentos vulcânicos.
Os cumes associados às grandes caldeiras são de tipos diversos. Muitos deles são rebordos de estrato-vulcões em que
se introduziram pequenas crateras de explosão: é o que ocorre
no cume do Aso, onde uma meia dúzia de crateras se abriu ao
pé de uma grande muralha, que deixa ver a estratificação das
lavas. Outros tipos combinam cones de cinzas ou de pedra-pomes, como o Tarumai ou o Komagatakê, e cúpulas ou agulhas,
em posição lateral ou interior à cratera. As próprias cúpolas são
de dois tipos diferentes: tornou-se clássico opor o "tholoide"
de Tarumai, vertido para o ar livre em 1909, e o criptodomo do
Showa-Shinzan, que data de 1944-1945.
No Tarumai, uma chaminé situada no centro da grande cratera de escórias expeliu uma espécie de grossa gota pastosa de
andesita (lava muito pouco ácida), de mais de 100 metros de
altura e 500 de largura. O lançamento foi rápido, visto que,
depois de ter estado em erupção por dois dias, escondido dentro de sua própria fumaça, o vulcão apareceu, provido de nova
cúpula. A forma é a de abóbada abatida, bem simétrica no conjunto, mas acidentada no detalhe (cratera contraída, cavidades
f umarolantes).
No Showa-Shinzan (nome que significa nova montanha do
reino do imperador Hirohito), o nascimento foi muito mais laborioso. Trata-se, com efeito, de uma rocha vizinha do dacito
da montanha Pele e, como esta, muito viscosa. A erupção durou de dezembro de 1943 a setembro de 1945, isto é, 21 me26

ses. Começou por 6 meses de tremores de terra, continuando
por 4 meses de explosões. Em seguida, principiou o movimento ascendente da crosta terrestre, de que resultou uma só cúpula (roof mountain), encimada por um criptodomo, ou seja uma
cúpula cuja lava não vem à tona, limitando-se a revolver as rochas subjacentes. A topografia deste tipo de abóbada é menos
regular do que a de um "tholoide", como o Tarumai. A regra
é a dessimetria. A cúpula pode ser constituída por diversas calotas separadas por planos de crescimento diferencial, chegando a dar verdadeiras fendas. Diante da cúpula podem dispor-se
agulhas, como Tateiwa ("a rocha ereta"), em face da cúpula
do O-Usu.
Outro modo de atividade dos vulcões japoneses é a explosão subitânea, causadora da catástrofes. Tal aconteceu com a
erupção do Bandai, em 1888. Este estrato-vulcão, cuja atividade anterior havia sobretudo consistido em correntes sucessivas
derramadas em empilhamentos, produziu uma súbita explosão,
de tal maneira que todo o cume da montanha saltou, deixando
uma caldeira de 1 500 a 2 000 metros de diâmetro no flanco
norte. Uma corrente de blocos, resultante da explosão, destruiu
vilas e cobriu vales, formando três grandes lagos.
Correntes de lavas reduzidas a blocos e a poeira fazem
o acidentado de outros flanços de vulcões japoneses: uma delas formou, por barragem, os pequenos lagos Onuma e Konuma, ao pé do vulcão Komagatakê (sul de Hokkaido); uma outra, a de Onioshidashi, desceu sobre o flanco do Asama, em
1783.
Assim, os vulcões do Japão são organismos violentos. Dominam os tipos explosivos, e não raro são vistos cogumelos de
fumaça de vários quilômetros de altura, acompanhando uma explosão. Se bem que, de alguns anos a esta parte, nenhuma grande catástrofe tenha acontecido e que a atividade eruptiva não
pareça achar-se em desenvolvimento, os vulcões japoneses não
estão de modo algum dormitando.
As erupções, quando violentas e produzidas perto do mar,
são acompanhadas, quase sempre, de tsunamis, chamada na França, impropriamente, "raz de marée": consistem numa série de
vagas gigantescas conseqüentes a um violento movimento vulcânico do fundo do mar. As costas são varridas por essas vagas.
O templo que abrigava o grande Buda de Kamakura, situado a
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600 metros do mar, foi destruído assim, em 1495. A erupção
de 1929 do Komagatakê causou um tsunami, que fêz 700 mortos. A instabilidade da tectônica do arquipélago se traduz, ái
reta ou indiretamente, por cataclismos.

III. — AS PLANÍCIES
O Japão não tem nenhuma grande planície e, em particular, nenhuma grande extensão de terra formada por camadas
sedimentares tabulares, como a Bacia de Paris, a grande planície inglesa ou a Bacia da Suáfia-Francônia. Quase todas as planícies são devidas a recentes depósitos aluviais.
Ao todo, elas não representam mais do que 15% da superfície global do arquipélago. A maior, a do Kanto, não vai
além de 13 000 km2, o que eqüivale à superfície de dois departamentos franceses. Baseando-se a civilização agrária japonesa
na cultura das planícies, salta aos olhos, imediatamente, uma
conseqüência de tal exigüidade: a minúscula extensão do território cultivado.
Poucas planícies são interiores, porém a maioria dá para o
mar. As interiores principais são as pequenas bacias da Fossa
Magna. Estão geralmente compreendidas entre uma linha de
falha e um grande vulcão, e são constituídas de planos inclinados coluviais, que terminam em terraços de aluvião, dominando,
estes, o fundo dentro do qual corre o atual rio. Sua altitude raramente ultrapassa 500 metros e, mesmo, em Kofu, 300 metros.
Evidente a sua origem tectônica. Num caso, o da bacia de
Suwa, os movimentos, que ainda hoje continuam, parecem ser
os que deram origem ao lago, que é, portanto, um lago de subsidência e não de barragem.
As planícies litorâneas foram feitas pelas aluviões que a
violência do clima arranca aos relevos marginais. Dois tipos
de topografia nitidamente se opõem. Certas planícies, como a
de Ishikari, em Hokkaido, são rasas e pantanosas, e nelas não
se encontram terraços. Sem dúvida é necessário explicar-lhes a
falta por um movimento recente de afundamento. As aluviões
antigas estão fossilizadas debaixo das atuais. Outras, como a
planície de Tokachi, ou a do Kanto, têm essencialmente o aspecto de uma série de terraços, com às vezes mais de 30 metros
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de altura, divididos pelos cursos atuais de água, que, aliás,
alargam o fundo de seu vale, divagando sobre suas terras de
aluvião mais recentes. É preciso admitir uma ligeira elevação
ou uma estabilidade, desde o surgimento das aluviões antigas.
As cinzas caídas por ocasião das atividades vulcânicas alternam
com as aluviões e contribuem para formar limos muito próprios
para cultura.
Os vulcões são responsáveis por complicações que alteram
a regularidade da topografia das planícies. Por vezes acumulam cinzas em tal abundância que os produtos de aluvião ficam
em minoria. É o caso da planície de Konsen-Genya, no leste
de Hokkaido. Aí a acumulação de escórias vulcânicas é tal, que
a topografia se traduz por uma sucessão de cumes em montanhas russas. Ao sul de Sapporo, o rebordo da planície de Ishikari é também acidentado pelos depósitos vulcânicos. As nuvens de pó de pedra-pomes e as quedas de cinzas são tais, que
deram origem a planaltos e que, nos lugares onde as matérias
vulcânicas se ligaram em resistentes welded-tuffs, uma topografia de chapadas cortadas de vales estreitos substituiu a planície
habitual.
Nas planícies de aluviões recentes, não é raro ver-se um
curso de água dominar o fundo de aluvião. Com efeito, êle é
muito cheio e tende a subir mais. Tanto assim que foi necessário contê-lo por meio de diques. Seu leito largo é, aliás, atravancado por calhaus ou lodo, mais raramente por areia.
Em geral as planícies se abrem para o mar por intermédio de baías, como a de Tokyo ou de Isê, ou por seções quase
retilíneas do litoral, que estudaremos com o conjunto dos problemas morfológicos da costa.

IV. — AS COSTAS
Posto que a extensão do litoral seja particularmente grande (26 500 km), a chanfradura somente existe numa parte de
seu traçado. Para compreender os grandes contrastes de setor
para setor, é preciso fazer entrar em jogo, não apenas os movimentos do nível marítimo no Quaternário (movimentos ditos
eustáticos), devidos às fusões e congelamentos sucessivos das
calotas polares, mas também a tectônica própria de cada porção
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de costa: certos setores se sobrelevaram, outros submergiram,
outros viram surgir vulcões, outros, finalmente, viram escavar-se
caldeiras. Deve-se levar em conta, também, a desigualdade do
aluviamento: onde chegam ao mar cursos de água carregados de
materiais retirados de extensa bacia, a regularização tem a chance de ser particularmente avançada, se nenhum fator antagônico
se mostrar forte bastante para anular a ação da colmatagem aluvial. A fisionomia das costas japonesas muda completamente, de
um ponto a outro, ao sabor de semelhantes agentes de variação.
Um dos mais disseminados tipos de litoral é aquele em que
predomina o papel de uma recente orogenia: a costa, então, fica
sendo a linha de contato entre o plano de água dos mares e
uma montanha em gestação. Numerosíssimas costas são devidas,
senão a falhas, pelo menos a flexuras ainda ativas. Como a montanha, à medida que vai surgindo, é atacada, litorais deste tipo
são moderadamente chanfrados no que tange ao detalhe, ao passo que sua direção de conjunto é retilíriea ou pouco curva. Semelhante direção não é necessariamente a dos antigos dobramentos, mas pode retomar o seu traçado, pois é obra de recente
elevação, às vezes oblíqua relativamente às antigas linhas estruturais. A elevação do plano de água, a partir da última glaciação não foi suficiente, tanto era vigoroso o relevo que nascia,
para transformá-las em costas afogadas, caracterizadas. Pode-se
dar como exemplo de costas elevadas e de chanfraduras medíocres a do zona externa do sul do Japão (costa este de Kyushu,
sul de Shikoku, península de Kii). As grandes baías, como as
de Isê (Nagoya) ou de Tokyo, correspondem a zonas de flexuração em cavidades profundas. São, portanto, também, de origem tectônica, mas a regularização as transformou.
Outro tipo de costa — relativamente pouco extensa no
Japão — é a costa afogada, com as típicas rias: golfos alongados correspondentes a vales fluviais submersos pela transgressão postglacíária, na ausência de uma elevação do solo. Os mais
nítidos exemplos são a enseada de Nagasaki e a parte sul da
costa dos montes Kitakami (nordeste de Honshu), extremamente recortada. A paisagem das ilhas de Matsushima, na extremidade medidional deste setor, explica-se por uma história
geológica própria, que tem por último episódio a submersão
(conf. pág. 198).
Outro caso particular, a costa do mar Interior. É conhecida a paisagem de pequenas ilhas rochosas, arborizadas com pi30

nheiros, representadas muitas vezes pelas estampas japonesas.
Trata-se de topografia afogada, a de uma antiga superfície elaborada em clima quente, em rochas em grande parte graniticas.
Numa época não muito distante, sem dúvida lá pelos fins do
Plioceno, esta superfície era uma planície dominada por cotos
modestos, que correspondiam a núcleos resistentes, ou por colinas mais elevadas, por exemplo chapadas vulcânicas ou necks.
A planície, ligeiramente dobrada, emersa e imersa alternativamente, segundo variações eustáticas dos oceanos quaternários,
é hoje um fundo de mar de pouca profundidade, aproximadamente de uns 20 metros, salvo nos lugares onde as correntes
de maré o escavaram um pouco mais, entre as ilhas. Ela não
emerge senão na costa setentrional de Shikoku. Aliás, a paisagem é pitorescamente anfíbia.
Terceiro tipo de costa, a costa vulcânica. No traçado traduz-se diretamente a formação de vulcões recentes ou de caldeiras.
Tal o caso em Unzen e no vulcão Tara (oeste de Kyushu), que
explicam o traçado da baía de Ariakê: uma falha vulcânica, a
de Chijiwa, produz a falésia que constitui o fundo norte da
baía com este nome. O Fuji e o vulcão Hakonê são responsáveis, em parte, pela ausência de uma baía, que deveria estar na
extremidade sul da Fossa Magna, como o exigiria a tectônica.
Mas os dois cones vieram debruar o litoral. O pedúnculo sul
de Hokkaido e o estreito de Tsugaru devem concavidades e relevos litorâneos ao vulcanismo: o estreito parece ser o resultado da formação de duas caldeiras submarinas, que nas sondagens
são encontradas. O esporão do Komagatakê e a concha da baía
do Vulcão são, também eles, resultado de erupções. Outro tanto se pode dizer da baía de Kagoshima e das proeminências que
formam o Sakurajima (ilha até 1914, ano em que uma de suas
correntes de lava a ligou à costa) e o Kaimon. Quanto às
ilhas Izu, não passam de vulcões emersos.
Um quarto tipo de costa é devido a elevações tectônicas recentes nas formações de pouca resistência, aluviões antigas ou
cinzas vulcânicas. A fraca resistência dos terrenos, aí, permitiu
se gravassem facilmente níveis litorâneos antigos, que uma elevação mais intensa do que os movimentos quaternários do plano da água levou a altitudes de pelo menos algumas dezenas de
metros. A extremidade sul da cadeia axial de Hokkaido, no
cabo Erimo, a costa da orla dos montes Abukuma, no nordeste de Honshu, são exemplos deste tipo.
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Quinto tipo, o litoral tornado regular por cordão litorâneo,
muito extenso na costa do mar do Japão (Hokuriku, região de
Matsuê) e que se explica pela força de um aluviamento que mais
que compensou a elevação do plano de água postglaciária. Ilhas
antigas foram ligadas à costa e tornaram-se a península de Shimanê ou a de Noto. Um cordão litorâneo arenoso, carregando,
às vezes, dunas, fechou lagunas, como a Hamana, a leste de
Nagoya, sobre o Pacífico, ou ainda a Kasumi-ga-ura, a leste de
Tokyo, a Hachirogata, perto de Akita, no mar do Japão. Atrás
do cordão, cursos de água muito ativos, descendo da montanha,
encheram antigas lagunas ou tendem a encher as atuais. O mar,
por seu turno, ataca, de quando em quando, o cordão litorâneo,
como o fazem as furiosas vagas de inverno, na costa do mar do
Japão.
É preciso distinguir semelhantes costas rasas e retilíneas
dos fundos de golfo onde o enchimento não compensou a subsidência tectônica, nem o recente levantamento do plano de
água. Aí, o aluviamento produziu a colmatagem de antigas rias,
como aquelas, de 30 metros e mais de profundidade, que as sondagens encontram sob as aluviões recentes da planície de Tokyo.
Mas sobre a própria linha da margem dominam os sítios lodosos, de procedência sobretudo marinha. O limite entre a terra
e o mar pode ter sido fixado, aí, artificialmente, por um trabalho de secagem: no planície de Nobi (Nagoya), tais pôlderes
são chamados waju. A recente industrialização os multiplica perto de Nagoya, de Tokyo e de Osaka, para neles instalar indústrias pesadas. Cada vez mais, as costas das baías que bordejam
as planícies são obra do homem.
Poder-se-ia facilmente dissertar sobre o papel do desenho
da costa na vocação dos japoneses pela pesca. De fato, um litoral batido pelas vagas e sem abrigo, como o do Hokuriku, não
facilitou a vida marítima. Em todo o caso, a vida portuária
atual tem poucas ligações, na verdade, com as condições naturais. Também é verdade que, se os dois grandes portos de
Kobê e de Yokohama estão estabelecidos em águas profundas,
as dragagens nas vasas dos litorais deltaicos, como o da baía de
Tokyo, permitem arranjos que não levam em conta as condições naturais.
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CAPÍTULO II

O CLIMA E ALGUMAS
DE SUAS CONSEQÜÊNCIAS
I. — O CLIMA ATUAL
Generalidades
No Japão, o clima associa curiosamente um verão quase em
toda parte tropical, quente e pesado, e um inverno em que cai
neve, mesmo no Sul. O verão tropical nada tem de estranho,
tratando-se da Ásia das Monções, uma vez que é êle geral nesta parte do mundo. Em compensação, a umidade do inverno
contrasta com a seca de semelhante estação, na China. A monção de inverno, no Japão, é chuvosa. A insularidade evidentemente responde por essa anomalia aparente. Será preciso, ainda, tentar explicá-la mais detalhadamente e indicar-lhe as conseqüências.
A latitude do Japão está compreendida entre as do Marrocos e do Carântono. Mas não há grande coisa em comum entre
o arquipélago nipônico e a orla atlântica do antigo continente.
As precipitações são, em geral, mais fortes no Japão, e a seca
mediterrânea do estio de Portugal e do Marrocos não tem aqui
correspondente. O verão é, em toda parte, mais quente; e o
inverno, em toda parte, é muito mais frio. A maior semelhança é com o leste dos Estados Unidos. Como na costa americana,
o inverno é frio, até nas baixas latitudes; e o verão, quente e
úmido. O clima de Washington difere muito pouco do de Tokyo. Efetivamente, a posição a oeste de um oceano assemelha
o Japão à América do Norte mais do que à Euráfrica ocidental.
Não é de admirar que a analogia de posições se traduza por semelhanças climáticas.
3
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O calor pesado do verão explica-se pela invasão do ar de
monção. Não vamos discutir para saber em que medida se
trata de um ar equatorial marítimo ou de um ar tropical marítimo, o primeiro vindo do oceano Índico pelas costas da China, o
segundo, do Pacífico. Tais massas de ar são animadas por um
leve movimento do sudoeste, em relação à primeira, e do sudeste, em relação à segunda. São movimentos que, a rigor, podem ser chamados a monção de verão, e que, de qualquer forma,
só excepcionalmente ultrapassam 5 metros por segundo. Não
vamos discutir, tampouco, a questão de saber se a extensão do
ar de monção se explica pelo contraste de temperatura entre o
continente asiático e as amplidões oceânicas, que o bordejam.
Basta-nos saber que as vindas de ar de monção repelem para o
norte o fluxo do oeste, que caracteriza a circulação nas latitudes temperadas. De tal modo que a circulação do oeste não
afeta, habitualmente, no verão, a não ser a extremidade norte
e nordeste de Hokkaido.
Quaisquer que sejam a origem e as causas de sua vinda, o
ar de monção se caracteriza por uma forte higrometria, próxima de 80% em média, e por uma nebulosidade que restringe a
insolação, na quase totalidade do Japão, a menos da metade das
horas compreendidas entre o nascer e o morrer do sol. A temperatura, a despeito da fraca insolação, é elevada. Relativamente ao período de 1921-1950, que tomamos, em geral, como
referência, as médias do mês mais quente (geralmente agosto)
são de 27° em Kagoshima e Kumamoto (Kyushu), de 27,7 em
Osaka, ainda de 26,4 em Tokyo e de 21,7 em Sapporo (Hokkaido). As temperaturas e a higrometria são semelhantes às da
Amazônia.
O ar de monção, por mais úmido que seja, não basta para
trazer chuva. Êle fornece mais água precipitável do que precipitações. As chuvas não se desencadeiam, sem que intervenha
uma causa que provoque movimentos ascencionais do ar: encontro do ar tropical do sudeste e do ar equatorial do sudoeste,
criando uma "convergência" que obriga o ar a elevar-se, depressões vindas do continente próximo ou tufões seguindo uma trajetória parabólica ao longo das costas da Ásia. São, então, dilúvios, raramente acompanhados de manifestações borrascosas, mas
não menos abundantes. Os japoneses distinguem os baí-u, chuvas depressivas de junho, muito análogas às "chuvas das pêras"
da China central (como elas, ligadas à subida da frente "polar",
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que separa o ar quente do ar ainda frio, estacionando na Sibéria
Oriental e no mar de Okhotsk), e os freqüentes tufões, sobretudo ao final do verão. Os tufões são anunciados gradualmente.
Curto-circuitam toda a vida. Todo um povo fica suspenso, durante 24 horas, em face das notícias meteorológicas transmitidas
pelo rádio. As escolas se fecham, os camponeses consolidam as
frágeis janelas corrediças de suas casas. A ventania torna-se violenta e a chuva, que tomba a cântaros, não a paralisa, salvo para
aquele curto descanso conhecido, quando da passagem do ciclone, nas paragens situadas justamente na linha de sua trajetória.
Uma vez o tufão passado, as planícies ficam inundadas, os flancos das montanhas vêem resvalar seus solos em correntes lodosas, os painéis de propaganda, numerosos ao longo das ferrovias, jazem por terra, às centenas. Os tufões se unem às chuvas trazidas pela segunda passagem da frente polar, em sua regressão para o sul, a fim de fazerem de setembro um mês particularmente chuvoso.
Entre o máximo de bai-u, que afeta junho, e o de setembro, chamado shu-rin, os meses de julho e agosto conhecem uma
acalmia relativa das precipitações, pelo menos no centro e no
sul de Honshu. Mas Kyushu, que recebe chuvas de convecção,
e o Norte do país, sempre atingido pelas depressões da frente
polar, não conhecem semelhante acalmia: suas curvas pluviométricas mantêm-se, durante todo o verão, em um nível elevado.
O inverno é frio e úmido. O tempo que impera é explicado pela chamada de ar que as depressões da frente polar provocam, esta separando o ar quente do oceano Pacífico do ar
frio siberiano. Quando a depressão passa pelo Sul do Japão,
um vento de nordeste, mais violento que a monção de verão,
varre todo o arquipélago. E como, ao atravessar o mar do Japão, este ar se carrega de umidade, daí resultam precipitações
abundantes, que ornamentam de neve o país inteiro. Mesmo
em Kagoshima, são sete os dias de neve, em média.
Se a depressão passa pelo noroeste do Japão, este permanece no setor quente e recebe chuvas demasiado brandas. Se o
anticiclone siberiano se estende até ao arquipélago, um tempo
bom de sol reina no chão desnudo ou sobre o manto de neve:
é então que o Fuji parece planar acima da baía de Sagami.
As precipitações de inverno e, por conseguinte, a neve são
particularmente abundantes na costa do mar do Japão. Na re35

gião da Niigata, foram vistas espessuras de 6 metros, interrompendo a circulação dos trens, sepultando as casas baixas. Trata-se, certamente, de quedas excepcionais. Mas, em 9/10 da costa de Honshu, que bordeja o mar do Japão, a espessura máxima
atinge, em média anual, 50 centímetros, e, nas primeiras encostas, quase um metro. O sol é raro e o tempo, geralmente, desagradável, mesmo nas vizinhanças do estreito de Tsushima.
Em compensação, a costa do Pacífico, sob um vento relacionado com vindas de ar frio e carregado de neve, conhece no
inverno, não por certo precipitações escassas, mas muito menos
abundantes, além de uma insolaçao ligeiramente superior à
do estio. Tokyo não recebe senão 58 milímetros de precipitações em dezembro, contra 228 em Niigata (e contra 229 em
setembro).
A costa do mar do Japão é a única região do arquipélago
a ter um máximo pluviométrico de inverno. Niigata recebe 228
milímetros em dezembro e somente 166 em setembro, o mais
chuvoso dos meses quentes. Mas, por toda parte, a estação mais
chuvosa é o verão: o máximo é em junho, em Kagoshima e
Kumamoto (Kyushu); em setembro é em Osaka, Tokyo, Nagoya, Sendai e até mesmo Sapporo. Na costa pacífica, o inverno,
sem ser seco, não é francamente úmido: Tokyo recebe, em janeiro, 41 milímetros (quase 6 vezes menos que em setembro); e
Sendai, 35.
O outono e, sobretudo, a primavera são as estações mais
agradáveis no Império do Sol Nascente. Em Tokyo, abril acusa
13° e maio, 17°. Em Kagoshima, as cifras correspondentes são
de 15° e 19°. Em ambas aquelas paragens, outubro e novembro
têm ainda médias de 16, 4 e 1 1 e 18,7 e 13,6. As perturbações
trazem, sempre, chuvas, mas estas são menos freqüentes do que
em junho ou setembro. Em Kagoshima, em abril e maio caem
197 e 216 milímetros, contra 392 em junho; em Tokyo, 136 e
138 milímetros, contra 229 em setembro. Em novembro precipitam-se somente 88 milímetros em Kagoshima e 96 em Tokyo.
Entre um verão sufocante e úmido e um inverno em que o frio
penetra nas casas mal isoladas e mal aquecidas, a primavera e o
outono representam estações paradisíacas.
Como nenhuma estação, pelo que já foi visto, é verdadeiramente seca, e, tendo-se em uma delas a precipitação das máximas copiosas, concebe-se que o Japão, em conjunto, é consi36

deràvelmente irrigado pelas chuvas. Região alguma, salvo o leste de Hokkaido e umas poucas bacias interiores de Honshu, rerecebe menos de 1 metro de precipitações. Excetuando-se também a costa nordeste de Honshu e algumas margens do mar Interior, restam ainda, numa zona aquinhoada com acima de 1 500
milímetros, mais ou menos 4/5 do Japão. Sem falar nas montanhas, que recebem, em muitos pontos, mais de 4 metros, numerosas paragens costeiras ganham perto ou mais de 2 metros.
Seja qual fôr a influência do anticiclone da Sibéria Oriental, tem-se a impressão de que a ação do oceano domina o clima.
A água do mar que envolve o Japão representa, sem dúvida, um papel incontestável nos fenômenos climáticos. É preciso distinguir entre as águas quentes da Kuro Shivo (ou Kuro
Shio), termo que significa corrente negra, e as águas frias da
Oya Shivo. A primeira destas correntes nasceu da divisão, em
dois ramos, da corrente norte-equatorial (formando o outro ramo
a contracorrente equatorial, dirigida para leste). Ela acompanha a costa leste das Filipinas, a costa leste do Japão do sul
até ao largo de Tokyo e afasta-se, depois, do arquipélago, tomando a direção leste. Ainda que sua correnteza e velocidade (nunca mais de 4 milhas por hora) sejam inferiores às do Gulf Stream,
ao largo da Flórida, o papel dela é comparável ao de sua equivalente atlântica, que, do mesmo modo, se movimenta no sentido dos ponteiros do relógio, em latitudes correspondentes. Um
ramo da Kuro Shivo, de correnteza fraca, penetra no mar do
Japão pelo estreito de Tsushima, aquecendo-o moderadamente.
Se bem que se discuta, hoje em dia, e cada vez mais, o papel das correntes marítimas sobre os climas, é pouco contestável que as águas quentes da Kuro Shivo exerçam uma ação considerável sobre o nascimento das depressões ciclônicas e sobre a
trajetória dos tufões. A corrente quente umidifica mais do que
a morna. Como se situa ela, com relação ao Japão, sob o vento
de inverno, não pode ter a ação amenizante que tem a corrente
quente norte-atlântica, relativamente às costas da Europa Ocidental.
A Oya Shivo, saída do mar de Okhotsk, corre ao longo da
costa sudeste de Hokkaido e da costa este do norte de Honshu.
Interpõe-se entre esta costa e a Kuro Shivo, que se distancia
do Japão. Um pouco ao norte da latitude de Tokyo, desaparece
em profundidade sob as águas mornas e mais leves da Kuro
Shivo. Seu papel refrigerante é sensível ao longo das costas que
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bordeja, mas, sobretudo, na extremidade sul-oriental de Hokkaido é que ela influi, especialmente no verão. Multiplica os dias
de cerração na região de Nemuro. Esta localidade, posto se situe, com a diferença de quase 15 minutos, na mesma latitude
de Sapporo, tem, relativamente ao mês mais quente, uma temperatura de perto de 4o inferior: 17,8° em agosto, em lugar
dos 21,7 de Sapporo. É a única cidade de planície no Japão
mais fresca do que Paris no estio. A mais setentrional, Wakkanai, tem, em agosto, 20,3°, 2,5° a mais do que Nemuro. A Oya
Shivo foi, pelo resfriamento que impõe, o grande obstáculo à
ocupação agrícola do leste de Hokkaido. Exclui o arroz e torna,
mesmo, precária a maturação dos outros cereais. Cria uma atmosfera de terra nova à margem de um Japão estivai oprimido por um calor de estufa.
No inverno, a latitude influencia mais as temperaturas do
que o fazem as correntes marítimas. Quando muito, uma ligeira tendência para continentalidade resfria, em janeiro e fevereiro, o interior das grandes ilhas. As temperaturas do mês mais
frio (janeiro ou fevereiro, conforme os lugares) são de 6,4° em
Kagoshima, 4,3° em Kumamoto, 4,1° em Osaka, 3,2° em Tokyo,
-0,2° em Sendai, -5,9° em Sapporo, lugares situados na costa
ou em suas proximidades imediatas. A continentalidade se exprime, fazendo de Asahigawa, no centro de Hokkaido, o pólo
do frio do Japão, com -9,4° em janeiro, ao passo que em Wakkanai, bem ao norte da ilha, mas em posição muito marítima, no
mesmo mês o termômetro marca 5,8°.
A combinação de todos estes dados se traduz por grandes
desigualdades entre o Norte e o Sul, entre a costa e o interior,
por todo o período em que não há geadas e que corresponde,
aproximadamente, ao período vegetativo. O centro e o leste de
Hokkaido não têm 140 dias livres de temperaturas negativas,
ao passo que Tokyo tem, já, 215 dias. A costa do mar do Japão
assinala uma vantagem certa sobre a costa do Pacífico, onde as
noites mais claras do inverno acarretam geadas mais freqüentes: em latitude igual, ao norte de Honshu, a vantagem é de
uns 40 dias em favor da costa oeste. As bacias interiores de
Honshu não têm senão 160 dias de período vegetativo, ao passo
que as penínsulas da costa sul da ilha gozam de um inverno
mais clemente: Atami é tida como a Nice do Kanto. O extremo sul de Shikoku e de Kyushu não tem uma estação mais
longa favorável ao crescimento dos vegetais: cerca de 260 dias.
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O inverno, por conseguinte, é, em toda parte, sensível, ainda
que de duração muito desigual.
As regiões climáticas
As desigualdades das temperaturas de inverno, das de verão, e as diferenças na distribuição das precipitações levam a
distinguir diversas regiões climáticas.
1) O sudeste de Hokkaido acha-se na dependência da Oya
Shivo. É a região mais fresca, a mais sujeita a neblinas estivais.
Aí o inverno não é muito rigoroso. O total das precipitações
permanece, geralmente, inferior a 1 metro. Na planície de Tokachi, êle desce até mesmo abaixo de 800 milímetros.
Nemuro é o lugar mais característico deste clima. Com 5,7
em fevereiro e 17,8 em agosto, acusa uma das amplitudes térmicas anuais mais fracas da ilha. O máximo de precipitações
ocorre de julho a outubro, sendo setembro o mês mais chuvoso.
O total anual é de 1 035 milímetros.
Abashiri, no mar de Okhotsh, é mais seco, com um total
de 867 milímetros. A curva das precipitações segue mais ou
menos a marcha da de Nemuro, mas a das temperaturas indica
uma influência menor do oceano: -7,3 em fevereiro e 19,9 em
agosto.
O arroz está completamente excluído de toda esta região.
2) O resto de Hokkaido, sem contar a península do sudoeste, já tem um verão mais quente (21,7 no mês de julho, em
Sapporo). O inverno é frio, muito particularmente no centro,
onde já assinalamos a média de -9,4 em fevereiro, em Asahigawa.
A cifra correspondente de Sapporo, -5,9, dá uma impressão mais
consentânea com a realidade média da região. A bela estação é
curta; curtas são, também, as estações intermediárias, porque
março e dezembro acusam temperaturas abaixo de zero. A estação vegetativa não vai além de 150 dias. Pelo menos esta
duração é suficiente para que o arroz de variedade têmpora seja
cultivado além do paralelo 44.
3) O pedúncolo sudoeste de Hokkaido e o norte de Honshu
já são mais meridionais, mas as temperaturas do mês mais frio
permanecem muito ligeiramente negativas (3,4 em Hakodatê,
-1,6 em Kita, -0,2 em Sendai). Em agosto a temperatura é superior a 22°, mas não atinge, em parte alguma, 25°. As chuvas
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de junho ainda não igualam as de setembro. E, na costa do mar
do Japão, o máximo de estio ainda não deu lugar, como será o
caso mais ao sul, a um máximo de inverno. Quase perfeita a
igualdade entre as estações. A costa pacífica, sob a influência
da Oya Shivo, que aí, se atenua, tem um verão menos quente
que a costa oeste, e o inverno, lá, é um dos mais secos do Japão, sendo a neve, conseqüentemente, mais rara.
4) As bacias do Japão central têm um clima continental
muito cheio de sol, mas frio, no inverno. A temperatura de
janeiro é ligeiramente positiva e até mesmo, às vezes, por causa da altitude, ligeiramente negativa. Assim, em Kofu, que se
situa justamente atrás do Fuji Yama, a temperatura é de + 1,2,
ao passo que em Matsumoto, mais interior e a 500 metros de
altitude, ela desce a -1,8. As médias de agosto são, respectivamente, de 25,7 e 23,7. Em Matsumoto, um dos sítios menos
úmidos de Honshu, o total pluviométrico não vai além de 1 013
milímetros, e o inverno é francamente seco. Janeiro só recebe
31 milímetros. O duplo máximo de bai-u e de shu-rin é nitidamente assinalado, com um mês de agosto menos chuvoso (98
milímetros contra 132 em junho e 141 em setembro). Aí, a higrometria do ar estivai é uma das mais fracas do Japão. Os horizontes, em geral, são mais desafogados do que nas costas, o
bastante para que a gente experimente uma impressão de meio
intra-serrano.
5) Todas as regiões seguintes podem ser classificadas como
integrando o Japão subtropical, muito bem definível pelo isotermo 25° do mês de agosto. A estação vegetativa se estende por
mais de 200 dias. O inverno, entretanto, permanece frio, desigual, com uma alternação de dias encobertos e de dias de sol.
Numerosas, em toda parte, as geadas; uns sessenta dias em
Kumamoto, na ilha de Kyushu. Tanto quanto em Paris, situada
no 49.° grau de latitude e não no 33.°.
Pode-se subdividir este Japão subtropicàl em sub-regiões,
que principalmente a exposição geral relacionada com as grandes correntes geradoras de umidade diferencia.
A fachada pacífica, da região de Tokyo ao sul de Kyushu,
é a mais irrigada no verão, principalmente nos setores expostos
do sudeste. As precipitações estão compreendidas entre 1 500
e 5 000 milímetros. O duplo máximo de junho e de setembro
é nitidamente observado nas curvas. Janeiro está compreendido entre +3 e + 7 , sendo que as temperaturas mais suaves
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são registradas nas penínsulas. É aí que, por esse motivo, a
estação vegetativa é a mais longa de todo o Japão: acima de
280 dias, em alguns raros pontos.
A costa de Honshu, na parte que diz respeito ao mar do
Japão, é mais irrigada no inverno que no verão (salvo a sudoeste, onde a distribuição é igual). O total de chuvas pode ser
comparado ao da costa pacífica. O inverno é mais fresco do
que na citada costa e, também, mais carregado de neve. Uma
zona-tipo, Kanazawa, recebe perto de 2,50 metros de precipitações, das quais 341 milímetros em dezembro e somente 236 em
setembro (132 em agosto). A média de fevereiro não vai além
de 2,1°. Em agosto a média se eleva a 26.
As margens do mar Interior são as mais mediterrâneas — se
se pode arriscar o termo — do arquipélago nipônico. O total
das precipitações pouco excede de um metro (1 134 milímetros em Takamatsu e 1092 em Okayama). O inverno é relativamente seco (30 milímetros em janeiro, em Takamatsu, e
29 em Okayama), e agosto apresenta um mínimo relativo de
precipitações entre os dois períodos de recrudescência das chuvas (Okayama recebe 88 milímetros e Takamatsu, 109, ao passo que junho e setembro, em cada uma dessas zonas, ficam próximos de 160 milímetros). A higrometria é muito fraca e o
calor muito forte (26,5 e 27,1° em agosto) para que se tenham
podido formar salinas na costa norte de Shikoku. É preciso,
porém, ajudar a natureza, levando a ferver a água salgada em
caldeiras industriais. . . Vale dizer que a tendência xerófila do
meio vegetal do mar insular não poderia ser mais acentuada.
Um verão úmido e quente, um inverno em que a neve cai
por toda parte, esta justaposição de Amazônia e de países bálticos mantém sob sua dependência a geografia biológica e a atividade agrícola de todo o arquipélago, valendo-lhe uma inexprimível mistura de exuberância e de coisa desagradável.
II. — OS CLIMAS DO PASSADO
Conhecem-se muito mal os climas passados do Japão. A
maioria das floras do fim do Terciário indica um clima fresco,
o que contradiz as opiniões comumente admitidas com relação
ao restante da zona temperada e que se explica, talvez, pelo fato
de que as floras encontradas no Japão compreendiam espécies
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serranas. Em todo o caso, o relevo do norte de Shikoku foi
elaborado, verosslmilmente, num clima de tipo tropical, sem
dúvida nos últimos instantes do Terciário.
No que diz respeito ao Quaternário, é certo que o Japão
conheceu glaciações. Mas não foram descobertas as quatro clássicas glaciações da Europa Ocidental e cuja realidade talvez não
esteja, tão pouco a bem dizer, definitivamente estabelecida. Conhecem-se duas glaciações na cadeia Hidaka, de Hokkaido (glaciação Poroshiri, que corresponde, talvez, ao nosso Riss, salvo
se ela apenas representa uma das fases do Würm, e glaciação
Tottabetsu, sem dúvida contemporânea do nosso Würm), e
duas glaciações nos Alpes japoneses (Hida I e Hida II, em relação às quais a interpretação cronológica é a mesma que em
relação às da cadeia Hidaka). Não é para duvidar que o frescor
se tenha feito sentir a baixa altitude, pois foi encontrada, nas
aluviões da própria cidade de Tokyo, uma camada que data de
24 000 anos de C 14 e que contém coníferas crescendo, hoje,
entre 1 000 e 2 000 metros. A intensidade do frio foi calculada, pela maioria dos autores, em termo de 6.° abaixo das atuais
temperaturas. Aliás, desenvolvemosí1) a idéia de que uma baixa de 4o era provável.
Quanto ao clima dos períodos interglaciários, êle foi, sem
dúvida, quente. Com efeito, os solos vermelhos de Kyushu, índices de um clima tropical, datam, provavelmente, do último
interglaciário, período dito Shimosueyoski, porque estão recobertos de cinzas vulcânicas würmianas( 2 ). Em suma, o Japão
deve à sua latitude, manifestamente mais baixa que a da Europa
Ocidental, períodos frios pouco acentuados e interglaciários
quentes.
A partir da última glaciação, houve algumas variações de
amplitude moderadas, comparáveis às que a Europa Ocidental
conheceu: o período de 5 000-1 000 antes de Jesus Cristo foi
aquinhoado com um clima não só mais quente como mais seco
do que o atual, de modo que o período úmido atlântico da Europa ocidental não foi, aqui, conhecido. O primeiro milenário
antes de Jesus Cristo foi fresco e úmido. Desde o início da era
cristã, não se constatou, mais, variação importante.
(1) P. Bout e M. Derruau, Recherches sur les volcans explosifs
japonais, pág. 62.
(2) Minato, Gorai, Hunahashi, The geologic description of the Japane se islands, pág. 343.
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III. — ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS DO CLIMA:
O SISTEMA DE EROSÃO, OS SOLOS,
A HIDROLOGIA, A VEGETAÇÃO
O clima quente e úmido do Japão atual traduz-se, antes
de mais nada, por intenso escorrimento de água nos declives.
Este escorrimento se dá por ocasião das chuvas de verão e de
outono (bai-u e tufões), e a cobertura vegetal não o impede,
porque a folhagem é rapidamente atravessada e os solos ficam
saturados de água. As encostas de barrancos se desfazem, e os
restos acabam por obstruir-lhes o fundo. Resulta daí uma topografia de pequenos vales de fundo plano, mas em declive longitudinal forte, dos quais por vezes a agricultura tira proveito,
transformando-os em terraços de arrozais. Ligam-se, na sua parte declive, às grandes planícies aluviais chatas, que contrastam
com as vertentes abruptas. As vezes desembocam sobre taludes de
dejeção, notadamente nas bacias centrais do Japão. Nas montanhas não são raras as torrentes típicas, com bacia de recepção
e cone de dejeção.
As vertentes nunca são lisas como na Europa ocidental.
Mas as ravinas que as recortam dissecam-nas numa multidão de
espigões e cumeadas, agudos ou arredondados, segundo a resistência da rocha.
A erosão do solo desbastado é temível nas menores encostas. Uma das razões, e sem dúvida a principal, de ser a cultura
na montanha tão rara. O aproveitamento do solo só é possível
com a construção de muretas o que, na metade sul do Japão
(região do mar Interior, Kyushu), é mais freqüente do que se
pensa.
Segundo conseqüência do clima: o calor e a umidade do
período maio-outubro alteram profundamente as rochas e, ao
mesmo tempo, dissolvem, em quase todos os solos, as partes
solúveis neles contidas. Não se tem verdadeiros solos tropicais
lateríticos. O sudoeste de Honshu (a partir da região de Nagoya), Shikoku e Kyushu têm solos intermediários entre os lateríticos tropicais e os solos pardos dos países temperados úmidos. São pronunciadamente ácidos, ao contrário dos solos mediterrâneos, e contêm caulinita. Inversamente, a partir do Kanto, e até ao norte de Hokkaido, dominam os solos pardos com
tendência para os "podzólicos", tendência cada vez mais acen44

tuada em direção ao norte, chegando a haver podzols típicos em
alguns pontos de Hokkaido.
A topografia local, a natureza das rochas-mães modificam
este zoneamento geral. Os solos vulcânicos, freqüentemente
medíocres, são em geral espessos. A maioria pertence ao tipo
dos ando sols, escuros (coloridos por minerais escuros e por elevada taxa de húmus), e são bem drenados. Os solos das planícies diferem essencialmente pela sua posição em função do
lençol freático: os dos terraços, bem drenados, são solos pardos,
muitas vezes modificados pelos polvilhamentos com cinzas: os
de fundos de aluviões atuais têm um lençol a pouca profundidade. São quimicamente pobres, salvo nos lugares onde houve
acréscimo de cinzas vulcânicas aos depósitos aluviais. Sua fertilidade, entretanto, é devida à granulometria, em geral bastante fina, à sua umidade, às possibilidades de irrigação. Em todo
o caso, beneficiam-se muito facilmente com a adubação. São
estes, mais pela sua posição do que pelas qualidades químicas, os
solos típicos dos arrozais.
Terceira conseqüência do clima: o regime hidrológico das
águas continentais. Os cursos de água são abundantes, mas as
descargas médias absolutas, fracas, pois as redes são pouco concentradas. Os rios têm pequena extensão (nenhum atinge 400
km, salvo o Ishikari, em Hokkaido, que ultrapassa de pouco
este comprimento). Os mais longos cursos de água de Honshu
(o Tone, o Shinano, o Kiso) o ultrapassam apenas 300 km, e
a maior bacia, a do Tone, não atinge 15 000 km2, um quinto
da bacia do Sena. Os cursos são rápidos e irregulares, em razão
da idade (pouca) do relevo. Exceção feita das lagunas costeiras, dos grandes lagos de caldeiras e de dois lagos de bacias de
abismamento, o Suwa e o Biwa, são raros os grandes lagos que
cortam aqueles cursos de água. Os maiores dentre eles regularizam seu emissário, mas, na maioria dos casos, a regularização é artificial, devido a barragens hidrelétricas, que têm o inconveniente de abaixar a temperatura das águas e de atrasar o
crescimento do arroz, que elas irrigam.
Portanto, é a irregularidade a característica do regime dos
cursos de água japoneses, e o fato de não serem navegáveis (alguns setores são flutuáveis) não há de causar admiração. Por
certo não ficam nunca secos, como os rios mediterrâneos, mas
as baixas podem ser muito acentuadas, sobretudo no verão, em45

bora, segundo as médias, esta seja a estação das cheias, na maior
parte do país. As curvas de descarga por dia mostram constantes dentes de serra, no verão principalmente, devido à sucessão
dos períodos chuvosos e dos em que há diminuição de intesidade de chuvas, sendo a evaporação, então, maior. É que os lençóis abundantes, rio acima, são raros, por isso que a impermeabilidade, aí é a regra. Somente nas aluvioes a jusante é que
estão as grandes reservas freáticas, profundas sob as aluvioes dos
terraços, à flor da terra nas aluvioes recentes, donde se retira
a maioria das águas industriais para as grandes aglomerações
das planícies.
Se, apesar da irregularidade diária, se procuram definir os
regimes pelas médias, a diferença essencial entre os mesmos
opõe os cursos de água da vertente do mar do Japão aos dos
restante do país. São eles caracterizados, por causa da forte
"nevosidade" do inverno, por uma retenção de neve que se
traduz por um máximo principal na estação do degelo, mas
também por inopinadas elevações de água no inverno, quando
das amenizações, que não deixam de se produzir, sobretudo no
sul. Sendo o verão, naquela vertente, menos chuvoso do que
o inverno, um mínimo é de regra em agosto, antes de uma recrudescência de outono, estação ao mesmo tempo mais chuvosa
e menos sujeita à evaporação.
Na grande maioria do território japonês, ao contrário, um
só máximo, de fim de verão, contrasta com um inverno mal
contemplado, não tanto devido à retenção como ao baixo nível
do regime pluviométrico.
As montanhas elevadas, o nordeste de Honshu e o leste
de Hokkaido têm regime intermediário, porque seu índice pluviométrico acusa um máximo de verão, mas a retenção produz,
quando da fusão das neves, elevação das águas, a qual constitui
um máximo secundário. De qualquer forma, onde quer que a
gente esteja, as grandes cheias acontecem por ocasião de tufão
ou de bai-u.
A quarta conseqüência do clima é a natureza e a distribuição da vegetação. Esta apresenta-se, em seu estado natural, constituída inteiramente de florestas, exceção feita dos prados ou
matagais de montanha e de algumas zonas pantanosas. O desbravamento deixou indenes quase todas as encostas; sabe-se que
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as planícies são pouco extensas, enquanto as vertentes das montanhas, em regra geral, são muito escarpadas. Não é de estranhar que a forma natural da vegetação, a floresta, cubra, perto
de 70% do território, taxa comparável à da Finlândia ou à do
Canadá, isto é, uma das mais elevadas do mundo.
Os cortes abusivos, o fogo, mais raramente a pastagem,
modificaram, entretanto, a floresta natural, transformando-a,
muitas vezes, numa floresta secundária de maior ou menor beleza. Ordinariamente, foram mais afetadas as árvores de folhagem permanente do que as de folhagem caduca, estas rebentando novamente em primeiro lugar, de sorte que a floresta japonesa, tal como se apresenta hoje, é mais rica em espécies de
folhas caducas do que originàriamente. Em compensação, os
replantios são feitos mais de coníferas do que de folhosas.
Em alguns casos, a floresta não pode reconstituir-se. Tem-se,
então, uma brenha rala, a genya, formada de árvores raquíticas
emergindo de um manto de plantas vivazes, como os fetos, ou
como aqueles bambus-anões em formação cerrada, quase 100 por
metro quadrado, os sasa. Na falta mesmo da genya, cresce, sobretudo no Sul, a brenha, formada por aquela vegetação pioneira, a Miscanthus Sinensis.
A floresta japonesa compreende muitas espécies que se parecem com as das florestas da Europa Ocidental, porém as afinidades ainda são maiores com as dos Apalaches. Mesmo quando
as árvores parecem ser semelhantes às nossas, pertencem, geralmente, a variedades diversas. Assim, muitos carvalhos têm "folhas de castanheiros", em vez das folhas lobadas características
das variedades ocidentais. Por outro lado, esta flora é mais
rica em espécies do que a nossa, fato que se explica pela sua
conservação, quando das glaciações quaternárias. Enquanto na
Europa, das árvores que emigraram para o sul, por ocasião de
cada período frio, finalmente sucumbiram espécies inteiras, acossadas para as margens do Mediterrâneo, não se passou nada disso no Japão, onde as ilhas do sul, ligadas a Honshu por ocasião
das glaciações, proporcionaram um asilo duradouro. Mesmo o
estreito da Coréia, então quase inteiramente emerso (largura:
somente uns 20 quilômetros), ofereceu aos grãos uma ponte de
migração quase perfeita, facilitando o repovoamento em espécies chinesas no início das descongelações. Resulta daí que a
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floresta japonesa abunda em espécies conservadas desde as floras terciárias, enquanto os botânicos da Europa ocidental não
encontram, aí, essas espécies, senão nas camadas fósseis. É verdade que a flora pré-glaciária não subsiste em toda a sua perfeição: uma floresta de Metassequóia e Sequóia, encontrada fossilizada na região de Osaka( 3 ), está hoje desaparecida. Determinadas espécies, como o Gingko, tampouco subsistem.
Latitude e altitude graduam a atual distribuição das espécies. Podem-se distinguir, em linhas gerais, três zonas de floresta, da mais quente à mais fria. Uma é a zona subtropical, na
qual alternam folhosas dos países temperados com espécies tropicais de folhas permanentes, como a canforeira, com um sub-bosque de folhas persistentes. Esta zona sobe até à latitude
de Tokyo. A zona intermediária, que compreende, nas baixas
altitudes, o norte de Honshu e o sul de Hokkaido, é freqüentemente um faial, com espécies como Tsuga Sieboldi, o carvalho
das folhas de castanheiro, bordos, o pinheiro vermelho, o olmeiro, o Pterocarya. Nos sub-bosques aparecem o Petasites, de
enormes folhas, e o sasa continua abundante. As coníferas não
faltam, porém seus povoamentos florestais são limitados. A zona
fria, enfim, está localizada ao norte e a leste de Hokkaido. Nela,
as coníferas dos países setentrionais mesclam-se com as folhosas: o Picea Ezoensis e abetos, como o Abies Mayriana, ocupam
grande lugar ao lado da faia. A bétula e a sorveira tornam variados os povoamentos. O sasa é mais cerrado do que nunca.
A formação de faixas em altitude lembra a de zonas em latitude. Em Kyushu, o faial da zona intermediária aparece a,
aproximadamente, 800 metros, por exemplo na cadeia vulcânica
de Kirishina, mas falta a floresta boreal e passa-se, diretamente,
a uma brenha de altitude.
A zona alpina não é, no Japão, uma campina, mas, sim,
uma verdadeira brenha. No Tateyama, nos Alpes japoneses, passa-se, a mais ou menos 2 000 metros, a uma floresta mirrada de
amieiros, de sorveiras, de Pinus pumilla, arbusto característico
das grandes altitudes do Japão, inclusive de Hokkaido. Este
arbusto acaba sendo exclusivo em torno de 2 800 metros de
altitude, no meio de uma vegetação herbácea. A existência des(3) Minato, Gorai, Hunahashi, obr. cit., pág. 313.
48

ta vasta zona de transição se explica, parece, pela coincidência de
um verão muito mais quente do que o nosso e de um inverno mais
carregado de neve e mais frio. É, talvez, também, devida à pouca existência de pasto, o qual favoreceu, na Europa Ocidental,
a extensão da campina de pastagem alpina.
Em todo o caso, o caráter ao mesmo tempo de neve e subtropical do clima do Japão se traduz, na camada superior da vegetação, por uma originalidade a mais.
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SEGUNDA PARTE

OS HOMENS E A ECONOMIA

CAPÍTULO

I

O S U R G I M E N T O DOS H O M E N S

I. — A OCUPAÇÃO DA TERRA
Num país tão humanizado como o Japão, a influência dos
homens sobre a paisagem, pelo menos nas planícies, é considerável. Cada época marcou o solo com a sua impressão. E a
história, mais do que em qualquer outra parte, explica muito
do presente.

As origens dos japoneses
Os japoneses são da raça dita amarela. São morenos, pouco peludos, têm os cabelos lisos e o vínculo mongólico da pálpebra. Embora a altura tenha sido acrescida de 7,5 centímetros
em 60 anos, ainda é (1,64 metros em 1958) inferior à dos europeus.
A bem dizer, a raça é muito diversa, o que se explica pelas
misturas que estão em sua gênese.
Não foi encontrado muito ferramental paleolítico no Japão.
Os primeiros neolíticos são ditos pré-Jomon. Foram substituídos,
há cerca de 9 000 anos antes de nós, pelos homens de ferramental jomon, que conheciam a cerâmica e que parece terem tido
moderada mistura de mongolóides, mas não, como se pretendeu,
de raça aino. Com toda a probabilidade, vieram da Oceania.
Por seu turno, os homens jomon foram substituídos, no começo do século III antes de Cristo, por duas populações: uma
caucasóide, vinda do norte, os ainos, e que ocupou o atual Hokkaido e o norte de Honshu; outra mongolóide, vinda do conti-
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nente, e que constitui a origem dos japoneses propriamente ditos. Éi a etnia de civilização yayoi. Os yayois importaram uma
agricultura do arroz e o uso dos metais. Ocuparam, inicialmente,
o norte de Kyushu e, pouco a pouco, foram-se estendendo até
ao Kanto. A partir do século III de nossa era, o centro de gravidade do povoamento foi a região de Yamato, isto é, a bacia
de Nara e suas vizinhanças. O Japão guardou, nos subúrbios
de Osaka, imensas tumbas de seus primeiros imperadores. São
constituídas, elas, por uma ilha artificial em forma de buraco
de fechadura e de várias centenas de metros de comprimento.
Isto num lago cavado pela mão do homem. A civilização yayoi
foi um cadinho em que se fundiram influências diversas. Mais
tarde, viu-se ela reforçada (mais ou menos no século VI) pela
aquisição dos caracteres chineses, que os japoneses empregam
ainda hoje, mas a que acrescentaram sinais silábicos fonéticos.
Da China e da Coréia vieram também o sistema de governo, artes e tradições artesanais. E a agrimensura. No começo do
século VII é que a capital foi fixada em Nara. A partir de então, mudou várias vezes. De sorte que a gente designa pela
capital do Japão cada um dos grandes períodos da história do
país, resumidos no quadro seguinte:

Os grandes períodos da história do Japão
1. Período de Nara (710-794).
sistema parcelário jori.

Deu à paisagem rural o

2. Período de Kyoto, ou Heian (794-1185). Completa, no
século IX, a conquista do norte de Honshu sobre os ainos.
3. Período Kamakura (1185-1336).
4. Períodos Muromachi e Momoyama (1336-1603). (Kyoto volta a ser a capital).
5. Período Edo ou Tokugawa (Edo é o antigo nome de
Tokyo. Os Tokugawa são chefes militares, os xogum instalados
em Tokyo e que reduzem o imperador, mantido em Kyoto, a
um papel honorífico) (1603-1868).
O período Tokugawa, próximo de nós, desempenhou um
grande papel na geografia do Japão atual. Reforçou o regime
feudal e notadamente o poder dos daimios (nobres), cujos cas-
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telos deram origem a numerosas cidades. Cercou os daimios de
tropas de samurais (guerreiros) e exaltou as virtudes espartanas. Viu ampliar-se a classe dos comerciantes, a indústria nas
cidades (especialmente em Osaka, que se tornou, então, um
importante centro), as grandes ferrovias reservadas ao serviço
postal. Realizou numerosos desbravamentos, quer nas zonas pantanosas e sobre terraços aluviais esparsos, quer em regiões inteiras, que passaram de uma ocupação limitada ou extensiva a uma
agricultura minuciosa: de 1600 a 1750, o sul de Kyushu, o norte de Honshu, a costa san-in do sudoeste de Honshu, o sul de
Shikoku, foram teatro desta intensificação de progresso.
Por outro lado, o período Tokugawa isolou o Japão, proibindo as viagens para o exterior. Reprimiu, em 1637, uma sublevação católica. E pôs fim às missões. Todavia, por volta
de meados do século XIX, certos daimios, como o do Satsuma,
introduziram métodos ocidentais. O porto de Nagasaki, por sinal, permaneceu aberto, sempre, aos holandeses e chineses.
6. Época contemporânea. Começa com a era Meiji (nome
do imperador Mutsu Hito depois de sua morte). A restauração,
que destitui o xogum, faz de Tokyo, que perde seu antigo nome
de Edo, a capital do imperador. A economia se expande cada
vez mais e o Japão se industrializa. Torna-se um Estado moderno, por todas as suas estruturas.
Os principais desbravamentos são os de Hokkaido, cuja colonização data, verdadeiramente, da época Meiji.
Todas as guerras terminam com vitórias (elas engrandecem
o território, em virtude de concepções imperialistas), menos a
última (1941-1945), cujo saldo foi a derrota e o recuo para
o arquipélago nipônico.
O sistema parcelário Jori
Um esboço de sistema parcelário, muito disseminado no
Japão, o sistema jori, remonta à época de Nara. Foi estabelecido para aplicação de uma lei que prescrevia a redistribuição periódica (handen), de seis em seis anos, de terras entre os camponeses. Pode ser reconhecido nas fotografias aéreas, nos planos cadastrais dos anos 600, estabelecidos na época Meiji, e
em planos anteriores, em meados do século XVI, datando o
mais antigo de 735. A toponímia registrou-o, também.
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Trata-se de paisagem rural quadriculada: estradas caminhos,
canais, campos, formam um desenho quadrangular, regular, freqüentes vezes orientado segundo os quatro pontos cardeais, mas,
não raro, segundo algum traço de relevo.
A figura 7 (pág. 56) indica-lhe a extensão atual. Vê-se
que, com algumas exceções, todos os seus vestígios estão no
"velho Japão" e que, sem se falar em Hokkaido, cuja quadriculação é devida à colonização Meiji, o norte de Honshu e o sudeste de Kyushu, que esteve por longo tempo em mãos de povos primitivos, não o conhecem. Na planície de Nara é que êle
mais se faz notar.
Aplicado inicialmente aos domínios imperiais, foi o sistema
progressivamente estendido, de 646 a 800, às planícies cultivadas com arroz e então ocupadas e, mais raramente, aos campos
não irrigados.
A terra é dividida em quadriláteros, determinados pelos caminhos e canais, o sato ou ri, de 665 metros de lado (capacidade de um sato: 43 ha). O Jo é uma fileira de ri, donde o
nome jori, aplicado ao sistema. Cada ri é dividido em 36 quadriláteros (ou tsubo) de um cho (110 metros de lado, e cada
tsubo em 10 campos ou tan, que podem ser 10 pedaços alongados de 11 metros por 110, ou retângulos levemente e do mesmo
modo alongados, de 22 metros por 55 m.
As habitações associadas ao sistema jori não são necessariamente quadriculadas. Contudo, não foram elas remodeladas,
a fim de corresponderem a um tamanho padrão, senão algumas
vezes. Não são necessariamente agrupadas, apesar de se tratar
do caso mais freqüente.

A paisagem rural e as habitações
A geografia da paisagem rural repousa, antes do mais, na
distinção entre planícies com arrozais, terras não irrigadas e vastas florestas de declive. Uma grande parte das terras de cultura
de arroz estão dentro do sistema jori. Mas também existem
grandes quadriláteros de terras de colonização recente, os
de Hokkaido (conf. pág. 181) e terras irregulares, seja porque aquele sistema não tenha sido implantado, seja porque calamidades, freqüentes em tais planícies, hajam determinado uma
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remodelação. Em grande parte, as terras não irrigadas foram
ocupadas tardiamente e apresentam, muitas vezes, uma disposição em aldeias-ruas (ver adiante), ou em grandes quadriláteros recentes, como ao pé do Yatsugatakê, no Japão Central.
Postos de lado estes exemplos de grandes parcelas, os campos são pequenos, de 5 a 10 ares em média. Habitualmente,
uma fazenda tem 15, uma com arroz irrigado (são os ta), outras com arroz não irrigado, os hatakê. Estas parcelas se dispersam sobre toda a extensão do território da comuna, mas as
aldeias são muito próximas umas das outras (1 ou 2 quilômetros), a fim de que as distâncias não sejam grandes demais. Em
alguns casos, procedeu-se a um remembramento oficial, mas em
geral não se fêz sentir a sua necessidade, em razão do caráter
minucioso da cultura.
O openfield (campo aberto) é a regra. Não obstante, as
casas se cercam, quase sempre, de linhas de árvores, e na planície de Tokachi, em Hokkaido, ocupada na época Showa (1912-1926), linhas de coníferas servindo de pára-vento dão à paisagem um aspecto silvestre.
Os muros de sustentação não são raros, principalmente no
sul (mar Interior, Shikoku, Kyushu) e delimitam, em geral, terrenos não irrigados. Os degraus de arrozais irrigados, metòdicamente dispostos nas valetas de fundo raso em todo o Japão,
não são murados, provavelmente porque o declive é relativamente fraco e o solo, barrento. O muro de pedras secas se aplica
no Japão a declives muito fortes e a terrenos pedregosos.
Um traço constante da paisagem rural, nas planícies ou nas
encostas, é o arranjo dos reservatórios de água de irrigação, cercados de taludes de terra. A planície de Nara, onde eles se multiplicaram, no decorrer do século XIX, constitui um dos melhores exemplos.
As culturas arbustivas põem uma nota de diversidade na
paisagem rural: as plantações de chá, alinhadas e podadas como
os buxos na Europa, a amoreira de pequeno talhe, os pomares
de mandarinas do sul ou de macieiras do norte de Honshu, as
vinhas cultivadas sobre jiraus da bacia de Kofu. Culturas com
linhas alternadas de plantas que têm o seu ciclo no inverno e de
outras que têm o seu ciclo na primavera são praticadas, às vezes,
em terrenos não irrigados, especialmente no Kanto. Mais freqüentemente, um debrum de soja cerca a plantação de arroz.
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Toda esta paisagem muda de côr com a estação. Os campos de arroz, principalmente, são inundados antes do replantio,
depois verdejam e acabam tomando uma coloração dourada, antes da colheita. No início de setembro, os campos de arroz temporão amarelo se destacam em meio ao verde dos arrozais plantados em variedades normais, que aguardarão o mês de outubro,
para amadurecer. Em toda esta paisagem, nenhum lugar inaproveitado, nem mesmo prados existem. O tabuleiro dos campos é contínuo, até ao pé da vertente forrada de matas.
As formas de distribuição das habitações são tão variadas
como na Europa ocidental e muito mais do que na América do
Norte. É dificil abordar o seu estudo pela estatística, porque
as cifras oficiais são fornecidas por mura (comuna rural), machi
(comuna de pequeno burgo) e shi (comuna urbana) e porque as
comunas incluem, freqüentes vezes, vários lugares habitados.
Estes lugares, quase sempre, são povoaçoes ou aldeolas {buraku),
de 10 a 50 casas. Têm uma vida coletiva muito limitada, com
um chefe eleito pelo chefes de família, o nushidori. Se a sede do
mura tem um templo, o buraku possui, pelos menos, um oratório.
As habitações agrupadas em buraku são as que dominam,
mas não deixam de existir as habitações dispersas, muito freqüentes nas regiões sulcadas de vales e nas zonas de recente
ocupação. Mas também é possível encontrá-las nas planícies de
ocupação antiga, como a de Toyama, na costa do mar do Japão.
E nem mesmo, como se viu, são elas incompatíveis com o sistema
jori. As habitações agrupadas dominam nas planícies do Japão
antigo, mas são encontradas em algumas zonas de ocupação recente, como a parte da planície de Ishikari (Hokkaido), onde se
estabeleceram colônias militares, na época Meiji.
As habitações agrupadas são cerradas raramente. Constituem um caso particular as da planície de Nara, onde a aldeia,
mais bem integrada no sistema jori do que em qualquer outro
lugar, foi construída segundo um plano quadriculado e cercada
de uma defesa, hoje desaparecida. Mas no mais das vezes a
aldeia é estabelecida segundo uma ordem menos vigorosa, cercando-se cada casa de uma linha de árvores tanto ou quanto
contínua e compreendendo várias construções erguidas num pátio aberto: trata-se de um haufendorf pouco cerrado. Quase
sempre, os gânglios representados pelas aldeias tendem a unir-se
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uns aos outros por apêndices alongados pelos caminhos. A localização das habitações das planícies somente nas paragens insuscetíveis de submersão levou a esta estrutura: com efeito, os
diques naturais ao longo dos cursos de água, as linhas de antigas
dunas, o contato da planície com os terraços representam, do
mesmo modo, alinhamentos.
Em certos casos, todavia, as aldeias se alongam interminàvelmente por um caminho, sem o menor núcleo. As parcelas
são dispostas perpendicularmente ao caminho, prolongando a em
que está edificada a casa, conforme o esquema do rang canadense
ou do waldhufendort da Europa Ocidental. Geralmente, trata-se
de shinden, habitações nascidas de um desbravamento da época
Tokugawa: há-as, e típicas, nos terraços da planície do Kanto,
como Nobitomê, que data de 1653, ou ainda nas linhas de dunas
da planície de Echigo (costa do mar do Japão). O traçado da
aldeia linear foi até mesmo levado a Hokkaido, no início da época Meiji.
O pequeno burgo (machi) contrasta com essas aldeias, não
pelo alinhamento das casas, mas pela estrutura cerrada. Poucas
árvores, mas, pelo menos na rua principal, a mais comercial,
casas unidas umas às outras e que servem, ao mesmo tempo,
para habitações e lojinhas. Nada de passeios, mas numerosos
postes telegráficos. O aumento da circulação dos veículos e o
progresso do comércio rural tendem a congestionar estes machi,
mesmo quando não são absorvidos pelo crescimento dos subúrbios, que urbaniza, cada vez mais, a campanha nipônica.

II. — AS CIDADES
É difícil dar uma definição estatística da cidade japonesa.
Às comunas rurais, ou mura, a terminologia oficial opõe o machi,
comuna de pequeno burgo, traduzido em inglês por town e o
shi, comuna de cidade, na mesma língua denominada city. Em
1953, os shi absorveram muitos dos próprios arredores, de sorte que o seu território não é inteiramente urbano, tal como as
zonas de povoamento citadino e industrial do I.N.S.E.E. francês. Tais shi ocupam 16% da superfície do Japão. A fim de
precisar melhor a questão urbana, criou-se a noção de Densely
Inhabited District (D.I.D.), definido como zona de mais de
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4 000 habitantes por quilômetro quadrado, constituindo uma
aglomeração contínua de acima de 5 000 habitantes e podendo
estender-se, indiferentemente, por uma comuna shi, uma comuna
machi, ou uma comuna mura.
O recenseamento de 1965 deu um total de 47 260 000 habitantes nos D.I.D., 48,7% da população global. Em 1960, a
percentagem era de 43,7. Mais elevada é a parte que retorna
aos shi. A população total destas comunas urbanas eleva-se, em
1965, a 66 926 000 habitantes, 68% da população japonesa,
contra 59 333 000 em 1960, ou 63%. Sejam quais forem as
modalidades das estatísticas, o Japão é deveras fortemente urbanizado, e se urbaniza mais, com rapidez.

A origem das cidades
Quase todas as cidades do Japão nasceram de uma cidade-castelo da época feudal. São exceção: as cidades de Hokkaido,
ilha de colonização recente, as quais, em sua maioria, devem
a própria existência a centros de pesca ou a criações por atos emanados de autoridade competente (como Sapporo); as cidades
surgidas devido a recursos minerais, como as da bacia carbonífera de Ishikari, em Hokkaido, de Kamaishi, de Kitakyushu (embora uma das 5 que constituem este aglomerado urbano seja uma
antiga cidade-castelo); os portos modernos, como Kobê e Yokohama; as cidades-santuário, como Nikko; as paradas das estradas destinadas a serviços postais, como Tokugawa, escalonadas
de 8 em 8 ou de 10 em 10 quilômetros, notadamente no Tokaido, eixo de ligação litorânea Kyoto-Tokyo.
As cidades-castelos se desenvolveram a partir de meados
do século XVI, com o aumento dos grupos humanos. E foi
sobretudo na época Tokugawa que a organização das cortes dos
daimios as reforçou. Tomaram então, um aspecto típico, com
seus bairros de samurais e outros em que se alinhavam barracas e oficinas, pois o artesanato aflui para o lugar onde encontra
defesa certa e clientela fácil. O castelo, inicialmente de argila,
edifica-se com um contraforte de pedra (mas que se eleva obllquamente) e uma disposição em madeira, influência portuguesa, a partir do fim do século XVI. Alguns destes castelos, restaurados, chegaram até nós, por exemplo, os de Osaka, de Kumamoto e de Himeji.
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O desenvolvimento das cidades
Na maioria, estas cidades de daimios eram simples centros
locais, alguns mais desenvolvidos pelo progresso do comércio
interno e do artesanato. No início da época Meiji, somente 5
cidades tinham mais de 100 000 habitantes: as duas capitais
Tokugawa, Kyoto e Edo (Tokyo), Nagoya, Osaka, porto de
Kyoto e centro de negócios, Kanazawa, importante núcleo de indústria têxtil e centro regional. Estas cinco cidades são as 6
metrópoles atuais, menos Kobê e Yokohama, que só se desenvolveriam após abertura para o exterior, mais Kanazawa, cuja
irradiação diminuiu muito, devido à falta de adaptação à grande indústria e que não era servida por um porto moderno.
No início da época Meiji, 6 metrópoles vão distinguir-se
rapidamente. Depois uma sétima, a futura Kitakyushu, é organizada sob forma diferente. Em 1888, as 6 reuniam 6% da população do Japão; em 1918, 11%. De 1920 a 1940, o avanço
do seu desenvolvimento em relação a outras cidades se acentua.
Seu tamanho mais do que dobrou, proporção não atingida por
nenhum outro grupo de cidades. Depois de um retrocesso, devido à guerra de 1941-1945, as 6 retomam seu ímpeto progressista, Tokyo é a que mais aumenta. Em seguida vem Osaka,
Nagoya e Yokohama. Kobê, espremida entre a montanha e o
mar, cresce mais vagarosamente. Kyoto, cidade interiorana e
que sofre a crise da seda, é a que se acha mais próxima da estagnação. Desde 1955, o crescimento se deu principalmente na
periferia das metrópoles, nos bairros-dormitórios ou nas cidades que se tornam satélites. Exemplo típico é Chiba, na zona
suburbana leste de Tokyo. Única metrópole em forte expansão,
dentro de sua aglomeração principal, é Yokohama. Fato não
menos característico é o da franca diminuição de 7 dos 23 ku
(bairros) mais centrais de Tokyo. O fenômeno da "formação
de cidades" existe, portanto, marcadamente.
A rede urbana
A principal característica da rede urbana do Japão é a existência dessas seis cidades líderes. Com certeza, o papel de cada
uma delas não é idêntico. Notar-se-á que três (Osaka, Kobê,
Kyoto) e duas (Tokyo, Yokohama) formam, respectivamente,
dois aglomerados de tecido praticamente contínuo, e que cada um
dos grupos conta com um dos dois grandes portos do Japão. O
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aglomerado do Kinki (Osaka-Kobê-Kyoto) divide entre Osaka e Kyoto funções que Tokyo acumula: em Osaka, o
centro dos negócios, em Kyoto, a maior parte das atividade universitárias, religiosas, turísticas, indústrias de técnica avançada ou de grande tradições. Quanto a Nagoya, é um centro
regional completo, mas cujo porto permanece um pouco insuficiente para o necessário. Notar-se-á, também, que cada um dos
grandes grupos do Kinki, do Kanto, de Nagoya, acolhe a indústria pesada, tanto mais facilmente quanto eles possuem uma fachâda marítima.
Dos três grupos citados, dois têm as dimensões de metrópoles, em escala mundial: 11 milhões para o do Kinki, mais de
15 para o do Kanto, o que quase o iguala a Nova Iorque, quanto ao primeiro lugar no mundo. A cidade de Tokyo, por si só,
ocupa o segundo lugar, tendo-se avantajado a Londres, há pouco tempo.
Em seguida a essas seis metrópoles, um aglomerado incompleto, Kitakyushu, acaba de ser constituído, em 1963, pela fusão
administrativa de 5 cidades dedicadas à indústria pesada e situadas no escoadouro da grande bacia carbonífera do norte de Kyushu. Êle permanece não organizado, como a maioria das aglomerações carboníferas e siderúrgicas do mundo, e muitas funções de direção é em Fukuoka, bem próxima, que são exercidas, embora esta última cidade seja menos populosa (749 000
contra 1 042 000), liderando a rede de Kyushu.
Durante muito tempo, a rede urbana japonesa teve a caracterizá-la a ausência de cidades de segunda ordem. Depois
das metrópoles, passava-se a aglomerações humanas da ordem
de 200 000 habitantes. Os progressos da organização regional,
o advento das funções superiores terciárias desenvolveram centros completos, como Fukuoka, já citada, e Sapporo (795 000
habitantes), que vem a ser a metrópole de toda a ilha de Hokkaido. Hiroshima (504 000 habitantes) está em vias de adquirir
igual posição relativamente ao Chugoku, e Sendai (481 000),
relativamente ao Tohoku. O admirável é que a ilha de Shikoku não possui cidade dominante, mas quatro sedes de circunscrições, sem preeminência. Quanto às cidades de Kawasaki
(854 000) e Amagasaki (501 000), não nos iludamos por causa de suas populações: são vastas acumulações industriais, subordinadas, a primeira, ao aglomerado Tokyo-Yokohama, a segunda, ao de Kobê-Osaka.
63

meio a um minúsculo jardim, cercado de uma paliçada. Nada
de perspectivas. Poucas praças públicas. Nada mais estranho
ao urbanismo japonês do que o Ring de Viena ou uma praça
da Senhoria italiana. Entretanto, nenhuma desordem. O traçado em geral é quadrangular, as ruas são cortadas em ângulo
reto, segundo uma influência chinesa, muito antiga. Exemplos,
e os melhores, nos são fornecidos por Kyoto e Nara. Não, porém, por Tokyo, onde a topografia, modelada pelos limites do
palácio imperial, é irregular. Acontece que o traçado do antigo
núcleo é mais geométrico que o da extensão da época Meiji, feita sobre antigas e sinuosas vias rurais. Os canais são tanto mais
freqüentes quanto numerosas cidades foram construídas junto
a um delta (Tokyo, Osaka, cujo centro é uma ilha, Nagoya,
Hiroshima). Poucos passeios, mas inumeráveis postes telegráficos, atrás dos quais os pedestres têm a possibilidade de abrigar-se. Poucas cores, com exceção das dos anúncios comerciais,
que decoram a rua. A diferenciação entre os bairros é pouco
marcada nas cidades tradicionais. Existem, todavia, bairros especializados no artesanato, como o de Nishijin, em Kyoto.
A vida moderna modificou, e muito, aspectos das cidades.
A transformação foi tanto mais fácil porque cataclismos destruíram grande parte das cidades do passado. O tremor de terra de
1923, seguido de um incêndio, levou à reconstrução de Tokyo.
Os bombardeios da última guerra mundial, atômicos ou não,
arrasaram a maioria dos centros. Sem embargo, o plano não mudou. Mesmo em Hiroshima, a gente se satisfez em aproveitar
a zona do epicentro da explosão como parque da paz, com um
grande hotel e um museu de concreto. Mas o urbanismo da
cidade não foi sensivelmente modificado. Nagoya é que mais
tirou proveito das destruiçoes, para construir uma rede de amplas artérias, adaptadas à circulação de automóveis. Em Tokyo,
em Osaka, foi necessário construir, já tarde, auto-estradas urbanas, suspensas. Os aspectos mais novos das cidades nipônicas consistem, antes de tudo, em construções de concreto com
armação de aço, resistentes aos terremotos, às quais, por muito
tempo, foram impostas base ampla e pequena altura (uns dez
andares, no máximo). Todavia, presentemente a construção de
arranha-céus está autorizada (um deles tem mais de 170 m). Tais
edifícios se elevam em todos os centros de negócios das grandes
cidades, particularmente no bairro de Marunuchi, de Tokyo,
o mais homogêneo de todos. Torres de televisão, acessíveis ao
5
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público, erguem-se acima do nível dos tetos (mais de 330 metros
em Tokyo, superando a torre Eiffel). Grandes conjuntos, ou
mesmo novas cidades de estilo ocidental, são erguidas na zona
periférica, como Hino, perto de Tokyo. Mas a grande quantidade
de pequenas casas de madeira de cor acinzentada dá ainda às
cidades japonesas a sua monotonia.
III. — A CASA
A casa japonesa parece ao visitante estrangeiro o mais exótico dos elementos. Juntamente com ela, o modo de vida, que lhe
é inseparável. Verdade que ela permanece, pelo menos no campo, muito pouco assinalada por influências ocidentais. Trata-se, é certo, de um caso de civilização, pouco adaptado às condições locais, mas ligado às tradições de uma sociedade.
Todavia, tradicional não significa imutável. Muitos aspectos da casa, que a nós parecem mergulhar suas raízes num passado longínquo, são, na verdade, aquisições, ou pelo menos
coisas de recente difusão, como as esteiras (tatami), hoje de
uso quase total no arquipélago.
Eqüivale a dizer que os problemas suscitados pela casa
japonesa não são simples. Um dos méritos de J. Pezeu-Massabuau foi o de havê-los elucidado. E muito nos abeberamos, nós,
em seus trabalhos.
A arquitetura da casa
A casa japonesa é essencialmente um arcabouço e um teto.
As paredes não servem de sustentáculo: apenas constituem um
enchimento do tipo taipa, de tábuas, ou de taipa revestida, exteriormente, de tábuas. Uma fração, as fachadas do sul e, parcialmente, as de leste e oeste, são fechadas por tabiques corrediços, os shoji, constituídos por um quadro de madeira guarnecido de papel vegetal translúcido.
As vigas perpendiculares de sustentação repousam cada
qual sobre uma grossa pedra, que faz as vezes de alicerce. O
concreto, introduzido há pouco tempo, generalizou-se. Sobre as
pedras, ou sobre a mureta de concreto do alicerce, assenta uma
espócie de chassi formado de peças de madeira horizontalmente
dispostas, o dodai, sobre o qual repousam as vigas perpendiculares, elas mesmas ligadas por peças transversais. Geralmente
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tais vigas são eqüidistantes de um ken, 1,80 metros, aproximadamente. O arcabouço compreende um quadro paralelo ao dodai e vigas horizontais transversais de diversos níveis: é o processo do empilhamento, igual ao da casa chinesa. A técnica da
armação triangular era absolutamente desconhecida até a era do
Meiji e só foi introduzida a partir de então, com diversas formas de arranjo entre o empilhamento tradicional e a armação,
uma combinação de traves e de escoras. A técnica do empilha-

Fie. 8. — Planta de uma casa rural do" Kanto, em Nobitomê
Ordem dispersa das construções. Trata-se de uma fazenda marcada pela
progressão da economia agrícola de periferia. Aqui, a situação do gado e o
nivel de vida são superiores à "média.
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A casa japonesa estará adaptada
às condições naturais?
É quase incontestável que a casa japonesa se adapta mal ao
meio físico e, antes de mais nada, ao inverno. Num país onde os
invernos são, em média, mais rigorosos que os da França, é
de admirar a precariedade da defesa contra o frio: pouca espessura das paredes, circulação de ar frio por sob a casa, correntes
de ar. O aquecimento tradicional é incapaz de fazer subir a temperatura sensivelmente, salvo em Hokkaido, onde se conhece
o aquecedor à maneira ocidental. É verdade que a gente se
adapta à inadaptação, "aquecendo-se a pessoa e não o ar da
peça" (J. Pezeu): roupas de baixo, sistema de baetilha sobre
o braseiro e, sobretudo, banho escaldante no furo; banho que
dá, por uma ou duas horas, um perfeito calor interno. Em compensação, os alimentos quase sempre são ingeridos já frios, depois de longas conversações preliminares ao repasto.
Se a casa é mal adaptada ao frio do inverno, também o é à
neve e à umidade, exceção feita dos dispositivos adotados na
costa muito nevada do mar do Japão e sobre o que tornaremos
a falar mais adiante (galerias cobertas ou gangi, nas cidades,
aberturas no teto, a fim de clarear a casa, três quartas partes da
qual mergulhadas sob a neve). Os efeitos do frio desnivelam
as fundações, extremamente superficiais, a neve começa a fundir-se ao sol do inverno, mas torna a gelar, depois de haver escorrido, acumulando-se dissimètricamente, de forma a desequilibrar
o edifício. Ao peso da neve acresce, aliás, o do teto, e ambos
põem fortemente à prova as vigas perpendiculares de sustentação. Liqüefazendo-se, as formações de gelo pendentes dos telhados e das árvores carcomem o pé das paredes.
Já se afirmou que semelhante casa, em contrapartida, está
adaptada ao grande calor do verão: aí se estabelecem, facilmente, as correntes de ar, a varanda protege contra a incidência dos
raios solares. Na verdade, a precariedade do isolamento atua
assim no verão como no inverno. E, sobretudo, os hábitos dos
japoneses não são de molde a lutar eficazmente contra o calor.
À noite, ao invés de se procurarem estabelecer correntes de ar,
a fim de que baixe a temperatura portas a dentro, a casa como
que é calafetada, por causa do medo de ladrões.
Tampouco existe adaptação aos tufões e aos fenômenos sísmicos. O teto é presa fácil dos primeiros, e o grande peso do
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arcabouço esmaga, em caso de desmoronamento, os moradores,
sob as vigas de que eram orgulhosos. A bem dizer, a única
vantagem da construção japonesa, no caso de fenômeno sísmico,
é que, se ela ainda ficar de pé depois do cataclismo, será fácil
verificar-lhe a solidez, viga por viga de sustentação, como também será fácil o esteiamento. Os tremores de terra não constituem, aliás, a adversidade mais grave: em cada 100 casos de
destruição violenta, eles não representam senão 14, contra 45
decorrentes de incêndio( 4 ). Os cupins, mais sutilmente, colaboram na destruição, roendo vigas, inclusive as perpendiculares.
A inadaptação da casa japonesa às condições climáticas se
explica, em parte — e, neste ponto, nós nos separamos de J.
Pezeu — por um temperamento nacional habituado a interpor
entre o mundo exterior e a percepção uma representação muito
intelectual, que se traduz por certa indiferença à sensação brutal. É freqüente negligenciar-se, em pleno inverno, o fechamento
dos shoji. O papel do furin é bastante simbólico. O furin é
uma sinêta colocada fora da casa. Tem o badalo munido de uma
pá. De modo que, se um sopro de vento se eleva, faz soar a
sinêta. O japonês, transpirando no verão, dentro de sua casa
superaquecida, satisfaz-se com experimentar, sob a forma do intermediário tintinabulante, a sensação de frescor a que não expõe
sua pele.

Os fatores de explicação
O fato de que o japonês seja mais indiferente do que os
outros à sensação não basta para explicar as razões da arquitetura que adotou. Quais os fatores e as influências mediante os
quais se poderia explicar a casa japonesa? É quase indiscutível
que, em suas linhas gerais, esta casa não passa de uma importação dos países tropicais. Do mesmo modo que as construções nos
países tropicais do sudeste asiático, ela é inteiramente de substâncias vegetais. Repousa, do mesmo modo, sobre vigas, que
isolam o soalho do solo. Mas é menos elevada do que muitos
tipos de construção do sudeste da Ásia e do que a casa polinésica: não existe, aqui, um pavimento sobre pilotis, e a função do
(4) J. Pezeu-Massabuau, "Problèmes géographiques de Ia maison
japonaise", Ann. de géogr., 1966, pags. 286-299, pág. 292.
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espaço com soalho da casa polinésica estende-se também ao doma,
ao qual a zona assoalhada é justaposta e não superposta. A ausência de celeiro utilizável situado logo abaixo do telhado, o caráter principal dos pilares e do teto e secundário das paredes também fazem lembrar o sudeste asiático. A cozinha colocada numa
pequena dependência à parte, como acontece, freqüentes vezes,
em Kyushu e Okinawa, mostra no lugar o parentesco com certos hábitos polinésicos e vietnamitas. É verossímil, portanto, que
a casa japonesa tenha sido transportada do Sul pelos homens da
civilização yayoi.
Mas é bem verdade que esta casa meridional não deixou
de modificar-se. Ela evoluiu dentro de um plano de civilização
e tornou-se o instrumento de um modo de vida rico em cerimônias e pertencente a uma hierarquia social controlada pelos podêres públicos em várias épocas da história do Japão. Conforme escreveu J. Pezeu( 5 ), "a casa japonesa aparece como a moldura constrangedora de todo um código de vida em sociedade".
A estética da sobriedade é, em grande parte, a transposição,
para o quadro da vida civil, de regras religiosas, muitas das
quais podem ser atribuídas à influência da seita budista zen.
Particularmente, o tokonoma, reentrância em que fica pendurado
o kakemono, foi transmitido pela seita zen. E o kakemono era,
originàriamente, o retrato do mestre na cela do discípulo. A escrivaninha, o shoin, disposta sob uma janela, traduz influência
semelhante. A estética da sobriedade tem origem na meditação.
Mas os podêres públicos não tiveram um papel menor do
que as influências religiosas. Toda uma série de regulamentações locais devidas aos daimios é assinalada, de um lado pela padronização dos elementos, de outro lado pela obrigação de ser a
casa adaptada à classe social do proprietário. A estandardização
repousa na determinação de um módulo de medida fixa: seja
no espaçamento das vigas perpendiculares, o ken, seja no comprimento e na largura do tatami. Conforme as regiões, uma ou
outra destas dimensões de base é uniforme. Oscilam de uma
região para outra, em redor de, aproximadamente, 1,80 metros
relativamente ao ken, e de 1,80 por 0,90 relativamente ao tatami.
Sendo o comprimento do tatami, contudo, duas vezes maior
do que a sua largura, há uma série de combinações reduzida para
(5) J. Pezeu, art. cit., pág. 294.

72

sua disposição, dois tatami transversais apoiando-se no lado comprido do tatami colocado na direção longitudinal. Aliás, o tatami é a unidade de superfície dos compartimentos: todo compartimento compreende um número inteiro de tatami, ou, rigorosamente, um múltiplo de um meio.
As regulamentações dos daimios impuseram também a estrita adaptação da casa à classe social do morador. Assim, durante o período Tokugawa (1603-1868), o aspecto da casa foi
fixado, em cada região, pelo senhor feudal; especialmente os
tatami eram reservados a pessoas de classe elevada, devendo as
outras contentar-se com esteiras mais sumárias, ou com o chão batido. Este gênero de intervenção permitia ao poder local fazer
com que a hierarquia social fosse respeitada, ou tirar proveito
financeiro da concessão de derrogações a recém-enriquecidos. Depois da revolução Meiji, o abrandamento da hierarquia se traduziu por uma aspiração geral no sentido de modelar a casa segundo o figurino da classe social imediatamente superior. Assim, muitas disposições internas, notadamente a importância atribuída aos compartimentos de recepção, apenas são a transposição
da planta da casa dos samurais. As ricas residências rurais fazem seu pátio dar para o exterior por uma dependência alongada, atravessada por um pequeno vestíbulo e servindo de estábulo, de cocheira ou de oficina: trata-se de uma adaptação do antigo corpo de guarda da casa do samurai.
Nestas condições, a casa japonesa aparece como uma importação tropical, pouco adaptada ao clima do arquipélago e
modificada, não essencialmente em função de fatores ecológicos,
mas segundo as exigências, em parte emanadas dos podêres públicos, de um modo de vida estético-religioso e de uma hierarquia social muito tempo cristalizada. É também uma moldura
de vida de rara elegância.

As diferenças regionais
Diferenças regionais vêm, certamente, diversificar o tipo
nacional. Se se deixar de lado a casa de Hokkaido, que justapõe
uma habitação à japonesa a dependências de serviço de tipo
americano, introduzidas por técnicos de além-Pacífico, e se a
gente ficar no Japão antigo, um essencial limite irá opor entre
si dois métodos de estandardização. No Sudoeste, e a sudoeste
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de uma linha sinuosa Kanazawa-Nagoya, mas também na maior
parte do Hokuriku (na costa do mar do Japão), o módulo é
a dimensão do tatami. Trata-se do método uchinori: o construtor tem que fazer a planta em função das dimensões da esteira.
Ao contrário disso, ao nordeste da linha, prevalece o método
shinshin: o comprimento padrão é a distância entre as vigas perpendiculares, isto é, o ken, tendo o fabricante de tatami que
adaptar as dimensões das esteiras às que o construtor fixou para
o intervalo entre as referidas vigas. É certo que, em cada uma
das duas regiões, a unidade — ken ou tatami — varia segundo
o lugar, como variavam as medidas na França, ao tempo do
Antigo Regime. O tatami de Kyoto é um pouco maior que o
de Nagoya. Por outro lado, há regiões que podem evoluir, passando de um para outro sistema: é o caso da região de Echigo,
no mar do Japão, a qual está passando do sistema uchinori ao
sistema shinshin.
O Nordeste e o Sudqeste estão também em oposição por
outros caracteres: a casa do Nordeste é maior, suas vigas são
mais maciças, de maneira a melhor resistirem à neve, as espécies de madeira utilizadas não são as mesmas, o teto, no Sudoeste, é mais freqüentemente de telha, ao passo que é de colmo
no Nordeste.
Muitos tipos locais têm a explicá-los razões funcionais ou
climáticas: veremos como a casa do Hokuriku se adapta à espessura da cobertura de neve. As bacias do centro de Honshu
devem à importância da sericicultura seus grandes viveiros dispostos em andares. A casa urbana tradicional principalmente a
dos comerciantes, é disposta, muitas vezes, em "profundidade",
ao modo da casa da Lorena; porém, nos grandes conjuntos recentes, o aspecto é igual ao de uma justaposição de H L M.
A oposição, tão do gosto de Demangeon na velha Europa,
entre a casa de pátio aberto e a casa de pátio fechado, reencontra-se no Japão. Não se deve, certamente, ligá-la, de maneira muito
estreita, a um sistema de cultura. Todavia, a casa de pátio fechado é sobretudo freqüente no Kansai, particularmente na planície de Nara, e sua área coincide, exatlssimamente, com a do
sistema parcelário quadriculado jori, um pouco como a fazenda
de pátio fechado da Europa Ocidental se localiza nas regiões de
openfield. O pátio aberto predomina no Nordeste (mas está
longe de faltar no Sudoeste), e de um modo especial na região
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de Tokyo. Talvez seja preciso pô-lo em relação com uma economia medieval mais extensiva e com uma época mais recente
do desbravamento. Êle constitui a regra no Tohoku, com uma
freqüência particular de planos em L, uma dependência de serviço disposta perpendicularmente à habitação, sem ser preciso
atribuir a este desenho uma razão especial. Em suma, existe toda
uma geografia regional e local da casa, que combina os fatores
funcionais, históricos e miméticos, mas não vai até ao ponto de
opor tão categoricamente os tipos como no interior da Europa
Ocidental. Sob as variedades locais da planta, dos materiais, das
formas de telhado, prevalece, mesmo assim, a impressão de uniformidade, explicada pela coesão da sociedade japonesa e pela
ubiqüidade de seus hábitos de vida.
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CAPITULO II

A

POPULAÇÃO

Por ocasião do recenseamento de 1.° de setembro de 1965,
o Japão contava 98 282 000 habitantes, sem incluir a população
de Okinawa e das Ryu-Kyu, sob administração americana, com,
aproximadamente, 900 000 pessoas. No decurso do ano de 1967,
devem ter sido ultrapassados os 100 milhões. Nestes algarismos estão compreendidos muito poucos estrangeiros, além dos
583 000 coreanos recenseados em 1965 (82 000). Poucos japoneses, por outro lado, residem no exterior (em 1965, 290 000,
dos quais 62 000 na América do Norte e 213 000 na América
do Sul, sendo que 80% destes últimos estão domiciliados no
Brasil).
Os 100 milhões de japoneses representam uma população
que é duas vezes a da França e pouco inferior à do Paquistão
e à da Indonésia. Só a China, a índia, a U. R. S. S. e os Estados Unidos são manifestamente mais populosos. A densidade
é uma das mais elevadas do mundo: 266, em 1965.

Crescimento demográfico e maltusianismo
A evolução do passado explica as cifras atuais. Elas são
essencialmente devidas a um crescimento que se vem dando de
um século a esta parte e que contrasta com a estagnação dos
150 anos que precederam a abertura econômica de meados do
século XIX. Com efeito, durante a maior parte da época Tokugawa, o Japão contava de 25 a 30 milhões de habitantes,
número que as possibilidades de alimentação do país, baseadas
em técnicas tradicionais, na ausência de um intercâmbio importante, limitavam. O crescimento, todavia, começava a esboçar76

•se quando se efetuou a Restauração, e o recenseamento de 1872
indicou perto de 35 milhões de habitantes, contra 27 milhões
em 1852.
O aumento populacional, que se iniciou com a abertura do
Japão, deve muito pouco à ocupação de novas terras. Os 5
milhões de habitantes com que se povoou Hokkaido, os quatro milhões, no máximo, que puderam ocupar os territórios coloniais, não representam, no total, senão 1/6 do acréscimo. Nunca este último foi espetacular e nunca, a não ser por ocasião dos
repatriamentos de 1945-1948, ultrapassou 1,5% ao ano. Entretanto, permitiu, pela sua constância, que o número de habitantes triplicasse em um século.
A taxa de crescimento natural é que responde pelo crescimento progressivo. Durante muito tempo, a natalidade conservou-se alta. Em 1949, era superior à do início do século (33°/oo
contra 32,l°/oo, para 1900-1904). A taxa de mortalidade, que
durante longo período permaneceu elevada, era, porém, inferior, patentemente, à da natalidade: de 20,4°/oo no início do século, chegou mesmo a subir a 23 durante os anos de 1920-1924, permanecendo em 17,4 durante os de 1935-1939. Uma
forte natalidade, uma população jovem, uma elevada mortalidade em razão da mediocridade do nível de vida, caracterizaram,
portanto, o prolífico Japão, nos anos anteriores a 1941.
No após-guerra é que se operou uma verdadeira revolução.
A melhoria das condições sanitárias, a seguir a elevação do nível de vida, trouxeram no seu bojo uma baixa de mortalidade,
que caiu a ll,9°/oo em 1948, a 8,9 em 1952, a 6,9 em 1964 —
um dos valores mais fracos do mundo. Mas, sobretudo, a baixa
da taxa de natalidade foi espetacular. De 33°/oo em 1949 cai
a 17,2 em 1957, oscilando, desde então, em redor do mesmo
número (1964: 17,6°/oo). Esta taxa é tanto mais notavelmente baixa quanto a forte natalidade da geração precedente deu
um número muito elevado de adultos jovens. A fecundidade
baixou espantosamente de 4 1 % entre 1950 e 1957. Em 1960,
era de 64 por 1 000 mulheres de 15 a 49 anos. A taxa liqüida
de reprodução, que era de 2,7 em 1920, caiu em 1959 abaixo
âe 1(0,99). A renovação das gerações não está mesmo mais assegurada^).
(6) A situação demográfica dos anos 1965-1967 é, sem dúvida, a
mais difícil de analisar, de vez que uma superstição (ver p. 11) fêz baixar a natalidade, em 1966, a 13,7%0; a cifra de 1967 ascendeu a 19,7.
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A causa da diminuição da média da natalidade reside na
adoção de medidas anticoncepcionais, a que a propaganda americana não é estranha, mas que foram adotadas pelo governo e
pela população com sensato entusiasmo. Resulta daí que a taxa
de crescimento econômico se tornou muito mais elevada que a
do aumento demográfico. Se existe uma crise de mão-de-obra,
a baixa de natalidade não responde por ela, uma vez que os
moços que ingressaram no mercado de trabalho em 1966 nasceram num ano em que o número de nascimentos era superior
a 33°/oo, e é somente a grande quantidade de empregos criados
que motiva a relativa penúria da procura. Mas subsiste um risco em relação ao futuro, e a doutrina oficial reage de algum modo
contra si mesma.
A queda da natalidade não se traduziu por uma baixa das
cifras referentes à população, porque a mortalidade caiu em proporção igual. No obstante, como a mortalidade começou a cair
antes da natalidade, a taxa de crescimento natural aumentou no
início (máximo de 21,6°/oo em 1948), para em seguida diminuir e fixar-se em torno de 10 (evolução aberrante 1964-1967:
10,7, 11,5, 6,9, 13). A população ainda aumenta, aproximadamente, de um milhão por ano, e as imigrações estrangeiras quase não entram nesse número (saldo migratório ligeiramente negativo de 1954 a 1962, de + 1 000 em 1963, de + 4 000 em
1964 e em 1965).
O envelhecimento de população, motivado pela baixa da
natalidade e da mortalidade, é ainda pouco aparente. Os maiores de 65 anos, que não eram senão 5,3% no Japão de 1955,
são 6,3% dez anos mais tarde. Os menores de 15 anos passaram de 1/3 a 1/4, e os adultos viram aumentar a sua proporção, subindo de 61 a 68%. A pirâmide das idades mostra uma
base singularmente reduzida, sobre a qual repousa um edifício
quase triangular: uma pirâmide de país jovem, com exceção da
base, devida à redução da natalidade.
Quanto ao futuro, espera-se que a população aumente ainda por muito tempo, graças ao grande número de adultos jovens;
segundo alguns, ela atingirá o máximo na última década do século, com mais ou menos 113 milhões de habitantes; segundo
outros crescerá sempre mais lentamente. Ao mesmo tempo, o
número de velhos aumentará e o de jovens diminuirá. Por volta de 2015, os menores de 15 anos e os maiores de 65 serão,
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de acordo com as previsões, aproximadamente 17%, uns e outros. O futuro imediato deste Japão maltusiano não está, portanto, ameaçado.

Estrutura da população
Do mesmo modo que os países desenvolvidos, mas diferentemente dos subdesenvolvidos da Ásia, o Japão tem mais mulheres do que homens: a taxa de masculinidade não passa de
96,5, em 1960. Sua estrutura profissional difere, também, da
dos países subdesenvolvidos, para se aproximar da da Europa
Ocidental e da da América do Norte. Em 1965, o número de
profissionais primários é de 24,7 (dos quais 22,2 são agricultores), o de secundários é de 31,9 e o dos terciários, de 43,4.
A partir desse ano, o êxodo rural diminuiu o número de camponesses, mas diminuiu principalmente o dos camponeses de tempo
integral, em proveito dos lavradores de tempo parcial. De 1962
a 1964, em dois anos, o número de lavradores, maiores de 15
anos, já tinha passado de 16,6 a 16,2 milhões, o que significa
uma ligeira baixa, mas o dos que prestam serviços em regime
de tempo integral caíra de 1 521 000 a 1 233 000, quase 1/5.
Aí está uma realidade que a clássica divisão em trabalhadores
primários, secundários e terciários mal faz aparecer.

Êxodo rural e crescimento das cidades
A transformação da estrutura profissional — que começou
com o Meiji, para acelerar-se após meados do século XX — marchou pari passu com o êxodo dos campos. A industrialização
Meiji fêz aumentar a proporção da população urbana. A das
comunas de mais de 10 000 habitantes passou de 12,9% em
1888 a 31,9 em 1920 e a 89,6% em 1960. As estatísticas, aliás,
são de utilização difícil, porque a fusão de comunas resulta no
aparecimento de aumentos ilusórios. Pode-se avaliar a percentagem das localidades classificadas, administrativamente, como
cidades, os shi. A proporção, aí, passa de 18% em 1920 para
mais de 63% em 1960 e para quase 68% em 1965. Mas os
shi incluem campanhas e excluem aglomerações urbanas pouco
populosas. Em 1965, a proporção da população dos D. I. D.
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(ver pág. 60) era de 48%. A proporção da população rural
permanece, portanto, ainda, um pouco mais elevada do que em
países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.
O alto índice de acumulação urbana não é menos evidente
na concentração demográfica das grandes áreas metropolitanas.
Em 1965, as 12 cidades de mais de 500 000 habitantes agrupam
22 810 000 (contra 4 626 000 para 4 cidades em 1920 e 18 492
para 9 cidades em 1960), a saber, 23% população total, proporção comparável à da França, se nesse número totalÍ2armos
as aglomerações de Paris, de Marselha, de Lion e de Lille. As
de acima de 100 000 habitantes representam mais de 45 milhões
(46% da população). Sete aglomerações vão além de um milhão: Tokyo, 10 349 000 (dos quais 8 901 000 na "cidade" formada pelos bairros ditos ku); Yokohama, oficialmente distinta
de Tokyo, mas de fato inserida no mesmo aglomerado de mais
de 15 000 000 de habitantes, 1 789 000; Osaka, 3 156 000;
Nagoya, 1935 000; Kyoto, 1364 000; Kobe, 1212 000; e a
nova fusão de que resultou Kitakyushu, 1 042 000. Encontrar-se-ão, no estudo regional, estimativas de maior significação referentes aos aglomerados de que as citadas metrópoles representam o centro. Então a concentração aparecerá ainda melhor. É
uma concentração que domina a geografia regional da população
acentuando diferenças que importa, agora, estudar.
A distribuição espacial
A população do Império é muito desigualmente distribuída
no espaço. Clássica a afirmação de que ela se concentra nas
planícies e que estas não representam, sequer, 1/6 da superfície.
Calculou-se a densidade por zona natural, ou, melhor, região natural: a montanha, que representa 55% da superfície, não tem,
em 1955, senão 20% da população rural. E as planícies aluviais
de nível de base, que cobrem 13%, têm 45% daquela população, ou seja uma densidade de 581 por quilômetro quadrado.
A densidade cai a 61 para montanha, a 34 para os vulcões, a
12 para os sopés das montanhas, a 113 para os flanços dos vulcões, a 179 para as colinas, a 290 para os terraços. Estas cifras,
com efeito, atenuam a realidade: a montanha é, na verdade, uma
média entre as solidões do espaço arborizado e os vales de arrozais. Pode-se dizer que a densidade rural, em média, é de 600
por quilômetro quadrado em arrozal irrigado, de 300 por quilô80

metro quadrado de campo não irrigado, e que cai a zero para os
territórios não cultiváveis. Em cada uma das duas primeiras
categorias, a densidade aumenta onde é possível a dupla cultura,
e diminui muito particularmente ao norte do paralelo 37 ou 38,
onde ela não mais o é. A demora na colonização do Tohoku
e, principalmente, de Hokkaido explica, também, o fato de terem esses territórios uma densidade menor.
Quanto à distribuição da população urbana, sendo a cidade japonesa, na maioria dos casos, salvo no que tange às zonas
ligadas às minas, tais como a bacia de Ishikari e Kitakushu, e
os novos portos, como Yokohama ou Kobê, um núcleo de serviços nascido de um burgo-castelo feudal, centralizado numa pequena planície, não é de admirar que ela esteja calcada nas densidades rurais, reforçando, ainda, as disparidades. População
rural e população urbana estão essencialmente concentradas nas
planícies. E, como estas são periféricas, periféricas é a distribuição da população.
Esta distribuição já havia na época Tokugawa, sem que por
isso Hokkaido estivesse ainda vazio e as cidades representassem
uma fraca proporção do total. A colonização da ilha do Norte e
o maior desenvolvimento do Kanto, relativamente aos centros
ocidentais do Japão antigo, deslocaram o centro de gravidade da
população para o Nordeste. Mas o fenômeno urbano, em seu
conjunto, domina a demografia do país muito mais do que os
caracteres regionais particulares.

Aspectos demográficos regionais
De novo constatamos a importância do fato urbano nos aspectos demográficos regionais. Só aumenta a população das
cidades. De 1955 a 1960, 35 circunscrições, dentre as 46 existentes, ganharam em população urbana e perderam em população
rural. De 1960 a 1965, já não eram mais 35 circunscrições, mas
41; somente duas perderam, ao mesmo tempo, em população
rural e urbana (Shimanê e Saga, que possuem uma grande cidade); 3 ganharam em população urbana e rural, Saitama, Kyoto e Osaka, cujos campos não são senão subúrbios. No total,
as cidades (definidas como os shi) ganharam, entre 1960 e 1965,
7 489 000 habitantes, e os campos perderam 2 946 000. Metade
do aumento urbano ocorreu em somente 4 circunscrições: To6
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kyo (1224 000), Osaka (1143 000), Kanagawa (938 000),
Aichi (585 000). Quase outro milhão ocorreu nas cidades das
circunscrições de Chiba e de Hyogo (Kobê). É, com efeito, nas
grandes regiões metropolitanas que a concentração se realiza.
Já em 1960, as 7 circunscrições das metrópoles agrupavam 60%
da população urbana. Entre elas, Tokyo tínho 92% de habitantes urbanos, e Osaka, 81%. Em contrapartida, 21 circunscrições contavam, em 1960, mais de 75% de população rural. E,
circunscrição rural recordista, Shimanê possuía 84,7% de habitantes rurais. Hokkaido, muito curiosamente, em virtude de suas
minas, de sua agricultura quase sem capacidade povoadora e
muito comercial, não tinha senão 58%.
O crescimento das cidades não resume toda a geografia do
aumento regional da população. Há regiões que se despovoam
no seu conjunto porque a estagnação, ou o fraquíssimo desenvolvimento das cidades não compensa o despovoamento da zona rural. É o caso de todas as circunscrições situadas a sudoeste do Kinki, salvo a de Hiroshima(7), porque muitas são atingidas pela crise do carvão e quase todas se industrializam pouco;
ou então, como as margens do mar Interior, mal começam a industrializar-se. De 1960 a 1965, o conjunto do Chugoku perdeu
74 000 habitantes, apesar de um aumento de 97 000 por parte
da circunscrição de Hiroshima; Shikoku perdeu 146 000 habitantes, Kyushu perdeu 534 000, ou seja mais de 1% ao ano.
Também o Tohoku se depovoa: só uma circunscrição, a de Miyagi (graças a Sendai, sua maior cidade), viu aumentar a própria
população (e o aumento foi de 10 000 habitantes, apenas). A
região, em seu conjunto, perde 218 000 habitantes. O centro interior do Japão (circunscrições de Nagano e de Yamanashi) se
despovoa de 42 000 habitantes, e muito ligeiramente, de 44 000,
para uma população mais importante, o Hokuriku. Todas as
outras circunscrições do Japão, 20, por sinal, aumentaram, em
particular Hokkaido, embora moderadamente, provando, assim,
que seu crescimento vai perdendo o impulso e todas as do Kanto,
mesmo as do norte do Kanto, derribando, com isso, graças à
proximidade de Tokyo, uma antiga tendência para o despovoamento. Toda a região de Kagoya, todo o Kinki, ambos aumentaram.
(7) De 1955 a 1960, surgiram mais duas. Prevê-se que a industrialização do San-yo provocará a retomada do crescimento.
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A taxa anual de crescimento da população atinge valores
recordistas em algumas circunscrições do Kanto (5,3% em Kanagawa, 4,3 em Saitama, 3,2 em Chiba, 2,3 em Tokyo); Osaka
e Hyogo (3,8% e perto de 2%) rivalizam com o Kanto, assim
como Aichi (2,2%). Mais de 1% ao ano: Shizuoka, Kyoto e,
fato novo, decorrente de sua vizinhança com Osaka, Nara.
Recuaram, ao contrário, de mais de 0,7% ao ano três circunscrições do Tohoku, Akita, Yamagata e Fukushima), três
do Chugoku (Tottori, Yamaguchi e, sobretudo, Shimanê, que
atinge -1,5%), três de Shikoku (Ehimê, Tokushima e, sobretudo, Kochi, que atinge -1%), todas as de Kyushu, com exceção
de Fukuoka, que só perde 0,2%, e três que perderam mais de
1% (Kagoshima 1,1, Nagasaki 1,4 e Saga 1,5).
Notar-se-á que o norte do Kanto ainda não cresce, senão
muito pouco (0,1% ao ano), e que uma das circunscrições de
metrópole, Fukuoka, que compreende, além da cidade, a aglomeração de Kitakyshu, vê sua população diminuir ligeiramente,
em virtude das dificuldades em que a região se encontra, sobretudo, da crise do carvão.
O movimento regional da população se explica em parte pelo acréscimo natural (fig. 9), em parte pelo balanço migratório
(fig. 10). Veremos que ambos estes fatores se conjugam para
fazer aumentar as cidades. Estas passaram a encabeçar listas
quanto à taxa de acréscimo natural. Certamente a natalidade
permanece elevada nas regiões onde ela o é tradicionalmente,
como em Tohoku e em Kyushu, mas o alto número de
jovens casais das cidades faz recuar a colocação de tais circunscrições rurais de tão significativo índice de nascimentos.
Aomori, que ocupava o primeiro lugar em 1960, passou para o
segundo, atrás de Osaka, em 1964 (19,7°/oo em Osaka, contra
19,6 em Aomori). No grupo de vanguarda está Aichi (onde
se acha Nagoya), com 19,1, Tokyo e Kanagawa (onde se acha
Yokohama) com 18,8, Saitama, com 18,4 e Chiba, com 18,3
(ambas situadas na periferia de Tokyo). Se o Tohoku e Kyushu têm, ainda, uma natalidade razoável, com, entretanto, grandes oscilações, indo de 15,9 a 19,6, de uma a outra circunscrição do Tohoku, as regiões mais rurais do Chugoku e de Shikoku,
por isso que são as mais envelhecidas e tradicionalmente de baixo índice de nascimentos, integram claramente o grupo de retaguarda (Tottori 15,8; Okayama 15,6; Yamaguchi 15,5; Ka83

FIG. 10. — Balanço migratório aproximado, por circunstrição, em 1963
O balanço só é positivo em três grandes aglomerados metropolitanos e em
seus arredores

gawa 15,4; Shimanê 14,7 e Kochi, cujo índice de natalidade é
o mais fraco de todos: 14,5).
O índice de mortalidade por circunscrição situa-se, aproximadamente, de modo inverso ao da natalidade: Kochi e Shimanê têm os índices mais elevados (9,l°/oo em 1964), seguidos de
Tottori e Tokushima (8,9). Os índices mais fracos são, também aí, os das cidades, às quais é preciso acrescentar o jovem
e, não obstante, bem urbanizado Hokkaido: 5,9 em Hokkaido
e Aichi, 5,7 em Osaka, 5,3 em Kanagawa e 4,9 em Tokyo (todas estas cifras se referem a 1964).
Resulta de tais diferenças que as taxas de acréscimo natural variam fortemente de uma região à outra. Vão além de
10°/oo no extremo norte do Tohoku, região de grande natalidade tradicional, em Hokkaido, nos agrupamentos urbanos do Kanto, da região de Nagoya, da de Osaka e de Kobê (Kyoto, entretanto, fica abaixo destas cifras, porque a natalidade, ali, é medíocre, e a mortalidade está um pouco acima da média). A relativamente forte natalidade de Kyushu coloca também Nagasaki, por pouco, nesta categoria. Entretanto, de um modo geral,
todo o além-Kinki apresenta fraca taxa de acréscimo natural.
São certamente Chugoku e Shikoku que se classificam entre os
últimos da lista, e, muito particularmente, Kochi e Shimanê.
Tais diferenças são mais conseqüências do que causas das
migrações internas. Referidas migrações dão-se, em parte, a
curta distância — afetando, então, tanto mulheres como homens
— e a longa distância — contando-se, neste caso, 60 homens
para 40 mulheres, em cada 100 imigrantes. Elas se intensificam: emigraram mais 34% de ativos de 1955 a 1960 do que
de 1950 a 1955. São as criações de empregos que, certamente,
atraem os que emigram. E, sobretudo, as criações de empregos
bem remunerados nas regiões urbanas, onde o rendimento per
capita é o mais elevado.
Um balanço migratório aproximado, por circunscrição, foi
feito do modo exposto a seguir. Tomou-se por base o ano de
1963, ano-média em relação aos seus caracteres demográficos
e capaz de representar a evolução havida em 1960-1965, quando se multiplicam as cifras por 5. Partiu-se da suposição de que
o acréscimo total da população, por cicunscrição, tivesse sido
de 1/5 do correspondente ao período de 1960-1965, e deste valor se subtraiu, algèbricamente, o aumento natural de 1963. Os
resultados são os que figuram adiante.
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Aproximadamente, 650 000 pessoas mudaram de circunscrição em um ano (o que representa mais de 3 milhões em 5
anos). Somente 11 circunscrições apresentaram balanço migratório positivo ou nulo, 35 um balanço negativo.
Entre as regiões de balanço negativo (excedente de emigração), o conjunto de Kyushu encabeça a lista, com 216 000
saídas constatadas durante o ano, 1,7% de sua população, o que
não é de admirar, porquanto, nesta zona, a população decresce
e a natalidade é relativamente forte. Pela mesma razão, o Tohoku vem em segundo lugar, com 34 000 saídas constatadas (perto
de 1,5% de sua população), claramente adiante de Chugoku
(60 000 saídas constatadas, pouco menos de 0,9%) e Shikoku
(55 000 saídas, 1,5%). O número das saídas é muito grande
na ilha de Hokkaido (36 000, 0,1%), número que não aumenta
senão porque o crescimento natural, aí, é elevado, notadamente
devido à juventude da sua população. O balanço é de 51 000
saídas no Hokuriku (1%) e de 30 000 nas duas circunscrições
internas do centro (mais de 1 % ) .
Entre as regiões onde as entradas levam vantagem, a de
Nagoya é caracterizada por um contingente de imigrantes muito
fraco (+ 27 000, 0,3% de sua população) e devido unicamente à circunscrição de Aichi, a da metrópole (+ 39 000). O
Kinki, onde somente as circunscrições de Shiga (lago Biwa) e
de Wakayama acusam um balanço negativo, aliás pouco assinalado — 4 000 e — 3 000 pessoas), tem uma imigração constatada de 181 000 indivíduos. É evidentemente o Kanto que
aparece em primeiro lugar — se bem que as três circunscrições
de Ibaraki, Tochigi e Gumma totalizem um excedente de 35 000
saídas — com uma imigração constatada de 353 000 unidades
em um ano.
Se se classificarem as circunscrições por percentagem anual
de indivíduos que constatadamente se deslocam, serão obtidos os
seguintes resultados:

1) Circunscrições com excedentes de emigração
— 2,4% ao ano em Saga e em Nagasaki (Kyushu);
— 2% ao ano em Kagoshima (Kyushu) e Shimanê (Chugoku);
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Entre — 1,5 e — 2% em Miyazaki, Kumamoto, Oita (Kyushu),
Kochi (Shikoku), Iwatê, Yamagata, Fukushima, Akita
(Tohoku);
Entre — 1,2 e — 1,5% em Yamaguchi, Tottori Tohoku),
Ehimê, Tokushima (Shikoku), Yamanashi (Centro interior), Aomori (Tohoku), Niigata (Hokuriku), Fukuoka
(Kyushu).
Entre os territórios onde a emigração constatada está compreendida entre 0 e 1%, encontram-se muitas circunscrições em
fase de crescimento demográfico, nas quais o aumento é exclusivamente devido ao acréscimo natural (Hokkaido, Gifu, Miê,
Shiga, Wakayama, Ishikawa, Miyagi e as três circunscrições do
norte do Kanto). Mas Toyama, Fukui, Nagano, Okayama, Kagawa, não compensam, pelos seus acréscimos naturais, os excedentes de suas saídas, inferiores, entretanto, a 1%.

2) Circunscrições com excedentes de imigração ou em equilíbrio
(lista exaustiva)
Shizuoka

Equilíbrio

Hiroshima (única circunscrição de imigração de
Chugoku)

0,1 % ao ano

Kyoto

0,25

—

Nara

0,35

—

Hyogo, Aichi, Tokyo

0,9

—

Chiba

2,1

—

Osaka

2,4

—

Saitama

3

—

Kanagawa

3,9

—

Notar-se-á a presença (nova) de Nara, o lugar apagado
de Kyoto, a parte confortável, mas moderada, de Tokyo, que se
congestiona e onde se configura, em larga escala, o fenômeno
city. Osaka, de um lado, e a periferia de Tokyo, de outro lado,
mantêm a dianteira.
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Nestas condições, o balanço migratório nos fornece um teste das regiões mais dinâmicas do Japão: as das metrópoles, exceção feita de Kytakyushu, atingida pela crise do carvão. É toda
uma megalópolis que, de Tokyo a Kobê, e em breve a Hiroshima, concentra os homens sobre uma linha, ou antes sobre um
encadeamento de gânglios econômicos, como o que liga Boston
a Washington. Em oposição, as regiões "com perda de velocidade", devido à mesma crise ou por desincorporação de massas
rurais, esvaziam-se mais ou menos, de acordo com os excedentes dos nascimentos nelas ocorridos. Uma vez mais, estes elementos não estariam fora de lugar, se se tratasse da Europa ocidental: a grande transformação que o Japão está vivendo assemelha-se à que opulentou a Randstad, ou a região parisiense.
E, no momento, como ocorre na região parisiense, o crescimento
de Tokyo afrouxa visivelmente.
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CAPÍTULO III

A ARMADURA ECONÔMICA
DO JAPÃO
A armadura econômica do Japão é marcada por um duplo
contraste: entre a parte, ainda considerável, mantida pelas pequenas empresas e o papel de algumas grandes firmas; entre o
desenvolvimento do capitalismo e a ação do Estado, ora compulsória, ora discreta, conforme as épocas e os setores, mas, em
todo o caso, presente, sempre.

Grandes e pequenas empresas
40% dos operários trabalham nas empresas de menos de
10 empregados, 36% nas de 10 a 100, e somente 24% nas em
que tais cifras são ultrapassadas. Maior ainda é a dispersão no
comércio: 50% dos trabalhadores exercem suas atividades em
empresas de menos de 5 empregados, 20% em empresas de 6
a 10. Não somente os objetos de uso corrente, como as esteiras (tatami) que atapetam o chão das casas japonesas, a maioria dos brinquedos, a pacotilha, mas muitas peças de máquinas
e, mesmo, de máquinas-ferramenta, são fabricadas por artesãos
ou em oficinas que não merecem o nome de fábricas. As firmas
fortes fazem contrato de subempreitada com um grande número
de elementos que elas se contentam de reunir em suas linhas de
montagem. Trata-se de uma herança da antiga economia de superpopulação, economia que, há apenas alguns anos, dominava,
ainda, o Império.
Faz pouco tempo, surgiu uma tendência entre os subempreiteiros. Muitos assentem a estabelecer-se nas construções da
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firma de que são fornecedores, e isto em geral em suas vizinhanças imediatas. Acontece também que os subempreiteiros de um
mesmo ramo, debaixo do estímulo do Estado ou da profissão,
normalizam as suas peças, de maneira a ficarem mais independentes. Por ouro lado, torna-se freqüente a absorção por parte
das grandes empresas. Nos três casos citados, o que tende a ser
efetuado é uma concentração.
Os caracteres da estrutura das empresas salientam-se no domínio da distribuição. Em 1960, existiam mais de 1 700 000
empresas comerciais (inclusive restaurantes), 226 000 das quais
eram empresas atacadistas. Dão elas emprego a mais de 6 milhões de pessoas. Só o que diz respeito à alimentação representa, por seus efetivos, a metade de todo o comércio varejista.
Mas a concentração caminha depressa. O número de lojas que
empregam mais de 50 assalariados passou, em 6 anos (1954-1960), de 551 a 1 383. O Japão é cada vez mais dominado
pelo depato (department store), que cristaliza o comércio varejista do centro das cidades. Alguns destes organismos provieram
de antigas empresas comerciais ligadas ao setor dos tecidos, como
é o caso de Matsuzakaya, fundado em 1611 em Nagoya, õu o
do célebre Mítsukoshi, de Ginza, criado em 1673 (notar o papel da época Tokugawa na preparação das estruturas atuais).
Outros organismos são recentes, como o Seibu, que, nascido há
alguns anos, realiza em 1968 uma das mais altas cifras de negócios e construiu um pouso para helicópteros no teto de
uma de suas lojas. Muitos pertencem a companhias particulares
de estradas de ferro e se instalaram em uma grande estação,
como o depato de Shibuya, em Tokyo. O desenvolvimento tardio da circulação do automóvel e dos grandes conjuntos explica o
fato de os supermercados não terem aparecido senão recentemente, mas eles se desenvolvem sob a forma de cadeias ligadas freqüentemente aos grupos de grandes magazines. De um
modo ou de outro, as grandes lojas totalizam, em 1967, uma
cifra de transações igual a 14% de todas as vendas a varejo do
Japão.
Em face do bom êxito obtido pelas grandes lojas, comerciantes modestos se agruparam para criar conjuntos de pequenas
lojas sob um mesmo teto (planned store group), alguns dos quais
são supermercados. As cooperativas de consumo, em contrapartida, vegetam. E não realizam senão 1% das vendas a va-
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rejo. Ainda neste ponto a estrutura capitalista está em plena
ascensão.
Qualquer que seja o papel das pequenas empresas, são as
grandes que dominam a maioria dos setores. No domínio dos
transportes, Nittsu leva vantagem sobre a multidão de empresas
comissárias. Duas ou três firmas ocupam posição monopolística nos setores da fabricação do vidro, da cerveja, do filme fotográfico, do nylon. Mas, no mais das vezes, um punhado de grandes organismos opera num setor permitindo a subsistência de
algumas firmas pequenas e médias. Destarte a produção do alumínio se encontra em mãos de 4 "grandes", dois dos quais são
Sumitomo e Mitsubishi; 3/4 partes da produção do aço se concentram entre 5 grupos; a construção atômica é dominada por 4
grandes nomes, a eletrônica por Toshiba, Hitachi e Matsushita, a
construção naval por Ishikawajima-Harima e por três filiais de
Mitachi, Mitsubishi e Mitsui; a indústria automobilística, por
Toyota, Nissan e um grupo Mitsubishi-Fuji-Isuzu. Apenas a indústria têxtil é mais fragmentada: a metade da produção é realizadc. por uma vintena de "grandes" e o restante está disseminado. No total, a concentração permite que o Japão conte, desde 1964, 37 sociedades, dentre os 200 maiores organismos mundiais não americanos (França: 24).
Desde esta data, as fusões foram bem sucedidas. As mais
espetaculares afetaram a indústria automobilística (são na sua
origem da preponderância dos três "grandes"), a do papel, que
assiste à reconstituição do antigo truste Oji, a siderurgia, cujos
dois líderes, Yawata e Fuji, decidiram-se, em 1968, pela fusão a
fim de produzirem sozinhos mais aço do que todas as acerias
francesas.

Os "zaibatsu" e os novos grupos financeiros
Em meio às grandes empresas japonesas, algumas promanam dos antigos zaibatsu, outras não se acham sob a sua dependência.
Os zaibatsu (isto, é, as "ligas financeiras") eram grupos
familiares. Uma família (na mais ampla acepção da palavra)
possuía a maioria das ações de um holding ou honsha, sociedade de participação coletiva e que controlava, por sua vez, direta
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ou indiretamente, um grande número de outras sociedades (16
para o grupo Mitsui), das quais a família possuía, aliás também,
ações, diretamente. Existia, além disso, o fato de que as sociedades participavam, cruzadamente, umas das outras, se bem que o
total de ações subscritas no interior do grupo subisse a mais de
6 2 % ( 8 ) . Os grupos mais conhecidos eram o Mitsui (família
Mitsui), o Mitsubishi (família Iwasaki), o Sumitomo e o Yasuda. A origem dos zaibatsu era muito diversa. O truste Mitsui
pertencia a uma família conhecida desde o século XVII pela
posição que mantinha no comércio do sakê (aguardente) e no
dos tecidos. Foi por intermédio de um sistema de grandes lojas dispondo de uma retaguarda bancária que êle ampliou sua
atividades. Em 1868, tornou-se o principal comanditário da revolução Meiji e adquiriu consideráveis dimensões com a política
de armamentos do fim do século XIX. Os outros zaibatsu são
mais recentes e só se desenvolveram durante o citado período
armamentista. Foi, aliás, uma lei de 1893 que aprovou o alvará
de organização dessas complexas sociedades. O grupo Yasuda
formou-se em torno de companhias de seguros e de transportes
marítimos, Sumitomo criou o banco de Osaka e financiou o desenvolvimento da indústria algodoeira dessa cidade. Mitsubishi,
um dos mais recentes, ficou a dever a sua fortuna a sociedades
de marinha mercante e de construção naval, além de dominar
rapidamente a indústria e o comércio da seda. A despeito de
uma relativa especialização, os zaibutsu chegaram a cuidar de negócios exatamente os mesmos e a fazer, uns aos outros, concorrência acirrada. Notadamente Mitsui e Mitsubishi, na área da
construção naval. Dominavam toda a grande indústria e detinham o comércio internacional, por intermédio de filiais (por
exemplo, a sociedade Bussan, de Mitsui).
Os zaibatsu, aos quais o governo americano responsabilizou
pela guerra, foram vítimas da derrota. Por injunção das autoridades de ocupação, o governo propôs, em novembro de 1945,
sua dissolução. E fêz votar, em 1947, a lei contra o monopólio,
a qual proibia o acúmulo de postos de direção. Em face da
resistência passiva da administração, criou-se, nesse ano, uma
Comissão de Liquidação dos Holdings. E, em janeiro de 1948,
(8) H. Brochier, "Les groupes financiers dans le capitalisme japonais d'après-guerre", Tiers-Monde, III, n.° 12, outubro-dezembro, 1962,
pags. 599-623.
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milhões de ações eram postas à venda. A Comissão Anticartel,
criada neste mesmo ano, tem por finalidade evitar as parcerias.
O resultado de tais medidas, muitas vezes brutais, foi o seqüestro dos bens das famílias dirigentes, a transferência de suas
ações para uma comissão, que as espalhou até ao máximo possível, a interdição, a pesar sobre os seus membros, no sentido de
retomarem, durante dez anos, funções em seus antigos ramos de
negócios. As sociedades maiores foram fragmentadas, e as participações cruzadas entre empresas oriundas de um mesmo grupo, proibidas. O banco Mitsui foi cindido, o que dificultou,
mais tarde, a reconstituição do grupo. O banco Mitsubishi, em
compensação, permaneceu em seu lugar, sob nova denominação,
a fim de, no momento oportuno, servir de núcleo para reconstituição do antigo truste.
Qualquer que tenha sido a sinceridade dos governantes no
aplicar a legislação contra os zaibatsu, estes não tardariam a reconstituir-se, é verdade que sob uma forma diferente da de antes
da guerra. Com toda a certeza, a dissolução dos trustes tinha
acarretado uma perturbação suplementar para a economia, destruindo algumas de suas estruturas. Mas a expansão econômica
devida à guerra da Coréia e a necessidade, por parte dos Estados
Unidos, de se apoiarem numa economia japonesa próspera resultaram numa alteração da política do ocupante e do governo nipônico. Em novembro de 1950, apenas alguns meses depois do
início da guerra da Coréia, Mitsui e Mitsubishi tiveram autorizazação para proceder a reagrupamentos. Emendas foram introduzidas nas leis antitrustes, e as restrições relativas às participações cruzadas, atenuadas. Os liames pessoais entre empreendimentos de um mesmo antigo zaibatsu puderam ser restabelecidos pela nomeação de diretores comuns. As companhias comerciais, por meio de fusões sucessivas, reconstituíram-se: em
1955, Mitsui Bussan; e, em 1956, foi a vez de Mitsubishi Shoji.
Certas sociedades oriundas de antigos zaibatsu permaneceram à
margem, como a Fuji Steel. Mas, dos antigos trustes, só um, o
Yasuda, não foi reconstituído, porque suas atividades industriais
permaneceram separadas de seu banco. Os três outros, Mitsui,
Mitsubishi e Sumitomo, restabeleceram o seu poderio.
Entretanto, com estrutura diferente da anterior a 1945. O
clã familiar e o holding continuam eliminados. Trocou-se, até
mesmo, o nome de zaibatsu pelo de keiretsu-ka, que significa ali-
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nhamento de empresas. Mas, por uma questão de comodidade,
conservaremos o de zaibatsu. A nova estrutura repousa em participações cruzadas, numa rede muito complexa de sociedades
principais, sociedades associadas e sociedades filiadas. No centro do sistema encontram-se o banco e as companhias de seguros do grupo. Estes possuem mais da metade do total das participações em poder do grupo, sobretudo sob a forma de ações
das sociedades principais. Por sua vez, estas detêm uma alta
porcentagem das ações do banco e das das companhias seguradoras do mesmo grupo. Quanto à carteira das sociedades filiadas, é constituída quase inteiramente por ações das entidades financeiras do truste.
Esta preponderância dos bancos explica-se pelo fato de terem eles escapado, folgadamente, às medidas de dissolução baixadas depois de 1945, e pelo fato de haverem podido readquirir ações das antigas sociedades do grupo. A escassez de capitais fazia dos bancos de após-guerra fornecedores de equipamentos, num Japão onde a poupança, muito importante, não
conduzia, diretamente a investimentos em títulos. Os bancos
de cada grupo praticaram uma política de crédito preferencial
para com as empresas do mesmo zaibatsu. Com a volta da prosperidade, este modo de agir dos bancos continuou, porque as sociedades de investimentos só muito mais tarde foram constituídas;
porque a taxa de autofinanciamento das empresas, no Japão, é
duas vezes mais baixa do que na Europa; e porque o governo
concedeu aos juros dos depósitos bancários um tratamento preferencial quanto ao imposto de renda.
As ligações pessoais e, principalmente, a presença dos mesmos administradores nos conselhos de diversas sociedades de
cada grupo tornam a coesão ainda maior. Além do mais, fazem-se as seguintes reuniões oficiosas "de informação" e, na verdade, de coordenação, por parte dos dirigentes das principais
empresas, de um zaibatsu: comitê das segundas-feiras de Mitsui,
comitê das sextas-feiras de Mitsubishi, desdobrado em comitês
especializados, comitê Hakusuikai de Sumitomo (reunião secreta dos presidentes de 15 sociedades), desdobrado no Itsukakai
(reunião dos vice-presidentes, que são, de fato, os responsáveis
pelos estímulos, senão pelas decisões).
Estes trustes, reconstituídos, têm grande poderio, aliás difícil de calcular, em virtude da natureza demasiado frouxa de
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certas ligações (por exemplo, os da companhia de fabricação de
automóveis Toyota com Mitsui). É, sobretudo, na indústria
pesada e, particularmente, na de construção naval, que se mostra esmagadora a sua preponderância. A tendência é para perderem terreno na indústria do carvão, a qual se acha em crise.
Entretanto, penetram fortemente nas áreas da petroquímica. Na
indústria do alumínio, nas de eltricidade ou na automobilística,
é secundária a sua participação.
Tendo a estrutura dos trustes perdido o caráter familiar,
que lhes dava um cunho de originalidade, já eles não se distinguem, na essência, de outros grupos financeiros. De tal modo
que, à testa da indústria nipônica, não se encontram só os três
trustes reconstituídos, mas seis grupos. Os três outros têm
como centro os bancos Fuji, Dai-Ichi e Industrial do Japão. O
tipo de concentração que se fêz não se parece nem com a clássica concentração horizontal, nem com a vertical. É caracterizada, porém, pela diversificação da produção. No total, os "seis
grandes" representam 3 1 % do capital de toda a indústria japonesa e 2/3 do da indústria pesada.
Os trustes seguem uma política de conquista, de extensão e
de diversificação. Assim, Mitsubishi penetrou no setor petroquímico, no atômico e no do cimento, por meio da criação de
três empresas fundadas, em comum, por todas as do citado grupo.
Em alguns casos, o truste se associa a uma firma independente
(por exemplo, o Mitsubishi à Yawata Steel, a fim de criar uma
companhia de transporte de minérios). Dentro do grupo, a preferência impera tão bem, que até se pôde falar de um protecionismo de caráter privado.
A existência de grandes grupos financeiros oferece a vantagem da concentração. Todavia, acusaram-na de levar à duplicação de investimentos. Assim, Mitsui e Mitsubishi construíram,
cada qual por sua vez, seu complexo petroquímico: o primeiro
em Sakai, perto de Osaka; o segundo em Yokkaichi, perto de
Nagoya. O poderio japonês seria suficientemente grande para
permitir, em face da concorrência internacional, tal duplicação
de meios? Em todo o caso, o processo conduziu a certo aumento do volume dos investimentos, estimulando a conjuntura, mas
traduzindo-se, também, pela amplitude das recessões.
Na verdade, em lugar de se fazerem concorrência sem proveito, os grupos passam mais e mais a trabalhar de acordo: as-
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sim, a Japan Steel de Mitsui e a Mitsubishi Steel efetuam, em
1968, um intercâmbio de ações e entram em entendimento no
sentido de realizarem uma cooperação técnica. Aproximações
são inevitáveis.
Quanto ao capital estrangeiro, sua parte tem sido, desde há
muito, limitada pelas restrições à importação de divisas. Porém,
em 1967, teve início uma liberação, e numerosas firmas estrangeiras já tinham conseguido implantar-se antes dessa data. Em
1968 há 30 empresas cento por cento estrangeiras, 25 estrangeiras em mais de 50% e 71 constituídas de partes iguais. O
capital norte-americano é poderoso no setor petrolífero, na eletrônica e construção nuclear: a Westinghouse e a General Electric penetraram os mais fortes grupos japoneses. A indústria
farmacêutica e a da alimentação são objeto de implantação recente. Mas, no conjunto a indústria japonesa é mais independente do que a européia.
As grandes empresas conservaram da tradição japonesa uma
atitude social que alguns qualificam de paternalista e que a leva,
em caso de crise, a manter seus efetivos em nível quase normal.
Um sistema de Segurança Social foi introduzido, com timidez,
notadamente pela criação, em 1955, de seguros mútuos obrigatórios para as pequenas empresas. O sindicalismo, restabelecido
com seus direitos, logo após a Segunda Guerra Mundial, não
constitui mais que grupos influentes de pressão. Tudo isto dá
ao emprego um clima ainda diferente daquele do mundo ocidental, mas que tende a aproximar-se dele.

O papel do Estado
O papel financeiro do Estado variou enormemente, conforme as épocas, e o fato histórico de sua intervenção na vida
econômica explica por que continua grande sua influência no
mundo dos negócios, mesmo quando êle se empenha em sustentar a livre empresa. A renovação Meiji foi feita, de início,
graças aos investimentos públicos. De 1868 até, mais ou menos,
1880, com o auxílio de empréstimos contraídos no exterior e
do imposto predial, teve o Estado bom êxito, num país carecente de capitais, no sentido de criar um equipamento moderno.
Por volta de 1880, êle transferiu os estabelecimentos existen96

tes a famílias de comerciantes — como os Mitsui — e a de antigos senhores feudais. Sem embargo, nos setores em que os
capitais particulares se mostram incapazes de dinamismo, não
tarda o governo a fundar novas empresas industriais. Vale-se
êle, principalmente, do esforço preparatório da guerra, a partir
de 1931, para se arrogar quase-monopólios industriais, como o
da produção e distribuição da energia elétrica, bem como o da
extração do petróleo (Companhia Imperial Petrolífera, fundada em 1941). Depois da capitulação, que ocorreu em 1945,
êle abandona as sociedades estatais: cede-as a interesses privados.
A Yawata Steel, que se tornou, em 1935, sociedade de economia mista, passa a indústria de caráter privado. A Sociedade
Nacional de Produção e de Distribuição da Eletricidade fica dividida em 9 sociedades. Êle empreende, também, uma política
de guerra aos monopólios, e cria, em 1948, a Comissão Anticartel. Chega, porém, rapidamente, a favorecer as fusões: muitas centenas, em 1965.
A economia, hoje, é planificada. Trata-se de uma planificação maleável, mais previdente do que imperativa, e os planos são revisados constantemente, ao longo de sua execução. Um
organismo central, espécie de Comissariado do Planejamento, elaborou, sucessivamente, o Plano de Retificação Econômica (1948-1952), o Plano Qüinqüenal (1956-1960), o atual Plano Decenal (1961-1970), mais audacioso, no começo, do que os anteriores, já que previu uma duplicação da renda nacional. Mas
precisou ser revisado, ora à luz de uma política antiinflacionista,
ora de maneira a acompanhar uma expansão que ultrapassa as
previsões.
Uma política de planificação regional luta contra o congestionamento industrial e urbano, sem praticar, contudo, a pulverização. Ela remata numa descentralização de certo modo centralizada, que estudaremos mais adiante, a propósito da indústria, e cujos efeitos vão ser encontrados nas diferentes regiões

do Japão.
A intervenção junto às empresas é feita, ao mesmo tempo,
por intermédio do Ministério da Indústria e do Comércio Internacional, chamado M. I. T. I, segundo suas iniciais em língua inglesa, mediante empréstimos concedidos por organismos
financeiros parestatais e, finalmente, mediante toda uma política geral do crédito. O M. I. T. I. age por via de recomenda7
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ções às empresas, pela denegaçao ou outorga de toda a sorte de
autorizações, tais como as licenças de importação em favor de
setores aduaneiros não liberados. O auxílio direto é particularmente endereçado a ramos industriais ou a empresas em dificuldades. Assim, o Estado auxiliou a exploração de minas de carvão, e para tanto criou, em 1959, uma comissão destinada a dirigir a política da energia: êle concede uma ajuda para estocagem, empréstimos a longo e a curto prazo, faz a reclassificação
dos mineiros que adquirem direito a exercer essa profissão, manda assinar contratos de compra, a longo prazo, pelos que utilizam as aquisições, limitou, por muito tempo, o emprego do
fuel-oil, mediante restrições impostas à construção de centrais
onde são queimados produtos do petróleo e até mesmo por meio
de majorações dos direitos alfandegários. Sustentou algumas
sociedades que haviam chegado à beira da falência.
O notável crescimento da economia japonesa, a partir de
1950, e cuja taxa, na indústria, esteve próxima de 10% ao ano,
apesar de se haverem manifestado quatro recessões, apresenta
alguns caracteres originais. A expansão não deve muito à exportação: esta só representa de 11 a 12% do produto nacional.
Pouco menos que na Europa Ocidental. Foi essencialmente a expansão do mercado interno que desenvolveu a economia. Os investimentos ganharam dimensões consideráveis: 32% do produto nacional bruto, quase o dobro da produção da Europa Ocidental. Essa taxa de investimentos explica-se, antes de tudo,
pelo alto índice de poupança dos lares, três vezes mais alto do
que na França ou nos Estados Unidos, duas vezes mais do que
na Alemanha Federal. Os investimentos se fizeram, inicialmente, nos bancos, que, por sua vez, reinvestiam. Entretanto, diante da progressão dos valores de Bolsa, considerável até o verão de 1961, foram encaminhados às companhias de investimentos e acabaram representando 10% dos valores contados na Bolsa. Falou-se de um superinvestimento, mas cuja gestão não tardou em distanciar o favor do público. As colocações de dinheiro
feitas pelos bancos chegaram a representar até 95% dos depósitos e apoiaram-se em empréstimos levantados no exterior, geralmente a curto prazo, quando não diariamente, conforme as necessidades, para os vencimentos de fim de mês. Acredita-se que,
no total, a dívida externa chegou a representar até mais de 6
bilhões de dólares, três vezes as reservas do Japão em ouro e
em divisas. Em período de prosperidade, com os aumentos de
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oferta de empregos, os salários foram majorados, contribuindo
este fato no sentido de que se criasse uma atmosfera de superativação, por intermédio da alta dos preços, da elevação da procura interna e da baixa das exportações, enquanto no setor de
equipamentos havia um acréscimo de importações. A economia
japonesa, em 1961 e em 1964, apresentou-se como artificial e
perigosamente inflada.
A política oficial consiste, pois, em adotar medidas antiinflacionistas e em restringir o crédito. 1962 foi, portanto, um
ano de menor progressão. 1965 e o início de 1966 assistiram a
uma quase recessão, mas 1966-1967 ultrapassaram todas as esperanças: num ano, o aumento real foi de 13,7% (30% para a
siderurgia!). O ciclo continua: em princípios de 1968, o aumento das importações, as restrições norte-americanas, a desvalorização da libra esterlina fazem recear nova recessão. O Japão, no entanto, continua confiante.
É porque ele está longe de uma saturação de equipamentos. As obras públicas têm muita necessidade de recuperar o
tempo perdido, principalmente em matéria de estradas. O nível
de vida não representa ainda senão os 3/5 do da Europa ocidental (mas importa levar em linha de conta o custo menos elevado
da vida, sobretudo da construção e da alimentação, especialmente em se considerando as diferenças de hábitos). O salário
médio, em 1966, é de 40 000 yen (55 fr.). O do trabalhador
braçal é da ordem de 25 000 yens nas grandes empresas e de
20 000 nas pequenas, que continuam pagando menos que as grandes, conquanto a margem de diferença se atenue. Mas a progressão é rápida: o nível de vida ainda não era, em 1955, a
quarta parte do da Europa ocidental; hoje encarece-se o fato
de que êle quase atingiu o da Itália.
Resumindo, o Japão deve sua prosperidade a um aumento
do consumo interno, que estimula o crescimento de uma indústria já poderosa e que está colocando a sociedade nipônica no
nível das mais adiantadas. Eis aí o exemplo de uma das mais
notáveis decolagens para acima do nível do subdesenvolvimento.
Resta ver como se apresenta, em cada ramo econômico, este
poderio japonês em plena expansão.
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CAPÍTULO IV

A AGRICULTURA E A PESCA
1. — A AGRICULTURA
A agricultura japonesa é de tipo extremo oriental: minuciosa, intensiva, fundada, tradicionalmente, no vegetal e, particularmente, na cultura do arroz inundada, de acordo com os
métodos chineses. E, como a agricultura chinesa, ela põe a render, sobretudo, as planícies.
Não obstante, sua originalidade prende-se ao fato de que
ela reserva a montanha para floresta mais do que para pequena
vegetação. E, sobretudo, põe muita diligência em sua transformação (recente) por via, em primeiro lugar, da utilização de
adubos químicos, e, em segundo, pela pequena motorização.
Está em curso, igualmente, uma evolução dos sistemas de cultura, no sentido de ser dada maior importância às árvores frutíferas e ao gado.
Finalmente, importa abrir uma exceção à agricultura de
Hokkaido, filha da colonização Meiji. Trata-se de uma agricultura levada a cabo com o auxílio de peritos americanos e num
âmbito relativamente extensivo. Essa agricultura será estudada
principalmente no capítulo regional, referente à grande ilha do
Norte.

Exploração da terra, população agrícola, superfície útil
A agricultura japonesa ocupa, ainda em 1967, 22% da população e não produz senão, mais ou menos, 1/12 da renda nacional: o camponês não goza, por conseguinte, da famosa "pa100

ridade" com as outras classes da população. A agricultura não
dá ao país a autonomia alimentar, mas alimenta-o na razão de
mais de 80%, cifra apreciável para um país industrializado.
A propriedade da terra atinge, em média, aproximadamente,
1 ha. É difícil estabelecer maiores precisÕes, porque certas estatísticas avaliam a supefície agrícola, com base no ano de 1965,
em 5 091 000 ha (Agricultural Census), e outras em 6 042 000
(Lana Área Survey)... Existem, em 1966, 5 500 000 explorações ou propriedades agrícolas, incluindo-se nesse número as
que são levadas a efeito em tempo parcial. As cifras máximas
foram atingidas em 1950 (6 176 000 propriedades). E em 1960
continuavam em nível superior à casa dos 6 milhões. O decréscimo verificado é, portanto, recente. Traduz-se por um aumento
do tamanho médio das mesmas, porque a superfície total diminui pouco, uma vez que o reaparecimento das terras maninhas,
as destruições, a extensão das cidades levam-na ligeiramente aos
raros desbravamentos ou trabalhos de secagem do solo.
A população que vive da agricultura está francamente diminuindo. Depois de haver aumentado em valor absoluto e baixado em proporção (população ativa, agrícola e florestal, em
1868: perto de 80%; em 1940: 4 3 % ; em 1960: 33%), ela
baixa, agora, em valor absoluto, sendo que o exôdo rural ultrapassa, de muito, o acréscimo natural das famílias camponesas:
de quase 38 milhões de pessoas vivendo da agricultura em 1950,
o efetivo passou a 34,5 milhões em 1960, 30,1 milhões em
1965, a 28 milhões em 1967.
A terra pertence, agora, em sua quase totalidade, ao camponês. Antes da reforma agrária de 1946, o agricultor não possuía senão 55% da teria, sendo que os restantes 45% estava
debaixo de exploração indireta (sobretudo pelo sistema de meeiros, em condições muito duras) e pertenciam, geralmente, a pessoas não residentes no local. A reforma, de inspiração americana, organizou a volta ao Estado, por compra, de quase 1/3 do
solo cultivável, proibiu que pessoas não residentes na terra fossem suas proprietárias e redistribuiu o solo agrícola a 2 milhões
de famílias camponesas. A exploração indireta não foi abolida,
mas não há, em tais condições, mais de 13% de terras, sobretudo sob a forma de fazendas parcelárias. Só existem 257 000
agricultores que fazem a exploração indireta da maior parte de
suas terras. Seja o que fôr que se haja dito, as propriedades
101

redistribuídas só raramente foram, de novo, adquiridas por testas de ferro dos antigos proprietários burgueses, e a classe camponesa tornou-se, por mais estranho que isto pareça, dona do
solo, mas as florestas excluídas da reforma, permanecem muitas
vezes propriedades burguesas.
A densidade da população agrícola por hectare cultivado
permanece considerável — de 4 a 5 pessoas, sendo cerca de 2
ativas. É verdade que muitos agricultores não trabalham senão
em regime de tempo parcial. Nos 5 576 000 estabelecimentos
agrícolas em 1-1-1966, só 1 149 000 pessoas trabalham em regime
de tempo integral, 1 934 000, em regime de tempo parcial, figurando a agricultura como principal atividade. E 2 494 000
(logo, mais de 40%) em tempo parcial, sendo-lhes a agricultura
uma atividade acessória. Esta última, seguramente, se refere,
sobretudo, aos estabelecimentos menores. Existem mais de 2
milhões de propriedades agrícolas inferiores a 0,5 ha, 1 775 000
compreendidas entre 0,5 e 1 ha, 1 371 000 entre 1 e 2, 325 000
entre 2 e 5. Quanto às que vão além de 5 ha, elas são apenas
63 000 (não passam de 1%), e mais de 95% dentre estas se
acham localizadas em Hokkaido, a ilha da agricultura extensiva.
A superfície agrícola útil não representa — segundo as
estatísticas— senão de 14 a 17% do solo, não estando cultivado
o essencial da "montanha" e ocupadas as florestas que a cobrem
na maior parte mais de 250 000 quilômetros quadrados, perto
de 70% da superfície total. A pequena extensão da área cultivável é em geral considerada como o corolário de um sistema de
culturas que negligencia as encostas e as pastagens e dá preponderância à terra arável. E, se esta se identifica com os lugares
mais planos, é porque a erosão do solo é intensa, em encostas
geralmente de acentuado declive, num clima de fortes pancadas
de chuva, como o do Japão.
Em diferentes épocas, procurou-se ampliar a superfície cultivada, desbravando a terra. A colonização interna Tokugawa,
a ocupação agrícola Meiji de Hokkaido, a ser estudada no capítulo referente a esta ilha, conquistaram grandes espaços. E, às
vésperas da Segunda Guerra Mundial, não havia mais muitas
terras de pouco declive a conquistar. Entretanto, com a subalimentação ameaçando o país, inventariaram-se, em 1945, as novas
terras desbraváveis, que foram avaliadas em perto de 3 milhões
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de hectares: muitas em Hokkaido e particularmente a região de
Konsen-Genya, alguns flancos de vulcões, perto das respectivas
bases como no Yatsugatakê, e, bem assim, lagunas a serem trabalhadas, com vistas a se tornarem produtivas, como a de Hachiro, perto de Akita. Mas, exceção feita para as lagunas, as
terras a serem ocupadas eram de qualidade medíocre, e os espaços aproveitados, anualmente, para culturas não tardaram em
diminuir: se se conquistaram, de 1946 a 1955, 700 000 ha —
porque a necessidade era premente — as cifras não foram além
de 114 000 ha, no período de 1955 a 1960. A partir de 1961,
os espaços perdidos pela agricultura (ressurgimento da terra maninha ou iniciativas no campo das construções urbanas e das estradas) ultrapassam os espaços desbravados: em 1964, 44 000
ha foram reconquistados para agricultura (dos quais 28 000 desbravados), mas 63 000 ha e 58 000 em 1967 se perderam. A
sede de terras é bem um fenômeno do passado.
A superfície agrícola útil consiste, essencialmente, em terras aráveis (83% do total). A pequena vegetação não ocupa
além de 7 ou 8%, localizadas em Hokkaido e em alguns setores de pastagens montanhosos do Chugoku e do Aso, em Kyushu.
O solo das fazendas e de seus arredores (bosques, jardins) cobre
por si só 5%. Alguns restos de florestas onde se praticaram
culturas após as queimadas — sistema que tende a desaparecer
— ainda se incorporam às estatísticas.
Certas encostas, todavia, são preparadas. Quase por toda
parte, os vales que as cortam transformam-se em escadas de degraus horizontais, passíveis de irrigação. Nos países do mar Interior, muretas de pedras seca protegem campos não irrigados
ou pomares de mandarineiras. As plantações de chá dispõem-se
também em degraus e também sobre as encostas. Depois da
Segunda Guerra Mundial, houve uma tentativa de cultura nas
encostas cobertas de cinza vulcânica, tendo sido estabelecida uma
estação experimental no sopé do Yatsugatakê (Japão Central),
a 1 200 metros de altitude, numa zona em que se estava procedendo ao desbravamento. Todavia, é muito certo que a agriculturação se identifica com os terrenos planos: nas aluviões atuais
estão os campos irrigados, enquanto os terraços são reservados,
em sua maior parte, para os campos secos.
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Os sistemas de cultura
A maior parte dos sistemas de cultura tem por base a oposição (e a complementação) do campo irrigado, o ta, ao campo
entregue unicamente à irrigação pela água da chuva, o hatakê.
Somente determinadas fazendas de encostas ou de terraços
possuem apenas o segundo, e em certas fazendas das planícies só existe o primeiro. O ta ê irrigado com a água derivada
dos rios ou dos lagos ( 7 4 % ) , com a provinda de nascentes ou
de lençóis, dos quais é tirada por intermédio de bombas ( 8 % ) ,
com a obtida de charcos ou de reservatórios artificiais ( 1 8 % ,
no Kinki e regiões do mar Interior, no planície de Nara, acima
de tudo). Este tipo de campo é, essencialmente, um arrozal,
mas, na sucessão de culturas no mesmo terreno, outras plantas
alternam com o arroz, em lugares onde se faz mais de uma cultura por ano. Os campos irrigados (os arrozais) ocupam 5 6 %
do solo agrícola, e os secos (inclusive os pomares), 4 4 % . Uma
grande parte do solo dá duas colheitas anuais, não se falando,
mesmo, na sua utilização para hortas. Entretanto, a colheita
dupla está em forte regressão: a taxa respectiva, de 137% em
1956, caiu a 1 2 1 % em 1966, prova de uma desvalorização agrícola patente. A colheita dupla incide mais sobre os campos não
irrigados do que sobre os arrozais, porque o arroz é uma planta
que exaure a terra. E os campos de arroz acham-se freqüentemente com excesso de umidade, dificultando a colheita de inverno.
Certamente, a dupla colheita é mais ou menos praticada
de acordo com as regiões, segundo fatores humanos (pressão demográfica rural) e, sobretudo, climáticos: é raríssima ao norte
do paralelo 37 e muito particularmente em Hokkaido (taxa de
100,5% em 1964), na costa oeste do Tohoku (circunscrição de
Akita: 100,6%) e mesmo do norte do Hokuriku (Niigata:
104,4%). No resto do Hokuriku, a cultura de inverno é um
pouco melhor representada, não passando, entretanto, de plantas
para adubação verde. Ocupa, aproximadamente, 1/3 do solo
no Kanto e no centro interior (apesar da altitude e em razão
da maior pressão demográfica). Sua taxa é particularmente elevada na borda oeste do Kanto, ultrapassando 150%. É mais
baixa na região do Kinki do que na do Kanto, a despeito das
vantagens do clima, porque as planícies do primeiro apresentam
menos terraços e mais campos irrigados (taxa na região do Kinki:
1 2 0 % ) . Em todas as circunscrições das duas ilhas do Sul, são
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ultrapassados os 145%, detendo o recorde o norte de Shikoku,
região de ocupação antiga, ou, por outra, de clima muito quente
(circunscrição de Kagawa: 166,4%).
O arroz, nos campos irrigados, é, praticamente, a única cultura de verão. É cultivado em todo o país, com exceção do leste
de Hokkaido, demasiadamente fresco. No nordeste pacífico de
Honshu, verões frescos lhe prejudicam a cultura. Mas conseguiu-se melhorar a situação, plantando variedades de ciclo reduzido. Representa êle, não somente o cereal mais nutritivo:
marca, também, um acontecimento de civilização, e é o centro
de todo um cerimonial. Transplantado, no fim da primavera,
para terra do arrozal preliminarmente inundada e esmigalhada, é
colhido no outono (ver-se-á, a propósito de Kyushu, como as
variedades prematuras, com crescimento acelerado em viveiros,
debaixo de cobertura plástica, permitem uma colheita antes do
tempo). O rendimento das colheitas não é, necessariamente, ligado à quantidade de calor recebida. É máximo no Japão Central
interior (circunscrição de Nagano), porque a atmosfera, aí, é,
no verão, relativamente seca, e porque o arroz reage mal ao
desenvolvimento de criptógamos que a umidade do ar favorece.
É bastante alto, também, no Tohoku, de alguns anos a esta
parte, e graças, notadamente, às variedades de curto ciclo vital.
Esse rendimento, aproximadamente 40 quintais por hectare, embora elevado em se tratando da Ásia, permanece inferior ao da
Europa mediterrânea. De qualquer modo, após os melhoramentos
técnicos introduzidos recentemente (emprego de inseticidas, mecanização do trabalho), a produção aumentou e vai além de 12
milhões de toneladas (14,4 em 1967), o que quase assegura o
total para alimentação do país (importação em 1964, 415 000 toneladas e em 1966, 811 000).
Para os arrozais, o inverno é uma estação em que a terra
está, ou em alqueive, ou sendo cultivada. Neste último caso,
é freqüente fazer-se a semeadura em covas situadas nas tiras de
terra, acima do nível ordinário, para evitar-se a umidade do
fundo dos sulcos. Os cereais dos países temperados ocupam o
primeiro lugar nestas culturas de inverno: 1 000 000 toneladas
de trigo (o da cevada se desmoronou), cifra que diminui, porque
o alqueive de inverno aumenta no momento exato em que o
consumo do trigo se eleva muito. Foram importados, em
1966, mais de 3,6 milhões de toneladas de trigo, quatro vezes
mais que arroz! O nabo gigante (daikon), a berinjela, os le-
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gumes prematuros, também ocupam o solo, sobretudo nas periferias onde se cultivam hortaliças. Acontece que estas culturas
são praticadas com intercalações e diferenças de tempo entre uma
linha plantada e sua vizinha: a berinjela toma, então, o lugar
de planta têmpora, cuja cultura se faz na primavera, quando o
daikon finaliza o seu ciclo.
Os campos secos (hatakê) representam 44% do solo
agrícola. Mas, como aí a segunda cultura é mais freqüente do
que nos ia, totalizem eles mais da metade da superfície cultivada.
Neles, a cevada, o trigo e, em Hokkaido, a aveia são culturas de
inverno (sua produção está incluída nas cifras atrás apresentadas),
e assim também os adubos verdes. O arroz não irrigado, de
pouco rendimento, igualmente faz parte de suas culturas no
verão, e a batata doce é cultivada com abundância ao sul do
paralelo 37.
As plantações geralmente muito localizadas são as do chá,
cultivado especialmente na região de Shizuoka e, com uma orientação no sentido da qualidade, na de Kyoto (no total, 48 000 ha
e, aproximadamente, 80 000 toneladas de chá bruto), as da amoreira (162 000 ha), em maciços anões, e que regrediram muito,
desde a crise da seda, concentrando-se, sobretudo, no Japão Central interior (ver pág. 215). E, em pleno desenvolvimento, as
das frutas cítricas, notadamente da mandarineira. Esta, que representa 4/5 de todas as cítricas, quase triplicou em 10 anos e
ocupa mais de 125 000 ha. Todas as citadas plantações não
ultrapassam, praticamente, o paralelo 37 e caracterizam o Japão
subtropical ( 9 ). A maçã faz exceção à regra: a principal região
em que é produzida está no extremo norte de Honshu. Como
todas as frutas, ela é cada vez mais procurada pelo consumidor
nipônico.
O parente pobre, nesta economia agrícola, é o gado. As
superfícies cobertas de pastagens, já o vimos, são raras e raras as
forragens colhidas nos solos aráveis. Muitas fazendas (perto de
50%) não têm gado. As que possuem um ou mais animais
guardam-nos, em geral, no estábulo, e alimentam-nos com produtos ocasionais. Ou os dão a um pastor comum. Os bovinos
e cavalos foram, por muito tempo, o "mal necessário", útil
para tração. Mas esta sua importância declina diante do veículo
(9) A soja não foi citada, porque em geral se cultiva na orla dos
arrozais, simultaneamente com o arroz. A superfície ocupada por essa
cultura é difícil de calcular.
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motocultor. De 1957 a 1966, o número de cavalos passou de
817 000 para 240 000 (dos quais 154 000 em Hokkaido). Durante o mesmo período, os carneiros passaram de 945 000 a
113 000; as cabras, de 669 000 a 245 000. Mas o incremento
das poultry farms (o número de frangos triplicou e atinge a
casa de 119 milhões), o das vacas leiteiras adultas, que passaram
de 271000 a 691000 (em 2 900 000 bovinos), mais concentradas só entre 6% dos estabelecimentos agrícolas, o dos suínos
(que chegaram de 1546 000 a 5 975 000), indicam, apesar de
as cifras serem ainda moderadas, uma nova tendência, que está
em relação direta com a evolução do regime alimentar dos habitantes das cidades, para hábitos ocidentais.

A mutação atual
A agricultura japonesa, neste como em outros muitos pontos, acha-se, com efeito, em plena movimentação. Comercializa
cada vez mais seus produtos (o leite fresco para as metrópoles,
mais da metade do cereais; as culturas comerciais, das quais
80% são vendidos, ocupam 16% da superfície). Empregam-se,
cada vez mais, adubos, que representam 25% das despesas da
agricultura. O adubo humano está quase inteiramente abandonado, hoje. O Japão é o primeiro país do mundo, depois dos
Países-Baixos, no que diz respeito ao consumo de fertilizantes
químicos por unidade de superfície. A mecanização por meio
do veículo motocultor constitui a grande revolução dos últimos
anos. Foi ela que permitiu se mantivesse a produção de arroz,
apesar do êxodo rural. De 8 000 em 1947, tais veículos passaram a 517 000 em 1960 e a 2 611 000 (30 000 tratores) em
1966. Eles somente são raros na regiões subdesenvolvidas do
Sul e em Hokkaido, que se mantém fiel ao cavalo ou se entrega
ao trator propriamente dito.
Graças a semelhantes transformações e ao êxodo rural, a
renda, por agricultor, aumenta. Este foi sustentado, notadamente, por uma política de preço alto do arroz. Esboça-se contudo,
uma revisão. A lei agrícola de 1961 previu uma "expansão
seletiva", precedendo a transformação do regime e prevendo, em
10 anos, somente um aumento de 10% na produção de arroz,
mas de 570% na de leite; os preços do arroz foram regularmente
aumentados.
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Não obstante, apesar dos progressos realizados no setor
agrícola e apesar também da política oficial, a renda do camponês aumenta menos rapidamente que a das outras classes da
sociedade. O Japão, neste como em outros pontos, vê-se diante
dos problemas das sociedades ocidentais.

Diversidade regional
O quadro geral da agricultura japonesa deve, evidentemente, ser apreciado segundo as nuanças apresentadas pela região.
É forçoso confrontar, fundamentalmente, três grandes regiões
agrícolas: Hokkaido, onde os estabelecimentos rurais são maiores, a economia mais orientada para o leite e onde não se cultiva arroz em toda a extensão do território; o norte de Honshu,
que permanece privado, pelo seu clima, de amoreira, de chá e
de frutas cítricas; o resto do Japão, onde crescem as plantas subtropicais. Mas, certamente, é preciso multiplicar as divisões locais, explicadas pelas condições físicas, pela desigualdade do desenvolvimento histórico e econômico e, sobretudo, pela vizinhança ou distanciamento das metrópoles. O estudo dessas
diferenças será encontrado nos capítulos de geografia regional.

II.

A PESCA, A EXPLORAÇÃO DO MAR

Se a agricultura jamais proporcionou aos japoneses, tanto
em quantidade como em qualidade, senão uma alimentação insuficiente, o complemento lhes tem sido regularmente fornecido
pela pesca, há muito tempo. Como a maioria dos países do Extremo-Oriente, o Japão explorou suas águas internas e sua faixa
litorânea. Mais do que os outros, porém, lançou-se à exploração
do alto mar. Chegou-se mesmo a falar, a seu respeito, num verdadeiro imperialismo técnico. Em todo o caso, nas estatísticas
mundiais, êle ocupou, freqüentemente, o primeiro lugar, quanto
às tonelagens dos produtos marinhos, tendo capturado, em certos anos, aproximadamente 20% dos pescados do mundo. Se,
a partir de 1963, o Peru, recém-chegado, lhe arrebatou o primeiro lugar, o Japão, persegue de perto seu novo rival,
tendo pescado, em 1966, 8 800 000 toneladas de peixe contra
7 070 000 por parte do Peru.

108

As zonas de pesca
Os lugares onde se pratica a pesca situam-se, numa pequena
parte, em rios ou lagos. A laguna de Hamana, que fica a leste
de Nagoya, continua sendo um dos exemplos mais típicos desta
pesca, muito característica do Extremo Oriente. Mas, no total,
a pesca interna não representa 1% daquilo que se apanha, sendo
mais de 99% fornecidos pelos mares.
Os mares que cercam o Japão oferecem condições particularmente variadas. Isto é devido, ao mesmo tempo, à extensão
do arquipélago em latitude e ao contraste entre a corrente fria
do Oya Shivo e a quente do Kuro Shivo. O encontro destas
duas correntes, por sua vez, cria condições particulares notavelmente favoráveis.
O relevo do fundo oceânico gera, também, circunstâncias
muito diferentes. A inferioridade é do oceano Pacífico, visto que
os fundos de suas costas são rochosos, pouco propícios aos movimentos do arrastão, e que grandes fossos limitam brutalmente,
a pequena distância da praia, as zonas em que as redes podem
ser movimentadas. O mar Interior, seu anexo, tem, por outro
lado, profundidades muito pequenas, mas seus fundos, atravancados de rochedos, não se prestam tampouco à movimentação
das redes. O domínio destas é, sobretudo, o mar de Okhotsk,
o pouco profundo mar da China, com o mar Amarelo, onde não
afloram rochedos, e, em medida menor, o mar do Japão. Como
se vê, estes são os mares limítrofes de concorrentes, e sua exploração suscita problemas políticos. Anualmente, o Japão negocia com a União Soviética uma partilha de produtos da pesca
no mar de Okhotsk. Nas costas da Coréia, tiveram os japoneses,
finalmente, de aceitar a fixação do limite das águas territoriais
a uma distância de 12 milhas da orla. Mas, apesar destas limitações e desta concorrência, os mares vizinhos do arquipélago
nipônico oferecem campos de ação para pesca, todos de grande
riqueza. E veremos que os pescadores japoneses lhes acrescentam zonas longínquas, que exploram largamente.
Até aproximadamente 1910, o Japão se ateve à exploração
das águas próximas e dos métodos artesanais, aplicados a uma
pesca quase exclusivamente costeira. Entretanto, já a expansão se fazia para o norte, e foi ela que levou à ocupação de
Hokkaido. De 1910 a 1930, a frota se motoriza e, embora conservando larga margem para pesca costeira, o Japão se lança à
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exploração dos mares glaciais: o mar de Okhotsk e o Pacífico
Norte, para espécies como o caranguejo, o bacalhau, o arenque
e o salmão; e também o oceano Antártico, para a caça aos grandes cetáceos. Desde a Segunda Guerra Mundial, e com a perda
da supremacia no mar de Okhotsk, o Japão se orienta, cada vez
mais, no sentido de conquistar grandes espaços distantes, situados
sobretudo, nos mares quentes: a perda dos mandatos territoriais
que êle aí possuía não entravou, muito pelo contrário, a pesca
japonesa no Pacífico tropical.

A política oficial
Esta exploração dos mares assenta numa política oficial,
porque a pesca representa um dos setores em que a intervenção
do Estado é a mais marcante e em que ela mais se põe ao serviço das empresas particulares, desejosas de ampliar suas atividades. A Agência Japonesa de Pesca expede autorizações de
equipamento para as zonas estrangeiras e controla a produção
por meio da fixação de quotas, de modo a evitar a concorrência entre firmas japonesas nos mercados externos. Os preços
também são controlados. O próprio Estado financia um programa de pesquisas e prospecta as novas zonas de pesca, enviando até lá navios oceanográficos. Toda uma diplomacia apoia o expansionismo; defende os pescadores japoneses nas zonas contestadas, favorece a criação de companhias mistas nos países
subdesenvolvidos, cabendo ao- Japão fornecer equipamento, e
pessoal técnico. Grandes companhias particulares, sediadas no
arquipélago, como a Nippon Suisan Kaisha e a Taiyo Fisbery Co.,
lançam-se à conquista dos mares e integram todas as operações
da pesca e da transformação do peixe. O seu dinanismo, sustentado pela política oficial, está na gênese da recente expansão.

Pesca a criações tradicionais de produtos marinhos
Por mais dinâmicos que sejam os métodos modernos, a
pesca tradicional conserva ainda uma posição importante no Japão. Existem mais de um milhão de pescadores "costeiros": 4/5
dos efetivos totais, para um produto de pescaria que não repre110

senta senão 1/3 do resultado global japonês. Importa acrescentar a isso as criações litorâneas, que constituem uma originalidade da exploração nipônica do mar.
As criações que mais se destacam são a da ostra comestível, a da ostra perlífera e das algas, que é, a bem dizer, uma
cultura marinha mais do que uma criação propriamente dita,
mas cujos métodos lembram os da ostreicultura mais do que os
da agricultura. A ostreicultura compreende, antes de mais nada,
a cultura da larva da ostra comestível, cultura que é feita, na
proporção de 9/10, na baía de Matsushima, vizinha de Sendai
(nordeste de Honshu), célebre, também, pelos atrativos turísticos de sua paisagem. Aí as larvas são recolhidas em conchas
enfiadas em cordéis fixados a armações. Em seguida, as jovens
ostras são transportadas para águas pouco profundas. Metade
da produção é exportada para os Estados Unidos e metade para
as outras costas do Japão, onde a criação é levada a efeito. A
criação propriamente dita se realiza, sobretudo, no mar Interior
(principalmente na região de Hiroshima) e na baía de Isê (região de Nagoya). Os métodos modernizaram-se, a partir do começo do século: consistem em engatar a jangadas ou a chapas
de madeira fixadas debaixo da água os cordéis que suportam as
conchas cheias de larvas de ostra.
A ostra perlífera implantou-se no Japão, graças ao célebre
Mikimoto, cuja firma é ainda a mais conhecida — não, porém,
a única — dentre as produtoras de pérolas. Foi por volta do
fim do século XIX que Mikimoto realizou a introdução de um
corpo estranho no interior da ostra — ou, mais exatamente, da
pintadina, porque não se trata de uma ostra, estritamente falando — de forma a obter, mediante enquistamento, a preciosa
pérola. A produção se organizou logo após a guerra de 1914.
As ostras são dependuradas em cestos, debaixo das jangadas, e
cuidadas por mão-de-obra feminina. O centro principal de cultura
é a costa oeste da baía de Isê (sudoeste de Nagoya). A pérola
leva de 2 a 4 anos em média para crescer. No inverno, tem necessidade de emigrar para as águas de Kyushu, mais clementes.
Além disso de instalações japonesas nas costas da Austrália dão pérolas gigantes muito apreciadas nos Estados Unidos, que são os
compradores número um de todas as pérolas nipônicas.
Quanto à cultura das algas, velha tradição japonesa, ela fornece uma alimentação corrente no arquipélago, visto que cada
habitante consome, aproximadamente, 2 quilos, por ano, desse
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produto. Os métodos modernos de cultura sobre grades horizontais de bambu ou de fibra de coco tomaram o lugar da cultura tradicional sobre estacas fixadas verticalmente. A alga comestível mais cultivada é um vareque, o nori. A baía de Tokyo e
a de Isê produzem, cada uma, perto de 1/3 do total. O restante
da produção se dispersa por várias costas.
A pesca tradicional propriamente dita é quase exclusivamente costeira. Pôe em ação mais de 200 000 embarcações,
providas ou não de motor (mas a cifra está em declínio). São,
geralmente, construídas de madeira, no estilo tradicional do Extremo Oriente, apesar de uma evolução rápida, devida à adoção
de formas ocidentais. Grande número de pescadores pratica a
pesca só com linha, munida de um anzol. Método menos caro.
Alguns adaptam a linha a uma vara ou pescam à maneira tradicional palangre, isto é, com a linha ramificada, provida de
um anzol em cada extremidade de fio. Assim, é que se pega, em
geral, a pescada do Alasca. Mais caros são os diferentes tipos
de rede utilizados no Japão e que lembram os nossos artefatos.
Umas são redes fixas, formando armadilhas perpendicularmente
à costa; outras são redes que mergulham, tendo fixas as suas
extremidades, como nos casos das redes quadradas, e combinam-se com o uso de uma isca, ou de uma luz. Diversas redes
de praia, munidas de chumbada, têm uma extremidade fixa e
outra móvel, permitindo que os cardumes sejam totalmente envolvidos. Algumas redes deste tipo são postas a bordo e arrastadas, representando, com pequenas redes de arrastar, formas
de transição. A maioria serve para capturar os peixes de superfície que se movimentam ao longo das costas: sardinhas, anchovas, arenques. A diminuição desta última espécie colocou a pesca
costeira numa situação difícil. O menor empobrecimento dos
cardumes é grave. Tanto mais quanto os lucros por pescador
são pequenos (8 vezes menores por tonelagem pescada por indivíduo ou por barco do que na Grã-Bretanha). E tanto mais,
ainda, quanto, repetidas vezes, o aparelhamento não pertence ao
pescador, mas a um amimoto, isto é, a um alugador de redes.

Modernização da pesca tradicional
As atividades costumeiras modernizaram-se muito vantajosamente. As tradicionais armadilhas tornaram-se cada vez mais
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complicadas e eficientes. A pesca com linha utiliza barcos ainda
feitos de madeira, mas um pouco maiores, em média, do que no
passado. O barco de 20 a 60 toneladas tripulado por uns trinta
homens, pesca o calmar a linha. A pesca da cavala, feita também por barcos maiores tende a tornar-se uma prática de alto
mar. As redes de fibras sintéticas duram mais tempo do que as
de fibra tradicionais. O detector de peixes é de uso corrente.
A rede triangular giratória, manejada por duas embarcações,
tornou-se clássica. O emprego da rede de arrastar também ganhou. Ela é correntemente praticada por parelhas, segundo uma
técnica que quase desapareceu na França. Porém, foi, sobretudo, o aperfeiçoamento do palangre que aumentou os proventos
da pesca tradicional modernizada. Gigantescos palangres representam, hoje, o artefato corrente para pesca do atum. Trata-se
de engenhos de muitos quilômetros de comprimento. São movidos por bolinetes. Levam quatro horas para serem postos na
água e mais do que isso para serem recuperados. Rendas realmente industriais são alcançadas com os barcos ainda de tonelagens médias, inferiores a 100 toneladas. As distâncias das zonas de pesca aumentam e o ano todo os pescadores vão para as
águas onde se encontram o Kuro Shivo e a Corrente norte-equatorial, ou seja, vão para as proximidades de 10° de latitude norte.
Esta mudança, certamente, é acompanhada de uma alteração da
estrutura social. As cooperativas, também é certo, se multiplicaram depois da guerra: já em 1954 se contavam 14 000. Entretanto, verifica-se, igualmente, a multiplicação das pequenas companhias que armam embarcações de tonelagem média e que praticam tanto a pesca costeira quanto a que é levada a cabo em
alto mar.

A pesca industrial
Contrastando com os métodos tradicionais modernizados,
os da pesca industrial estão nas mãos de 15 fortes companhias;
quatro "grandes" dentre estas concentram grande parte dos proveitos das pescas. Utilizam-se engenhos de alto rendimento: a
grande rede giratória, movida por um só barco, e a grande rede
de arrastar. Esses processos de pesca são postos em ação a distâncias cada vez maiores e organizados, quer em torno de bases
situadas no exterior, quer por meio de frotas, comandadas, cada
8
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qual, por um navio-fábrica, ao redor do qual trabalham catchers,
barcos pesqueiros propriamente ditos. Os navios-fábricas têm
as dimensões de um cargueiro mediano e só podem, portanto,
pertencer a grandes companhias, únicas capazes, também, de
garantir a organização geral. Os serviços de pesca se estendem,
e as distâncias também: os catchers e os navios principais pescam no Pacífico norte, no Pacífico tropical, no oceano Antártico e no Atlântico. Deixam, de preferência, para o mar da China
a grande rede de arrastar.

A distribuição dos portos de pesca
Os setores de pesca ao longo das costas do arquipélago foram
modernizados em graus muito diferentes. A costa do mar do
Japão, exceção feita do sudoeste, é pouco produtiva. O mar
Interior, berço das técnicas indígenas, continua entregue, ainda,
essencialmente, à pesca artesanal e só atribui um lugar de importância à ostreicultura. A fachada que dá para o Pacífico sul
(costa este de Kyushu, costa sul de Shikoku, península de Kii),
cuja plataforma continental é reduzida e o interior da região
pouco animado, permanece quase inativa, embora aí progrida
o grande equipamento ordenado com o fim de pescar o atum.
A região do mar da China Oriental e a costa sudoeste do mar
do Japão, dispondo de portos como Nagasaki, Fukuaka, Shimonoseki e Sakai, praticam a um tempo a pesca artesanal e a grande
pesca moderna: emprego da rede de arrastar no mar da China,
pesca por meio da rede giratória no estreito da Coréia. A costa
no Pacífico, de Hondo central e do Kanto, banhada pela Kuro
Shivo e sua franja, onde se produzem contatos com as águas
frias da Oya Shivo, animada pela presença dos grandes centros
de consumo e de capitais de Nagoya e de Tokyo, moderniza-se
rapidamente, mas sem que desapareçam as formas tradicionais,
que continuam sendo típicas da pesca japonesa: cultura do nori
e da ostra perlífera, reduzido emprego da rede de arrastar, pesca
à maneira palangre tradicional. Mas os grandes pescadores que
utilizam o palangre e que têm base em Misaki e em Yaizu vão
pescar o atum no Pacífico intertropical e no oceano Indico. Assim que se ultrapassa a península de Chiba e se aborda a costa
nordeste, muda o caráter do produto da pesca: Choshi vota-se
ao saury, pescado em redes de tipo quadrado, e à enchova.
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Mais ao norte, diante das águas de contato das duas correntes, e
ao longo da Oya Shivo, passa-se à exploração da fauna das águas
frias. Mas, principalmente nesta parte menos populosa e mais
distanciada dos centros tradicionais da vida japonesa, as formas
modernas não encontraram diante de si uma pesca artesanal tão
fortemente instalada como no resto do arquipélago. Portos como Shiogama e Hachinohê reúnem equipes para pesca industrial
e que obtêm, em primeiro lugar, o saury e vários produtos conseguidos mediante o emprego da rede de arrastar. Houve em
Hokkaido um declínio por parte da pesca ao arenque e à sardinha, e as grandes fábricas de farinha de peixe de Hakodatê
conheceram dias difíceis. Mas a ilha lançou-se à exploração das
águas frias longínquas: ela pesca, a partir dos portos do Norte,
como Wakkanai, Mombetsu, Kushiro, o salmão de alto mar e o
caranguejo real, ou peixes do fundo dos mares frios. Acordos
com os soviéticos e os americanos limitam esta expansão, mas
poupam as reservas biológicas.

Volume e valor dos produtos pescados
No total, a pesca com a rede giratória proporciona 900 000
toneladas de peixe; com a rede de arrastar, mais de um milhão;
à maneira palangre, 370 000; e a caça à baleia, 400 000 (1963).
O resto procede dos inumeráveis "diversos", figurando, aí, os
processos da pesca artesanal. O total é de 6 a 7 milhões de
toneladas. Uma parte é exportada, seja passando pelos portos
do Japão, seja desembarcando diretamente nos mercados externos. Nos dois casos, uma grande quantidade do produto é preparada antes de ser vendida, especialmente atuns e caranguejos,
que são condicionados ou postos em conserva, nos portos ou nos
navios-fábricas. Hokkaido pratica, sobretudo, a secagem. Em
1966, o peixe fresco representou para a exportação 118 milhões
de dólares, dos quais 81 se referem ao atum congelado. Os
principais adquirentes foram os Estados Unidos e Porto Rico,
de um lado, e a Itália, de outro lado. O valor do peixe em
conserva representou para a exportação 146 milhões de dólares;
em 1964, 136 milhões: 37 de atum, despachado para os Estados
Unidos e para Alemanha, 42 de salmão (principalmente para
o Reino-Unido e para Austrália, pois a costa americana do Pacífico produz com suficiência para os Estados Unidos e o Ca115

nada) e 13 de caranguejos, exportados para os Estados Unidos,
Reino Unido e França. Ao todo, os produtos do mar representam 3% das exportações japonesas, mas seu valor relativo tende
a diminuir, em face da expansão dos outros produtos.
Esta diminuição relativa se explica, também, pelo aumento
da procura interna. As importações chegaram a igualar, em
tonelagem, não, porém, em valor, as exportações. Isso porque
se trata, sobretudo, de peixes baratos, tais como o salmão do
Alasca, e de peixes brutos, sujeitos a preparo, enquanto as conservas ocupam lugar de destaque nas exportações. Há no Japão
procura para toda a sorte de peixe. Há-a, também, para as
preparações, como as da salsicharia marinha, salsicha de peixe
e de baleia, notadamente. Neste como em muitos outros domínios, a balança tradicional está sofrendo uma reviravolta, diante
do aumento das necessidades internas.
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CAPITULO V

A

ENERGIA

I. — GENERALIDADES
Como em todos os países, a energia, no Japão, serve de
instrumento da expansão econômica. Não é de admirar que as
necessidades e o consumo tenham aumentado consideravelmente
e devam, segundo as previsões, aumentar ainda mais. De 1955
a 1961, o acréscimo anual do consumo energético foi superior
ao do produto nacional bruto (11,4% contra 10,8%), em virtude do desenvolvimento, realizado de um modo todo especial,
das grandes indústrias consumidoras. O ritmo anual de acréscimo, evidentemente muito variável, devido às modificações cíclicas da conjuntura, está perto de 9%, o que ultrapassa, de
pouco, a taxa da Europa ocidental. Em 1964, o consumo foi de
197 milhões de toneladas equivalentes de carvão contra 110 em
1958. E prevêem-se, para 1972, 426 milhões.
A estrutura energética
Ao mesmo tempo que aumenta o consumo, a estrutura
energética se modifica, segundo um esquema comparável ao dos
outros países desenvolvidos. Em 1950, o carvão representava
5 1 % do consumo; o petróleo, 6%; a hidreletricidade, 3 3 % ; e
o restante diverso, 10%. Em 1961, o petróleo igualou o carvão,
no balanço do consumo energético. Em 1965, o primeiro representava 58% e o segundo, 27%. A parte referente à hidreletricidade desceu proporcionalmente e caiu a 11% em 1965; a
que diz respeito ao gás natural, praticamente nula até 1955,
atingiu, em 1962, 1,2%. E registra um aumento desta data
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para frente. A parte que cabe a "diversos" diminui muito rapidamente (sobretudo por causa do progressivo abandono do
carvão de lenha). Para 1970, está previsto que o petróleo representará 67% das necessidades; o carvão, 2 1 % ; a eletricidade
hidráulica, menos de 8%; o gás natural, 1,7%; a energia nuclear,
esta novidade, 0,6%; enquanto as substâncias englobadas sob a
denominação de "diversos" ficarão reduzidas a 0,9%.
O território nacional é ainda mais pobre em recursos energéticos do que a Europa ocidental. Embora a produção de
carvão represente apenas 3/4 partes do necessário, não consegue
fornecer quase nada em carvão coque. A produção hidrelétrica
é beneficiada pelo alto índice pluviométrico e pelo caráter montanhoso do arquipélago, mas tem contra si a dispersão da rede
hidrográfica. Estando já utilizados os lugares mais rendosos a
serem equipados, é provável que sua ampliação seja compensada
por uma alta do preço do quilowatt e que a eletricidade, produzida, em 1930, na proporção de 8 5 % , e, em 1965, na de
menos de 40% por centrais hidráulicas, venha a ser, cada vez
mais, fornecida por centrais térmicas, abastecidas, crescentemente,
por fuel-oil importado. As reservas de petróleo se esgotam, e a
descoberta de novas jazidas, bem como a de gás natural, no
Hokuriku, não chegam a cobrir o déficit crescente, que, com
respeito ao petróleo, representa 99% das necessidades do país.
Não parece que o Japão possua minérios para energia nuclear.
Também neste domínio será à importação que, certamente, êle
deverá recorrer. As estimativas mostram, portanto, que a parte
importada da energia primária — que era, em 1949, de 4,4%,
em 1959, de 33,7%, e que atualmente vai além de 66% — será,
em 1970, de 76% e, em 1985, de 89%. Já o petróleo bruto ou
refinado representa, em valor, cerca de 1/6 do total das importações do Japão, energéticas e outras.
A transformação da estrutura energética, o aumento das
quantidades importadas, estão ligados, em grande parte, à crise
do carvão, a qual atinge o Império, assim como os outros países
desenvolvidos. O governo se acha igualmente solicitado por
uma política de defesa do carvão, por motivos sociais, e por uma
política baixista relativamente ao preço da energia. Política que,
aliás, não é incompatível com uma ajuda governamental às minas
de hulha, no sentido da racionalização dos seus serviços, mas
que, também, conduz a fechamentos de minas e à aceitação da
concorrência ao carvão, feita pelos produtos petrolíferos.
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A intervenção do Estado
A intervenção governamental no domínio energético baseiase em uma legislação que tem variado e que, principalmente,
passou por uma fase de nacionalização durante o período de preparação bélica e de guerra. E que passou, também, depois, por
uma fase de retorno aos interesses capitalistas, não sem estreita
tutela, exercida pelo poderoso Ministério do Comércio Internacional e da Indústria (M. I. T. I ) . Veremos, assim, que
a produção de eletricidade foi nacionalizada, depois devolvida a
companhias particulares. No domínio petrolífero, a Tohoku Oil
Company foi criada em 1941, sob a forma de companhia de
economia mista. Entretanto, ela também passou para companhias
particulares, depois da guerra. Embora o capitalismo domine, nos
dias atuais, os setores carboníferos, petrolíferos e hidráulicos, não
faltam, aí, também, os capitais de Estado: em 1955, foi criada
a Japex, sociedade de prospecção petrolífera para o território nacional. Trata-se de uma sociedade de economia mista, na qual
o Estado representa o papel de acionista majoritário. No que
concerne a equipamento elétrico, veremos a ação que exerce justamente uma sociedade de equipamentos, criada pelo Estado em
1952.
O poder público intervém, do mesmo modo, favorecendo
a criação de sociedades nipônicas no exterior e atuando sobre
os produtos energéticos por via do regime aduaneiro. Favoreceu
êle a formação das sociedades particulares Arabian Oil, que explora no golfo pérsico 14 milhões de toneladas anuais e North-Sumatra Oil. Quanto ao regime aduaneiro, êle tem variado
com a política econômica. Até 1962, o regime de quotas limitava as importações. Desde então, o Japão liberalizou, progressivamente, o seu intercâmbio. Do mesmo modo, não são mais
feitas restrições, por via de outorgas ou de denegações de divisas
aos importadores. Mas os direitos alfandegários podem influir
na política energética. Assim, em 1951, foi suprimida a taxa
que pesava sobre o petróleo bruto. Em 1955 êle foi taxado a
2 % ; em 1960, a 6% (o fuel, em 1 0 % ) . Em 1963, adotou-se
um regime complicado, com a supressão da taxa que onerava o
petróleo usado na indústria química, na agricultura e na pesca
e taxando-se os outros setores (com reembolsos parciais a certos
usuários). A taxa incidente sobre os produtos do petróleo, a
qual inclui, aliás, uma taxa para o investimento de caráter rodo-
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viário, eleva o preço da gasolina de 9 para 37 yens (ou seja de
13 para 50 cêntimos), no atacado.
A legislação organiza a produção. O setor mineiro é regido
por uma Mining Law, modificada em 1950. A lei do petróleo
de 1962 anuncia, na sua exposição de motivos, que se destina a
assegurar a estabilidade e o baixo nível dos preços do petróleo
importado; a refinação está sujeita à previa autorização do
M. I. T. L; a importação, por sua vez, depende de notificação,
prévia também, por parte do importador; cada ano, um plano
qüinqüenal é elaborado, levando em conta consulta feita à classe
e regulando a situação futura; o Estado tem autoridade para
fixar os preços de venda dos produtos petrolíferos. No domínio
nuclear, todo e qualquer programa deve ser submetido aos podêres públicos.
A planificação, aliás, é largamente praticada pelo Estado,
tanto no domínio energético como nos outros domínios. Conselhos consultivos dão assistência ao M. I. T. I. na elaboração
dos planos; comissões de inquérito podem ser criadas, como
aconteceu em 1962, no caso da indústria carbonífera. O Estaao
intervém por via de "recomendações", de pressões, de ajudas
financeiras, como veremos no que tange às minas de carvão.
Êle pode chegar até a interdições, como a de construir centrais
movidas a fuel, ou a de converter ao funcionamento com esse
óleo centrais que funcionavam a carvão (1955).
A política energética variou evidentemente, sobretudo no
que se refere à proteção a dar às minas de carvão. É ela sensível
à conjuntura e às doutrinas econômicas. Evolui, no conjunto, de
maneira assaz paralela à dos Estados da Europa ocidental, levando-se em linha de conta a situação particular do Império;
situação que vamos estudar nos diferentes setores energéticos
(fíg. 11).
II. — O CARVÃO
De todas as fontes de energia, é o carvão a que menos falta
no Japão. É certo que suas reservas não são grandes (21 bilhões
de toneladas, das quais 3 bilhões suscetíveis de serem explorados); asseguram, entretanto, pelo menos satisfatoriamente, em
quantidade senão em qualidade, os 3/4 das necessidades do
país.
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O carvão japonês é do eoceno e não do carbonífero, como
a maioria das jazidas européias. Perto da metade das reservas
está localizada em Hokkaido, na bacia de Ishikari, e mais de 4 0 %
em Kyushu, na bacia de Chikuho, ou de Norte-Kyushu, em
Miikê e perto de Nagasaki. Shikoku praticamente, não tem reservas. E as de Honshu se reduzem a pouca coisa: de um lado
em Joban, de outro em Ubê, defronte de Kyushu. Estas bacias
se ressentem, todas elas, de uma estrutura complicada, fendida
e pregueada, com forte inclinação das betas de carvão. Os veios
são de espessura mediana, 1,57 m em média, exclusive os estéreis.
O grisu é abundante (22,7 m3 por tonelada), a água o é igualmente ( 7 , 6 m 3 por tonelada de carvão), a profundidade da superfície vertical, segundo a qual se ataca a camada que se deseja
explorar, é média, 368 m. Ela aumenta de 7 m por ano, e seu
máximo é de 1 004 m.
As qualidades deixam a desejar. Não são extraídos senão
2 3 % de carvão coque e 4,4% de antracita ou de hulha graxa,
contra 72,5% de carvão com mais de 2 5 % de substâncias voláteis. A siderurgia nipônica não encontra o com que se alimentar
suficientemente, no arquipélago, mesmo quando a produção total
de carvão é superavitária.
Desigual a situação das diferentes bacias. A produção está
distribuída da seguinte forma (1964):
Hokkaido (quase unicamente Ishikari, mas
também Kushiro e Rumoê)
Joban
Ubê
Kyushu
(a metade cabe a Chikuho, e o resto
está distribuído entre Sasebo, Karatsu,
Sakito-Takashima, as ilhas Amakusa e
Miikê)
TOTAL

21,8 milhões de toneladas
3,9
2,2
22,9

—
—
—

50,9 milhões de toneladas

Kyushu, primeiro a ser explorado, é que está hoje em situação mais difícil. Em conseqüência, a proporção fornecida por
esta região, proporção que era, em 1930, de 6 5 % , em 1958 de
5 3 % , não passa, em 1964, de 4 5 % , enquanto a de Hokkaido
vai, nos períodos acima mencionados, respectivamente de 2 1 % a
3 1 % e a 4 3 % . As minas exploradas de Hokkaido são, com
efeito, maiores e menos antigas. Em Kyushu, certas minas velhas,
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como as das ilhas Amakusa e mesmo a de Miikê, orgulho da
companhia Mitsui, são as que mais especialmente lutam com
dificuldades. Entretanto, a proporção de carvão coque é mais
elevada em Kyushu do que em Hokkaido. As melhores condições
de exploração parecem, paradoxalmente, encontrar-se em jazidas
submarinas, de veios espessos, tanto no oeste de Kyushu como
em Hokkaido.
A antigüidade e o pequeno vulto das explorações são uma
das causas principais da crise. Em 1962, 501 minas, das 608
em atividade, extraíam menos de 100 000 t cada uma. Em
contrapartida, é verdade, 23 produziam entre 500 000 e 1
milhão de toneladas; e 8, mais de 1 milhão. Estas 31 minas
eram, por si sós, responsáveis por 29 milhões de toneladas, das
53,5 extraídas, a saber: por mais da metade. Apesar do grande
número de minas minúsculas, a distância média da extração era,
em 1963, de 2,7 km, com um máximo de 10,5 km. Uma das
razões deste comprimento reside na técnica da galeria inclinada,
usada para extração de 70% do carvão, enquanto os poços só
fornecem 13,5%. Não obstante a difusão do processo de retirada
por tapête-rolante, a referida técnica mostra-se custosa. Por
isso a extração do carvão, que esteve associada à fonte da revolução industrial japonesa e do poderio dos dois grandes zaibatsu,
se encontrava, por volta de 1959, quando surgiu a transformação
das condições energéticas, mal adaptada à situação no plano da
concorrência.
Em conseqüência, o Coal Mining Souncil, comitê consultivo
do M. I. T. L, mandou fosse tomada, em fins de 1959, uma série
de decisões, que davam seqüência à lei de 1955, referente a
medidas temporárias para Racionalização das Minas de Carvão,
e que foram completadas, em 1962, por um inquérito nas minas
e pelas recomendações de um Relatório sobre o Carvão. Tratava-se de tornar o carvão competitivo e de atenuar as conseqüências sociais das medidas baixadas com esse objetivo. O
fechamento das minas não lucrativas fêz-se, geralmente, por meio
de compra pelo Estado: uma capacidade de mais de 6 milhões
de toneladas foi, assim, suprimida, de 1955 a 1961, e outro tanto
de 1962 a 1964. Em 1963, não restavam senão 323 minas, contra
703 em 1958 e 208 em 1966. E o movimento continua. A
produção, cujo grande aumento era temido, foi limitada, por
decisão de 1959, a 55 milhões de toneladas. Ela ultrapassou
ligeiramente esta cifra, em 1961 (55,4 milhões de toneladas, o
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que constitui um recorde), em virtude da prosperidade da conjuntura do ano, mas permaneceu em geral abaixo daquele valor
e caiu, em 1965, a 49,5 milhões, em 1966, a 51,3 milhões de
toneladas. Semelhante diminuição é, por certo, mais fraca do
que a de um país como a Bélgica, ou mesmo como a França.
Não é, todavia, menos espetacular para um Estado onde a taxa
de crescimento é elevada.
A baixa de produção foi acompanhada por uma racionalização nas minas mantidas. As técnicas se modernizam, e a do
poço, notadamente, substitui, cada vez mais, a da retirada por
galeria inclinada; as superfícies verticais, segundo as quais se
ataca a camada que se deseja explorar, alongam-se: o comprimento
delas aumentou de 4 1 % entre 1958 e 1963. O rendimento
por mineiro, que era, em 1958, de 13,9 t por mês, cifra anormalmente fraca, passou a 31,3 t em 1963 e tem, em 1967,
atingido 40,2 t, valor que representará um aumento extraordinário, uma quase triplicação, mas que permanece, ainda, muito
medíocre, se comparado com o de outros países ( l , 5 t por dia,
produzidas, ao que parece, pelo efetivo interno e externo da
mina). O transporte, por seu lado, foi racionalizado pela construção de grandes barcos para carvão.
A importação não pode ser sensivelmente reduzida, porque
a siderurgia japonesa necessita de carvão coque, que não é produzido em quantidade suficiente no arquipélago. Em 1966, o
Japão importou 19,5 milhões de toneladas (contra 5,6 milhões
em 1955), dos quais 1,2 de antracita. Um terço deste foi fornecido pelo Vietnã do Norte. Importou, o Japão, ainda, 18 milhões
de toneladas de carvão para coque, vindo principalmente da Austrália (7,5 milhões de toneladas) e dos Estados Unidos (6,7
milhões), havendo tendência para aumento do lado da Austrália,
onde os preços estão caindo, e da U. R. S. S. (que não forneceu,
em 1966, senão um milhão e meio de toneladas). A parte do
carvão estrangeiro comprado para siderurgia tende a aumentar:
as compras passaram de 50% em 1960 a 5 5 % em 1964.
A redução de preço, necessária para tornar o carvão japonês
competitivo, foi avaliada, em 1959, em 20% para os preços
dados nos mercados do centro do Japão, no tocante ao período
de 1958-1963. Ela foi, depois, em parte, anulada pelo ritmo do
aumento dos salários, os quais não crescem por certo mais rapidamente do que nos demais setores industriais, mas constituem um
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fator dos preços mais importante do que para os produtos petrolíferos, em cujo custo os investimentos entram em maior e a
mão-de-obra em menor proporção.
Para que se realize a racionalização indispensável, o govrno recomenda as fusões de empresas, notadamente na bacia
de Joban. Êle põe em aplicação, quanto às companhias carboníferas, uma política de empréstimos a juros módicos: o plano
submetido ao Parlamento japonês, em 1965, tinha em vista,
mesmo, empréstimos sem juros e a criação de um Fundo de
Estabilização, alimentado pelas taxas sobre os produtos petrolíferos.
Assim, também o governo procura assegurar o escoamento
da produção. A acumulação dos estoques (10 milhões de toneladas em 1963) indica as dificuldades de se fazer este escoamento.
Para consegui-lo, obteve o governo, de numerosas firmas consumidoras, a assinatura de contratos a prazo dilatado, garantindo,
assim, o futuro das minas de carvão. Esforça-se êle por assegurar
escoadouros. Por exemplo: no domínio da produção da eletricidade. Inicialmente procurou, nesse setor, proibir o uso da
juel-oil; teve, entretanto, no fim, que renunciar a esta política
rigorosa, que levava a onerar a indústria japonesa, retardando a
baixa do preço do quilowatt. Atualmente prefere financiar, diretamente, a construção de centrais térmicas, acionadas a carvão.
Assim, ficou decidida, em 1964, a construção de duas centrais,
de 250 MW cada uma. A Eletric Power Development Company,
criada para favorecer os investimentos hidrelétricos, construirá,
doravante, também, centrais que utilizam carvão. A estimativa,
aliás, é a de que o consumo de carvão pelas centrais elétricas
aumentará nos próximos anos, passando, de 20,5 milhões de
toneladas em 1963 (40% da produção japonesa de hulha, o que
já é muito), a 30 milhões em 1972. No total, o consumo de
carvão, em razão da taxa de crescimento da indústria japonesa,
está, aliás, segundo as previsões, destinado a aumentar ligeiramente, o que, uma vez realizada a racionalização, parece conjurar
o perigo de grave crise.
Do ponto de vista social, as medidas tomadas traduziram-se
por uma considerável baixa de efetivos. De 283 000 em 1958,
estes últimos passaram a 200 000 em 1963, e seu número caiu
vertiginosamente, em consonância com a política oficial, para
103 000, em 1966. Este desligamento em massa dos efetivos
trouxe como conseqüência um desemprego, contra o qual foram
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tomadas todas as providências temporárias (indenizações, medidas para nova classificação). Procurou-se remediar o subemprêgo
nas regiões afetadas pela implantação de novas indústrias, como
as indústrias químicas de Ubê, e pela organização da Nova Zona
Urbana Industrial de Shiranui-Ariakê-Omuta, que virá a ser o
maior centro de química do carbono do mundo, graças aos capitais Mitsui, e onde também estão previstas indústrias de alumínio e uma aceria elétrica. Na bacia de Chikuho, a expansão
das indústrias de Kitakyushu absorve uma parte da mão-de-obra
posta em disponibilidade. Em Hokkaido é que foram mais raras
as indústrias de substituição. Assim, apesar de uma política de
planificação regional, e apesar, também, do crescimento geral
da economia japonesa, os desequilíbrios locais, resultantes da
intervenção cirúrgica praticada nas minas de carvão, não foram
totalmente evitados.

III. — A ELETRICIDADE
A eletricidade teve de acompanhar, mediante um forte aumento de produção, a elevada taxa de crescimento dos últimos
anos. Após ter tido dificuldade em satisfazer à procura e haver
conhecido, logo após a guerra da Coréia, o problema dos cortes
de fornecimento de energia, a indústria elétrica recuperou o tempo
perdido. Hoje, o Japão é o terceiro produtor do mundo, com
perto de 209 bilhões de quilowatt-horas em 1966, cifra superior
à do Canadá, à da Alemanha Federal e à do Reino Unido.
Ao mesmo tempo que aumentou seu potencial, o Japão
modificou a estrutura financeira da produção e a distribuição
entre as diferentes fontes: a preponderância da energia hidráulica constitui, já, um fenômeno do passado. Concomitantemente,
a dependência energética foi acrescida, enquanto não chega o equipamento nuclear, ainda em sua fase inicial.
A organização financeira
A organização financeira da produção elétrica passou por
diversas fases. No início, o equipamento foi feito, como em
toda parte, por pequenas empresas particulares, que utilizavam
diminutas quedas de água, próximas, geralmente, dos centros
urbanos, verdadeiro formigamento de sociedades de equipa126

mentos e de distribuição e que durou até ao fim da Primeira
Guerra Mundial (10). Uma segunda fase, caracterizada pela
concentração inevitável e marcada por atividades de participação
e de concorrência, vai do fim da guerra até a crise mundial de
1929-1935. Não admira que os zaibatsu tenham chegado, então,
a controlar uma importante parte da produção: 4 5 % cabendo a
Mitsui, 3 5 % a Mitsubishi, em 1934. Terceiro período: o da
intervenção do Estado militarista e da nacionalização. Em 1935,
o Banco Industrial do Japão, banco de investimento estreitamente ligado ao Estado, reagrupa 14 companhias do norte de
Honshu. O Estado também encoraja as fusões e, finalmente,
em 1938, cria a Sociedade Nacional de Eletricidade (Nippon
Hassoden), que em 1941 consegue o monopólio da produção e
do transporte. A Nippon Hassoden fica funcionando até 1951.
Quarto e último período: o do retorno à organização capitalista.
No ano acima citado, a Nippon Hassoden é desnacionalizada,
voltando suas ações às mãos dos antigos acionistas. Somente um
direito de tutela foi conservado pelos podêres públicos. Fundadaram-se nove companhias sobre as cinzas da sociedade nacional
defunta. Uma companhia em cada região. As mais importantes
correspondiam às regiões mais populosas e mais industrializadas,
figurando a de Tokyo em primeiro lugar (Tokyo Denryoku). As
As companhias das regiões de maior importância ficaram, por
sinal, ligadas aos zaibatsu, depois de transformados. Ao passo
que as correspondentes às regiões secundárias, como o Tohoku,
permaneceram debaixo da dependência do Banco Industrial do
Japão ou se aliam a suas vizinhas: a do Tohoku à Tokio Denryoku, as do Chubu e do Hokuriku à do Kansai; o Chogoku,
Shikoku e Kyushu constituem o quarto bloco. As nove companhias, aliás, não possuem monopólio. Existem produtores independentes, pequenas companhias particulares e grandes indústrias
consumidoras, como a companhia de papel de Tomakomai. Em
resumo, apenas a desnacionalização concretizada, criou o Estado,
em 1952, uma sociedade de equipamento, a Dengen Kaihatsu, a
qual dá origem a grandes centrais, e que se interessa por projetos
complexos ou de rentabilidade a longo prazo. Vende para as
companhias regionais a energia de que dispõe. Não tem em
mãos (em 1967) senão 7% da potência instalada, mas está em
(10) Estas informações, como a maioria das que se seguem, foram
extraídas de J. Bienfait, "L'énergie électrique au Japon", Rev. de géogr.
de Lyon, 41, 1966, págs. 61-69.
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bilitou uma das primeiras grandes montagens (1892), mas êle
não encontra parelha nas montanhas. Por infelicidade, a construção de barragens-reservatórios é custosa e delicada, mais do
que em qualquer outra parte: os fenômenos sísmicos representam um perigo permanente para as barragens. Os menores alargamentos dos vales são ocupados por arrozais, cuja expropriação
custa caro. Mesmo que não sejam eles inundados, a constituição
de uma represa diminui a temperatura da água de irrigação, de
sorte que a companhia elétrica precisaria pagar indenizações aos
cultivadores de arroz de rio abaixo. Montar barragens-reservatórios não é, portanto, sempre, aqui, favorável à agricultura.
Todos estes inconvenientes explicam por que as instalações têm
sido mais numerosas do que importantes.
Durante muito tempo, o equipamento limitou-se, de um lado, a instalações na direção das correntes; de outro lado, a usinas movimentadas por altas quedas de água; desprovidas, umas
e outras, de reservas de regularização. E, como não era possível,
absolutamente, captar a energia dos cursos a jusante instáveis,
as instalações importantes só podiam provir das altas quedas
das montanhas. Sobre o pano de fundo de numerosas pequenas
instalações dispersas, destacava-se, portanto, a massa de produção
da montanha, de um lado, e de outro da Fossa Magna, e sobretudo a dos Alpes japoneses. Às vésperas da Segunda Guerra
Mundial, a maioria das linhas partiam dessas montanhas elevadas e cobertas de neve e ganhavam, como num triângulo, as
três regiões vitais de Osaka-Kobê, de Nagoya e de Tokyo.
O essencial deste mapa não foi modificado. Mas, desde
a criação da sociedade de equipamento Dengen Kaihatsu, os engenheiros japoneses ficaram mais audaciosos e lançaram-se na
construção de grandes barragens, especialmente de grandes barragens de gravidade, as mais capazes de resistir aos terremotos.
Assim, os desfiladeiros do Tenryu, célebres por seus rápidos,
viram edificar-se a barragem de Sakuma, entre os anos de 1952
e 1956. Na vertente do mar do Japão, a barragem Kurobê-Yion,
isto é, Kurobê 4, é uma audaciosa barragem em arco. Tem 186
metros de altura e situa-se nos desfiladeiros médios do rio. O
esforço de uma produção, no momento em que o consumo atinge o seu índice máximo, leva a multiplicar os bombeamentos
nos momentos precisamente opostos, a fim de se poder turbinar,
quando das grandes necessidades, a água acumulada em um nível
mais elevado. O rebordo dos Alpes, sobre as pequenas planí130

cies do mar do Japão, tornou-se uma rua de centrais. Mas os
cursos de água mais longos não são, só por isso, negligenciados:
o Shinano vê concluir-se a centrai de Azumi (642 mW), que
será a de maior potencial do Japão. E o emissário do Inawashiro, o Agano, assiste, também, à construção de grandes barragens-reservatórios. A preponderância da vertente do mar do
Japão continua sensível. As regiões excêntricas não são negligenciadas. Mas o Chugoku e as duas grandes ilhas do Sul, devido às suas ínfimas altitudes e à dispersão de sua rede fluvial,
não favorecem muito a produção hidrelétrica. O Tohoku, pouco industrializado, testemunha a execução de alguns projetos,
como os trabalhos de preparação do Kítakami, tendo em vista a
força elétrica e a deíesa contra as enchentes. Finalmente, a
cadeia Yeso, de Hokkaido, graças às suas altitudes (mais de 2
mil metros) e ao seu relevo giaciário, é suscetível de instalações
comparáveis, em certa medida, às dos Alpes japoneses. E algumas
centrais estão sendo, aí, construídas. Mas a ilha ainda se acha
isolada da rede de interconexão geral. Ela é rica em carvão de
pedra e sua capacidade de consumo permanece baixa. A velha
preemínência das montanhas do Japão central continua mabalada.
Qualquer que seja o avanço da produção hidráulica e, bem
assim, o desejo oficial de dar prosseguimento às instalações, a
construção de centrais hidráulicas é demorada demais para poder
fazer face a um repentino acréscimo da procura. E torna-se
inelutável o esgotamento, a prazo curto, dos melhores lugares.
Por isso, os esforços recentes e os atuais têm em vista as centrais
térmicas, tanto mais que no Japão, como em qualquer outra parte,
as técnicas modernas acabam de aumentar consideravelmente o
rendimento de ditas centrais. A parte delas na produção nacional
ultrapassa os 3/5 (1965: 63%, e somente 37% de eletricidade
hidráulica). Esta proporção não deixará de crescer ainda mais.
Com efeito, o Japão encontra condições favoráveis à produção
térmica: a localização de suas indústrias e de seus formigueiros
humanos nas costas permite a fixação, aí, de centrais, de que o
mar constitui a fonte fria. Grande número delas se estabeleceu
sobre os novos "pôlderes industriais". As qualidades medíocres
dos carvões nacionais encontram fácil utilização, graças à sua
conversão em energia elétrica. Finalmente, a política energética,
cada vez mais voltada para os hidrocarburetos, permite que as
centrais sejam alimentadas com fuel.
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Medidas de ajuda à produção carbonífera restringiram, por
muito tempo, a instalação de caldeiras nutridas com aquele óleo.
Foi o que aconteceu de 1955 a 1961. Deste último ano até
1963, procurou-se tornar o carvão competitivo, mas o fuel triunfa
desde 1964. O carvão já não é mais, de fato, exclusivo, a não ser
nas bacias de hulha ou em suas vizinhanças imediatas: a de
Ishikari, em Hokkaido, a de Kitakyushu, as de Miikê e de Ubê.
O fuel obteve uma posição de destaque, não somente nas centrais
anexas às refinarias, mas também nas regiões excêntricas, pobres
em carvão, como Shikoku e o leste de Chugoku, ou nos grandes
aglomerados. Nestes últimos se localizam as centrais gigantes.
0 Kansai possui as grandes centrais de Himeji (cuja potência
será, logo, de 1 850 mW), de Amagasaki (com perto de
1 000 mW), de Sakai (1 000 mW e, dentro em pouco, 2 000).
O grupo de Nagoya-baía de Isê distribui suas centrais entre a
refinaria de Yokkaichi e a zona portuária de Nagoya. É, porém,
sobretudo, a região de Tokyo que, com um potencial instalado
superior a 5 000 mW em 1964, representa a maior concentração
de centrais. Do mesmo modo, tem ela a maior concentração de
refinarias. Essas centrais se distribuem pela linha do complexo
industrial de Keihin (do porto de Tokyo a Yokosuka, ponto em
que se encontra uma central de 1 930 mW) e pelos pôlderes
industriais de Chiba e de Goi, na outra margem da baía.
As jazidas de gás do Hokuriku alimentam a central de
Niigata, mas, de um modo geral, o gás natural ocupa ainda um
lugar diminuto. O mesmo se pode dizer da energia atômica.
Assim, a eletricidade térmica tomou conta de todo o Japão.
Uma única exceção — apesar da construção de uma central térmica em Toyama — é o Hokuriku, onde a eletricidade hidráulica, utilizada pela maior concentração japonesa de indústrias eletroquímicas e eletrometalúrgicas, continua ainda constituindo,
quase, uma exclusividade. A eletricidade térmica possibilitou a
produção de energia justamente onde se encontram os homens,
isto é, onde se encontram as planícies de arroz e a indústria
se localizou. Enquanto a eletricidade hidráulica continua sendo
de tipo alpino e alimenta, a distância, os grandes aglomerados
humanos, as centrais portuárias, que funcionam a carvão ou, cada
vez mais, a fuel-oil, acentuam a concentração industrial e as disparidades regionais.
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IV. —

OS PRODUTOS

PETROLÍFEROS

O aumento da procura de produtos petrolíferos foi, presume-se, extremamente rápido, devido, ao mesmo tempo, ao crescimento geral e ao acréscimo da parte dos hidrocarburetos do fornecimento energético. De 1957 a 1962, a taxa de aumento do consumo de petróleo montou a 23,7% ao ano, o que constitui um
recorde mundial. E estima-se que, relativamente ao período de
1963-1968, segundo o plano de fornecimento, ela será, ainda, de
16,5 por ano. O consumo, que, em 1958, era menos de 19 milhões de quilolitros, elevou-se a mais de 112 milhões no ano de
1965, estando previstos, pelo menos, 170 milhões de quilolitros
para 1970 (dominuindo-se cerca de 1/7, obtêm-se cifras em toneladas ).
A produção nacional do petróleo bruto não pode fornecer
senão uma fraca proporção daquelas quantidades: menos de 1%
em 1966. Ela provém, principalmente, dos campos petrolíferos
do Hokuriku. Os da região de Akita e, notadamente, a jazida
Yabasê, situada nos próprios arrabaldes da cidade, precisamente
a noroeste da aglomeração, acham-se em vias de esgotar-se. Estão
sendo substituídos pelos da região de Niigata e de Toyama. Em
1966, a produção total de petróleo bruto japonês, em ligeira alta
relativamente a 1965, foi de 868 000 toneladas. Todavia, apesar
das novas descobertas, a produção de gás natural se esgota cada
vez mais e não atinge, em 1966, a 2 bilhões de metros cúbicos,
menos de 1/10 das necessidades do país, atendidas pelo carvão
local e o metano fornecido pelo propano canadense. Originalmente utilizado, sobretudo, nas indústrias químicas locais, o gás,
agora, é enviado, por um tubo condutor, a Tokyo, partindo da
região de Niigata e percorrendo mais de 300 km.
O interesse do governo japonês pela produção de petróleo
e de gás natural é assinalado pela fundação de companhias públicas ou de economia mista, como a ]apex, para prospecção do
território nacional (1955), a Teihoku Oil (que voltou para as
mãos de particulares) e ainda mediante regulamentações baixadas
pela lei de 1962 (cf. pág. 127), sobre o comércio e a indústria
do petróleo. Está na memória geral, também, que o governo
nipônico estimulou a iniciativa particular no sentido de interessar-se por prospecções e explorações no exterior (golfo pérsico,
Samatra). Mas a liberação do intercâmbio e a liberação cambial
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tornaram menos necessária aquela procura febricitante de um
petróleo-yen. O recurso ao petróleo bruto estrangeiro foi aceito,
tendo sido sua importação liberada em fins de 1962. Chegou-se
inclusive a isentá-la, em certos casos, de direitos alfandegários.
Em outros casos, eles foram fixados em menos de um cêntimo
de franco por litro. Esses direitos são um pouco mais altos,
tratando-se de certas categorias do produto refinado, tendo em
vista a defesa da indústria nacional de refinação.
A política atual tem sua base, portanto, no desenvolvimento
das refinarias no arquipélago. Não se trata, porém, de fazer da
refinação uma indústria-sobressalente, exportando produtos refinados e recuperando, assim, uma parte das divisas gastas com
a compra do petróleo bruto: a exportação é fraquíssima (1
milhão de toneladas em 1966, das quais 500 000, das ilhas
Ryu-Ryu). Certamente que não é nula a importação dos produtos
refinados: em 1966, ela representava 11% das importações petrolíferas em tonelagem. E explicava-se pela dificuldade de acompanhar, mediante a construção de refinarias, o forte acréscimo
da procura, notadamente quanto ao fuel-oil pesado. Cabe,
portanto, para o petróleo bruto, a parte do leão: 89%.
Tais importações de petróleo bruto são provenientes, sobretudo, do Oriente-Médio. Dos 99 milhões de quilolitros de 1966,
27,6 vinham do Irã, cerca de 21 de Koweit, 17,4 da Arábia
Saudita, 15,8 da zona neutra (zona de dominação da Arabian
Oil). Os únicos fornecedores importantes, fora do Oriente Médio, foram a Indonésia (6,2 milhões de quilolitros) e a União
Soviética (3,3). O fornecimento proveio, entretanto, de companhias americanas, principalmente: a Galtex, a Esso-Standard
do Japão, a Mobil, a Tidewater, a Union Oil, a Gulf Oil e algumas outras companhias americanas representavam em 1964
quase 2/3 dos fornecimentos, contra 11% da Shell e da B. P.
somadas e 12,5% da Arabian Oil, japonesa em 80%. A bandeira do Japão garante, por sinal, mais da metade do transporte,
por meio de grandes navios-tanques: desde 1963 que a metade
da tonelagem era encaminhada por navios-tanques de mais de
40 000 toneladas. Em 1968, foi construído um petroleiro de
276 000 toneladas. A frota japonesa de navios-tanques representa mais de 8 milhões de toneladas DWT (11).
(11) No que diz respeito ao gás, o Japão importa, desde 1966,
propano canadense.

134

Muitos refinadores japoneses têm ligações financeiras com
firmas americanas ou britânicas. A Nippon Oil, que representa
18,5% da distribuição, conta com 5 0 % de capital procedente
da Caltex. A Mitsubishi Oil, que distribui 8,6%, tem 5 0 %
de capitais da Tidewater. A General Bussan e sua filial General Sekiyu incluem no seu capital uma parte — metade —
pertencente à Esso-Standard. Ao todo, cerca de 60% da distribuição se fazem por via de participações estrangeiras (em condições de igualdade ou de inferioridade para todas, menos para
a Esso-Standard do Japão, a Mobil do Japão e a Shell). Em
contrapartida, algumas companhias japonesas parecem independentes: a importante Idemitsu Kosan (15,6% da distribuição)
é a principal. Em certos casos, o M. I. T. I. ajuda companhias
secundárias a agruparem-se, a fim de poderem resistir à concorrência (Nippon Mining, Ásia Oil e Toa Oil).
A refinação, pelas suas proporções, é a 3. a do mundo (capacidade: 87 milhões de toneladas, em princípios de 1965). É
quase inteiramente litorânea e esta localizada nas regiões populosas, ou em face delas (fig. 12). O grupo de Tokyo reúne, em
princípios de 1965, uma capacidade de 35 milhões de toneladas
(16,2 em Kawasaki, 5,7 em Yokohama, 5,6 na nova refinaria
da zona de Negishi, perto de Yokohama, e 7,6 em Chiba). O
grupo de Nagoya chega a quase 10 milhões de toneladas (6,6
em Yokkaichi e 3 em Umaokoshi) e a 14 com as refinarias de
Shimizu e de Owasê (na península de Kii). O conjunto da baía
de Osaka e do mar Interior, quase igual ao conjunto de Tokyo,
atinge 31 milhões de toneladas, entre vários centros dispersos, a
maior parte dos quais situada no Chugoku, região relativamente
pouco povoada, mas que faz face à zona industrial de Kitakyushu
(refinarias de Oita, de Matsuyama, de Kudamatsu, de Shimotsu
e de Wakayama e, principalmente, as de Mizushima, de Marifu
e de Tokuyama, sendo que as duas últimas superam a casa dos
7 milhões de toneladas). O restante não representa, absolutamente, mais de 7 milhões de toneladas: 1 para Hokkaido (refinarias de Muroran e de Hakodatê), 4 para o Hokuriku, com o
seu prolongamento de Akita (sendo a principal refinaria a de
Niigata), 2 para Kameoka. A refinação da região do HokurikuAkita tem a originalidade de estar baseada nas jazidas de petróleo
autóctone, antigas e novas, mas ultrapassa, agora, em capacidade,
o que elas podem fornecer-lhe. A refinaria de Kameoka, perto
de Kyoto, finalmente, é o único exemplo de refinaria situada
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em zona interiorana, sendo o lugar mais convidativo e mais
procurado, hoje, o de pôlder de litoral. As novas necessidades
de extensão ou de fundação dizem respeito, quase que unicamente, às refinarias portuárias, estabelecidas ou a o serem em
zonas enxutas, e reforçam as atuais concentrações, desfazendo o
relativo atraso da baía de Osaka.
Uma grande parte do petróleo importado serve de matéria-prima para a indústria química: os grandes complexos de produção petroquímica se localizam como as refinarias: Kawasaki e
Chiba-Goi, interessando à zona de Tokyo; Yokkaichi, às de Nagoya, Iwakuni, Tokuyama e Niihama (Shikoku); e Mizushima, no
mar Interior. Neste como em outros domínios, a indústria japonesa agrupa cada vez mais suas instalações nos grandes centros
consumidores, que se encontram, todos, na orla marítima.

V. — A ENERGIA NUCLEAR
As realizações no domínio nuclear foram feitas, no Japão,
relativamente tarde. A opinião pública era contra a utilização
da energia nuclear, devido aos bombardeios atômicos de Hiroshima e de Nagasaki. Além disso, o território japonês carece
de minérios radioativos: as reservas existentes são avaliadas em
2 000 toneladas de oxido, que representarão, apenas, o consumo
de 5 anos de utilização normal.
Entretanto, a opinião pública do país deixou-se convencer
a respeito das possibilidades de uma utilização pacífica, e ficou
decidida a importação de minérios radioativos. O futuro da
energia está em jogo, porquanto se acredita que, a partir de
1970-1972, o urânio entrará na era da rentabilidade.
Foi somente pelos anos de 1954-1956 que a pesquisa e o
desenvolvimento da energia atômica se organizaram. A lei fundamental referente à Energia Atômica data de 1955, e a Comissão da Energia Atômica foi criada em 1956. Essa comissão
coordena os programas de diversas organizações, algumas, dentre
elas, públicas, como o Japan Atomic Research Institute, a Atomic
Fuel Corporation, e outras, particulares. O lugar do centro da
pesquisa e da experimentação atômicas foi fixado a 110 quilômetros ao norte de Tokyo, no oceano Pacífico, em Tokai Mura,
o Saclay japonês. Um primeiro plano foi publicado em 1956;
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um outro, para 20 anos (1961-1980), em 1961. No ano de
1964, o segundo foi definido de modo preciso.
O primeiro objeto é realizar um potencial integral de 1 390
MW para 1970 e de 7 000 a 9 500 MW para 1980, o que representará, então, 10% do potencial das centrais térmicas do
Império nipônico. Para tanto, começa-se por importar reatores.
Um, do tipo Calder Hall, de 163 MW, foi importado da Grã-Bretanha e instalado em Tokai Mura, o que impede sejam
construídos no país reatores experimentais da ordem de 10 MW
(8 estão prontos e 3 outros se acham quase concluídos). O segundo objetivo é construir barcos de propulsão nuclear. Um
navio oceanográfico foi começado em 1963 e estará concluído,
provavelmente, em 1970.
Companhias particulares, obrigadas a submeter seus programas à Comisão de Energia Atômica, trabalham na base de
objetivos previstos: filiais de companhias americanas, quatro
grandes trustes japoneses, companhias de fornecimento elétrico,
como a Tokyo Electric Power, a Chubu Eletric Power, a Kansai
Electric Power, isto é, aquelas cujo domínio se estende pelas três
grandes regiões urbanas e industriais de Honshu. A General
Electric construiu um reator de 322 000 kw no golfo de Tsuruga,
situado no extremo-oeste do Hokuriku, não longe de Kyoto. No
total, 4 centrais estarão terminadas antes de 1973, e 12
outras entre 1973 e 1976. Assim, por meio de uma política de importação e de apelo à indústria particular, o
Japão espera desfazer o seu atraso e estar pronto para utilizar
amplamente a energia atômica, quando ela tomar o lugar das fontes atuais. Mas, em 1970, o átomo não lhe fornecerá ainda, senão 1/3 do quilowatts nucleares que o Reino Unido produziu
em 1966.
A produção nuclear mal está saindo da fase experimental e
só representa proporção insignificante de um total energético
que coloca o Japão, depois dos Estados Unidos e da União Soviética, mas na frente do que se encontram os primeiros países
da Europa ocidental. Nova fonte de energia é a "houille rouge",
a do calor interno do globo. Foi terminada em Kyushu, em fins
de 1966, a primeira central geotérmica do Japão.
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CAPÍTULO VI

A

INDÚSTRIA

I. — GENERALIDADES
A indústria ocupa cerca de 30% da população e assegura
perto de 40% da renda nacional. Acha-se ela em pleno crescimento: graças a constante esforços, sua taxa anual de expansão é,
desde 1955, de mais de 10%, quase três vezes superior à da
Europa ocidental.
Houve um atraso na passagem da época artesanal à época
da indústria por aquilo que se convencionou chamar a Revolução
Industrial. Antes do Meiji, mal apareceram algumas fábricas, notadamente em Kyushu. Os vinte primeiros anos do Meiji
(1868-1888) dotaram o Japão de uma indústria têxtil moderna,
que, como em todos os países desenvolvidos, garantia o principal das exportações. A siderurgia só chegou depois de 1900.
Até na preparação para a guerra de 1941-1945, a agricultura
constituiu a atividade essencial. A preeminência da indústria resultou, sobretudo, dos anos de 1930 e da expansão posterior a
1950.
A indústria nipônica conserva marcas sensíveis de seu passado: a grande importância do artesanato, por exemplo. Foi êle
que, mercê dos preços baixos, durante muito tempo, da mão-de-obra, pôde fazer concorrência às mais modernas formas do trabalho, encontrando um amplo mercado para fabricação de objetos de consumo diário e para subempreitada. Mas a estrutura
capitalista, como se viu, estava, já, em gestação no Japão pré-Meiji. E, mesmo nos lugares onde subsiste a dispersão das
oficinas de trabalho, a concentração capitalista está presente.
A concentração das empresas, a racionalização dos produtos
de subempreitada, são, por sinal, favorecidas pelo Estado, e ca138

minham satisfatoriamente. Quer-se um exemplo? O M. I. T. I.
impôs ao sindicato dos produtores de autopeças que o número
de seus membros, ascendendo a 336, volte à casa dos 50.
Funda-se a indústria, essencialmente, nas qualidades da
mão-de-obra, rápida, destra: a agilidade das jovens operárias semiqualificadas explica, em grande parte, tanto quanto o baixo preço
de seus salários, o lugar do Japão na indústria eletrônica. Esse
lugar se explica também pela organização capitalista, pela abundância de uma população no seio da qual o êxodo rural aumenta ainda mais os braços disponíveis. Mas em favor da qual a
presente expansão substituiu o desemprego por uma crise de mão-de-obra. Não se concebe a indústria japonesa sem a exportação.
E o Japão adotou, em 1964, uma política de liberação de intercâmbio (taxa de liberação: 9 3 % em outubro de 1964), a qual
o expõe à concorrência internacional, mas que não o assusta.
De qualquer modo, não está na abundância dos recursos naturais a explicação do poderio da indústria nipônica: matérias-primas e combustíveis minerais totalizam 5 3 % das importações.
Mais do que nunca aquela indústria importa, para poder exportar.

A raridade das matérias-primas
O Japão quase que só se basta a si mesmo no tocante a
pequeno número de matérias-primas, como o enxofre, as piritas,
os minerais de cromo, de chumbo, de zinco, de cobre, de prata
e de ouro. Êle não assegura o seu próprio abastecimento em
carvão senão na proporção de 3/4: 13,5 milhões de toneladas
foram importados em 1964, 18 de carvão para coque, 1,2 de
antracita. A produção nacional não fornece o suficiente, a não
ser em qualidade vulgares. O país carece, seriamente, de minérios de ferro e de sucata, de todos os minérios não ferrosos, com
exceção dos que foram citados atrás, e principalmente de bauxita. Igual carência se verifica no que tange ao petróleo, que
não atende a 1% das necessidades nacionais, e às matérias-primas da indústria química mineral: nitrato, potassa, fosfato, sal.
Até mesmo as florestas, ocupando, embora, quase 70% da superfície do território, somente abastecem o Japão na proporção
de 3/4.
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Os recursos minerais explorados são extraídos de um grande
número de pequenas minas: em 1964, contavam-se 376, somente
quanto a minérios metálicos. Desse total, 40 eram minas para
a exploração de ouro e prata, 79 para a de cobre, 130 para a do
manganês, 21 para a de 637 000 toneladas do conteúdo metálico
de minério de ferro, além de 53 pontos de extração de areias
ferríferas, que não produziam, por si sós, senão 795 000 toneladas de metal. As minas, que não as de carvão, empregavam
90 000 pessoas. Deste número, perto de 50 000 trabalham nas
376 minas metálicas.
As principais minas de minério não ferrosos situam-se distantes uma das outras e, em geral, estão muito afastadas das
grandes regiões industriais (fig. 11). Nelas muitas vezes são
encontrados, juntos, minérios diversos.

Serão estudados, à parte, os recursos ferríferos e as jazidas
de produtos energéticos.
Distribuição geográfica da indústria
Quase independentemente da distribuição dos recursos naturais, salvo em relação a alguns estabelecimentos siderúrgicos
ligados ao carvão ou ao minério de ferro (Kitakyushu, Kamaishi,
Muroran), a indústria do Japão se concentra em uma estreita
faixa, que vai da planície do Kanto ao norte de Kyushu pelas
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margens do mar Interior. Estas ainda não acolheram a indústria,
a não ser no que diz respeito a tarefas isoladas. O que há de
essencial está agrupado em quatro regiões metropolitanas: a de
Tokyo, a de Osaka, a de Nagoya, a de Kitakyushu. Só elas
quatro representam quase 4/5 do valor global dos produtos industriais. Ao contrário, Hokkaido, a despeito de sua bacia de
carvão de pedra, Tohoku, a despeito dos grupos de Sendai e de
Joban, toda a fachada do mar do Japão, o sul de Kyushu e de
Shikoku, não atingem, todos juntos, 15%.
São ao mesmo tempo históricas, demográficas, econômicas,
as razões de semelhante concentração. Com efeito, lá se encontram as velhas regiões do Japão e, notadamente, as velhas
capitais e o centro econômico de Osaka, que de longa data
acumularam dinheiro e iniciativas. Lá se encontram as planícies
de arroz, que englobam a maior parte da população. Lá está
concentrada a vida portuária, que permite o fácil encaminhamento das matérias importadas. Mas uma tal localização está
longe de ser permanente. No passado, o sul de Kyushu e, sobretudo, o sul do Hokuriku e as bacias interiores do Japão central
foram mais industriais que hoje: concentravam a indústria da
seda, e, com o declínio desta, seu antigo papel se viu diminuído,
sem que uma atividade substituta lhes tenha dado uma expansão
à altura de sua tradição. Hoje, a concentração se acentua, tanto
mais que a crise do carvão de pedra afeta Hokkaido e Kitakyushu,
aumentando a parte que toca às três metrópoles de Tokyo, de
Osaka e de Nagoya.
A concentração não foi possível sem acarretar o congestionamento. Prevê-se que Tokyo se desenvolverá menos depressa
que Osaka, Hiroshima e Sendai. A falta de áreas industriais e,
sobretudo, de áreas portuárias para indústria pesada determinou
uma ligeira redistribuição local, sem, todavia, rematar numa descentralização. Muitas terras foram conquistadas ao mar, graças
a dragagens levadas a efeito nas baías. Estes pôlderes industriais,
que a dragagem duplica de portos caracterizados pela profundidade, situam-se, em sua maioria, na periferia das metrópoles,
onde os encontraremos, ao estudar a geografia regional. Alguns,
ao contrário, se estabeleceram às margens do mar Interior, em
zonas novas, que descentralizam as metrópoles congestionadas,
sem impedir o despovoamento das regiões periféricas, que continuam sendo pouco industriais.
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A procura de novas áreas industriais, a vontade de descentralizar, sem, todavia, afastar a indústria dos lugares mais favoráveis, levaram o governo a estabelecer um plano de implantações
industriais. Êle definiu quatro regiões congestionadas (as quatro
metrópoles, inclusive Kitakyushu) e zonas receptivas. Estas se
destinam a atrair as indústrias egressas das zonas congestionadas.
Em 1961 e 1962, 96 zonas foram classificadas como subdesenvolvidas, principalmente nas regiões periféricas, inclusive Hokkaido. Mas a política de descentralização centralizada, se assim se
pode dizer, repousa, sobretudo, nas novas zonas industriais urbanas e nas zonas especiais de preparação industrial. As fábricas
que se estabelecem nesses dois tipos de zona têm direito a um
tratamento preferencial em matéria de impostos e de financiamento, além de se valerem de toda uma infra-estrutura preparada
pelo Estado.
As novas zonas industriais urbanas são em número de 13.
Todas estão situadas em regiões pouco desenvolvidas. Calcula-se
que, em 1975, estarão com uma população de mais de 12 milhões
de habitantes. São elas as seguintes:
Hokkaido central;
Hachinoê (circunscrição de Aomori);
Baía de Sendai;
Joban-Koriyama;
Matsumoto-Suwa;
Niigata;
Toyama-Takaoka;
Sul de Okayama;
Tokushima;
Este de Ehimê;
Oita;
Hyuga-Nobeoka (Kyushu);
Shiranui-Ariakê-Omuta (Kyushu).
As zonas especiais de preparação industrial, em número de
6, estão mais próximas das regiões metropolitanas e situam-se
às suas margens, em territórios vazios, em parte. Elas devem
acolher, em 1970, mais de 7 milhões de habitantes. São as
seguintes:
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Kashima (Leste do Kanto);
Baía de Suruga (circunscrição de Shizuoka);
Este de Mikawa (perto de Nagoya);
Baía de Harima (oeste de Kobê);
Bingo (circunscrição de Hiroshima);
Shunan (circunscrição de Yamaguchi).
Além disso, zonas industriais mais restritas, do tipo
Trading Estates britânicos, estão sendo preparadas no plano
cional ou circunscricional. Algumas são portuárias; outras,
rém, interiores. Algumas, criadas no ritmo de umas trinta
ano, são reservadas para as pequenas e médias empresas.
maioria, entretanto, acolhe, sobretudo, grandes.

dos
napopor
A

Importância relativa dos
diferentes ramos industriais
A gama das indústrias japonesas é extremamente extensa.
A mais importante foi, durante muito tempo, a indústria têxtil,
que pôde representar até 30% do valor industrial global. Hoje,
está reduzida a 10%. Ao contrário, o grupo das indústrias pesadas e químicas (compreendendo muitas funções, que classificaríamos sob a rubrica de indústria diferenciada, tal, por exemplo,
a da construção de máquinas) encontra-se hoje em incontestável
primeira linha: em 1964, representava 66,5% da produção industrial total (contra menos de 55% em 1958). A indústria
mais pesada de todas (siderúrgica, petroquímica) é a que mais
se desenvolve. Mas exporta relativamente pouco, porque alimenta, essencialmente, a indústria de transformação, indústria
que, por sua vez, é a que mais exporta. O Japão deve às mais
modernas formas de fabricação o essencial de suas vendas ao
exterior: construção de máquinas (inclusive construção naval),
indústrias elétrica e eletrônica. A manufatura japonesa vende
produtos altamente reputados, diametralmente opostos à pacotilha que inundou os mercados durante os anos de trinta e que
era simbolizada pela lenda dos relógios de bolso vendidos aos
quilos.
O estudo de alguns ramos industriais nos dará um apanhado de tipos de organização e de produção.
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II. — A INDÚSTRIA PESADA — A SIDERURGIA
Como todo grande país industrial, o Japão, mesmo nos setores em que êle carece de matérias-primas, equipou-se de indústrias pesadas, que se acham nas mãos de grandes empresas.
A siderurgia, graças a um prodigioso desenvolvimento,
ultrapassou, no período de 1966-1967, a casa dos 51 milhões
de toneladas (terceiro lugar no mundo). A produção de cobre,
em 1965, foi de 492 000 toneladas; a de zinco, de 350 000; a
de alumínio, de 307 000. A indústria química produz para mais
de 4 milhões de dólares. Fabrica muitos fertilizantes, especialmente 6 milhões de toneladas de nitrogenados (o equivalente em sulfato de amônio), 4 5 % dos quais são exportados, sobretudo para o sudeste da Ásia. Mas o que mais se
desenvolve é a petroquímica. Grandes fábricas de cimento produziram, em 1966, 37 milhões de toneladas. Mais de 7 milhões
de toneladas de papel (em parte produzidas em Hokkaido) alimentam uma considerável clientela.
Não vamos estudar, pormenorizadamente, todas estas indústrias. A siderurgia será tomada como exemplo.
O Japão veio a ser o terceiro produtor de aço do mundo.
O crescimento chega a atingir taxas recordes: em dois anos
(1959-1961), a produção passou de 16 a 28 milhões de toneladas; posteriormente, depois da recessão de 1962, ela passou,
em um ano (1963-1964), de 31 a 39 milhões de toneladas, para
atingir 41 milhões em 1965, funcionando com 93,3% de sua
capacidade total e 62 milhões de toneladas em 1967.
Trata-se de uma indústria considerável, que ocupa mais de
200 000 trabalhadores, que compra matérias-primas no montante de 18% das importações nipônicas, que capta 6% dos
investimentos.
Fica-se tanto mais surpreendido com semelhante expansão
pelo fato de a siderurgia não parecer situar-se na linha tradicional de uma indústria provinda do artesanato e que fundou sua
reputação na destreza da mão-de-obra; e tanto mais admirado,
também, por carecer o Japão de matérias-primas siderúrgicas.
Por este último lado, e ainda pela preponderância da localização na orla marítima, o Japão pode ser comparado com a
Itália. Mas o vulto da siderurgia nipônica ultrapassa, de muito,
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o da siderurgia italiana, ao mesmo tempo que ela procura, de
alguma forma, imitar-lhe os traços principais.

A gênese da siderurgia japonesa
A indústria siderúrgica nasceu no Japão "do impulso conjugado do Estado e dos interesses particulares, ao serviço de um
imperialismo econômico e militar" ( 1 2 ). Existia uma tradição
metalúrgica respeitante às serralherias, que lembravam as da
velha Europa e ligadas, do mesmo modo que elas, às florestas,
e muitas vezes relegadas para as montanhas. Em 1874, cria o
governo a usina de fundição de Kamaishi, perto das fontes de
minério de ferro e de carvão vegetal do nordeste de Hondo.
Esse estabelecimento seria transformado, tendo em vista o uso
do carvão coque, em 1887, graças a capitais particulares. Êle
ainda hoje subsiste. Logo após a guerra sino-japonêsa, e a fim
de adquirir a independência econômica, o Estado funda, ainda,
as Acerias Imperiais de Yawata (1895-1901), que se encontram,
também elas, na gênese de uma sociedade importante. Tratava-se,
desta vez, de um estabelecimento integrado, com fabricação de
ferro fundido, por meio de carvão coque. As fundações se multiplicam em princípios do século XX e durante a guerra de 19151918. São elas, principalmente, a iniciativa de formas particulares
e, notadamente, de Mitsui, que funda e desenvolve Muroran
(Hokkaido).
Após uma crise devida à baixa das cotações do aço, posteriormente ao ano de 1918, e ainda após os primeiros golpes da
crise mundial de 1929, modifica-se a estrutura da siderurgia japonesa, porque ela está, então, marcada pela política armamentista, de intervenção do Estado e de protecionismo. Daí resulta
a fundação da companhia de economia mista Nippon Seitetsu,
que agrupa quase todas as usinas integradas. É o remate da
fusão da companhia estatal de Yawata e de sociedades particulares, entre as quais Mitsui, que detém Muroran e Kamaishi.
Daí também decorre um plano de produção, o qual possibilita a
condução da guerra, com fundações como a da Aceria Marítima
(12) J. Bienfait, "Un exemple de sidérurgie maritime: Ia sidérurgie japonaise", Rev. de gêgr. de Lyon, 38, 1963, págs. 257-313. A este
artigo tomamos empréstimo muitos dados e muitas idéias.
10
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de Hirohata, no mar Interior, e a de Kawasaki, perto de Tokyo,
mas que soçobra, com toda a economia do país, na derrota de
1945. A produção de aço não atinge, durante o ponto mais
alto do esforço de guerra, senão 7,5 milhões de toneladas (1943).
A descartelização, o desmantelamento obrigatório, a perda dos
escoadouros do Império, somam-se às destruições para trazer de
volta a produção de 1949 a apenas um pouco mais de 3 milhões
de toneladas de aço. Desta cifra é que se vai fazer, a partir de
então, com a guerra da Coréia e a expansão econômica, o pujante crescimento, cujo resultado se vem, hoje, a conhecer.
Pelo menos um certo número de caracteres da siderurgia
nipônica estão, já, fixados, e isto desde antes de 1941: a forte
dependência de fornecimentos, com a necessidade de minérios
estrangeiros distantes (até 1945, vinham do Império); a dependência, em épocas de paz, do mercado externo para exportações,
porque o Japão, com exceção dos seus estaleiros, não tem com
suficiência indústrias de construção pesada para absorver todo
o aço produzido (ainda nesse ponto o Império contribuía para
absorver os excedentes); a localização nas extremidades do arquipélago (Yawata, Kamaishi, Muroran) e também em posição marítima (Hirohata, Kawasaki) e numa grande metrópole de consumo
(Kawasaki); a falta de aço Thomas, porque o Japão não cuida
de minérios fosforosos, e a fraca posição do processo Bessemer,
uma vez que o forno Martin e, mais tarde, o forno elétrico
asseguram a quase totalidade da produção. Esses traços só serão
modificados muito pouco. Por exemplo: quando os processos
L. D. a oxigênio forem largamente postos em ação. Em sua maior
parte, como no caso da localização marítima, os traços característicos de que falamos serão acentuados.

As matérias-primas
A ausência de matérias-primas locais representa um peso
enorme para siderurgia japonesa. No que diz respeito aos minérios de ferro, as jazidas são numerosas, mas pouco abundantes.
A menos pobre, a de Kamaischi, situada a 20 quilômetros da
costa, possui um teor de 56% e deverá possibilitar, até 1995,
uma extração anual de 300 000 toneladas. O sul de Hokkaido
tem dispersas por alguns lugares as jazidas tradicionalmente utilizadas para siderurgia de Muroran, mas diversas dentre elas
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estão esgotadas, como a de Kutchan. As outras são pouco abundantes. Algumas, felizmente, são ricas em manganês. Ao todo,
os minérios só deram, em 1963, 1,3 milhões de toneladas de
conteúdo metal.
Releva acrescentar outras matérias férricas: mais de 2 milhões de toneladas de cinzas de piritas, uma vez extraído o
enxofre, produzidas em regiões distantes umas de outras, especialmente no sudoeste de Honshu, e areias ferríferas, extraídas de
toda uma série de antigas praias emersas, entre a baía de Tokyo
e a do Vulcão de Hokkaido, mediante processos muito modernos.
Estas areias produzem tanto quanto as cinzas de pirita e entram
na composição dos sinters, muito utilizados pela siderurgia japonesa. Ao todo, semelhantes recursos nacionais não representam
senão 16% das necessidades.
O minério excepcionalmente rico representado pela sucata
foi sempre muito utilizado, especialmente nos anos seguintes ao
de 1945, quando os destroços de navios e os restos de arcabouços bombardeados alimentavam o mercado. Em média, encontrou-se no arquipélago material para satisfazer 40% das necessidades, mas foi preciso, e o será sempre, importar abundantemente sucata estrangeira: em 1967, mais de 5 milhões de
toneladas. Os cemitérios de veículos da costa californiana são
os principais fornecedores. A diminuição relativa da parte dos
fornos Martin, grandes consumidores, e a parte crescente dos
aços L. D. restringem um pouco as importações, que baixaram
de modo notável entre 1964 e 1965, mas elevaram-se depois.
As principais necessidades em matéria de importação se
referem aos minérios propriamente ditos. Destes, o Japão consumiu em 1966 mais de 45 milhões de toneladas. Procura-os
sobretudo nos países das margens do Pacífico e do oceano Índico e busca assegurar o seu aprovisionamento, assinando contratos a longo prazo e investindo em minas e em instalações de preparação de superfície de minas. Exemplos estão na Austrália, no
Chile, no Peru e, sobretudo, na índia, onde os japoneses equipam as jazidas dos montes Bailadila; nas Filipinas, onde uma
filial de Yawata e de Fuji reorganizou a mina de Larap; e na
Malásia, com a mina de Bukit Besi. O Brasil, a Libéria e a África do Sul são também contribuintes do abastecimento, que constitui, para os técnicos nipônicos em siderurgia, uma preocupação
constante.
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Nada de extraordinário no fato de terem as companhias
siderúrgicas, a fim de diminuírem o custo do frete, fundado companhias de transporte marítimo (com Mitsubishi e Yawata, reunidos), ou comprado navios cargueiros para minérios. Já em
1961 tinham elas em mãos o transporte de 713 000 toneladas.
Embora o Japão esteja mais bem provido de carvão do que
de minério de ferro, extraindo, aproximadamente, 50 milhões
de toneladas por ano, o abastecimento de coque não deixa, também, de causar preocupações. O arquipálago, de fato, tem pouco
carvão coque de boa qualidade. As técnicas de mistura possibilitam a utilização de mais ou menos 1/10 da hulha japonesa
na coqueificação. Uma parte desta hulha vem da bacia de Chikuho (norte de Kyushu); outra, da de Ishikari, e é destinada,
sobretudo, a Muroran. A bacia de Joban, bem situada relativamente a Kamaishi, nada fornece. Por conseguinte, é preciso
importar, e de muito longe, desde que as minas chinesas não
fornecem mais ao Japão. Como para o minério de ferro, procura-se obter o abastecimento em países que estejam tão perto quanto possível: trata-se, sobretudo, da Austrália, da Sibéria, dos Estados Unidos.
No total, 69 milhões de toneladas de matérias-primas, das
quais a maior parte procede de muitos milhares de quilômetros,
chegam por via marítima. Eqüivale a dizer que a siderurgia japonesa vê os seus preços gravados pelo custo do frete e não pode
permanecer competitiva, a não ser produzindo ferro fundido e
aço em usinas de alta produtividade, situadas à beira d'água.

Investimentos e técnicas
As técnicas modernas necessitaram de investimentos, que
podem ser feitos, unicamente, pelas grandes empresas. As sociedades secundárias vegetam. Dentre as maiores firmas (seis)
de siderurgia integrada produzem quase todo o ferro fundido e
mais de 3/4 do aço: Kobe Seikosho, Sumitomo Kinzoku Kogyo,
Kawasaki Seitetsu, Nippon Kokan, Fuji, Yawata. Essas duas
últimas, em fusão, vão produzir 35% do aço japonês e ocupar
o 3.° lugar no mundo. Onze outras, também importantes, não
dispõem, entretanto, de alto forno. Finalmente, há um grande
número de companhias dedicadas a aço especiais e produzindo
3/5 dos laminados especiais, em forno elétrico.
148

As técnicas que possibilitaram a redução do preço de custo
foram, de início, as que diminuíram a mise au mille (diminuição da quantidade de carvão necessário para produzir uma tonelada de coque, diminuição da quantidade de coque necessário
para produzir uma tonelada de ferro fundido). O Japão detém o recorde mundial do mais fraco emprego de coque por tonelada de ferro fundido produzido: cerca de 500 quilos. Em
seguida, as técnicas de concentração, de fabricação de sinters,
de bouletage: a tendência é cada vez maior no sentido de implantar, pròximamente às minas de ultramar fornecedoras, as
instalações que acionam esses processos modernos. Constroem-se altos fornos e fornos elétricos cada vez maiores. Equipam-se
com oxigênio os fornos Martin. Mas, sobretudo, acelerou-se a
construção, em grande escala, de conversores acionados a oxigênio puro, segundo o processo L. D.: o Japão detém o recorde
mundial no tocante à proporção de aços em oxigênio (63% em
1966). Assim se explica a redução do consumo de sucata e o
aumento do de minério, simultaneamente com o acréscimo da
produção de ferro fundido. Esta produção fêz um progresso de
15,7% entre 1964 e 1965 (27,8 milhões de toneladas contra
23,7), enquanto a produção de aço só aumentava de 3,5%. O
momento é para construção de conjuntos integrados. O ponto
de partida está no alto forno gigante. O Japão possui 4 dos 5
maiores do mundo. Os aços trabalhados em forno alétrico mantêm, é certo, uma boa situação (20%), mas sua produção relativa diminui. Nova tendência da siderurgia japonesa: equipar-se para produção de laminados finos, de grande procura no mercado interno. Trata-se de um mercado não mais orientado, principalmente, para bens de produção, mas que compra cada vez
mais, em virtude de elevação do nível de vida, bens de consumo
(rádios, utensílios domésticos etc).

A localização da indústria siderúrgica japonesa
As instalações que conferem ao Japão seu surto siderúrgico estão situadas, todas, nas vizinhanças do mar (fig.12). Não
são todas exemplos de siderurgia à beira d'água porque muitas
se encontram a certa distância de um porto, ou mesmo num
porto, que, como a baía de Dokai de Kitakyushu, se revelou
muito pouco profundo. Deve-se, também, pôr de lado a distri149

buição dos fornos elétricos, muitos dos quais se situam em regiões onde a corrente é distribuída a preço módico, particularmente a margem do mar do Japão, ao pé dos montes Hida,
grandes produtores de energia hidrelétrica. Fora disso, há uma
tendência quase que exclusiva, de alguns anos a esta parte, no
sentido de se construírem acerias integradas à beira d'água, nos
pôlderes industriais.
A figura 12 mostra a persistência de localizações excêntricas, como a da siderurgia do Muroran (Hokkaido) ou de Kamaishi (norte de Honshu). Mesmo a ilha de Kyushu não tem
mais a preponderância que tinha, entre as duas guerras. É verdade que a modernização das usinas de Kitakyushu e a fundação
da de Tsurusaki lhe dão de novo as marcas de sua vocação siderúrgica. É, todavia, na costa das três mais populosas regiões
urbanas, Kansai, região de Nagoya, região de Tokyo, que se vê
reforçado, de maneira mais moderna, o poderio siderúrgico do
Japão. Os prolongamentos ocidentais do Kansai até Okayama
e até mesmo Hiroshima tendem, porém, a soldar esta nova zona
siderúrgica ao norte de Kyushu, acentuando a industrialização
das margens do mar Interior.
Assim, a siderurgia portuária do Japão lançou-se, resolutamente, na construção de grandes complexos integrados, para o
ferro fundido e para o aço L. D., situando-os nas proximidades
imediatas das regiões vitais: as mais populosas e as de maior
consumo.

III.

—

A

INDUSTRIA

DE

TRANSFORMAÇÃO

A indústria de tranformação, em pleno surto, é feita ao
mesmo tempo sob a forma de um artesanato doméstico, de trabalhos de subempreitada cada vez mais ameaçado e de uma
grande indústria, cuja localização se confunde com a das grandes zonas que se desenvolvem a todo o vapor: a faixa industrial Kanto-Kinki essencialmente, à qual se deve acrescentar, no
tocante à fabricação de relógios e de instrumentos de precisão,
algumas bacias interiores do Japão central.
A construção mecânica, elétrica e eletrônica é a mais importante dessas indústrias de transformação. Ocupa mais de um
milhão e meio de pessoas, das quais 500 000 para construção
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elétrica e eletrônica. Grandes firmas dominam a produção.
Assim, quanto à eletrônica: Hitachi, Toshiba, Matsushita Electric,
Mitsubishi Electric, sem falar em outras grandes companhias especializadas, como a Nippon Electric. Algumas firmas que tais têm
participações de companhias estrangeiras ou acordos tecnológicos
com estas ultimas (Hitachi e Toshiba com a General Electric,
Mitsubishi com a Westinghouse). Trata-se de uma indústria fortemente exportadora: a construção elétrica e eletrônica realiza
por si só 7,4% das exportações japonesas.
Em certos setores a produção é considerável: mais de 5
milhões de televisores, mais de 24 milhões de receptores de rádio
por ano (aparelhos transistores, notadamente), 4 700 000 máquinas fotográficas (em 1964, ano bastante fraco). O Japão
ocupa o primeiro lugar no mundo em matéria de produção de
máquinas de costura (4 milhões, sendo que 2,5 são exportados),
fabricadas por 4 "grandes" e por numerosas pequenas empresas. Quanto à fabricação de relógios, seu lugar é o terceiro (o
primeiro depois da Suíça e da União Soviética), com 29 milhões
de unidades, metade das quais compreendendo relógios de pulso.
Ainda nesse particular, malgrado a produção caseira de peças
avulsas, a concentração é muito grande (4 firmas importantes).
No plano da exportação, o país sofre de má reputação imerecida, mas beneficia-se de preços competitivos: êle vende para o
exterior 10% da produção. Uma assinalada especialidade japonesa consiste na fabricação de pianos e mais instrumentos de
música: neste domínio êle ocupa, visivelmente, o primeiro lugar
no mundo. Os dois grandes produtores, Nippon Gakki e Kawai
Gakki, fabricam, ambos 80% da produção japonesa que se eleva
para 172 000 pianos e 468 harmônios (1966). A fabricação
é feita "em série", mas a qualidade tem a garanti-la severas verificações. Hamamatsu, na circunscrição de Shizuoka, que é a
metrópole da motocicleta, é-o, também, do piano.
Quanto á construção naval e à indústria automobilística,
são elas de uma importância particular, a primeira pelo lugar
que ocupa no mundo (40% da produção), a segunda pela notável recuperação que acaba de conferir-lhe, mundialmente, a
terceira colocação. Elas serão, por conseguinte, objeto de algumas indicações precisas.
A indústria têxtil, pelo número de pessoas que emprega,
mais d e l 3 0 0 0 0 0 , pelo papel que representou na industrialização
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do Japão, pela expansão que alcançou no seu setor químico,
merecerá, também ela, menção à parte.
A construção naval
A indústria da construção naval é um dos grandes acontecimentos bem sucedidos do Japão. De alguns anos a esta parte,
o país ocupa o primeiro lugar no mundo. É o único a progredir,
uma vez que a produção universal se encontra estagnada. Em
1967, ele lançou mais de 7 milhões de toneladas, o equivalente
de 40% da construção mundial. São exportados 2/3 da produção.
Este bom êxito se explica, não somente pela vantagem que
advém ao Japão de salários inferiores aos da maioria dos países
ocidentais, mas também por efeito de uma racionalização muito
adiantada da produção, graças ao trabalho de fotografia das peças, em vez da maqueta de tamanho natural: graças ao abandono
da rebitagem de uma chapa de ferro a outra e à substituição conseqüente pelo uso de grande elementos pré-fabricados, soldados
uns aos outros no próprio lugar; graças à construção de grandes estaleiros racionais e à especialização em unidades muito
procuradas, como os petroleiros gigantes (constroem-se com mais
de 200 000 toneladas e um estaleiro se inaugura em Tsu com a
capacidade de 500 000 t e os navios automatizados.
A construção naval está ligada a uma velha tradição. Muitas das atuais firmas têm sua origem nos primórdios da época
Meiji; as guerras de 1894, 1904, 1915 e 1941 contribuíram para o seu progresso. Atualmente, existem 47 estaleiros, alguns
dos quais pertencentes a companhias integradas muito grandes:
3 à Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 5 à Hitachi Shipbuilding and Engineering, 5 à Mitsubishi Heavy Industries, 2 à
Mitsui Shipbuilding and Engineering. Entre os grandes estaleiros, são habitualmente citados os de Nagasaki (Mitsubishi), de
Sasebo (Sasebo Heavy Industries), de Kurê Shipbuilding), Kobê (diversas companhias) se situam em costas altas. É fato que
a construção naval se localiza, em grande parte, nas orlas rochosas do mar Interior e do norte de Kyushu, o que é explicado
pela necessidade de grandes profundezas, numa época em que
a técnica de dragagem era menos adiantada do que hoje e quando
o espaço não era tão reclamado. De alguns anos para cá é que
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a periferia sul de Osaka e a baía de Tokyo estão retomando o
terreno perdido. Enormes estaleiros acabam de ser construídos
ou estão em construção em Saki, perto de Osaka (Hitachi), em
Negishi, perto de Yokohama, num pôlder industrial (Ishikawajima-Harima), em Chiba (Mitsui). O mar Interior do mesmo
modo não se acha esquecido, já que um grande estaleiro da Kawasaki Dockyard está sendo erguido em Sakaide (Shikoku). A
expansão continua gigantesca, simultaneamente nos locais tradicionais e nos recentes.
A indústria automobilística
Sem expressão antes da Segunda Guerra Mundial, desenvolvida a partir de 1950 e, sobretudo, de 1956, à sombra de um
protecionismo que, posteriormente, afrouxou, a indústria automobilística japonesa conquistou o 6.° lugar no mundo em 1962,
o 5.° em 1963, o 3.° em 1966, sem dúvida o 2.° em 1968.
Neste ano foram construídos 2 300 000 veículos automotores,
aos quais importa juntar 2 440 000 motocicletas ou ciclomotores. A indústria automobilística dá emprego a 312 000 pessoas.
Mais do que a construção de máquinas elétricas pesadas (222 000
e do que a construção naval (128 000). Ela produz o bastante
para o parque automobilístico do país, pois lhe fornece 94%
dos carros de passeio e 99,6% dos veículos utilitários, além de
alimentar uma forte exportação. Graças a esta indústria, o Japão pôde ter, em 1966, mais de 8 milhões de veículos automotores, sendo 2 800 000 automóveis de passeio. Esta cifra, que
representa 1 veículo para 58 habitantes, ainda é inferior à dos
grandes países ocidentais. A elevação do nível de vida permite,
entretanto, de ano em ano, uma aproximação da proporção do
Ocidente.
Alguns caracteres de semelhante indústria estão ligados a
traços específicos da geografia do Japão. O agrupamento em
metrópoles, exigindo serviços administrativos de curto raio, a
estreiteza das ruas e das estradas explicam o grande número dos
triciclos, agora reduzido, graças à melhoria das condições das
vias públicas e ao crescimento das necessidades. O nível de vida,
o qual permaneceu relativamente baixo, por muito tempo, se
traduz por um fraco número de carros de passeio, em face do
de veículos utilitários. A produção de 1964 se decompõe em
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1 440 000 veículos utilitários e 877 000 carros de passeio. Verdade que a produção dos segundos aumenta mais do que dos
primeiros (1967: 1 375 000 sobre 3 146 000).
A distribuição das exportações reflete a posição geográfica
do Japão. De 255 000 veículos exportados, entre os quais
153 000 carros de passeio, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar (27%), vindo depois a Austrália (13%), vários
países do Extremo Oriente e a Europa que, com 1 1 % , ultrapassa a África, em 1967, e onde os melhores fregueses são os
pequenos Estados desprovidos de indústria automobilística. Os
primeiros mercados conquistados foram os do sudeste da Ásia.
A Austrália só veio depois. A Europa, atualmente, é alvo de
contínuos esforços coroados de êxito. O Japão conta com seus
preços competitivos e com a preponderância que dá às pequenas
e médias viaturas, a fim de conquistar uma clientela em expansão.
A concentração financeira, durante muito tempo, recebeu
menor impulso, do que na Europa e na América. As fusões,
todavia — permitindo a total sobrevivência de alguns pequenos
produtores e empreiteiros fabricantes de acessórios — funcionaram a contento. Em 1966, Nissan e Prince se fundiram;
Toyota e Hino se uniram, assim como Isuzu e Fuji no domínio
dos utilitários. No ano seguinte, Toyota reforçou ainda mais a
sua posição assinando um acordo com a Daihatsu, primeiro fabricante de veículos utilitários leves, grande especialidade do
Japão. Finalmente, três grupos dominam a indústria automobilística japonesa: Toyota (com Hino e Daihatsu) produziu
1 090 000 veículos, em 1967. Nissan 119 000, o grupo í. M. F.
(Isuzu, Fiji, Mitsubishi Heavy Industries) 623 000 — aí compreendida uma produção crescente de pequenos modelos de turismo. Toyo Kogyo, com 388 000 veículos, subsiste graças a
uma especialização na produção de carros pequenos e conta, para
o futuro, com o seu motor rotativo.
Da mesma forma que os fabricantes de veículos utilitários,
prevendo o aumento de pedidos de veículos de turismo, se
puseram a produzir carros particulares, os produtores de veículos
de "duas rodas" penetraram no mesmo mercado. Entre estes,
também, a concentração funcionou a contento. A Honda preduziu mais de a metade das motocicletas do Japão e, neste ramo,
se tornou o maior fabricante do mundo. Empresa dinâmica,
distingue-se do conjunto do patronato japonês empregando mão155

-de-obra particularmente jovem e constantemente renovada. Sua
produção automobilística (149 000 unidades em 1967) progride
rapidamente. Pode-se dizer o mesmo de Susuki (115 000).
A indústria automobilística japonesa, malgrado a sua concentração, será ameaçada pela concorrência norte-americana quando os direitos alfandegários baixarem. Também a Toyota negociou com a Ford, e a Nissan com a General Motors. Nem
por isso a indústria automobilística japonesa demonstra menos
dinamismo.
A distribuição geográfica da indústria de automóveis se
concentra na grande faixa industrial que se estende do Kanto
ao norte de Kyushu (sem, todavia, ultrapassar, nitidamente,
Hiroshima). É principalmente na periferia das metrópoles que
ela se situa, com lugar de destaque nos arredores de Nagoya.
E, fora das metrópoles, na região da baía de Sagami e de Shizuoka. Honda tem a sua fábrica principal em Hamamatsu;
Nissan, em Yokohama, mas estendendo-se, sobretudo, até a periferia do Kanto; Toyota, em Toyota (região de Nagoya), mas
com uma segunda fábrica em Yokosuka, à saída da baía de
Tokyo; Toyo-Kogyo tem a sua em Hiroshima. Fuji construiu
fábricas na periferia do Kanto. Mitsubishi possui-as em Tokyo
e Kawasaki e também em Nagoya, em Kyoto e em Misusbima,
num novo pôlder do mar Interior. A indústria de automóveis
japonesa se desenvolve justamente na zona do dinamismo industrial nipônico, aquela em que atualmente se verifica o crescimento da população.

A indústria têxtil
Por muito tempo a primeira do país — representava a
quarta parte do número de industriários — a indústria têxtil
sofreu um recuo em sua proporção, do mesmo modo que na
maioria dos países ocidentais, e já não representa mais do que
14% do total de trabalhadores da indústria e 10% do valor
industrial globalizado. Ela conserva, não obstante, um lugar
essencial na exportação (18% em 1966). Trata-se do segundo
lugar, pois o primeiro é ocupado pela indústria de máquinas e
instrumentos.
Sua importância torna-se manifesta através de algumas cifras.
Ocupa a indústria têxtil mais de 1,3 milhões de pessoas (1964).
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Mantém ela o 5.° posto no mundo quanto à produção de fios
de lã (164 000 toneladas em 1966), o 4.° quanto à de fios de
algodão (505 000 toneladas, mais do dobro da produção do
Reino Unido), o 2.° quanto aos artigos têxteis químicos (970 000
toneladas) e inclusive o 1.° quanto a fibras descontínuas. E
o 1.° quanto à seda natural e aos tecidos de seda. O recuo da
seda natural (sericicultura, fiação e torção mecânica dos fios
de seda, tecelagem), que mal representa a metade da produção
dos anos vinte, é mais do que compensado pelo surto dos produtos têxteis químicos.
A indústria de fiação e tecelagem, depende da importação
de consideráveis quantidades de lã e de algodão. O Japão está
em segundo lugar no mundo quanto à importação de lã bruta
e em primeiro no que diz respeito à de algodão bruto. Em
1966, importou mais seda do que exportou. Em 1966, as importações de matérias-primas têxteis representaram a importância
de 923 milhões de dólares, mais da metade do valor das exportações de produtos têxteis manufaturados. É verdade que semelhante proporção está sendo diminuída cada vez mais, devido ao
desenvolvimento da produção química. A indústria têxtil japonesa continua sendo uma indústria sobressalente.
Sem embargo das concentrações, subsiste a dispersão em
pequenas oficinas. Em 1 325 000 pessoas, 278 000 ( 2 1 % ) trabalham em estabelecimentos de 1 a 9 empregados, 350 000
(26%) em empresas de de 10 a 49 empregados, e somente
104 000 ( 8 % ) nas 76 empresas de mais de 1000. Mas a
dispersão das unidades de fabricação não impede que a produção
seja dominada por algumas grandes firmas. Uma companhia
como Kureha Boseki dispõe de 460 000 fusos, e 5 outras empresas têm capacidade semelhante. O vulto de negócios da
Toyo Rayon, no exercício de 1963-1964, foi de 240 bilhões
de francos antigos. Apesar do dinamismo de certas firmas e
do aumento dos salários, estes continuam inferiores à média
dos do país. Todas as empresas industriais que empregam mais
de 9 pessoas pagavam, em média, em 1963, 300 000 yens (4 000
fr.) por empregado. As empresas têxteis pagavam 245 000 yens,
o que, aliás, não é estranho, dada a porção de mão-de-obra
feminina, pouco qualificada.
A distribuição geográfica mostra a predominância da região
de Nagoya e do Kinki, uma e outra em pé de igualdade, com
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3 1 % , aproximadamente, cada uma, do valor conjunto. A região
de Tokyo, bem atrás das outras, não atinge 12%. A de Nagoya
mantém a dianteira relativamente a lanifícios; o Kinki, quanto
a cotonifícios. A indústria da seda (inclusive a tecelagem das
fibras de substituição como o rayon) tem uma localização
diferente da do conjunto da indústria do grupo têxtil, e que
remonta à época Tokogawa: a sericicultura, assim como a fiação
e a torção mecânica dos fios de seda, encontram-se fixados, essencialmente, nas bacias interiores do Japão central e à beira da
planície do Kanto (cf. pág. 218). Transbordam um pouco
pelas bacias do sul do Tohoku e sobre a região do lago Biwa.
A tecelagem da seda e do rayon tem a mesma distribuição, mas
a isso deve-se juntar uma grande parte do litoral do mar do
Japão, sobretudo o sul do Hokuriku, onde as cidades de Fukui
e de Kanazawa continuam especializadas nessa modalidade da
indústria têxtil. A cidade de Kyoto ocupa também lugar importante, com seu bairro de tecelões de Nishijin.
A tecelagem de seda, com seus altos e baixos, conforme a
conjuntura e a moda, perdeu, em todo o caso, o lugar que detinha na economia do país, antes da crise de 1929, período
em que a seda bruta ou trabalhada representava de 30% a
40% das exportações japonesas. A indústria algodoeira regrediu
menos que a da seda. Embora no Japão se tenha, não sem
razão, consciência de uma crise, suas exportações representam
ainda 30% das exportações algodoeiras do mundo. No tocante
à lã, pode-se dizer que ela se beneficia da evolução orientada
no sentido do traje ocidental. Está, seguramente, progredindo.
Ocupa 20% dos trabalhadores do grupo têxtil. Os tecidos produzidos são essencialmente lã penteada. Quanto à indústria dos
produtos têxteis químicos, ocupando o segundo lugar no mundo,
multiplicou por 8 a sua produção entre 1955 e 1960, e realiza
em 1966 60% da produção têxtil japonesa (a metade das exportações da indústria de fiação e tecelagem). As respectivas
fábricas se localizam, não somente nas regiões de Nagoya e do
Kinki, mas em numerosos pontos das margens do mar Interior
(Hiroshima, por exemplo) e na região de Shizuoka e da baía
de Sagami (oeste de Yokohama). Financeiramente, estão muito
concentradas: até mais ou menos 1962, 5 firmas eram dominantes (Toyo Rayon, Nippon Rayon, Teijin, Kurashiki Rayon,
Nichibo), mas numerosas empresas químicas se voltaram, a partir
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de então, para fabricações desse tipo. De tal modo que, sob
a ameaça de uma superprodução, os fabricantes decidiram limitar as quantidades produzidas e novos empreendimentos.
O Estado, assim no ramo têxtil como nos demais, fiscaliza,
por sinal, a produção. Proibiu êle as alianças maltusianas dos
fabricantes de tecidos de algodão. Obriga-os a modernizar seu
material (a obrigação se refere à destruição de dois teares antigos
por um novo instalado). Procura mercados e teve especialmente
bom êxito em fazer aumentar as compras de fibras químicas
por parte dos países socialistas. A colaboração controlada do
M. I. T. I. e do capitalismo nacional é tanto mais ativa na indústria têxtil por se tratar de um ramo ameaçado.
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CAPÍTULO VII

AS COMUNICAÇÕES E
O COMÉRCIO EXTERIOR
I. — AS COMUNICAÇÕES
Em matéria de comunicações, teve o Japão, por diversas
vezes, que compensar o atraso em que se achava. A partir de
meados do século XVII, êle não dispunha senão da rede de
estradas postais Tokugawa. Na época Meiji, começou a construir
uma rede ferroviária, que se tornou muito densa, mas que era,
até 1964, totalmente de bitola estreita. Hoje êle está empenhado
em modernizar o seu sistema de viação. Com esse objetivo, vai
sendo construída toda uma rede de estradas e de auto-estradas,
porque as vias existentes antigamente eram ainda rudimentares.
Em todos os domínios, observa-se um contraste entre formas
antiquadas e um equipamento recente, dos mais modernos.
A rede de transportes tem uma segunda originalidade: é
essencialmente periférica. Esta configuração explica-se ao mesmo
tempo pela forma como a população se acha distribuída, centralizada nas planícies do litoral em que se pratica a cultura do
arroz, e pela natureza montanhosa do interior, que cria sérios
obstáculos: a grande linha férrea de Tokyo a Nagano é obrigada
a utilizar-se da cremalheira, a fim de passar da planície do Kanto
à bacia de Ueda!
A distribuição periférica dos centros a serem atendidos
permite uma cabotagem importante. São transportados por
mar 42% da tonelagem do interior e por via terrestre 58%,
sendo 56% por estrada de rodagem e 44% por estrada de
ferro.
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A rede ferroviária
A rede ferroviária tem uma densidade comparável à da
francesa ou à da italiana, em funcionamento: mais de 28 mil
km, sendo 7,6 km por 100 km 2 . Mais de 1 000 km se estendem
por sob túneis. As estradas de ferro nacionais, sociedade de
economia mista, cobrem 20 600 km; as linhas particulares, perto
de 7 500. Estas últimas servem geralmente a periferia ou correspondem a itinerários turísticos, como a do excelente serviço
Tokyo-Nikko. Até 1964, toda a rede era calcada em bitola estreita, de 1,06 m, fato explicável pela modéstia da economia
nipônica no início da época Meiji. Pelo menos as estradas são
equipadas com trilhos pesados, e os comboios de passageiros
podem desenvolver uma velocidade máxima de 100 km/h, nas
linhas maiores. A mencionada rede transporta, sobretudo, mercadorias pesadas (em primeiro lugar, carvão e, depois, cimento
e madeira). Mas as receitas provenientes do transporte de passageiros, fato raríssimo no mundo, superam as do transporte de
cargas. É que a cifra representativa dos passageiros-quilômetros
é elevada, mais de 258 bilhões nas ferrovias nacionais e privadas, com um percurso médio de 16 km por bilhete, o que indica
o papel relevante dos transportes de periferia. O número de
passageiros-quilômetros, em relação ao comprimento total da
rede, detém em mãos o recorde mundial.
Esta circulação está concentrada em algumas grandes artérias, que não vale a pena perder tempo em enumerar. Entretanto, a principal é a Tokyo-Kobê a estrada do Tokaido, que liga as
três grandes metrópoles. Seus prolongamentos axiais até Aomori, com barcas para Hokkaido (túnel em construção), e Kyushu,
através da costa San-yo, com túnel passado por baixo do estreito
de Shimonoseki, são também muito movimentados. Todavia, pela
estrada de Tokaido, de bitola estreita, é que se fazia, em 1914, a
quarta parte do tráfego total (80 trens de passageiros por dia e
50 de mercadorias, do início ao fim da linha). Outra via muito
usada, mais para transportes de carvão do que de viajantes, é a
que liga a bacia de Ishikari ao porto de Muroran (Hokkaido).
O congestionamento da rede de ferrovias suscitou uma
política de modernização. Eletrificam-se as linhas de maior
movimento: em 1966 achavam-se eletrificados 21,3 da rede de
estradas de ferro nacionais. A tração a vapor é cada vez mais
substituída, nas linhas não eletrificadas, por locomotivas Diesel.
11
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As vias são crescentemente duplicadas. Para desbloquear os
grandes subúrbios, os Caminhos de Ferro Nacionais adotam, em
1968, uma política de trens rápidos ao redor de Tokyo, num
raio de 150 quilômetros. Mas especialmente a via de Tokaido
é que foi desimpedida pela construção de grande linha paralela
à normal, também eletrificada e levada a efeito com grandes
despesas, através das regiões mais densas. Esta via é percorrida pelos trens mais rápidos do mundo (164 km/h em média,
para os grandes expressos). Ela faz concorrência vitoriosa ao
avião e está sendo prolongada pela costa San-yo.

A estrada de rodagem
Mais ainda que a estrada de ferro, a de rodagem teve de
recuperar o tempo perdido. Estreita, raramente asfaltada fora
dos grandes itinerários, ela não estava mais adaptada ao crescimento do parque automobilístico, que o aumento da atividade
econômica e a elevação do nível de vida fizeram ascender a uma
cifra aproximada da dos países da Europa Ocidental. Com efeito, 414 000 veículos motorizados, que incluíam, em 1950,
48 000 carros de passeios, o parque passou a contar, em 1966,
com 8,5 milhões de veículos motorizados, compreendidos neste
número 2 833 000 carros daquele tipo. Esse o motivo por que
o Estado japonês chegou a consagrar 7, 77% de seu orçamento
total à conservação e construção de estradas (1962). Num plano qüinqüenal, de 1964, foi prevista a construção de toda uma
rede de auto-estradas. Ainda sob esse aspecto, foi o Tokaido,
com justiça, o primeiro a ser servido: a seção Osaka-Nagoya
já está funcionando (Meishin Expressway) e a Nagoya-Tokyo estará nas mesmas condições em 1969 (Tomei Expressway). A
rodovia Nagoya-Tokyo pelo interior (Chuo Expressing) foi terminada em 1968. Esperam-se, assim, desimpedir os transportes
ferroviários, congestionados apesar dos desdobramentos da via
férrea do Tokaido. Estão em construção os prolongamentos do
expressway Tokyo-Osaka-Kobê para Kyushu e para Aomori e
Hokkaido. O túnel Honshu-Hokkaido e duas pontes Honshu-Shikoku permitirão uma circulação por via de superfície entre
as quatro grandes ilhas do arquipélago.
Até mesmo nos lugares onde as estradas não foram modernizadas, uma densa rede de auto-ônibus, muitos dos quais com
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objetivos turísticos, é explorada por grandes companhias.
todas as cidades importantes existem estações rodoviárias.

Em

A frota mercante
Quanto à frota, sabe-se que é a quinta do mundo. Contava, em 1967, 16,8 milhões de toneladas de navios de aço
(8 200 000 dos quais em petroleiros), acrescidos, aproximadamente, de 1 milhão de toneladas de navios de madeira, destinando-se um terço destes somente à pesca. A quantidade dos navios
de madeira indica bem a persistência dos aparelhamentos artesanais. Em 1966, o tráfego internacional dos portos é de 250 milhões de toneladas e a cabotagem nacional de cerca de 200 milhões. O Japão tem grandes companhias de navegação, grandes
companhias de tramping e aluga, para fretamento, muitos barcos a
sociedades petroleiras internacionais. Entretanto, apesar da
importância da marinha mercante japonesa, a balança dos fretes
não está inteiramente equilibrada.
Muitos portos, cujo tráfego aumenta rapidamente, sofrem
de um congestionamento progressivo. Isto se dá particularmente com os dois principais Yokohama e Kobê, o primeiro de tráfego mais "nacional" e o segundo de tráfego mais "internacional". O governo está pondo em prática um plano de equipamento dos portos (ver capítulos referentes às regiões) e, por
intermédio de empréstimos destinados ao desenvolvimento da
frota, propicia, por automação, a modernização da mesma.

Aviação, as telecomunicações
O atraso no domínio da aviação também está sendo eliminado, mas as linhas interiores sofrem a concorrência que lhes
faz a acelaração das estradas de ferro. Todavia, a única companhia japonesa de âmbito internacional, a Japan Airlines, em
compensação, progride rapidamente. De 1964 a 1966, passou do
14.° lugar no mundo ao 11.° Foi construído um novo aeroporto
no nordeste de Tokyo, em Narita, a fim de substituir o de Haneda, encravado num subúrbio industrial. O de Narita será ligado à Capital por estrada de ferro de tráfego rápido.
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Com em qualquer grande país, existe no Japão uma rede
moderna de correios e telecomunicações. É sobretudo em matéria de televisão que o país se encontra adiantado em relação
à sua época, malgrado a multiplicidade das companhias particulares que disputam entre si a clientela dos telespectadores.
Desde 1960, o Japão possui a televisão em cores. Os jornais —
três deles com tiragem de alguns milhões de exemplares —
contribuem também para circulação do pensamento, segundo
métodos comerciais os mais modernos.

II. — O COMÉRCIO COM O EXTERIOR
O comércio com o Exterior fornece uma espécie de balanço da economia japonesa. É escrupulosamente controlado pelo
M. I. T. I., o Ministério do Comércio Exterior. Mostra-se sensível à política conjuntural e, notadamente, desde 1964, assinala
os resultados da política de liberação das trocas. Reflete ao mesmo tempo o aumento geral da produção, o do consumo em alguns setores, e revela uma estrutura econômica de país manifestamente desenvolvido.
As importações superaram por muito tempo as exportações.
O Japão tem muitas vezes dificuldades em restabelecer a sua
balança de pagamentos. Entretanto, alcançou um saldo excedentário em 1965 e 1966 (importações em 1966: 9 520 milhões
de dólares; exportações: 9 780 milhões). A balança de pagamentos foi também ligeiramente favorável ( + 335 milhões de
dólares). Mas esta situação foi ameaçada pelo aumento das importações causada pela elevação do nível de vida, por toda alta
de fretes marítimos (como durante a crise de Suez, iniciada em
junho de 1967), por toda desvalorização no estrangeiro (como
a da libra esterlina), por toda retirada e restrição das compras
norte-americanas.

As importações
Nas importações, entre as quais cresce a parte dos bens de
consumo e produtos brutos, podem-se notar as seguintes porcentagens (relativamente ao total das entradas):
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Distribuição das importações
Produtos alimentícios
entre os quais trigo: 2,8% do total das importações

17,6 %

Matérias-primas
entre as quais matérias-primas para indústria têxtil: 97%
do total entre as quais lã: 4,4% do total
algodão bruto: 4,4%
Produtos metalúrgicos brutos: 12,7% do total
entre os quais minério de ferro: 6,2
sucata: 1,5 em baixa
minérios não ferrosos: 3,9%
Outras matérias-primas: 18%
Combustíveis minerais
entre os quais carvão: 3,2%
petróleo bruto: 12,6%
produtos petrolíferos: 2,9%
Produtos manufaturados (importações em baixa)
entre os quais produtos químicos e farmacêuticos: 5,2%
máquinas e instrumentos: 8,6%

40,7 %

18,9 %

22,5 %

(N. B. — Todas as percentagens são dadas em relação ao total das
importações.)

Nesse quadro, que dispensa comentários, as principais
carências aparecem nos setores particulares, que foram destacados. A cifra dos produtos químicos e farmacêuticos se revela
muito fraca, a das importações de máquinas é muito reduzida,
acima de quatro vezes mais fraca do que a das máquinas exportadas. Todos os itens citados dentro das divisões de produtos alimentícios, matérias-primas e combustíveis minerais
sublinham necessidades importantes do consumo japonês. Entre
os produtos alimentícios, a importação de trigo representa 3,6
milhões de toneladas (enquanto o arroz só chega a 811 000, pois
que o Japão é quase auto-suficiente no tocante a esse produto,
ao passo que o abandono agrícola faz baixar a cultura dos cereais
de inverno); as importações de milho atingem mais de 3 milhões de toneladas; as de açúcar, 1,7 milhões (porque a beterraba produtora de açúcar é pouco cultivada e a cana, muito rara,
mesmo no extremo sul). As importações de carvão representam 19,5 milhões de toneladas; as de petróleo bruto, 99 milhões
de quilolitros.
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As exportações
Entre as exportações, os itens matérias-primas e combustíveis, e produtos alimentícios estão muito pouco representados.
A quantidade das manufaturas produzidas é considerável, sobretudo a das produções chamadas pesadas e químicas (compreendem, entre outras, toda a metalurgia, mesmo a que classificaremos como leve). Notar-se-á, entretanto, o lugar destacado que
ocupam os metais, notadamente o aço, do qual o Japão exporta
cerca de 10 milhões de toneladas (segundo lugar no mundo).

Distribuição das exportações
Produtos da indústria chamada pesada e química
entre os quais máquinas e instrumentos: 38,4% (entre os
quais navios: 8,4% do total das exportações)
Metais e produtos metálicos semimanufaturados: 18,2
entre os quais o aço: 13,2%)
Produtos químicos e farmacêuticos: 6,8%

63,5 %

Produtos da indústria leve
entre os quais produtos têxteis: em baixa

30,6%

Produtos alimentícios
(chá, mandarinas e, sobretudo, peixe)

3,9 %

Matérias-primas e combustíveis
(seda bruta em baixa, mais importada do que exportada!)

1,4 %

Fornecedores e clientes
A distribuição mundial dos fornecedores e dos clientes reflete, ao mesmo tempo, a economia dos respectivos países, a
posição geográfica do Japão, mais perto da Ásia Continental, da
América e da Austrália do que da Europa, além das relações
políticas. A parte dos países subdesenvolvidos não fornecedores de petróleo os enfraquece entretanto do lucro dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar como
fornecedores e clientes; foram por muito tempo mais fornecedores, porque expedem para o Japão, não somente máquinas,
mas também matérias-primas, carvão e trigo, mas a tendência
caiu por terra. O sudeste da Ásia, conjunto de países subdesen-

166

volvidos situados próximo ao Japão, está em segundo lugar, e
mais nitidamente que os Estados Unidos, compra mais do que
vende. Adquire muitos produtos para equipamentos e vende,
principalmente, minério de ferro e. . . muito pouco arroz. Representa 2 7 % das exportações e 16% das importações. A Europa Ocidental, que aparece em terceiro lugar, torna-se cada
vez mais um cliente ( 1 3 % das exportações, 8,8 das importações). Este comércio é feito, primeiramente, com a Alemanha
Ocidental, grande fornecedora, sobretudo de produtos químicos,
e com o Reino Unido. Pelo estado de desenvolvimento da Europa Ocidental se explica que o Japão tenha com o Reino Unido
um comércio superior ao que mantém com a índia, mais próxima e mais populosa. Em seguida e, portanto, em quarto lugar,
vem a Ásia Ocidental, grande distribuidora de petróleo, fato que
justifica a parte das importações vindas daí ( 1 2 , 3 % ) , ao passo
que a das exportações japonesas para aquela região não passa de
3,6 do total nipônico exportado. A América Latina é representada somente com 5,6% nas exportações e 7,3% nas importações. À África cabem 7,3% (entre os quais muitos barcos vendidos à Libéria) e 4,4%. O conjunto Austrália e Nova Zelândia, fornecedor de lã, trigo, minério de ferro e carvão, entra,
aproximadamente, com mais de 7% das importações do Japão e
participa só com 3,6% das exportações. O bloco dos países socialistas tem papel apagado ( 6 % das exportações, 7,3% das impotações). Destas cifras a U. R. S. S. participa com 2,2% (ela
adquire, sobretudo, máquinas) e 3 , 1 % (vende ferro fundido).
A China popular, imensa e próxima, intensifica as trocas por
muito tempo reduzidas: compra 3,2 das exportações do Japão
(principalmente fertilizantes) e exporta-lhe 3,2% (ferro fundido, soja, e há pouco tempo, arroz). A Alemanha Oriental
vende máquinas ao Japão. O Vietnã do Norte compra-lhe produtos têxteis. Toda uma parte da opinião pública japonesa, sobretudo nas regiões da orla do mar do Japão, deseja intensificar semelhante intercâmbio, cujo ritmo lento restringe o desenvolvimento dessa frente do arquipélago. Resumindo, a estrutura do comércio exterior japonês caracteriza bem o lugar que o
país ocupa em suas relações econômicas com o resto do mundo:
um lugar de país asiático desenvolvido.
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TERCEIRA PARTE

AS REGIÕES

CAPÍTULO

I

HOKKAIDO
Com uma extensão de 78 000 km 2 ( 2 1 % do arquipélago),
povoado por 5 172 000 habitantes ( 5 , 2 % ) , atravessado, em sua
extremidade norte, pelo paralelo 45, Hokkaido é a mais setentrional das quatro grandes ilhas do arquipélago imperial. Embora seja perfeitamente japonesa e os indígenas ainos somem
menos 16 000 indivíduos ( 0 , 3 % da população total), ela permanece, por muitos traços, uma terra de colonização. É definida ( 1 3 ) como sendo um modelo reduzido do Novo Mundo. Se
bem que o primeiro estabelecimento dos japoneses no estreito
de Tsugaru, na extremidade sudoeste da ilha, se tenha feito no
século XII e consolidado no XVI, uma ocupação digna deste
nome só começou, realmente, depois da revolução do período
Meiji (1868).
Ainda que o meio geográfico seja semelhante ao do resto
do Japão pela estrutura em guirlandas e nós, pela presença de
relevos vulcânicos de explosão e de vulcões ativos, pela extensão das florestas, pela relativa importância das chuvas da estação quente, distingue-se entretanto, por muitos traços: o clima,
porque mais frio, não permite a cultura do arroz em uma parte
da ilha; a ocupação extensiva do solo em malha geométrica, em
grandes quadrados; fazendas de estilo americano, com seus telhados em quilha e suas tôrres-silos cilíndricas; uma população
menos densa do que a do conjunto do arquipélago; uma renda
agrícola superior à de qualquer outra região; uma indústria diferenciada, de pouca presença num tempo em que a indústria
pesada é importante.
(13) "International Geographical Union", "Science Council of Japan", "Regional Conference in Japan", "Regional Geography of Japan",
n.° 1, Hokkaido guidebook, por Akira Watanabe, Tokyo, 1957, pág. 6.
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A analogia Japão-Hokkaido com o que representa para
China a Mandchúria seria surpreendente, não fossem as dimensões menores e a natureza montanhosa. O paralelismo da história de Hokkaido e da da província do Nordeste da China traduz,
em todo o caso, o mesmo fenômeno: a pressão demográfica experimentada nos dois lugares por ocasião de sua entrada no mundo moderno e transformada em colonização, mêrce meios aí empregados pela companhia de estradas de ferro do continente e
pelo Estado renovado do período Meiji, no antigo Yeso.

A natureza
Já se falou do clima (págs. 35, 36 e 37). Permita-se-nos
lembrar, exclusivamente, que a latitude setentrional e, sobretudo,
o papel da corrente fria Oya Shivo explicam o frescor de
Hokkaido, principalmente em suas extremidades norte e leste.
Este frescor de clima é traduzido pela existência de solos
pozolânicos muito argilosos. Mas eles não cobrem tanto espaço
como se poderia imaginar: nas planícies dão lugar, por vezes, a
solos pantanosos; e nos terraços, ou nas cumeadas, a solos recobrindo cinzas vulcânicas, mais ou menos evoluídos e pertencentes
ao grupo dos ando-sois. São, em geral, medíocres.
As temperaturas do verão, todavia, bastam para promover
o desenvolvimento das árvores: 2/3 da ilha são arborizados, taxa
pouco inferior à média japonesa. Essas temperaturas permitem
o crescimento do arroz, mercê das variedades têmporas, na maior
parte da ilha ( 1 4 ); não, porém, no leste. A precariedade da
cultura do arroz faz de Hokkaido, entretanto, um espaço meio
estranho do arquipélago japonês.
Os caracteres da natureza nipônica são revistos na estrutura
física. O grande quadrilátero traçado no mapa pelas costas dessa
ilha corresponde a um nó de muitos arcos. As guirlandas se
encontram. E, do mesmo modo que a Fossa Magna de Honshu,
uma fossa mascarada por derramamentos vulcânicos corta a zona
onde os arcos entram em contato.
A península de Oshima é a extremidade setentrional do
arco do Norte-Honshu; a diagonal montanhosa que corre do
(14) "International Geographical Union", obr. cit., mapa, pág. 43.
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sul-sudeste ao norte-noroeste, entre o cabo Erimo e o Soya,
situado no estreito de Perouse, é o começo do arco de Sacalina;
os vulcões do centro e do leste de Hokkaido são escalonados,
finalmente, por sobre um terceiro arco, quase perpendicular ao
segundo, o arco das Curilas ( 1 5 ). Entre o de Norte-Honshu e
o ponto de encontro dos dois outros , a planície de Ishikari-Yufutsu é a resultante de um abismamento: estaria submersa
num estreito marítimo, se cinzas vulcânicas e aluviões não a
tivessem suprido.
A cadeia que corre numa direção quase meridiana, do cabo
Erimo ao cabo Soya, chamada, às vezes, cadeia de Yeso, é uma
montanha alpina, formada por um surgimento leste-oeste datando
do fim do Terciário e apresentando uma zona interna e uma
externa, entre as quais, de um modo aproximativo, se cavaram,
após o dobramento, bacias alinhadas em série. A zona externa
— a faixa oeste — é composta de rochas sedimentares diversas,
datadas da idade cretácea e terciária. Entre estas últimas, encontram-se veios de hulha ativamente explorados no vale da
Sorachi. Na zona interna — a faixa oriental — abundam as
rochas cristalinas. Os nomes locais, dados à cadeia, variam de
norte a sul: ao norte, a zona externa é conhecida sob a designação de montes do Teshio; a interna é mencionada como sendo
os montes Kitami; ao sul, a zona externa, rica em hulha, constitui os montes Yubari, enquanto a zona interna toma o nome
de montes Hidaka, nome que se estende, às vezes, a toda a
espinha dorsal. Entre as bacias centrais em alinhamento de
rosário, as mais conhecidas são as de Kamikawa — onde corre
o Ishikari superior e onde se encontra Asahigawa — e de
Furano. Este último termina em ponta, na direção sul, entre
duas belas escarpas de falha, desenhando um ângulo agudo.
Os cursos de água transpõem, cortando-as, partes inteiras
da cadeia. Tal é o caso, inclusive, do rio Ishikari, que atravessa
a zona externa como se fosse indiferente ao relevo. Do mesmo
modo o Sorachi, que chega obliquamente à bacia de Furano,
ignorando-lhe a ponta sul. A linha divisória se encontra na
parte leste da cadeia. É de todo em todo verossímil que a
rede se haja fixado antes do dobramento principal e anteceda,
portanto, as formas do relevo.
(15) Os nomes japoneses de Sacalina e das Curilas são Jarafuto e
Chishima.
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Qualquer que seja a estrutura longitudinal apontada pela
geologia, grandes são os contrastes existentes entre as partes
norte e sul da cadeia de Yeso. O norte tem as formas mais
brandas e as altitudes mais baixas. O sul vai além de 2 000
metros de altitude. A glaciação deixou aí vestígios. E a erosão
torrencial recorta em cristas, com violência, as vertentes.
O alinhamento montanhoso oeste-leste, que constitui o começo do arco das Curilas, tem uma estrutura quase inteiramente
vulcânica. E, mesmo no lugar onde êle se destaca dos montes
de Yeso, estabeleceu-se um grande maciço eruptivo, o do Daisetsu
e do Tokachi (2 290 e 2 077 metros). São vulcões que fazem
parte, por conseguinte, da zona interna dos citados montes, tanto
quanto do arco oeste-leste. Este arco se prolonga pelo maciço
do Akan, pelo do lago Kutcharo e pelos montes Shiretoko. Muitos dentre tais vulcões são ativos, ainda: o Tokachi entrou em
explosões no ano de 1927, o Akan, no de 1955, ao passo que
a atividade do Kutcharo consiste, unicamente, em fumarolas, ao
mesmo tempo que o alinhamento do Shiretoko é formado de
tufos antigos e bem extintos.
Considerável, no Tokachi, a espessura das projeções vulcânicas. O recente vulcão repousa sobre um enorme empilhamento de tufos soldados da idade pleistocena e que mascara o
rodapé cristalino. Os cimos representam uma série de estrato-vulcões furados de crateras de explosão e que uma extrusão
de cúpulas complica. Em 1926, escorrimentos lodosos, produzidos, simultaneamente, por desmoronamentos de cone e pela
fusão das neves, desceram-lhe pelos flancos e destruíram uma
cidade da bacia de Furano.
No Daisetsu, o rodapé de xistos é, ao revés, visível. Mas,
isto à parte, a estrutura do vulcão se assemelha. Só que a atividade é menor que no Tokachi, reduzindo-se a sulfatar as tóxicas.
O conjunto do Akan e o do Kutcharo, chamado, também, Atosanupuri, são dois todos de caldeirões vastos, mas
pouco elevados. Verossimilmente, este tipo de topografia foi
criado, também, no Tokachi e no Daisetsu, encontrando-se, porém, aí, sepultado, sob depósitos posteriores, ao passo que é
bem visível, ainda, no Akan e no Kutcharo. No Akan, a caldeira é ocupada pelo lago do mesmo nome. É antiga e restrita
pelo crescimento de toda uma série de cones e de cúpulas,
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como o O-Akan e o Me-Akan. Este último representa, por si
só, todo um complexo de crateras, de cúpulas e de cones, os
mais elevados dos quais chegam a ter, aproximadamente, 1 500
metros de altitude, com uma diferença de nível de somente
500 metros. À borda do lago, a sulfatara de Bokkê borbulha
em argilas de pirita. Não distante daí, uma barragem vulcânica
deu origem ao lago Penkê.
O conjunto do lago Kutcharo, ou Atosanupuri, é um dos
maiores complexos de caldeiras de todo o Japão. Estudamos,
já, este encaixamento de lagos e de agulhas, tomando-o como
tipo (págs. 19-20). Por esse motivo, não voltaremos ao assunto.
Fontes quentes, à beira do lago, e uma emissora de fumarola
"Vale do Diabo" atestam a persistência da atividade.
Terceiro alinhamento montanhoso de Hokkaido, o pedánculo do sudoeste, chamado península de Oshima. O embasamento é formado de sedimentos terciários, demasiado tenros,
e de instrusões graníticas alternando com cúmulo-vulcões de
brechas e de cineritas consideravelmente reduzidas pela erosão.
Sobre este embasamento, um vulcanismo mais recente deu planaltos de ignimbritas, como o que atravessou o canyon de Jozankei, o vulcão regular do Yotei-San, o "Vale do Diabo" de
Noboritetsu, os conjuntos explosivos do Tarumai-lago Shikotsu,
do Usu-lago Toya, do Komagatakê. O Yotei-San, chamado,
também, Ezo-Fuji (Fuji de Hokkaido), é um cone muito regular,
desde longo tempo extinto, e que domina, com seus 1 893
metros de altitude, a região de Kutchan. Ao contrário, os três
outros conjuntos vulcânicos entraram em erupção em épocas recentes: o Tarumai formou sua cúpula em 1909; o Komagatakê
lançou suas nuvens ardentes em 1929; o Showa-Shinzan representa uma cúpula construída em 1945, no maciço do Usu. Todos
os três estão associados a caldeiras de uma centena de quilômetros quadrados: dois são lacustres (Toya e Shikotsu); o
terceiro é o golfo marítimo circular chamado bacia do Vulcão.
O Komagatakê é um vulcão de 1 140 metros, formado de
pedra-pomes e de uma agulha de lava ácida. Uma topografia
característica guarnece a borda do lago Onuma: de um fundo
chato emergem tumulus de andesito esmagados ou em blocos;
trata-se, quer de um escorrimento lodoso, quer de um depósito
resultante de uma nuvem ardente carregada de blocos, quer
ainda dos efeitos de forte explosão. De uma forma ou de outra,
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semelhante formação responde pelo nascimento do lago, e de seu
vizinho Konuma, devidos, ambos, a barragens de vales, mediante
o conglomerado de andesito.
Pouco elevado, o vulcão, do Usu não vai além de 725
metros. Representa, a despeito disso, um conjunto grandioso,
com o enorme caldeirão do lago Toya. Seus elementos mais
recentes são formados de uma das lavas mais ácidas que existem,
a dacite, que originou escarpas particularmente viscosas. Incapaz
de expandir-se além do seu âmbito, a dacite formou levantamentos ditos roof-mountains (montanhas-tetos), como em 1910
e em 1943-1944, ou cúpulas de lavas mais localizadas e mais
elevadas, como o Ko-usu, o O-usu e o Showa-Shinzan. Este
último apareceu por sobre a roof-mountain do ano anterior, no
decorrer da mesma erupção. Sobre a outra borda do lago Toya,
cinzas grosseiras, de idade mais antiga, formam todo um planalto
sulcado de vales.
O Tarumai fica junto do lago Shikotsu, como as cúpulas
do Usu ficam junto do lago Toya. As dimensões desses lagos
são mais ou menos as mesmas. A cúpula do Tarumai, não
obstante, eleva-se a maior altura (1 023 metros) que as do Usu.
É constituída de lava menos ácida, um andesito. Formou-se
ao ar livre e não levantando rochas da superfície. E daí a sua
forma regular. Acha-se estabelecida no interior de uma cratera
de pedra-pomes. Ao conjunto do Tarumai e do lago Toya estão
ligados grandes derramamentos de pedra-pomes e de cinzas, às
vezes cimentadas em tufos soldados. Constituem todo um baixo
planalto, em que se encaixam os rios. Uma parte de semelhantes
depósitos piroclásticos veio cobrir a extremidade sul da planície
de Ishikari-Yufutsu. É aí que vamos reencontrá-los.
Não existem em Hokkaido senão três planícies mais ou
menos extensas, porque, dentre as pequenas bacias interiores e
a também pequena planície costeira de Abashiri, estreita por
detrás de seu cordão litorâneo, nenhuma vai além de umas poucas
centenas de quilômetros quadrados. Das três planícies mais ou
menos extensas, a de Ishikari-Yufutsu é a única que atravessa
a ilha de um mar a outro, ocupando um istmo; as outras duas,
a de Tokachi (ou de Obihiro) e a de Konsen-Genya, se abrem
para o oceano Pacífico.
A planície de Ishikari-Yufutsu, que se estende por mais
de 4 000 km2, é de formação muito recente, porque só surgiu
12
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no fim do último glaciário, ocasião antes da qual Hokkaido já
existia. Este era formado por duas ilhas, separadas por um
estreito no lugar da planície. Foram a formação de aluviões
do rio Ishikari e as cinzas do vulcão Shikotsu que cobriram o
braço de mar e soldaram as duas ilhas entre si. A parte noroeste
da planície, parte essa percorrida pelo Ishikari, é uma extensão
chata, parcialmente pantanosa e apenas dominada por alguns
terraços aluviais, na orla da cadeia de Yeso. Com toda a probabilidade, um movimento de subsidência, à medida que se produziam aluviões, explica ausência de terraços no centro da planície. Constrastando com a planície aluvional do Noroeste, a
zona divisória das águas, entre o oceano Pacífico e o mar do
Japão, apresenta um relevo mais acidentado, embora sua altitude não vá além de algumas dezenas de metros. As cinzas
do vulcão Shikotsu, cimentadas de muitos modos diversos, segundo os lugares e as camadas, produzem, aí, uma paisagem
em que se alternam cumeadas e planaltos cortados por pequenos canyons. Como é de imaginar, este último relevo encontra-se nos lugares onde as cinzas se acham soldadas em
welded-tuffs. Tal é o caso de Shimamatsu. Ao passo que os
pômices movediços, oriundos das nuvens ardentes ou das quedas por via aérea, deram origem a um relevo de cumeadas, como
em Bibi.
Quase tão grande como, mas muito diferente da primeira,
a segunda planície, a de Tokachi (ou de Obihiro), se apresenta
como uma sucessão de terraços aluviais, porque o movimento tectônico dominante parece ter sido, aqui, durante todo o recente
Quaternário, um nítido movimento subterrâneo ascendente. Nada
de extraordinário, aliás, uma vez que nos encontramos próximos
do cabo Erimo (extremidade sul da cadeia de Yeso), onde se
percebe, mercê de numerosas praias emersas, o recente soerguimento. Planos inclinados de dejeção e terraços dos mais altos
estão preservados na orla da planície, formando, às vezes, como
que degraus de escada. Estes finalizam, no cimo, por um planalto
de cinzas, que forma transição com a cadeia vulcânica do Akan.
No centro da planície e até as vizinhanças imediatas do oceano,
os terraços, mais baixos, têm uns trinta metros de altura relativa.
Em seu rebordo percebe-se uma alternância de aluviões, de solos
e de cinzas vulcânicas, saídas do vulcão Tokachi ou do Tarumai,
mais distante, com colorações e granulometrias diferentes. No
total, trata-se de materiais férteis, geralmente limitados por solo
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humífero, muito fino e bem drenado. Somente os grandes campos rasos dos vales atulhados de aluviões atuais, em meio aos
quais erram, ao acaso, o Satsunai, de leito anastomosado, ou os
seus mais modestos afluentes, figuram como terrenos desagradáveis.
Diferente, ainda, é a Konsen Genya, planície de Nemuro-Kushiro, que ocupa o extremo leste da ilha e se estende por uma
superfície semelhante às duas precedentes. Os terraços, aí, são
exceção. A acumulação de cinzas vindas do vulcão de Kutcharo
foi demasiado forte para resultar em relevos planos, tanto mais
que a altitude, superior a 100 metros, provocou um afundamento
moderado dos cursos de água e uma evolução (de 10 a 15%)
das vertentes em direção aos declives vizinhos. A ferrovia de
Shibesha a Nakashibetsu apresenta um perfil em montanhas
russas, mal atenuado por valas e aterros. Os taludes mostram
sucessões de cinzas diversas e de pedras-pomes, em geral grosseiras, que explicam, juntamente com uma exploração predatória da antiga floresta e com o caráter hostil do clima, o
aspecto raquítico da vegetação atual: uma floresta muito degradada, de que resulta o nome de genya, designativo da região.
No todo, tem Hokkaido 1/5 de sua superfície representado
por planícies. Entretanto, menos de 1/10 é planície irrigável,
e a cultura do arroz nem mesmo ocupa, na ilha, esta proporção.
As condições físicas, tanto morfológicas como climáticas, tornam
Hokkaido, efetivamente, para os japoneses, uma ilha desagradável.
A ocupação da terra
Não é de admirar que a colonização da ilha tenha sido
promovida com atraso. As origens meridionais da civilização japonesa, sua base, assente na cultura do arroz, a localização das
sucessivas capitais do país, explicam aquele atraso. A ilha
permaneceu longo tempo povoada unicamente por ainos.
Os ainos, grupo de raça branca caucasóide, com traços mongolóides ( 1 6 ), notáveis pela sua abundante pilosidade, foram,
durante muito tempo, considerados como os descendentes dos
povos de civilização Jomon, anterior à cultura do arroz. Pensa-se,
todavia, hoje, que eles não são Jomon repelidos para o norte
(16) G. T. Trewartha, Japan, ed. de 1965, pág. 103.
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pelos antepassados dos japoneses, mas, antes, que sua chegada
ao arquipélago seja contemporânea da dos yayoi, pais dos nipônicos, e que tenham vindo do Norte, ao passo que estes últimos
vieram do Sul. O limite entre as duas populações, como o
revela a toponímia, se fixou no norte de Honshu, onde os ainos,
sòlidamente implantados, retardaram, durante grande parte da
Idade Média, a penetração dos japoneses. Só depois do ano mil
é que o estreito de Tsugaru veio a ser a fronteira étnica.
Os ainos praticavam uma agricultura muito extensiva. Caçavam e pescavam. Eram adeptos de um animismo que tinha
o urso como centro. Suas casas, como se pode ver em algumas
aldeias muito arranjadas para finalidades turísticas, suas casas,
repetimos, que subsistem hoje, eram melhor adaptadas ao frio
que a casa japonesa. Eram de madeira, cobertas de colmo e
providas de uma lareira central. Os ainos nunca foram muito
numerosos: sua população em Hokkaido jamais ultrapassou, o
que está fora de dúvida, 30 000 habitantes ( 1 7 ). Foram eles,
por conseguinte, para a colonização japonesa, um pouco o que
foram os índios para a colonização européia na América do Norte.
Do século XII até a revolução Meiji de 1868, a ocupação
japonesa permaneceu localizada, ou dependente das estações do
ano. As costas receberam certos estabelecimentos temporários,
muitos dos quais, como Otaru, serviram para fixação de alguns
dos burgos ou das cidades costeiras atuais. Em 1868, apesar
de alguns embriões de ocupação agrícola, os nipônicos não somavam mais de 60 000.
O ponto de vista dos japoneses mudou com a revolução
Meiji, e a colonização tornou-se sistemática. Já em 1869 foi
criada uma Agência de Colonização e, em 1872, uma Repartição
de Desenvolvimento, fixada em Sapporo, que iria tornar-se a
capital. Essa localização, aliás, foi simbólica: pela primeira vez,
procurou-se uma instalação fora do pedúnculo de Oshima e afastada do mar. Tinha-se, parece, a percepção de que o interior
da ilha era passível de ocupação.
A colonização foi feita em diversos períodos. Houve um
plano decenal: 1872-1882. Houve um período de colonização,
sobretudo militar. Houve, depois, em fins do século XIX e em
princípios do século XX, um período de colonização civil. Desde
o começo, a ocupação agrícola, a prospecção dos recursos mi(17) Guidebook citado, pág. 7.
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nerais, a construção de ferrovias, foram levadas a cabo paralelamente. Especialistas europeus e, principalmente, americanos,
ensinaram aos habitantes muitas técnicas ignoradas no Japão: a
cultura de cereais, como o milho, a de legumes, como a batata,
a criação de gado leiteiro, a arte de conduzir animais por meio
de rédeas, o uso do fogareiro. A casa de Hokkaido foi uma
imitação da casa americana. Não é de admirar que, com o tempo,
tôrres-silos tenham sido adotadas. Em dez anos, surgiu, por
conseguinte, toda a armadura da colonização. Depois, ampliou-se
a ocupação humana.
Ela se fez, principalmente após o ano de 1889, na base
de grandes lotes quadrados, a um tempo sob a influência do
antigo sistema jori do Sudoeste do Japão e por transposição do
plano quadrangular americano das townships. Os quadriláteros
tinham cerca de 1,6 quilômetros de lado, sem orientação cardeal
sistemática, e cada um era dividido em 54 retângulos de 5 chos,
isto é, de cerca de 5 hectares. Como os estabelecimentos militares adotaram um desenho pouco diferente, o esboço parcelário
de todas as planícies de Hokkaido foi assim determinado. De
tal modo, que êle aparece de forma muito característica ainda
hoje, quando se sobrevoa a planície de Ishikari, ou quando se
sobrevoam as bacias centrais. A dimensão das fazendas foi também fixada, tomando-se por base medidas que na Europa pareceriam restritas, mas que no Japão representam um tamanho
considerável, aproximadamente 5 vezes a média habitual do
país. Na realidade, os lotes atribuídos foram muitas vezes maiores e, em seguida, subdividiram-se em unidades de 5 hectares,
dadas em arrendamento pelo concessionário do grande lote primitivo. A paisagem rural, entretanto, não foi, por isso,
afetada. Como as fazendas se estabeleceram no meio de lotes
de 5 hectares, as habitações rurais ficaram distantes uma da
outras. Entretanto, essas habitações esparsas coexistem com
as aldeias-ruas, modelo importado da planície de Echigo, algumas das quais são mais antigas do que as casas dispersas e representam uma associação com fins defensivos. Outras representam aldeias-centros, que só se desenvolveram depois do devido tempo.
De 1875 a 1900, cerca de 40 000 colonos-soldados e
550 000 civis entraram em Hokkaido ( 1 8 ). A população, apro(18) G. T. Trewartha, Japan, ed. de 1965, pág. 321.
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ximadamente de 60 000 pessoas em 1868, subiu a perto de um
milhão. A colonização continua, em seguida, de modo muito
ativo, até mais ou menos 1930 — embora acompanhada de insucessos — estendendo-se além da cadeia de Yeso, que a ferrovia atravessou em 1903.
Depois de diminuir de intensidade nos anos 30 e durante
a Segunda Guerra Mundial, recomeça, com ímpeto, em 1946,
a ocupação da terra. Trata-se, então, para o Japão superpovoado,
faminto, desapossado de seu Império, de encontrar novas terras
de cultura. São elaborados planos novos de ocupação do solo, e,
em 1950, é organizada a Agência de Desenvolvimento de Hokkaido. Quase a metade das terras a desbravar do Japão inteiro
está situada em Hokkaido. Muitas representam antigos lotes
abandonados, e uma boa porção está situada, principalmente,. no
Konsen Genya. Outras são zonas de turfa, da planície de Ishikari. Ainda há insucessos consideráveis, e de 770 000 hectares,
cujo desbravamento tinha sido projetado, somente 450 000 foram vendidos, antes de 1960, a candidatos que se fixassem na
terra. Das fazendas instaladas, 3 1 % haviam sido abandonadas ( 1 0 ). Todavia, os abandonos foram-se tornando cada vez menos numerosos (e também, por outro lado, menos numerosos
eram os colonos, à medida que, no arquipélago, a miséria dava
lugar à abundância de víveres).
Os insucessos parecem ter sido bastante raros, notadamente nos últimos anos, em Konsen Genya. A nova ocupação deste
trecho da ilha foi feita em lotes de 20 hectares, que os beneficiários, na verdade, deveriam pagar em 24 anos, à razão de
10 000 yens (138 fr. o hectare. Um prêmio, no valor de aproximadamente,. 2 000 fr. por família, é-lhes atribuído, para despesas de instalação. Além disso, a construção da casa é feita e
financiada pela Repartição de Desbravamento. Todo um estudo
científico precedeu o aproveitamento. Não são aceitos senão os
lavradores que realmente o sejam. Toda uma equipe de técnicos
agrícolas lhes dá assistência. Conseqüentemente, a porcentagem de insucessos é muito pequena, de 7%. Entretanto, os
candidatos não são abundantes, por haver-se atenuado o superpovoamento do Japão rural, em face das ofertas de empregos
na indústria.
(19) G. T. Trewartha, Japan, ed. de 1965, págs. 328-329.
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Os novos desbravamentos também se efetuam no sistema
das habitações dispersas. Mas para Konsen Genya foi prevista,
ocupando 4 600 hectares, uma aldeia-centro. Aí se fixou um
reparador de máquinas agrícolas. A economia agrária permanece de tipo muito extensivo, e a densidade da população dos
campos não ultrapassa 25 habitantes por quilômetros quadrado.
Pela colonização rural, de 1945 a 1955, não se explica
senão uma quarta parte do crescimento total da população da
ilha. A industrialização e o crescimento das cidades contribuem
para justificar um aumento de 3 5 % , mais de duas vezes superior, em proporção, ao da década de 1930. Uma ligeira diminuição de atividade, de 1955 a 1960 (menos de 6% em 5 anos),
marcou a chegada a uma fase de maturidade, confirmada pelo
período de 1960-1965 (aumento de 2 , 6 % ) . O saldo migratório tornou-se, mesmo, ligeiramente negativo.
Os emigrantes que se estabeleceram em Hokkaido eram
quase todos japoneses. Não se trata de imigração estrangeira.
A maioria veio do Norte e, sobretudo, do noroeste de Honshu:
não é de admirar que tenham trazido consigo o tipo de aldeia-rua usual naquela região. Muitos se revelaram empreendedores
e contribuíram para o surgimento da indústria local.
Quanto aos ainos, não participaram da expansão geral. Embrutecidos pelo álcool, privados de suas terras, tiveram, a partir
de 1899, que ser protegidos oficialmente pelo governo japonês
e instalados em reservas. Muitos, entretanto, se fundiram com
a população japonesa. Outros vivem do turismo. O número
oficial de 16 000 indivíduos, o qual lhes é atribuído de um século para cá, sem dúvida alguma supera a realidade.

A população
Com uma população, em 1965, um pouco acima de 5 milhões de habitantes, Hokkaido tem uma densidade demográfica
de 66 habitantes por quilômetro quadrado. Aproximadamente
4 vezes menor do que a média nacional.
Esta população acha-se muito desigualmente distribuída.
Como em toda a parte do Japão, o vazio humano das montanhas
opõe-se à forte densidade das planícies irrigáveis. O grande número de planícies que comportam agricultura não irrigada cria,
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porém, em Hokkaido, um tipo intermediário. E a vida portuária, importante nas margens abruptas do Sul, tem como conseqüência forte densidade populacional de certas orlas montanhosas. Por outro lado, a distância dos velhos centros e o atraso
da colonização, reunido às condições medíocres do solo e do
clima, explicou por que o leste da ilha, definido como os territórios situados além da cadeia de Yeso, é muito menos populoso
do que o oeste: 10% da população total em um território que
corresponde à metade da ilha.
Considerada em conjunto, a população de Hokkaido tem
os caracteres da de um país novo, aumentado por uma imigração recente, mas uma população que está chegando à maturidade.
Se, em 1960, a ilha representava a única circunscrição em que a
população masculina ultrapassava a feminina, o recenseamento
de 1965 revela uma ligeira vantagem em favor das mulheres,
ao passo que três circunscrições da região de Tokyo e a de Osaka contam com mais homens do que mulheres. Entre a população há mais jovens do que em média se dá no Japão. Entretanto, tal vantagem está desaparacendo rapidamente. A taxa de
natalidade, durante muito tempo mais elevada do que a média,
já lhe é quase igual (em 1964, 18%, enquanto a média do país
era de 17,6%); a de mortalidade, de 5,9, contra 6,9 da média,
é ainda muito favorável, mas três circunscrições das regiões de
metrópoles batem, neste particular, o recorde.
A balança migratória teve seus valores invertidos em 1955.
Deste ano até ao de 1965, o saldo negativo atingiu 200 000 pessoas. A população não aumenta mais senão pelo excedente do
crescimento natural sobre o número dos que deixam a ilha.
O êxodo rural grassa, com efeito. Muitos camponeses emigram para a megalópolis de Honshu. Ou para as cidades da própria Hokkaido, que servem de ligação com Honshu. Ainda
certas localidades, como Nemuro, se despovoam, em virtude da
estagnação das regiões em que se situam. Outros centros urbanos apresentam balança migratória negativa, e crescem como
Hokodatê. É a capital, Sapporo, que acusa o mais nítido crescimento. Devido mais à imigração do que a um crescimento natural.
A distribuição humana em ramos de atividade indica proporção muito moderada de população agrícola. Em 1965, a agricultura ocupava, com a pesca e a exploração das florestas, 2,2%
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da população ativa, contra 27% para o conjunto de minas, construção, indústria, e 50% para a atividades terciárias. A porcentagem da população agrícola é, evidentemente, muito mais
alta, e a da população industrial, muito mais baixa do que na
grande cidade de Honshu. Mas, comparando-se Hokkaido com
o norte de Honshu, esta última região aparece enormemente
menos industrializada. Hokkaido tornou-se bastante industrial,
e é isto, decididamente, muito mais do que sua feição de país a
colonizar, que explica o fato de que a população continue aumentando. Da mesma forma, Hokkaido não é tão menos urbanizado do que a média do Japão. G. T. Trewartha observa
que as zonas de povoamento urbano (D.I.D.), aí representam
42% da população, contra 43,7% — número fracamente superior — para média no país.
É, portanto, uma ilha moderadamente agrícola e bastante
industrializada que o estudo das atividades econômicas nos vai
dar a conhecer.

A agricultura
Conhecemos o modo por que se procedeu à ocupação rural
da terra. Ao menos a planície de Ishikari e de algumas bacias
interiores apresenta grandes quadrados, divididos em unidades
retangulares de 5 hectares, com habitações esparsas. Na planície
de Tokachi, os lotes são mais ou menos duas vezes maiores, e
a paisagem rural é marcada por sebes pára-ventos de coníferas.
Na de Konsen Genya estendem-se os terrenos incultos; os grandes quadriláteros previstos pela autoridade loteadora evoluíram
freqüentemente, por abandonos, sucessões e retomadas, para
vastas parcelas poligonais, que os imperativos do relevo ainda
tornaram mais irregulares. O sistema parcelário mostra-se pouco geométrico, tanto nas regiões de cinzas, sulcadas de vales,
como ao norte do lago Toya. Mas, pelo menos, os estabelecimentos são, em geral, sem solução de continuidade, o que é no resto
do Japão. E são muito maiores: 5 vezes em média.
O rendimento por hectare é mais fraco do que no resto
do país, porque o clima não permite a colheita dupla. Porque
diminui os rendimentos agrícolas. Porque exclui o cultivo de
muitas plantas, como a da amoreira, da batata doce, do chá, das
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cítricas e, numa parte da ilha, do arroz. E ainda porque muitos
solos são medíocres, estão sobre cinzas e em zonas mal drenadas.
Mas a produtividade do trabalhador é muito maior, é mais da
metade maior. Menor é o autoconsumo. A renda por propriedade, em conseqüência, é bastante superior. As fazendas parecem opulentas, com seus anexos em estilo americano, granjas,
hangares ou silos. Tem-se a idéia de uma espécie de Canadá
japonês.
Os sistemas de cultura se adaptam, certamente, ao clima
setentrional. Associam, mais ou menos, plantas do Extremo
Oriente, como o arroz, onde a terra é irrigável, e a soja, onde
a terra não o é, a planta européias, introduzidas pelo instrutores americanos. É, porém, sobretudo, do papel atribuído ao gado
que provém a originalidade de Hokkaido. O traço marcante,
fornecem-nos os cavalos, coisa rara no Japão. Não é admirável
o fato de que a ilha contasse, em 1966, 57% dos cavalos do arquipélago. Os carneiros diminuem menos do que em qualquer
outra parte, e em Hokkaido apresentam 37% do rebanho nacional. As vacas de leite, depois de haverem constituído quase
que um monopólio de Hokkaido, somavam 36% do gado leiteiro japonês, às vésperas da guerra de 1941, e somam, hoje, 22%,
porque o resto do arquipélago se pôs, também, a explorar a economia leiteira. A produção de lacticínios continua, entretanto,
quase que inteiramente concentrada em Hokkaido, que é o grande fornecedor de manteiga e de queijo.
Os sistemas de produção diferem de uma para outra região.
A planície de Ishikari e a maior parte das bacias interiores,
como também a de pequenas planícies do Sul, em primeiro lugar
a de Hakodatê, se entregam à cultura do arroz inundado. Variedades têmporas e resistentes substituíram as variedades tradicionais. E, se a superfície em arroz diminuiu ligeiramente, a
partir dos anos trinta, pelo menos a produção aumentou. A irrigação é organizada por cooperativas, que consolidaram a ocupação do solo. Muitas fazendas, principalmente as situadas
longe das cidades, não possuem gado leiteiro. É, resumindo, o
sistema de agricultura o que mais recorda o do Japão antigo.
Ao contrário, o Leste do país se entrega à mais original
agricultura. O arroz, que se introduziu por toda a parte, salvo
no Extremo-Leste e no Sudeste, jamais ocupou grandes espaços,
em virtude da raridade das terras irrigáveis, e diminuiu muito,
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de uns trinta anos a esta parte, devido às contingências climáticas de sua cultura. Em compensação, as propriedades agrícolas são maiores do que no Oeste, mais extensivas, e cria-se o gado
em muito maior escala, particularmente o gado leiteiro. As culturas secas esão as preeminentes, e são-no com larga margem.
Na direção norte, o trigo de inverno, que atravessa a áspera estação sem se deixar deteriorar pelo frio, graças à cobertura de neve, associa-se à batata. Na planície de Tokachi, diversos tipos de
feijão (57 000 hectares), mais a soja (41000 hectares), ocupam o primeiro lugar. Cereais de primavera, principalmente
cevada e aveia, aparecem em seguida, com 22 000 hectares. A
ervilha, a batata, a beterraba de açúcar, preenchem, na terra,
o espaço das plantas arrancadas e ocupam uma superfície igual.
O milho e prados artificiais constituem o suporte de uma criação
acessória.
É Konsen Genya que, em seus territórios recém-desbravados, oferece o espetáculo da economia agrícola menos "japonesa"
que existe. Fazendas que parecem pobres, mas que nem por isso
são menos vastas, foram edifiçadas sobre maus pastos de ervas.
Fábricas de lacticínios, servidas por caminhões, indicam a orientação econômica de semelhante agricultura.
O Oeste, precisamente lá onde a água inexiste, entrega-se
a sistemas que lembram os do Leste: a região das cinzas vulcânicas, ao norte do lago Toya, cultiva feijão-branco-gigante e batatas. A base do Yotei-San, sobre cinzas de granulometria arenosa, acrescenta o aspargo a esse tipo de produção.
Alguns pequenos cantões são especializados: propriedades
agrícolas dos arredores de Sapporo cultivam legumes. A pequena planície de Yoichi, no mar do Japão, cultiva tomates,
videira em parreirais e a macieira. Trata-se, porém, aí, de exceções, quanto a Hokkaido.
Em resumo, a agricultura da ilha em questão, ilha onde o
arroz só ocupa 22% dos campos, onde os pastos se estendem
por sobre uma superfície equivalente em hectares, onde a fazenda assume ares de fazenda americana, onde as vacas de raça
holstein lembram a Europa, é, pelo seu caráter extensivo e pelos
seus sistemas de produção, muito diferente da agricultura das
três outras ilhas. Por sua causa é que Hokkaido conserva o
aspecto de região nova.
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As atividades não agrícolas
Entre as atividades não agrícolas, a pesca é a mais antiga,
pois foi a primeira a atrair os japoneses para as margens da
ilha do norte. O mar é piscoso. Aos recursos pelágícos e aos
das costas de Hokkaido devia-se acrescentar, antigamente, os
das costas de Sacalina, de que o Japão se viu privado, a partir
de 1945. Hokkaido continua, malgrado semelhante perda, a
primeira região do arquipélago nipônico para exploração dos
produtos do mar: estes representam ainda 1/5 da produção japonesa, e disso vivem 38 000 famílias. Um certo número de
pessoas divide com a agricultura a atividade da pesca.
Por muito tempo, a pesca mais importante foi a do arenque,
a qual dava lugar a migrações em determinadas épocas da primavera e cujo palco era o mar do Japão. Desde o começo do
século, os bancos emigraram em direção ao norte, seja em conseqüência de uma excessiva exploração, seja em razão de um
aquecimento da água do mar. O que é verdade é que os portos
de arenque se deslocaram para o norte. Wakkanai é hoje um
dos principais. No total, o arenque só representa, na ilha, 3%
do produto da pesca. Na costa do mar do Japão, êle foi substituído pela lula, pescada com fanal, posta a secar sobre as
praias e empestando as numerosas aldeias de pescadores, escalonadas sobre todo este litoral.
Da mesma forma declinou a pesca do salmão. E tanto,
que foi necessário instalar viveiros para alevinos, a fim de se
reconstituir a espécie. O que se deu, por sinal, com bom
êxito.
Na costa do mar do Japão (nas ilhas de Rishiri e de Rebun) e, sobretudo, na do Pacífico, banhada pela corrente Oya
Shivo, é a alga um produto alimentício que encontra facilmente,
em todo o país, quem o apanhe.
No mar de Okhotsk, a especialização na pesca recai parcialmente sobre o caranguejo e os moluscos lamelibrânquios. Os
secadouros de madeira e os montículos de conchas de moluscos
penteolas são o acompanhamento indispensável das aldeias de
pescadores daquela parte da ilha. Grandes fábricas de conserva,
porém, também se estabeleceram nos portos principais, como
Abashiri e Mombetsu.
A evolução encaminha-se no sentido de uma diversidade
cada vez maior, que inclui de modo crescente a pesca de peixes
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chatos, e no de uma diminuição relativa da pesca costeira, em
proveito da de alto mar. Por isso o bacalhau tem papel relevante (1/3 da pesca), no que é seguido pela cavala de Atka
(1/8). Às aldeias de pescadores opõem-se, cada vez mais, alguns grandes portos bem equipados, com navios de pesca munidos de radar: Hakodatê é o maior e o mais antigo, mas Otaru,
Kushiro, Wakkanai, Abashiri e Mombetsu contribuem, cada qual
por si, com uma pesca de mais de 50 000 toneladas.
Os recursos minerais e energéticos são diversos. Mas só
um é de importância nacional, o carvão, que representou, em
1966, 23 milhões de toneladas, dos 51,3 milhões que se extraíram no país. O ouro, em valor, está em segundo lugar. Mas
bem atrás do carvão. Numerosos metais não ferrosos são extraídos de pequenas minas. Se é verdade que 1/5 do minério de
ferro do Japão é extraído em Hokkaido, também é verdade
que se trata, porém, de uma produção de fraco valor, dispersa
em minas de montanha e cujo mérito principal consiste em ter
contribuído para a fixação da indústria siderúrgica de Muroran.
A hidreletricidade encontra condições favoráveis na relativa regularidade e no declive dos rios, mas a dispersão das bacias e das
companhias pioneiras se traduz por uma multidão de pequenas
instalações, contrastando com as grandes centrais modernas, elétricas ou térmicas. Finalmente, a madeira e os produtos agrícolas representam uma importante matéria-prima para indústria
local.
O carvão, que sozinho merece um estudo particular, é,
como no caso da maioria das jazidas japonesas, um combustível
da idade terciária. Existem muitas jazidas de carvão betuminoso,
notadamente em Konsen Genya, mas a bacia principal é a de
Ishikari-Yubari, situada na zona montanhosa que bordeja, a leste,
a planície. As reservas são abundantes. Mas a pouca espessura
dos veios e seu dobramento criam medíocres condições de extração, além de que o rendimento permanece fraco. O carvão,
em todo o caso, é suficiente para criar na ilha uma região ativa,
provida de ferrovias industriais, de fábricas, de cidades operárias,
como Sunagawa e Ashibetsu.
A indústria de transformação está ainda muito ligada aos
recursos naturais: florestais e agrícolas, em primeiro lugar.
Ocupa ela uma parte da população muito mais reduzida do que
na média do país, mas, pelo menos, desempenha um papel mais
considerável do que no norte de Honshu e tanto mais notável
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quanto a ocupação da ilha é relativamente recente. Verdade
que, desde o primeiro plano decenal da época Meiji, a indústria, a
indústria de alimentação principalmente, foi implantada pelos
podêres públicos, na expectativa de vir a passar sob o controle
de capitais particulares.
A agricultura encontra-se na base de um bom número de
indústrias, assim pelas matérias-primas que fornece como pelas
necessidades que representa, ao mesmo tempo. De importância
nacional são as fábricas de laticínios, já que 2/3 dos produtos
do leite no Japão são elaborados em Hokkaido. São também
de igual importância as grandes fábricas de cerveja de Sapporo,
que tem como mercado todo o arquipélago.
As madeiras das florestas encontram escoadouro em numerosas serrarias e fábricas de compensados. Mas, acima de tudo,
em fábricas de papel. Duas enormes sociedades rivais, Fuji e
Oji, instalaram, já no começo do século, duas fábricas: uma
perto de Sapporo, em Ebetsu; outra em Tomakomai, na assolada
costa do Pacífico. Cada qual está na gênese de uma cidade
monolítica. Asahigawa possui, também, sua fábrica gigante, de
data mais recente. Resumindo: Hokkaido produz (em Asahigawa e em Ebetsu) mais de 70% do papel kraft fabricado no
Japão e (em Tomakomai) mais de 80% do papel jornal, cujo
consumo é considerável.
Entre as indústrias pesadas, a fábrica de cimento de Hakodatê, a fabricação de aglomerados de cinzas vulcânicas para
construção e, sobretudo, a usina siderúrgica de Muroran trabalham para o mercado nacional. A usina em questão é cada vez
mais dependente de matérias-primas importadas, uma vez que
não pode, absolutamente, utilizar o carvão insuscetível de ser
reduzido a coque e existente em Ishikari, e uma vez que o
minério local é muito insuficiente. Sem embargo, ela produz, em
valor, perto de duas vezes mais do que todas as fábricas de papel
reunidas, e mais da metade de toda a indústria de alimentação.
Como Muroran é também a sede de uma grande refinaria, e
como de seu porto são expedidos o carvão e o papel, está-se
verdadeiramente no reino das mercadorias particularmente pesadas. Bem perto daí Tomakomai foi escolhido como sítio para
uma grande usina de alumínio, que vai diversificar sua atividade.
O equipamento industrial de Hokkaido não é, por conseguinte, de importância secundária e a escolha da planície de
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Ishikari — Yufutsü como Nova Zona Industrial Urbana deve
dar novo impulso ao desenvolvimento que se retardou um pouco.
Ele não deu origem a poderosas concentrações de fábricas. Entretanto, a bacia hulhífera de Ishikari e as grandes cidades
portuárias ou interiores reuniram enorme número de possibilidades de emprego. A indústria vem juntar-se às suas funções
regionais ou locais, que é o que se trata de estudar agora.

A rede urbana
É normal, numa ilha, que as maiores cidades sejam portos,
e, numa ilha colonial, que a principal cidade seja o porto de
trânsito para metrópole. De fato, Hakodatê, a "Gibraltar de
Hokkaido", situada no estreito de Tsugaru, era, antes da época
Meiji, a maior cidade (tinha, então, 30 000 habitantes); e o
foi durante muito tempo. Às vésperas da guerra de 1941, ela
era ainda quase tão populosa quanto a capital da ilha, Sapporo
(203 000 contra 223 000). E assaz simbólico que a situação
se haja invertido, em proveito de Sapporo, que, a partir da
última guerra, superou patentemente todas as outras cidades,
tendo atingido, em 1965, 794 000 habitantes, contra os 243 000
de Hakodatê.
Sapporo tornou-se, com efeito, a metrópole incontestada de
Hokkaido. É sede da Universidade da ilha. O governo circunscricional aí assiste, juntamente com numerosas repartições, já que
se trata da mais extensa circunscrição do Império. As comunicações aéreas com Tokyo são feitas, todas, por intermédio de
seus aeródromos, especialmente o de Chitosê. A cidade se beneficia, simultaneamente, de uma posição central, na maior planície da ilha, nas vizinhanças da bacia hulhífera de Ishikari, e
do contato entre o corpo da mesma ilha e a pedúnculo do sudoeste. Suas indústrias, muito diversificadas, aumentam-lhe a
importância. É uma grande cidade moderna, planejada na base
de um tabuleiro de xadrez, completamente criada como capital
nos primórdios da época Meiji, com suas ruas largas, por meio
das quais a circulação se efetua facilmente. Em resumo, trata-se
de uma realização sucedida.
A maturidade do desenvolvimento de Hokkaido aparece
também na importância dos centros locais, situados, quase sempre, no coração de sua planície ou de sua bacia entre montanhas.
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Tal é o caso de Obihiro, já atingindo 117 000 habitantes. Uma
destas cidades, Asahigawa, desenvolveu-se mais do que as outras
e conta 245 000 habitantes. E isto aconteceu por duas razões
concomitantes: porque a cidade se industrializou fortemente e
porque tende a desempenhar para o centro-norte e para o norte
da ilha o papel de uma pequena metrópole regional, substituindose à influência de Sapporo.
Um tipo de cidade característica, que se insere na rede de
Hokkaido, é a cidade industrial especializada. Tal é o caso de
Tomakomai, na costa assolada, e que cresceu em torno de sua
fábrica de polpa e de papel. Tal é o caso, ainda, das cidades
hulhíferas, algumas das quais, sem sombra de dúvida, viram
seu papel extrativo ampliado por atividades de caráter administrativo.
Quanto aos portos, ocupam eles, naturalmente, um grande
lugar na economia do país e na hierarquia das cidades. Mas a
evolução dos mesmos está longe de ser uniforme. Muitos são
portos de pesca, com sua flotilha e suas fábricas de conservas.
Desempenham, geralmente, o papel de centros locais. A sorte
dos mesmos varia, segundo eles assumem ou deixam de assumir
aquele papel, e conforme o estado de sua zona de pesca: se de
prosperidade, se de declínio. Pode-se tomar Abashiri como tipo
dos portos centros de pesca locais, ao passo que a maioria dos
portos da península de Oshima, situados no mar do Japão, não
puderam assumir o referido papel e estagnaram-se, de um modo
geral. O caso de Nemuro, na ponta leste, se lhes assemelha.
Tanto mais que as águas da corrente Oya Shivo perderam algo
de sua importância em favor da pesca costeira e de alto mar.
Tanto mais que o caráter esporádico da ocupação da terra, na
faixa costeira de Konsen Genya, não lhe atribuiu o papel de
um centro administrativo. Tanto mais que êle sofre a concorrência de Kushiro, em melhores condições para o exercício daquela função.
Muroran deve ser classificado à parte: porto siderúrgico
e porto dos produtos particularmente pesados. Suas funções
administrativas são reduzidas, seu hinterland rural é nulo. Ele
não tem menos, por isso, de 161 000 habitantes, cifra notável
para uma cidade literalmente enquistada em estreita margem.
Os dois portos maiores, Otaru e Hakodatê, caíram na estagnação. Otaru, voltado para o mar do Japão, é menos bem
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situado do que Muroran para fins de exportação de produtos pesados. A pesca não prosperou, absolutamente, aí, desde o declínio
do arenque. Seu papel regional se acha eclipsado pela proximidade de Sapporo. Pelo menos os seus 196 000 habitantes, número devido a uma certa atividade industrial, fazem de Otaru
a quarta cidade da ilha.
Hakodatê, outra cidade estagnada, muito diferente de Sapporo, está disposta, por andares, sobre uma costa escarpada e
carece de um pouco de espaço. Continua sendo o maior porto
de pesca industrial e a cabeça das ferrovias para Honshu, o que
não basta para fazer a sua fortuna e torna iminente a construção,
sob o estreito, do mais extenso túnel do mundo.

Conclusão
A mais canadense das ilhas japonesas... Eis como é possível definir Hokkaido. Canadense pelo clima, que lembra o
das Províncias marítimas, pelo estilo de suas fazendas e pela
relativa extensividade de sua agricultura; pela sua produção de
celulose e de pasta para papel. Como o Canadá, a ilha industrializou-se, e não mais se encontra, por isso mesmo, na era
colonial. Mas Hokkaido permanece muito japonesa. Pela natureza vulcânica de seus relevos. Pelo lugar que ocupa a pesca
em sua economia. Pela persistência representada pela cultura
do arroz, até aos limites de suas possibilidades climáticas. Pelo
gênero de vida que se leva nas cidades.
A ilha do norte é uma mistura de Far-West e de civilização
japonesa.
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CAPÍTULO II

O TOHOKU (NORTE DE HONSHU)
A região de Tohoku, Owu, ou Ou, o norte de Honshu,
corresponde a 6 das 46 circunscrições do Japão (enquanto Hokkaido só forma uma). São elas as circunscrições de Aomori, de
Iwatê, de Akita, de Yamagata, de Miyagi, na baía de Sendai, e
de Fukushima, a mais próxima de Tokyo. O limite sul da
região passa pelas montanhas que dominam a planície do Kanto,
ao norte, depois sobe no sentido setentrional da ilha e só atinge
o Pacífico ao norte de Niigata. Ela se estende por perto de
67 000 km 2 , ou 30% de Honshu, e contava, em 1965, 9,1 milhões de habitantes. Corresponde este número a uma densidade
de 136 habitantes por quilômetro quadrado, proporção ligeiramente superior à metade da média nacional.
Menos populosa do que a média de habitantes do Japão,
a região de Tohoku é, também, menos rica. É a que apresenta,
depois do sul de Kyushu, a mais baixa renda per capita. Excetuadas a região de Sendai e a costa da circunscrição de Fukushima, ela é muito pouco industrializada (19% da população ativa
vivem de ocupações "secundárias", sendo que a agricultura, aí,
representa, ainda 4 0 % ) . Trata-se, portanto, de uma região
atrasada.
Este atraso explica-se, em parte, pelo tempo decorrido desde
o início da colonização. Terra de conquista, ainda povoada por
ainos no fim do primeiro milenário de nossa era, em mãos de
senhores que fizeram predominar, aí, mais do que em qualquer
outra parte do Japão, a grande propriedade, sem jamais desenvolverem o dinamismo que a colonização da época Meiji deu a
Hokkaido, tem este setentrião de Honshu aspecto de Mezzogiomo
econômico!
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O clima
Situado entre os graus 37 e 41 de latitude, goza Tohoku
de clima temperado. No mês mais quente, a temperatura não
sobe além de 25° e não cai, ao nível do mar, abaixo de 22,5°.
No mês mais frio ela se mantém entre — 3o e +2°. Apesar
de sua extensão, em latitude, a região não oferece grandes contrastes de norte a sul: o período sem frio intenso dura, mais ou
menos, em toda a parte, ao nível do mar, de 170 a 200 dias.
Número intermediário, este, entre os de menos de 140 dias do
nordeste de Hokkaido e os 215 dias da planície de Tokyo.
Grandes diferenças existem entre as vertentes do leste e do
oeste. A vertente do mar do Japão é muito mais úmida, no
inverno, do que a do Pacífico, conservando, ao contrário de
Hokutiku, um máximo de verão. Em todo o caso, a camada
de neve é abundante na região. Sua espessura máxima ultrapassa, em média, 50 cm, mesmo na planície, ao passo que é,
aproximadamente, de 20 cm na costa do Pacífico. No inverno,
o tempo se apresenta com mais ventos e nuvens: em janeiro, a
nebulosidade média é de 9/10, enquanto na costa do Pacífico
fica próxima de 6/10. Em compensação, na estação quente,
embora as precipitações sejam quase iguais nas duas costas, a
do Pacífico recebe ventos frios de leste (os yamasê) e nevoeiros
freqüentes, devidos à influência da Oya Shivo, em sua fase final.
As temperaturas e as precipitações -de verão são, aí, sobretudo,
muito variáveis: com respeito às temperaturas de julho, o afastamento médio da normal atinge o máximo do Japão, que é de
1,3 a 1,5°. Disso resulta que as colheitas de arroz são, aí, mais
aleatórias do que em qualquer outra parte, sendo excelentes as
dos anos favoráveis.
Uma floresta magnífica de folhosas reina sobre as encostas
de todo o Tohoku. Encontram-se, aí, as espécies que prevaleciam
na flora européia do fim do Terciário: a faia, a tsuga (conífera),
a pterocária, o bordo, o olmo; os arbustos de sasa e de petasites
são aí mais raros do que em Hokkaido, talvez devido à pastagem. Acima de 1 000 metros, surgem as coníferas, que se
estiolam progressivamente, até mais ou menos 1 600 metros,
altitude na qual começa — nos cimos, por exemplo, do monte
Hakkoda — a brenha das alturas.
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O relevo
As montanhas estão ordenadas em três faixas longitudinais,
separadas por dois corredores descontínuos de planícies.
A faixa montanhosa do leste forma os montes Kitakami,
ao norte, e Abukuma, ao sul. Uns e outros são porções de
socos aplanados por erosão e soerguidos. Nos montes Kitakami, dominam as rochas sedimentares primárias, dobradas; e,
nos Abukuma, os granitos. Nos Kitakami, as rochas aplanadas
por erosão formam a maioria dos cumes, a perto de 1 000
metros da altitude. Dominam-nas, porém, relevos residuais elevados, como o ponto culminante, massa de serpentina, que sobe
além de 1 900 metros. Os Abukuma são menos elevados: suas
cristas recortadas mantêm-se, geralmente, entre 600 e 900 metros, e o ponto culminante não atinge 1 200. Vales de linha
de falha arejam a montanha.
A faixa de montanha axial, que é possível chamar de montes
de Owu, também é formada de granito e de rochas primárias
— mais ou menos recobertas de rochas sedimentares terciárias
— mas sua originalidade, em relação aos Kitakami e aos Abukuma, vem da importância de seus vulcões. Muitos são vulcões
explosivos, como o Nasu, o Bandai (págs. 19 e 20) ou o Zao.
No Norte, o sistema do lago Towada e do monte Hakkoda é
todo um conjunto de cinzas mais ou menos soldadas, nas quais
se encaixa o canyon do rio Oirasê e se abre o quadrilátero do
lago Towada. Contrastando com estas formas complexas, o
monte Iwatê ergue seu cone vulcânico até a uma altitude de
mais de 2 000 metros.
O alinhamento montanhoso do oeste, que domina as planícies costeiras do mar do Japão, é chamado a cadeia Uetsu.
Particularmente descontínuo, formam-no blocos separados por
vales antecedentes ou por bacias de subsidência. Alguns vulcões
se erguem sobre suas cristas, como o belo cone do monte
Iwaki (1 625 metros), chamado o Fuji da província de Tsugaru,
ou os vulcões da cadeia Chokai, que culmina em 2 230 metros.
Os dois corredores de planícies que separam os três alinhamentos montanhosos são devidos a abismamentos, em geral
dissimétricos: o que se prolonga entre os montes Kitakami-Abukuma e a cadeia central é geralmente marginado por uma escarpa
de falha nítida do lado do oeste, ao passo que a montanha se
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eleva mais progressivamente do lado do leste. São eles em parte
marginados por grandes cones de dejeções, e seus atuais fundos
aluviais, como o que é percorrido pelo rio Kitakami, não ocupam,
em geral, senão uma porção assaz reduzida do conjunto. Todavia, certas partes são chatas em demasia para serem lodosas,
como o paul de obturação aluvial do Ooyachi, na bacia de
Yonezawa. Somente é contínuo o corredor do leste, ainda que
uma passagem o separe, ao norte, da planície costeira de Sambongi, que o prolonga. Em sua parte norte, é ele seguido pelo
belo rio Kitakami, que lhe dá seu nome, como também à montanha que o margina, a leste. E alarga-se, até atingir uma boa
dezena de quilômetros. O corredor do este não tem nenhuma
unidade hidrográfica. Seus rios se dirigem, todos, para o Pacífico, pelas brechas que fragmentam os montes Uetsu. Também,
tudo o aproxima das regiões do mar do Japão: assim a neve que
o recobre como as influências econômicas.
Os litorais apresentam poderosos contrastes, que decorrem,
em grande parte, dos movimentos que, em época recente, sofreram, em sentidos opostos. Na costa do Pacífico, o soerguimento prevaleceu ao norte e ao sul, porém não ao centro: por
isso, a planície de Sambongi, ao norte, e o litoral que bordeja,
com alguns quilômetros de largura, os montes Abukuma são
formados por todo um sistema de terraços. Ao contrário, o
setor central, na maior parte da costa dos montes Kitakami,
sofreu uma submersão que o recortou em rias e promontórios.
A parte mais curiosa é a baía de Mutsushima, vizinha de Sendai.
É um dédalo de angras e de ilhotas, cobertas de árvores. Sua
parte mais elevada é achatada. Célebre, com justiça, na literatura turística japonesa. A curiosidade apresentada se explica
pela natureza da rocha — um tofo vulcânico-sedimentar terciário, muito aprumado — por aplanamento litorâneo que, em seguida, nivelou o tufo; depois, por um soerguimento que causou
uma dissecação da plataforma emersa; e, ímáhnente, por wn «movimento de submersão recente.
Na costa do mar do Japão dominam os grandes cordões
litorâneos, marginados de dunas, em arcos muito abertos, regularizando a margem, ora isolando uma laguna, como a de Hachirogata, ora ligando à terra firme a antiga ilha de Oga, bloco de
rochas terciárias, encimado por um pequeno vulcão. A montanha é em quase toda a parte, separada do mar por uma baixada
que reencontraremos mais para o sul, no Hokuriku.
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A população
Com um número de habitantes mais ou menos duas vezes
menor do que a população média do Japão, o Tohoku mostra-se,
sobretudo, denso, no Sul, que é mais industrial. Em conjunto,
essa população é essencialmente rural. Em 1960, somente 47%
dela viviam em shi, burgos ou cidades, enquanto, no país, a
média correspondente era de 64%. A mão-de-obra, agrícola
principalmente, já que os 2/5 da população ativa vivem da agricultura, acham emprego com dificuldade. E, como a natalidade
é uma das mais elevadas do Japão, mantendo-se a mortalidade
em níveis médios, o excedente cuida de emigrar. De 1955 a
1965, a despeito do forte acréscimo natural, a população diminuiu ligeiramente.

A agricultura
Em relação à superfície, as terras agrícolas não são nem
mais nem menos extensas do que no conjunto do Japão. A
distribuição é a mesma, calcada essencialmente no relevo. As
planícies irrigáveis concentram a quase totalidade dos homens.
E, como as cidades se estabeleceram nas planícies cultiváveis,
a própria população urbana está calcada na distribuição dos campos irrigados. A originalidade da distribuição reside, entretanto,
na extensão das planícies interiores: nenhuma região do Japão
é menos voltada para o mar do que o Tohoku. Mais um traço
original: a extensão dos campos não irrigados sobre os altos
terraços ou sobre os cones de dejeção; ou mesmo sobre os flancos inferiores de alguns vulcões, como o Iwatê. Recentemente,
por sinal, ampliaram-se as superfícies cultivadas, graças a desbravamentos. A planície de Sambongi foi ocupada, a partir de
1885, por uma entidade de iniciativa particular, a de Nitobê.
Essa entidade teve bom êxito em canalizar água de irrigação, a
partir do rio Oirasê. Foi, porém, principalmente, depois de 1938,
época em que o governo tomou a si a tarefa do desbravamento,
que a ocupação pôde ser feita: 3 400 hectares de campos de arroz irrigados e 6 000 de campos não irrigados foram postos a
cultivar, divididos em lotes de 1,60 hectares, isto é, muito menores do que em Hokkaido. A laguna de Hachirogata, no mar do
Japão, acaba de ser, por sua vez, transformada em pôlder, se199

gundo uma técnica holandesa. Foi entregue à cultura em 1964,
com uma área de 150 km2, quase que inteiramente convertidos
em arrozais, em proveito de habitantes das vizinhanças e de 700
novas famílias de colonos, agrupados na aldeia modelo de Ogata,
Semelhantes desbravamentos, porém, não acresceram de
2% a superfície cultivada total. O Tohoku cultiva, essencialmente, suas terras tradicionais: vales irrigados a partir dos principais cursos de água, pequenos vales dispostos em terraços, cones de dejeçoes, cujas fontes são captadas.
Formando o meio climático uma transição entre o de Hokkaido e o do Japão Central, não admira que a agricultura também
ofereça traços de transição. Muitos limites de cultura atravessam nossa zona: a da batata doce, a da amoreira, ao passo que
o chá e as frutas cítricas aí não penetram, absolutamente. Rara
é a dupla cultural nos campos irrigados: as variedades tradicionais de arroz têm o tempo justo de realizar o seu ciclo, e o inverno é longo demais para admitir um cereal de outono depois
da colheita do arroz, exceção feita de uma forragem enterrada
na primavera, como adubo verde. Em compensação, nos campos secos, os cereais de inverno são muito mais representados
que em Hokkaido, principalmente na parte leste, porque, a oeste,
a neve abundante é menos o auxiliar que protege contra o gelo
do que a adversidade que dilui o solo na primavera e retarda
o crescimento dos vegetais.
O arroz foi sempre a colheita essencial, a única colheita
nos campos irrigados. Nos campos não irrigados, a cevada, o
trigo, o feijão, crescem muito bem. Nas regiões mais altas, como os montes Kitakami, o milho miúdo há tempos era a principal colheita.
Estas bases de uma agricultura de subsistência não tinham
bom êxito, ainda ontem, no sentido de dar a Tohoku a prosperidade agrícola. Certamente, as propriedades rurais eram aí —
e são-no, aí, ainda — um terço maior do que em média no Japão (mas muito menores do que em Hokkaido). O rendimento
por trabalhador não se conservava, só por isso, menos inferior
ao rendimento médio. Herdeiro de uma longa história, o regime senhorial guardou para a grande propriedade indiretamente
explorada um lugar importante. Reinava o autoconsumo, tanto
mais que a região era distanciada dos grandes mercados urbanos
do Japão Central.
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Já em 1945, esboçou-se uma nítida evolução. A reforma
agrária fêz regredir, de um só golpe, a grande propriedade. A
transformação social e o alto preço garantido para o arroz deram ao camponês suficiente dinheiro liqüido para que êle empregasse adubos, aumentasse os rendimentos daquele cereal, hoje
os mais elevados do Japão (44 quintais por hectare), tanto mais
quanto novas variedades têmporas haviam introduzido uma verdadeira revolução, sensível depois de 1955-1960. Tais variedades libertaram os arrozais do flagelo representado pelos períodos
de vento yamasê. Ao mesmo tempo, o papel vinílico, colocado
sobre os viveiros de arroz, possibilita um transplante precoce.
Por isso o Tohoku se tornou o principal vendedor de arroz de
todo o Japão.
Se o arroz contribui com 80% para as rendas agrícolas,
tende, todavia, a regredir, em face dos progressos — por enquanto limitados a alguns pontos — da criação de gado bovino.
Fábricas de lacticínios, como as da Snow Brand Company, em
Hanamaki, no vale do Kitakami, estimulam o desenvolvimento
da criação de gado leiteiro em suas vizinhanças. A criação do
cavalo, há pouco tempo, importante na montanha, acha-se, ao
contrário, em declínio, pois que êle representava, no Japão, 1/4
dos eqüinos arrendados. É que o cavalo deixou de ser utilizado para o trabalho dos arrozais.
A sericicultura, que não existe a não ser nas bacias do Sul,
provinha da iniciativa de alguns senhores feudais, como o de
Yonezawa, nos primórdios da época Tokugawa. Ela regrediu
bastante, mas ainda continua ativa nas bacias de Yonezawa e de
Fukushima.
As árvores frutíferas fizeram a prosperidade de alguns cantões. Quase a metade das maçãs do Japão provém do Extremo-Noroeste, o Tsugaru. Outra parte delas, de qualidade mais
procurada, procede da alta planície do Kitakami. A uva constitui especialidade de algumas localidades da bacia relativamente
seca e meridional de Yonezawa. A circunscrição de Fukushima
é a primeira do Japão a produzir pêssegos.
As florestas são vastas (40 000 quilômetros quadrados, a
saber, 60% da superfície), mas relativamente pouco exploradas,
a não ser quanto à produção de carvão de lenha da região de
Iwatê (75 000 toneladas por ano, primeiro lugar do Japão) e
de cedro, o chamado Akita sugi (em grande parte plantado),
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na bacia do Yoneshiro. Mais da metade das florestas é de propriedade do Estado.

As atividades não agrícolas
A importância da agricultura relega para segundo plano as
atividades não agrícolas. Não obstante, inicia-se a expansão
industrial do Sul, e a planificação tende a remediar o subdesenvolvimento.
No setor da pesca, os progressos foram ativos. É certo
que o mar do Japão, quase nada piscoso, continua pouco explorado. A pesca costeira declina, e as cooperativas de pescadores
tentam fundir-se, com vistas a melhorar o próprio equipamento,
como acabam de fazer, no Yamagata, oito dentre elas. A ostreicultura e a cultura da alga prosperam na baía de Matsushima,
posto se esteja arreceando da poluição, que aumenta incessantemente. As grandes riquezas, representam-nas os bancos que
os campos de Sanriku, ao largo de Sendai, fornecem à pesca de
alto mar. Kesennuma e Shiogama, na baía de Matsushima, pescam, respectivamente, 100 000 e 120 000 toneladas de peixe
por ano (cavala, notadamente). Mais ao norte, Hachinohê, onde a pesca é a mais importante de todas, retira do mar perto de
200 000 toneladas. Mais ainda do que no setor agrícola, uma
rápida modernização transformou a pesca do Tohoku.
O turismo tem como atração algumas paragens célebres,
a maioria incluída nos parques nacionais: a baía de Matsushima,
a região do lago Towada, os vulcões do leste, como o Zao, ainda
ativo, e o Bandai, ao sul, com seus lagos e sua estrada turística
Bandai-Azuma Skyline Highway. Tudo isso não basta para vivificar a região, que se agarra à idéia da imperiosidade de um desenvolvimento industrial.
Ora, a indústria continua pouco desenvolvida, pois não
emprega senão 19% da população ativa. É que o Tohoku sofre
de numerosos handicaps: a distância em que se acha dos grandes
focos do Japão Central, a carência de capitais locais (3,5% dos
depósitos bancários para mais de 10% da população do Japão).
Não admira, diante disso, que sua taxa de crescimento se tenha
revelado, nos últimos anos, uma das mais fracas do país, e que
os salários, aí, sejam mais baixos do que em qualquer outra par202

te. Associa-se a isso tudo o clima social, muito tradicionalista. As
indústrias típicas das região são indústrias de consumo ou artesanato, como é o caso da fabricação de objetos de laça ou o
da tecelagem da seda. Em 1960, as fábricas ligadas à alimentação representavam 17,8% do valor global das indústrias ( 2 0 ) .
O exemplo da circunscrição de Yamagata, na vertente do mar do
Japão, é significativo: ocupando o 36.° lugar no país quanto
à produção industrial (em 46 circunscrições), conta ela com 30
fábricas de conservas, que enlatam peixe, cerejas, pêras (80%
do próprio Japão), cogumelos; outras oficinas existem, mas para
tecelagem da seda e, cada vez mais, do rayon e das fibras sintéticas. Muitos tecidos de seda são exportados. As outras indústrias
são as tradicionais, a saber, a do mobiliário, a dos chinelos de
palha com sola de esponja, a da malharia e algumas fábricas de
lacticínios. Em vista disso tudo, a fabricação de autopeças e
uma fundição modesta, em Yamagata, representam pouca coisa.
Não porque faltem recursos naturais. Ao contrário, são
eles mais abundantes do que na média do Japão. O carvão de
Joban, na costa sudeste, representa uma produção anual de 4
milhões de toneladas de carvão betuminoso ( 8 % da produção
nacional desse mineral). Abundante, também, a força hidráulica: as reservas se elevam a 1/3 do total do Japão, mas somente
15% contam com equipamento, sobretudo na bacia do Agano,
bem alimentada pelo lençol lodoso de Ozê, em seu curso a montante. A região de Akita foi a primeira, cronologicamente, a
possuir bacias de petróleo do Japão: os campos, que estavam
ameaçados de esgotamento, acabam de estender-se, graças às
descobertas das jazidas de Sarukawa, próximas da laguna de Hachirogata, e das que foram recentemente prospectadas no mar,
ao largo de Akita. A produção de metal não se reveste de importância secundária. É verdade que os fornecimentos de areias
ferríferas litorâneas — grande atividade da costa, nas vizinhanças de Hachinohê — estão em baixa, diante da concorrência do
ferro fundido de alto forno, mas a mina de Kamaichi continua
sendo a primeira do Japão. A circunscrição de Iwatê produz
também pirita e cobre. A produção deste metal vai aumentar no
noroeste do Tohoku, mercê da descoberta de novas reservas,
que elevam as jazidas conhecidas da circunscrição de Akita a 50
(20) "Ministry of International Trade and Industry", Census of
Manufactures, 1960, "Report by Cities Towns and Villages" (1962), citado por G. T. Trewartha, Japan, ed. de 1965, pág. 380.
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milhões de toneladas. O chumbo (1/4 da produção nacional)
e seu subproduto, a prata, são também de molde a enriquecer
o ativo dos recursos locais.
A despeito disso, a grande indústria continua limitada. A
cidade típica é o centro local de administração que cresceu em
torno de um castelo feudal. Até mesmo uma aglomeração como
Aomori deve o essencial de sua importância a atividades terciárias: a distribuição na circunscrição e o tráfego dos ferries para Hokkaido. A indústria não se desenvolveu, apesar de seu
papel de indústria de transição, e os 224 000 habitantes não vivem de empregos secundários. As únicas zonas industrializadas
são a de Sendai, duas bacias do sul (as de Fukushima e de Yonezawa-Yamagata), a cidade siderúrgica de Kamaichi, Hachinohê,
finalmente e sobretudo a planície costeira de Johan, ao sul, entre
os montes Abukuma e o mar. Vamos encontrá-los de novo, ao
estudar as preocupações dos podêres públicos e das administrações
circunscricionais, relativamente à organização do território, enquanto os projetos digam respeito, também, a alguns pontos
pouco ou nada industrializados e os quais se trata de organizar.
A organização regional repousa, antes de mais nada, num
projeto de melhoramento das comunicações. No sentido longitudional, eletrificou-se a via Tokyo-Aomori a qual já é dupla
em sua parte meridional. A via que segue o litoral do mar do
Japão vai ser, do mesmo modo, duplicada. O túnel Hokkaido-Honshu, sob o estreito de Tsugaru, encontra-se em construção:
ligará êle num record mundial de extensão, em 36 quilômetros
de percurso, Mimmaya (extremidade norte da península de Tsugaru) a Yoshioka. Uma via para expressos, de quatro pistas,
que se dirige de Tokyo a Aomori, a Trans-Tohoku motorway,
também foi começada. Trata-se de ligar toda a região, e conjuntamente Hokkaido, aos centros vitais do arquipélago.
Em sentido transversal, faz rápidos progressos a construção das skeletal routes, estradas nacionais que atravessam a cadeia central, ligando as duas costas. Algumas já estão prontas
(Morioka-Akita, desde 1964, Ishinomaki-Yokotê, desde 1965).
O que se tem em vista fazer é bem um desencravamento geral.
No que diz respeito à organização regional, quatro melhoramentos nas bacias fluviais, objetivando, simultaneamente, a luta
contra as inundações, a irrigação, a organização hidrelétrica, estão no programa há muito tempo, mas ainda incompletamente
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realizados. O mais famoso é o da bacia do Kitakami. Consiste
em barrar o curso a numerosos afluentes serranos, principalmente na cadeia Owu. Outro melhoramento organiza o Ani-Tazawa, na circunscrição de Akita; um terceiro, o Mogami; outro,
o Tadami. Este último é o que se acha mais adiantado: algumas centrais foram construídas, notadamente a de Otori, que
ficou pronta em 1964.
Mas a maioria dos projetos diz respeito a organizações urbanas e portuárias, para cidades ou zonas citadinas já desenvolvidas. A solicitude oficial não vai, particularmente, até aos antigos centros de fabricação da seda, Yonezawa e Yamagata.
Yonezawa continua sendo uma cidade-castelo tradicional, industrializada por seu daimio no século XVII, organizada segundo
o sistema da "fábrica" e ingressando nas atividades do tear mecânico no começo do século XX. As oficinas estão ainda dispersas em toda a cidade e se adaptam à tecelagem das fibras sintéticas. Yamagata, capital de circunscrição, acolheu indústrias
mecânicas, uma fundição e está atingindo 193 000 habitantes.
É sobretudo em função da costa que os projetos oficiais são elaborados, a tal ponto que a zona de Koriyama, situada no interior, está coordenada à zona portuária de Joban. Na costa do
mar do Japão, Sakata, que possui fundições e indústrias químicas, vai ser dotada com um porto industrial, o de Kita, cujo
funcionamento está previsto para 1970. Êle terá capacidade para receber navios de 10 000 toneladas. Akita, cidade de 216 000
habitantes, situada a 3 quilômetros do mar, já tem o seu porto.
Antiga cidade-castelo, capital de circunscrição, é ela modesta
aglomeração industrial, vizinha de minas de cobre e de campos
de petróleo. Aí se acham estabelecidas: uma pequena refinaria,
uma grande empresa de material ferroviário, uma fábrica de
papel e uma de adubos. Seu porto acabava de ser declarado, em
1965, foreign trade port, e vai ter uma zona industrial costeira
para indústria mineral dos não ferrosos e para matada. E o gabarito será suficiente para navios de 15 000 toneladas.
Qualquer que seja a previsão para o desenvolvimento da
costa do mar do Japão, é à do Pacífico, em direção à qual se
volta, nitidamente, o Tohoku, que se referem os principais projetos de desenvolvimento industrial e urbano. No norte, Hachinohê, cuja população passa de 189 000 habitantes, é, como Akita, e segundo um esquema freqüente no Japão, uma cidade-castelo, situada a alguns quilômetros da costa. Nesse lugar, um
205

porto se estabeleceu com indústrias pesadas (metalúrgicas) e
químicas. Declarado, pelo governo central new industrial city
zone, começaram, em 1965, trabalhos com o objetivo de criar,
aí, um segundo porto e uma zona industrial, onde foram construídas uma fábrica de papel de Mitsubishi e uma aceria da
Nisshin Steel. A bem dizer, a siderurgia, ligada à exploração,
em declínio, das areias ferríferas, está, aí, regredindo, e encaminha-se para a produção de aços com manganês. Mais importante
sob outra forma é a região industrial de Sendai. Eis aí mais
uma capital de circunscrição, antiga cidade-castelo, estabelecida a
certa distância da costa, onde é servida pelo porto de Shiogama
(3 milhões de toneladas), na célebre baía de Matsushima. A
diferença, porém, entre Sendai e as outras sedes administrativas
de circunscrições do Tohoku está em que a sua indústria é muito
mais importante, a influência da cidade ultrapassa os limites da
circunscrição e sua população, em 1965, atingia 481 000 habitantes. Trata-se, por conseguinte, de uma metrópole regional,
cuja importante universidade também dá testemunho de sua
irradiação intelectual. Em 1965, começaram os trabalhos de
organização de uma zona industrial, compreendendo, em Sendai,
mais de 10 quilômetros quadrados e, em Ishinomaki (a leste
da baía de Matsushima), 0,7 quilômetros quadrados, enquanto
a de Shiogama está em vias de crescimento. A zona de Sendai
será dotada com vasto nível de águas, de 16 metros de profundidade, e poderá receber navios de 100 000 toneladas (de 10 000,
em Ishinomaki). Essa zona industrial se destina, na sua primeira etapa, a indústrias mecânicas e de alimentação e, no futuro, a indústrias pesadas. Uma dúzia de grandes companhias,
entre as quais a Tokyo Rubber, já está pondo de pé novas
fábricas. Sendai, portanto, está em vias de tornar-se um pólo
de desenvolvimento para a maior parte do Tohoku.
A zona de Joban, finalmente, é uma orla litorânea muito
ativa, com prolongamentos para o interior. De tal modo que a
bacia de Koriyama está destinada a integrar-se nela. Dois distritos urbanos estão previstos para administrar, o primeiro, um
grande Joban, o segundo, um grande Koriyama. A zona será
servida pelo porto de Onahama, cujos tráfego deverá elevar-se,
em 1970, a mais de 17 milhões de toneladas. Não somente
indústrias derivadas da hulha, fundições de metais não ferrosos
e fábricas de cimento se estabeleceram na costa, como também
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acabam de ser construídas, ou estão em construção, a passo
acelerado, novas fábricas: a refinaria de cobre de Onahama, com
sua chaminé de 171 metros, produz, numa primeira etapa, 5 000
toneladas de cobre eletrolítico; fábricas de ácido sulfúrico, de
zinco, de papel, elevam-se na costa, e, no interior, fábricas de
maquinaria de precisão. Para além do limite oficial do Tohoku,
a zona industrial de Joban encontra-se com a de Hitachi, onde
a empresa do mesmo nome desenvolveu, a partir de importante
mina de cobre, toda uma indústria de aparelhamento elétrico.
Do mesmo modo, está-se bem perto dos laboratórios nucleares
de Tokai Mura. De uma ou de outra aglomeração industrial,
passa-se para o grande centro do Kanto, cuja proximidade explica a industrialização dessa orla sul do Tohoku, tão diferente
do resto da região.
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CAPÍTULO III

KANTO, BACIAS CENTRAIS,
HOKURIKU
A região a ser estudada neste capítulo compreende 13
circunscrições (Ibaraki, Tochigi, Gumma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Nagano, Niigata, Toyama, Ishikawa,
Fukui). Poder-se-ia discutir a respeito de seus limites exatos e
juntar-lhe uma parte da circunscrição de Gifu, cujo nordeste,
montanhoso, lembra a de Nagano. Não obstante, Gifu está demasiado voltada para Nagoya para ser estudada aqui.
Todo o citado conjunto, que atravessa Honshu de um mar
a outro, está centralizado na grande crispação da cadeia do
arquipélago nipônico: é, portanto, uma região fragmentada, que
compreende uma fachada para o mar do Japão, a maior parte
dos "Alpes japoneses", a Fossa Magna, com seus relevos vulcânicos e suas bacias interiores, e finalmente o Kanto (ou
Kwanto), isto é, a planície de Tokyo, a maior do arquipélago
(cerca de 12 000 quilômetros quadrados), e suas orlas montanhosas e peninsulares.
Exceção feita do sul do Hokuriku, que depende de Nagoya
e mesmo de Osaka, toda a região sofre a influência de Tokyo,
cujo desenvolvimento gigantesco domina a vida econômica.
Não há o que admirar no fato de que, malgrado a presença das montanhas, o conjunto aqui estudado seja povoado
densamente. Com 75 000 quilômetros quadrados, contava êle
em 1965, 34 milhões de habitantes, a saber, uma densidade de
450 indivíduos por quilômetro quadrado. Em 1/5 da superfície do arquipélago, vive mais de 1/3 da população.
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O relevo
O relevo condiciona toda a geografia da região. Dele depende, estreitamente, a distribuição dos climas e a das atividades
humanas.
A crispação das duas zonas estruturais do Sudoeste do Japão, a interna e a externa, encurva as direções tectônicas para
o norte, combinando-se com uma elevação de conjunto: assim,
o oeste de nossa região é uma série de altas cadeias ou de altos
blocos. Um deles, formado pelos montes Akaishi, o mais meridional, pertence à zona externa, ao passo que os mais setentrionais, os montes Kiso e Hida, representam a extremidade da
zona interna. A altitude de todos estes blocos é de mais de
3 000 metros. O mais alto cume, o Yari, atinge 3 180 metros.
Eles conservam neves até o mês de agosto. Abrigaram, durante
o último período frio do Quaternário, geleiras em circo. Apresentam um relevo de cristas, que lhes valeu o nome de Alpes
japoneses e que atraem numerosos alpinistas. Relevos que tais
são em geral recortados em rochas cristalinas, como os gnaisses
dos montes Hida, mas alguns vulcões ainda ativos vieram ajuntar-se-lhes. Em Tateyama, um empilhamento de correntes de
lava, transformado em planalto pela inversão de relevo vulcânico,
permanece em um nível inferior ao do cume cristalino. Mas em
Ontakê um grupo de estrato-vulcões terminado por um grande
cone com cratera repousa sobre um soco de 2 000 metros e se
eleva até 3 063 metros. O mesmo acontece no Norikura (3 026
metros) e no Hakusan.
Linhas de fragmentação ou fossos tectônicos resultaram em
longos vales, mais ou menos largos, separando os blocos montanhosos: assim o longo fosso de Ina, seguido pelo médio Tenryu;
assim também o deslocamento situado justamente a leste, seguido
sucessivamente por pequenos rios; e, finalmente, o baixo Tenryu.
Todas esas montanhas do oeste são brutalmente interrompidas pela grande falha sul-norte, que marca a borda ocidental
da Fossa Magna, de Shizuoka, no Pacífico, até Itoigawa, no mar
do Japão. A Fossa, esse acidente mais importante da estrutura
de Honshu, é, na realidade, muito complicada. Antes de mais
nada, acha-se-lhe mascarada a borda. Por outro lado, a fossa
não é contínua, nem para o geólogo, nem para o geógrafo. No
interior, interrompem-na fragmentos de blocos ou de cadeias.
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Assim, a cadeia plissada do Chichibu, cuja estrutura lembra a
da zona externa, mas seguindo um alinhamento noroeste-sudeste,
alinha, a oeste de Tokyo, seus afloramentos de primário, de
secundário e de terciário. Do mesmo modo, linhas de montanhas
oeste-leste atravessam em faixas paralelas as penínsulas de Miura
e de Boso, que enquadram a baía de Tokyo e são cortadas,
simultaneamente, pela baía e pela costa do Pacífico. Podem-se
considerar esses elementos dobrados como uma parte das cadeias
de além-Fossa Magna e coordená-los às do Tohoku. Mas é
preciso confessar que eles não têm nem a sua direção, nem a
sua aparência. Em todo o caso, os montes Abukuma lhes são
perpendiculares e se constituem de terrenos diferentes. Preferível afirmar que a noção de Fossa Magna é muito confusa e
que só a falha ocidental é clara.
A Fossa é tanto menos visível na topografia quanto foi
mascarada por erupções vulcânicas. Grandes vulcões transformaram a depressão geológica em altos relevos. Trata-se, antes
de mais nada, em pleno oceano, da esteira, na direção sul-norte,
das sete ilhas Izu, sendo que a mais próxima dentre elas da
terra firme, Oshima, tem um vulcão muito ativo, ao mesmo
tempo explosivo e quase havaiano, já que lavas rolantes muito
fluidas guarnecem o fundo de sua caldeira em atividade. Trata-se,
depois, dominando a baía de Sagami, do vulcão de Hakonê,
que não vai além de 1 400 metros, mas que, com sua grande
caldeira e suas sete cúpulas centrais, constitui o tradicional obstáculo na estrada do Tokaido. Justamente ao Norte, o Fuji,
inativo desde 1707, é, com seus 3 776 metros, o ponto culminante e a montanha sagrada do Japão. Seu cone regular, que
anualmente é escalado de etapa em etapa, por 300 000 peregrinos, encobre uma estrutura complicada. O cone atual, com
sua cratera, veio recobrir um Fuji já existente e um outro vulcão,
ainda mais antigo, o Asitaka, que lhe aflora no flanco norte.
Outros vulcões explosivos, quase tão imponentes, elevam-se na
Fossa ou em sua borda oriental: o Yatsugatakê (2 899 metros),
vulcão extinto, com cúpula de lava, e o Yakeyama, pouco mais
baixo, de igual estrutura, porém ativo e que domina o mar do
Japão.
Com o Asama, vulcão explosivo, ativíssimo, pois provocou
duas mortes em 1961, e escrupulosamente vigiado por um observatório, começa a cadeia sul-norte, que acompanhamos no To211

hoku (cadeia Ou). Na região que ora estudamos ela apresenta
diversos grandes vulcões ativos, inclusive o Nasu, e alguns extintos, não menos grandiosos, entretanto, como o Nantai, que
domina Nikko.
Muitos relevos vulcânicos são acompanhados por lagos —
resíduos de lagos de caldeiras, como em Hakonê, lago de barragem por lava, como o Chuzenji, do qual a água escapa pela
cascata Kegon, ao pé do Nantai.
As depressões topográficas reduzem-se aos espaços não entulhados pelos relevos vulcânicos. No total, contam-se cinco bacias,
dispostas em andares entre 250 e 900 metros e drenadas, umas
para o mar do Japão, outras para o Pacífico. Uma delas, a de
Suwa, se distingue das outras pela presença de um lago que
bem parece ser devido a uma subsidência recente do nível ordinário. Em geral, essas bacias têm um fundo aluvionário, em
que corre o principal curso de água, cones de dejeção ou terraços
salpicados de cinzas vulcânicas e, às vezes, taludes marginais em
declive muito forte, como acontece na de Nagano.
A planície do Kanto, de Tokyo, bem diversa, é vasta e
aberta para o oceano, que a margeia largamente a leste e nela
penetra pela baía de Tokyo. Compreende toda uma série de
terraços aluviais, que cobrem quase 2/3 de sua superfície, ao
passo que as atuais terras de aluvião, constituídas pelos leitos
mais consideráveis dos rios costeiros e de seus braços em forma
de delta, ocupam lugar relativamente restrito. Os terraços estão
recobertos por um manto mais ou menos espesso de Kanto loam,
limo formado pela queda de cinzas por ocasião das erupções
dos vulcões vizinhos, principalmente do Fuji. Como na planície de Tokachi, em Hokkaido, foi possível seguir a sucessão
das camadas que o formam, mais ou menos alteradas em solo
edafológico pela exposição ao ar, ou protegidas, se um novo
salpicamento veio rapidamente fossilizar a cinza do precedente.
O aluvionamento recente encheu toda uma rede de vales da
época glaciária, ligados a um fundo de mar inferior ao atual,
de sorte que as sondagens têm atravessado, às vezes, mais de
30 metros de aluviões pós-glaciários. Um cordão litorâneo se
alonga pela costa leste, enquanto a da baía de Tokyo é ocupada
por pântanos que, pouco a pouco, estão sendo transformados em
pôlderes industriais.
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Nada de comparável existe, na costa do mar do Japão, à
planície do Kanto, uma estreita orla, não contínua, aliás, de
baixas planícies de aluvião, cortadas por* algumas colinas terciárias dissecadas, como as que formam a península de Noto e
às quais corresponde, no mar, a ilha de Sado. Estas planícies
aluvionais do Hokuriku acham-se comprimidas entre a montanha
e o mar. Somente a de Niigata, ou planície de Echigo, é bastante
grande. Todas são golfos entulhados. Apresentam, em geral,
do lado do mar, um múltiplo cordão costeiro, com alguns quilômetros de largura e encimado, às vezes, por altas dunas. Entre
as linhas do cordão, depressões pantanosas, especialmente na
bacia de Echigo. A baía de Toyama não foge à regra geral da
regularização, mas pelo menos o cordão litorâneo de dunas é
muito reduzido: as condições diferem das encontradas nas outras
margens do Hokuriku, porque a península de Noto se antepõe
ao sopro da monção de inverno. Do mesmo modo, a margem
aí não recua, ao passo que, nos outros setores, as vagas, no
inverno, atacam furiosamente o cordão de dunas. Outra originalidade da planície de Toyama: ela é formada por cones, constituídos de calhaus aderentes uns aos outros, em forte declive
longitudinal e que podem ser explicados, não como se pretendeu,
por um reviramento tectônico, mas pela carga considerável que
eles representam, adquirida nos Alpes japoneses. Prova disso
é que elevam o seu curso, a fim de estabelecer a inclinação de
equilíbrio. Esses "rios do diabo" oscilam em seus bancos de
calhaus, acima do nível da planície, entre seus diques artificiais.

Os climas
A variedade das maneiras como estão expostos e das altitudes confere à região do Kanto, às bacias centrais e ao Hokuriku três climas diferentes. O Hokuriku, sob uma monção
de inverno úmida, é mais chuvoso na estação fria do que no
verão. O inverno, aí, é particularmente desagradável, com seus
ventos violentos e seus céus nublados. Nem todas as precipitações caem sob forma sólida, sobretudo no sul, mas a neve é
particularmente abundante. A camada de neve cresce em espessura de sul a norte, mas principalmente da costa às primeiras
vertentes. Em janeiro, a mais alta espessura média é de 36
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centímetros em Niigata, na costa, mas de 98 em Nagaoka, ao
pé da montanha já se conheceram espessuras de 6 metros.
O habitat está adaptado a estas fortes quedas de neve.
Nas aglomerações, passeios cobertos, os gangi, estiram-se ao comprido das casas. Uma lucarna colocada no teto permite clarear
a peça central da habitação. Esta é maior do que a média das
outras peças, uma vez que se é constrangido a aí se confinar
vários meses. Uma espessura suplementar de tábuas ou de tapumes de bambus protege, por fora, contra a neve, as paredes.
Telhas de gancho saliente retêm a neve, evitando-lhe, assim,
os deslisamentos. A ocupação consistente em desimpedir as ruas
é, por sinal, penosa e representa um serviço municipal importante.
A adequação das casas está longe, entretanto, de ser perfeita: a
infiltração de umidade devida à neve em fusão apodrece as
vigas, aliás insuficientemente reforçadas para resistir ao peso.
Quanto ao sistema de aquecimento, êle não é outro senão a
lareira tradicional, que faz a todos tirítar de frio. E a emigração temporária, habitual no passado, remediava a falta de
trabalho no inverno.
Chove menos no verão e no outono do que no inverno.
Mas aquelas duas estações não são propriamente secas: por isso
é necessário fazer secar o arroz sobre árvores anãs, cujo tronco
é cortado a dois ou três metros acima do solo. Ou sobre estacas.
Recentemente, fundou-se em Niigata um centro coletivo de
secagem do arroz. Entretanto, violentas ventanias quentes podem produzir-se, principalmente na planície de Toyama. A defesa contra elas consiste em se colocarem pesadas pedras sobre
o telhado, assim como em cercar aldeias ou fazendas de uma
sebe de árvores unidas umas às outras. Em resumo, o índice
pluviométrico é, mesmo na planície, um dos mais elevados do
Japão: avizinha-se de 2 500 milímetros em Kanazawa e de 1 750
em Niigata, mais para o norte.
Na planície do Kanto venta muito menos. E ela é muito
menos úmida. Tokyo não recebe senão 1 500 milímetros de
chuva aproximadamente, com um máximo duplo de começo e
de fim de verão e um mínimo de inverno, o que não quer dizer
que a neve esteja ausente.
As bacias centrais estão situadas por entre as zonas mais
secas do Japão. Matsumoto só acusa um metro de índice plu214

viométrico, com uma distribuição que recorda mais a do Kanto
do que a do Hokuriku. A altitude de algumas dessas bacias
torna-lhes mais frio o clima: o inverno é rigoroso no lago Suwa;
quanto a Karuizawa, situada a 900 metros de altitude ao pé
do Asama, é a estação de veraneio dos habitantes ricos de
Tokyo, particularmente estrangeiros.
Quaisquer que sejam as diferenças locais, o verão, em
baixa altitude, é, por toda a parte, quente: em agosto a temperatura sobe a perto de 26°, até mesmo em Niigata. Posto que
em janeiro ela se mantenha, em média, na casa dos 2 ou 3 o ,
já se está, diferentemente do Tohoku, no Japão subtropical.

A vida agrícola
O caráter subtropical do clima traduz-se pela ubiqüidade
do arroz, pela freqüência da cultura dupla e pelo lugar que
ocupam, em certos cantões, a amoreira e a sericicultura. A intensividade é maior do que no Tohoku. Aqui se está no velho
Japão tradicional. Entretanto, diferenças locais são ao mesmo
tempo assinaladas na paisagem rural e no sistema de cultura.
Principalmente o fenômeno de periferia tem, cada vez mais,
influência sobre a agricultura de uma parte do Kanto.
A urdidura da vida agrícola difere de uma região a outra
e, também, de um tipo de terreno a outro, segundo as condições
físicas e o modo de desbravamento que presidiu à construção
do habitai. A planície de Echigo, que, de todo o Japão central,
é a que mais lembra o Tohoku, apresenta-se com longas aldeias-ruas, freqüentemente rodeadas de linhas de árvores; essas aldeias-ruas se prolongam pelos cordões de dunas ou pelas elevações
junto aos rios, únicos lugares secos; seus habitantes fazem a
cultura do arroz nas depressões, divididas em propriedades agrícolas pouco maiores que a média das existentes no país, característica que lembra o Tohoku. Geralmente se trata de estabelecimentos contemporâneos da conquista do solo para agricultura,
na época Tokugawa.
A planície de Toyama, pelo contrário, oferece um sistema
todo diferente: fazendas dispersas, cada qual dentro de sua sebe
de proteção que recorda, em ponto pequeno, o casebre nor215

mando. Esta dispersão é original e parece datar da introdução
de um sistema parcelário jori, na época de Nara.
Nas bacias centrais e na planície do Kanto, a ocupação
da terra deu variadas formas de habitat. O modo mais freqüente de fixação é a localização das aldeias junto a baixadas e
a terraços. Trata-se do modo pré-Tokugawa de ocupação, que
punha a render, do ponto de vista agrícola, somente a baixada
adequada à cultura do arroz. Na época Tokogawa, chegou-se a
canalizar água potável para os terraços, até então sem cultura e
apenas contando com algumas fazendas isoladas. Aldeias filiformes puderam aí estabelecer-se, mas sem plantações de arroz
e praticando, unicamente, culturas não irrigadas: são reconhecidas, distintamente, na paisagem e, bem assim, nos terraços do
Kanto, do mesmo modo que, por exemplo, na região de Chino
(bacia de Suwa). Mercê de desbravamentos muito recentes, posteriores à guerra de 1941-1945, foram ocupadas superfícies modestas, sobre cinzas vulcânicas, em grandes porções quadradas e
em ordem dispersa: assim ainda na região de Chino, ao pé do
Yatsugatakê.
A despeito de um êxodo rural importante, a proporção de
população agrícola permanece elevada: 35% na circunscrição de
Niigata; 42% na de Ibaraki (nordeste de Kanto), não obstante a presença da zona industrial de Hitachi; 28% na de Chiba,
que se industrializa muito depressa; e — fato ainda mais extraordinário — 1,8% na circunscrição de Tokyo, pouco extensa,
entretanto, fora da cidade. O nível de vida na zona rural continua baixo: na circunscrição de Ibaraki, a agricultura, de que
vive cerca da metade das famílias, não representa senão 1/4
da renda. A exploração agrícola existe, aliás, quase em toda a
parte, salvo na região de Niigata, abaixo da média japonesa:
de 20% na circunscrição de Fukui. Sem embargo, os progressos são rápidos.
Os sistemas de cultura mais simples de todos são os do
Hokuriku. A dupla cultura, aí, é rara, salvo na planície de
Toyama, que semeia forragem de inverno e onde o arroz ocupa
de 75 a 92% do solo: uma verdadeira monocultura, tanto para
venda quanto para o autoconsumo. As culturas não irrigadas
encerram-se nos raros terraços aluviais e nos cordões de dunas,
sobre os quais se pratica, perto de Niigata, a cultura das tulipas (3 milhões de bulbos são produzidos anualmente, destinando-se à exportação 30% dos mesmos).
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Os sistemas das bacias centrais e do fosso de Ina conferem
ao arroz um lugar quase exclusivo nas baixadas aluviais. A altitude contra-indica, aí, uma segunda cultura para o inverno.
Sendo, porém, pouco extensos esses terrenos baixos, a superfície coberta de arrozais permanece mais restrita do que em
qualquer outra parte. Uma variante se apresenta: a cultura de
árvores frutíferas sobre pequenas colinas. Ela é praticada no
meio dos arrozais do fundo aluvional da bacia de Suwa: no caso, assaz freqüente, de inundação, as árvores dão pelo menos
uma colheita de consolo. Mas a principal originalidade de semelhantes bacias está no importante lugar que aí ocupou a amoreira, cultivada em terrenos não irrigados, possibilitando uma
ativa sericicultura. Com a crise de 1929, a guerra de 1941-1945
e a concorrência das fibras químicas, a amoreira perdeu cerca
de 2/3 da superfície que ocupava. Ela ainda fornece a parte
mais segura das rendas em dinheiro. Mas foi, salvo na bacia
de Suwa, substituída, em terrenos inteiros, por culturas de frutas, que variam à feição da altitude das bacias. A de Nagano
veio a ser a segunda região do Japão quanto à produção de maçãs (a primeira é o norte do Tohoku). Mais em baixo, a bacia
de Kofu tira proveito das vantagens climáticas de suas encostas,
cultivando belas variedades híbridas de uva, muito pouco agradáveis ao paladar francês. Variados sistemas de policultura, praticados em pequenas propriedades rurais, combinam diversas
árvores frutíferas com a agricultura dos legumes. Em resumo,
as bacias centrais se contam entre as menos exclusivamente cerealíferas do Japão.
A planície do Kanto não atribui um lugar importante à
amoreira a não ser na orla noroeste, na região de Maebashi,
cujas culturas fazem lembrar as bacias centrais. No resto da
planície se cultiva arroz nas baixadas. Nos terraços, praticam-se culturas não irrigadas muito diversas. Nas baixadas, a agricultura é feita com mais cuidado em sua parte oeste do que em
sua parte leste. Nesta última é mais rara a dupla colheita (consiste ela, muitas vezes, em batatas-doces), e os rendimentos são
relativamente baixos. Na parte oeste, o trigo ou os legumes
de inverno alternam com arroz de verão. Na parte norte, onde
grandes fábricas para preparação do malte foram criadas, a cevada usada no fabrico da cerveja ocupa um destacado lugar.
Nos terreços, a introdução, por tarefas, da produção de hortaliças para aglomeração de Tokyo está tranformando a agricultu217

ra: a especialização pode apresentar-se em todos os graus. Entremos numa fazenda de Nobitomê medianamente especializada
na cultura de legumes. Aí se dá um lugar importante à criação
(cinco porcos, uma vaca, um bezerro, algumas galinhas). O
trigo é dominante no inverno, mas, depois da colheita, levada
a efeito em junho, cultivam-se feijões, melões (sobre camada de
palha), cenouras, berinjela, couve (uma aquisição recente),
porções de gramado para os jardins públicos de Tokyo. Aduba-se abundantemente a terra com a cianamida e fertilizantes
marinhos; prepara-se o estrume. Orlas cultivadas com chá fornecem a bebida familiar. Uma camioneta testemunha a abastança do proprietário e a ligação entre a propriedade explorada
e o mercado urbano. Assim, toda a região de Tokyo, ponto
por ponto, se tranforma em função da capital: o êxodo rural
impera ruinosamente, a cultura praticada em regime de tempo
parcial ganha terreno (estão neste caso 77% das propriedades
rurais situadas na circunscrição de Tochigi), a economia de
subsistência se transforma cada vez mais em semi-horticultura.
A uma distância maior da metrópole, a procura urbana,
que se antecipa à evolução dos regimes alimentares japoneses,
determina uma orientação dirigida no sentido dos produtos do
gado. A região de Chino é constrangida a esse tipo de produção
pela sua altitude: ela contribui para elevar o número de vacas
leiteiras da circunscrição de Nagano a 50 000 e a produção de
leite a 131 000 toneladas, o que é muito para o Japão. O norte
do Kanto evolui para a mesma produção, em torno de grandes
fábricas de lacticínios de tipo capitalista. Assim, a aglomeração
de Tokyo, não somente inerva a vida agrícola de seus arredores,
como também transforma, pela procura, a economia de regiões
periféricas.

A indústria tradicional da seda
Até aproximadamente 1930, a forma principal de colaboração entre atividades rurais e urbanas era uma seqüência de
ocupações criadas pela indústria da seda: a sericicultura, a fiação
e torção mecânica dos fios de seda e a tecelagem. A região
que estudamos era, e ainda continua sendo, no que concerne a
esta atividade, a principal do Japão, com a aglomeração de Kyoto. A zona de fabricação da seda compreendia, e ainda compre218

ende, as bacias do interior, o extremo sudoeste do Hokuriku
(região de Fukui e de Kanazawa) e as orlas oeste e noroeste
da planície do Kanto. Ela coincidia, por conseguinte, com a
em que se cultivava a amoreira, exceção feita para as regiões
de Fukui e de Kanazawa, mais dedicadas ao setor têxtil do que
sericícola. A distribuição continuou sendo a mesma até hoje.
Mas a cultura da amoreira e a sericicultura doméstica perderam, como já vimos, muito terreno, e a indústria da seda, por
seu turno, tem evoluído, cada vez mais, para tecelagem de
rayon ou de produtos sintéticos, assim como para outras indústrias. Resultou daí uma transformação da estrutura do emprego. As novas indústrias ocupam, principalmente, homens, enquanto a indústria têxtil tradicional recrutava, sobretudo, mão-de-obra feminina.
A indústria tradicional da seda organizou-se na época
Tokugawa, em função da seda bruta local e, ao mesmo tempo,
do algodão, vindos das planícies do Sul pelas estradas que atravessavam as bacias. Tendo a cultura do algodão desaparecido
do país, quando o arquipélago foi aberto para as importações,
e havendo-se a região de Osaka avantajado desde então, as regiões industriais do centro retornaram, todas, para indústria
da seda. Foi assim, notadamente a evolução da cidade de Osaka, à qual o Tenryu fornecia força motriz, na bacia de Suwa. A
modernização atual é acompanhada de certa concentração, limitada, todavia. Na bacia de Ina ela tomou uma forma cooperativista: cooperativas de sericicultores estão de posse de duas
fiações de seda de mais de 1 000 operários cada uma. Alhures,
ela é feita, sobretudo, nos moldes capitalistas e procura novos
produtos, ao mesmo tempo que novos mercados: assim, em
1964, a região de Kanazawa importou 185 máquinas de fazer
lã de fibras sintéticas.
A operação de fiação e torção mecânicas continua agrupada
principalmente nas bacias de Ina e de Suwa: a circunscrição de
Nagano, onde as respectivas atividades se situam, possui ainda
240 oficinas, mas a indústria de malharia não se desenvolveu
menos, perto de Suwa. A tecelagem e a fiação da seda disputam entre si o noroeste do Kanto: a primeira domina em Kiryu
e Isesaki, além de algumas localidades, como Gyoda, onde também se tecem fazendas de algodão e se trabalha em roupas feitas. Na região de Fukui a tecelagem quase que domina exclusivamente: é a primeira região do arquipélago, na parte relati219

va ao rayon. Conta 2 600 oficinas e 76 000 teares, dando serviço
a 35 000 operários (o quociente destas duas últimas cifras indica
o grau de automation) com uma produção de 493 milhões de
metros quadrados, dos quais 47% são tecidos de rayon e 35%
de fibras sintéticas. Essa produção está aumentando muito
(1964). A região de Kanazawa, onde a atividade têxtil é
menos exclusiva ( 3 1 % da produção industrial, contra 50% na
região de Fukui), tem 1 700 oficinas e 46 000 teares, a metade
das quais trabalha com fibras sintéticas.
Se é verdade que a indústria da seda se transformou, também é verdade que outras indústrias tradicionais continuam ainda
na fase do artesanato: o fabrico de instrumentos musicais de
corda na circunscrição de Nagano, fabrico que se beneficia da
excelente qualidade das madeiras da região, as ferramentas, a
cutelaria, pratos de cerâmica e quimonos de luxo da região de
Niigata, bonecas da região de Maebashi. Muitas oficinas que
produzem tais especialidades evoluem para subempreitada de
peças industriais, e algumas acabam sendo absorvidas pelos seus
clientes, segundo uma evolução em curso em todo o Japão.
Nas regiões de indústria tradicional e, em particular, nas
de atividade têxtil, implantaram-se e estabeleceram-se, cada vez
mais, Indústrias de precisão. A bacia de Suwa, a este respeito,
é típica. Às vésperas da guerra, logo após o período de marasmo
consecutivo à crise econômica mundial, muitas fiações de seda
se converteram em tornearias de obuses e em fábricas de acessórios para aeronáutica. Após a guerra, em fábricas de instrumentos de precisão. Enquanto a fiação, que representava, em
1929, perto de 95% da produção, caía, em 1960, a 12%, a
indústria dos instrumentos de precisão contribuía com 3 1 % para
as cifras indicativas da massa de negócios da indústria em geral.
As especialidades atuais consistem em instrumentos de óptica
(máquinas fotográficas: 1316 000 unidades em 1964, sendo
exportada a metade; microscópios: 17 000 unidades, representanto 80% da produção nipônica), além de aparelhamento eletrônico, autopeças, agulhas de máquinas de costura (120 milhões de unidades em 1964, isto é, 35% da produção mundial).
Fabricam-se também relógios de bolso, o que confere à região
de Suwa o apelido de Suíça do Japão. Muitas fábricas novas
trabalham de subempreitada para grandes empresas pertencentes à aglomeração de Tokyo. Ainda nesse particular a capital
exerce função de centro animador.
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As grandes indústrias e as cidades do
centro e do norte do Hokuriku
Uma certa independência em relação à capital caracteriza
as indústrias do centro e do norte do Hokuriku. Não se trata,
certamente, de uma independência financeira, mas as relações
entre subempreiteiro e cliente não dominam, aí, a produção.
Estão em jogo, por sinal, indústrias pesadas, derivadas do petróleo ou da produção de energia elétrica dos Alpes japoneses.
Com efeito, os referidos Alpes são, estamos lembrados
disso, a primeira região do arquipélago no setor da produção
hidrelétrica. Continuam, aí, sendo feitas instalações, já que a
central Kurobê 4, à margem do rio do mesmo nome, e que é
também, pela sua potência, a 4a do mundo, entrou em serviço.
Somente a circunscrição de Toyama produz, em 79 centrais, 7,5
bilhões de quilowatts-hora por ano. Uma indústria eletroquímica e eletrometalúrgica se desenvolveu, de uma parte, em pontos isolados da costa rochosa, a leste da planície de Toyama; de
outra parte, nas duas aglomerações da planície, Toyama e Takaoka. Em ambas estas cidades, a indústria se diversifica, aliás,
cada vez mais, e constrói, especialmente, máquinas variadas.
O gás natural, recentemente descoberto perto de Niigata,
e a proximidade do petróleo de Akita, têm, por outro lado,
orientado a primeira no sentido de uma indústria química, que
representa, na cidade, cerca de 1/3 do valor somado dos produtos industriais. Mas as indústrias mecânicas e diversas
ocupam, também, um lugar importante. Niigata, principalmente,
acha-se no centro de toda uma região ativa, que engloba as localidades situadas entre a montanha e a planície, até Nagaoka, e
cujas industriais tradicionais evoluem rapidamente.
Todo esse litoral se organiza, planície por planície, e a
rede urbana é caracterizada pela existência de um centro local
em cada uma delas, com uma única exceção, Toyama, marcada
pela dualidade Toyama-Takaoka, a segunda, todavia, subordinada
à primeira. Niigata e Kanazawa têm, cada qual, mais de 300 000
habitantes (356 000 e 335 000, respectivamente), enquanto Toyama se acha aquém de 240 000, não chegando ao nível de suas
rivais, a não ser acrescentando-se-lhe os 139 000 habitantes de
sua brilhante parceira.
A falta de um porto natural, porquanto a costa é baixa e retilínea, constitui uma das inferioridades do Hokuriku. Outra in221

ferioridade é assinalada pela distância dos centros vitais, que
coloca esta parte do litoral numa situação secundária, evitada,
durante muito tempo, pelos investimentos. Os planos oficiais
de desenvolvimento procuram remediar esse duplo handicap
pela organização de portos e de zonas industriais portuárias,
como também pela construção de auto-estradas. No plano de
1964 foi prevista uma Nova Zona Urbana Industrial em Niigata,
e, em 1965, criou-se um distrito urbano, agrupando 21 comunas: será desdobrado o porto de Niigata, construindo-se o do
leste, equipado para navios-tanques de 50 000 toneladas. Calcula-se que o tráfego será de 7 milhões de toneladas em 1970
(no atual porto do oeste houve, em 1964, um movimento
de 3,8 milhões de toneladas). Toda a zona se restabeleceu bem
dos estragos do tremor de terra de 1964, e o plano de equipamento começou pela reconstrução, cujo término data apenas de
1967, segundo todas as previsões. Entre Toyama e Takaoka,
uma segunda "Nova Zona urbana industrial", também com nova
zona portuária, anexa ao atual porto de Toyama, está prevista.
Contará com 9 quilômetros quadrados de terreno. Todo este
espaço, segundo se prevê, evoluirá para a indústria petroquímica.
Kanazawa também terá o seu porto, com gabarito previsto de
15 000 toneladas e tráfego anual de, aproximadamente, 6 milhões. Trata-se, portanto, de abrir o Hokuriku para sua vocação
marítima e, simultaneamente, para o comércio com a União Soviética e com a China Popular. É nessa direção que os interesses locais desejam ser orientados, aproveitando-se as vantagens
da posição geográfica.
Entretanto, é também para o interior do Japão e para a frente do Pacífico que os podêres públicos procuram abrir a região.
Evidente que hoje existem vias férreas, tirando proveito da existência das bacias interiores, para se ir até Tokyo e Nagoya.
Mas são lentas e pouco aptas ao tráfego pesado. Melhoramentos estão em execução, principalmente o desdobramento e a
eletrificação da via longitudinal. A organização das estradas de
rodagem dá prioridade inicial à construção de vias de turismo.
Entre estas existe uma grande via longitudinal, através das montanhas, destinada a valorizar os Alpes japoneses, já muito freqüentados. Prevê-se também, a construção de um túnel, sob
o maciço de Tateyama. Por outro lado, as três circunscriçoes
de Toyama, Ishikawa e Fukui, que criaram a Hokuriku Region
Development Promotton Conference, enquanto Niigata e Naga-
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no unem seus interesses na Shin-Etsu Economic Conference,
voltam-se, cada vez mais, para Osaka e Nagoya. Com este objetivo, decidiram acelerar a construção de duas auto-estradas:
uma, com 500 quilômetros de comprimento, teria conexão com
a do Tokaido e ganharia o Hokuriku, cuja costa seria ladeada por
ela até Niigata; a outra ligaria diretamente Toyama à região de
Nagoya. Assim, o Hokuriku, cuja indústria, de pouco tempo
para cá, se acha em plena expansão, espera atrair para sua porção
meridional e central capitais do Kinki e do Tokai (região de
Osaka e de Nagoya, mais próxima que as de Tokyo), e reorientar, em parte, a economia local.

A região urbana de Tokyo
Toda a geografia do Kanto é dominada pela expansão de
Tokyo. Esta capital se tornou, com Nova Iorque, entre os 26
existentes no Kanto, o mais populoso aglomerado do mundo.
Tem uns quinze milhões de habitantes, e é o primeiro centro
industrial do Japão (mais ou menos 1/5 de sua produção industrial ).
A cidade ocupa a borda da maior planície do país. As
ligações com o Norte são fáceis. São mais difíceis com as bacias centrais e com o Oeste, cuja estrada tradicional, o Tokaido,
deve transpor relevos, em particular o vulcão de Hakonê: a
estrada de ferro que lhe sucedeu passa, em Atami, por um túnel
de diversos quilômetros. A paisagem é caracterizada pela dualidade habitual da planície do Kanto. Terraços, com uns trinta
metros de altura, opõem-se à baixada, que aqui é deltaica. Se
é verdade que o grande rio Tone foi artificialmente desviado
para leste, pelo menos os rios Edo e Arakawa, com o braço do
Sumida, Tâmisa de Tokyo, atravessam a baixa planície, adubando-a com os seus depósitos aluvionais. A obstrução pelo
lodo não adequava Tokyo, portanto, a ser porto moderno: esta
a razão do desenvolvimento de Yokohama — a uns 40 quilômetros de distância e situado onde o mar tem grande profundidade
— que, separado durante muito tempo, hoje faz parte do aglomerado urbano da capital. É sobre um espigão de terraço que
foi construído o palácio imperial e seu parque, num lugar apropriado à defesa semelhante ao de numerosos castelos do país.
223

Tokyo, que se chamou Edo até a revolução Meiji de 1868,
foi, em seus primórdios, uma simples aldeia e, posteriormente,
ou depois do século XV, uma cidade-castelo de daimio. Foram
os shogun Tokugawa que, a partir do início do século XVII, a
fizeram compartilhar de sua fortuna e atraíram para o lugar
toda uma corte de daimios. O imperador, após a restauração
de 1868, transportou para lá a capital, dando-lhe o seu nome
atual de "capital do Leste". Longo tempo ela permaneceu pouco
industrial. Hoje, beneficia-se, ao mesmo tempo, da presença
do governo, da existência de áreas industriais portuárias e da
acumulação humana do Kanto. Nem o desastroso terremoto
de 1.° de setembro de 1923, nem os bombardeios aéreos da
guerra de 1941-1945 detiveram por muito tempo seu prodigioso crescimento.
Esse crescimento se fêz, graças a uma forte imigração. De
1955 a 1960, 40% das pessoas que se deslocaram no interior do
Japão se instalaram na aglomeração de Tokyo. 40% dos habitantes da cidade nasceram fora dela. A população é particularmente jovem, como de regra acontece nos centros de imigração:
em 1960, 37,6% da população da cidade se situavam entre
as idades de 15 e 30 anos, contra 27,6% para o Japão em
conjunto. A taxa correspondente ao elemento masculino (107,4
homens para 100 mulheres) é igualmente superior à da nação (96,5).
O centro da cidade é ocupado pelo imenso castelo e parque
imperial, cinturado de paredes de basalto e rodeado por um
fosso. Qualquer itinerário que atravessasse a cidade deveria, antes
da construção de um túnel, contorná-lo: é um pouco como se o
Bosque de Bolonha se situasse no centro de Paris e abrigasse o
palácio do Eliseu. O foco de atividade se localiza na planície
inferior, exatamente adiante do parque. Aí se encontram,â
estação central e o bairro dos bancos (Marunouchi). O centro
do comércio varejista é muito perto, com a célebre Ginza, onde
se acham algumas das grandes lojas. A maior parte das indústrias
instalou-se entre esse bairro e o Sumida, até mesmo mais adiante,
do mesmo modo que ao longo do porto e do canal marítimo
Keihin, que liga Tokyo a Yokohama e ao mar. Os bairros
residenciais estendem-se por todas as direções, mas muito particularmente para o oeste e o norte. É igualmente para o norte,
ou mais exatamente para o nordeste, separado, inevitavelmente.
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do centro comercial pelo parque imperial, que se encontra o
bairro intelectual, com o parque de Ueno, seus museus e a
maioria das universidades, entre as quais a de Tokyo propriamente dita, em seu campus. Todo esse bairro é tão acidentado
como o bairro comercial é plano: estamos, já, na zona dos
terraços e dos pequenos vales, que os recortam. Não esquematizemos demais, porém, o arranjo de Tokyo, que multiplica, em
cada bairro, seus parques e casas baixas e que tende, mesmo, a
fazer estourar seu centro de atividades, agrupando casas de
comércio varejista em torno de algumas estações, como, por
exemplo, Shinjuku, ou, sobretudo, Shibuya, que se torna, também, o Leicester Square ou o Montparnasse de Tokyo.
Visto da torre de televisão Tokyo Tower, mais alta do
que a torre Eiffel, o contraste entre os grandes edifícios do
centro e as casas baixas dos bairros residenciais surpreende particularmente. No centro, os buildings foram até 1962, com
efeito, grandes blocos, mais largos do que altos e se erigiram
em arranha-céus após essa data. Ao contrário, as pequenas casas
de madeira não pintada, tão típicas das cidades japonesas em
massas unicamente interrompidas por templos e campos de
base-ball, alternando-se aliás com os "grandes conjuntos" de estilo ocidental.
Yokohama propriamente dito lembra a paisagem natural
e a disposição de Tokyo, sem o palácio imperial: os terraços
de aluviões são, entretanto, aí, mais elevados ainda do que em
Tokyo, diminuindo o espaço disponível para o comércio varejista e as indústrias. Isezakucho, mais provincial, forma parelha com Ginza, porém tudo foi remodelado para a circulação
moderna. As indústrias pesadas estendem-se ao longo do porto
e do canal Keihin. Entre aquelas duas cidades, situa-se toda
uma zona de indústrias e de residências pobres, inclusive a cidade
industrial de Kawasaki, com mais de 850 000 habitantes, e o
aeroporto de Haneda.
O papel de Tokyo consiste, antes de mais nada, em assegurar todas as funções de direção do país, salvo, talvez, no
setor da indústria têxtil, onde a sede social de muitos dos grandes
negócios se localiza em Osaka. A capital, entretanto, centraliza menos do que Paris, na França, as atividades, porquanto
existem no Japão duas outras aglomerações metropolitanas, a
de Nagoya e a do Kinki. No duplo domínio da indústria e do
15
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comércio, não menos se destaca o papel preeminente de Tokyo.
Mesmo excluindo Yokohama, a capital, que conta 44% de
população secundária, contribui com 15% para a produção industrial do país. Antes da última guerra, tratava-se quase que
somente de indústrias de bens de consumo, de confecção, de
tipografias e de editoras. Depois da guerra, as indústrias de
base passaram a ocupar o primeiro lugar. Um terço do valor
somado da produção refere-se a máquinas elétricas ou mecânicas e a instrumentos diversos; outro terço totaliza a atividade
das indústrias de alimentação e químicas, dos produtos metalúrgicos e do equipamento de transporte. Tokyo detém o primeiro lugar do Japão quanto às indústrias de alimentação e
do mobiliário, à imprensa e à atividade editorial (três jornais
diários tiram cada um mais de 3 milhões de exemplares), à
indústria química, à do couro, à dos produtos metálicos, à de
máquinas e ferramentas, de instrumentos de precisão e quanto
a indústrias diversas. Grande originalidade da região metropolitana é o lugar aí ocupado pelas indústrias pesadas, sobretudo
às margens do canal Keihin e na região de Yokohama: refinarias
de petróleo, de 27 milhões de toneladas de capacidade total,
além da de Chiba, que ainda acrescenta a isso mais de 7 milhões (em 1965); acerias em Kawasaki e Mizuê, às margens
do canal já citado e, também, em Chiba.
Ao todo, no domínio das indústrias pesadas e leves, contam-se 60 000 empresas, das quais 99% empregam menos de
300 operários e representam 60% da produção (em valor).
Muitas destas pequenas e médias empresas praticam, como é
natural, a subempreitada, e a concentração as atinge visivelmente.
No que diz respeito ao comércio, em Tokyo se trabalha,
de acordo com os artigos, seja para o mercado local, seja para
o regional, seja ainda, como acontece no setor das máquinas,
para todo o Japão. As 200 000 empresas comerciais da cidade
realizam 30% das vendas do país. O comércio atacadista representa, por outro lado, 80% das vendas da aglomeração. O
varejista está dividido entre uma multidão de pequenas empresas, algumas grandes lojas e supermercados. O mercado financeiro é, evidentemente, o primeiro do Japão. No que diz
respeito ao comércio exterior, 60% das importações e 40%
das exportações (principalmente a maioria das exportações pesadas) passam pelo centro de decisões de Tokyo.
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O porto, mercê de sucessivos melhoramentos, recebe, desde
1953, navios de mais de 10 000 toneladas, havendo a esperança
de melhorar ainda mais. No de Kawasaki podem entrar cargueiros de minério de 20 000 toneladas. O de Tokyo propriamente dito é o 5.° do Japão; o de Yokohama rivaliza com o de
Kobê quanto ao primeiro posto, que já lhe pertence no que
toca ao comércio interior; não, porém, relativamente ao comércio exterior. Aliás, Yokohama tem o porto congestionado
de sorte que, desde 1966, parece que a balança migratória
tende a se alterar.
A palavra congestionamento aplica-se, por sinal, e cada
vez mais, a toda a conglomeração urbana. O tráfego está paralisado, as áreas industriais rareiam, e rara, também, é a água,
para fins de indústria. As explorações, por meio de bomba, do
lençol freático fizeram com que os terrenos do delta descessem
abaixo do nível ordinário. A poluição do ar é cada vez mais
temida.
Alguns destes inconvenientes foram remediados. No centro
construíram-se auto-estradas urbanas em plano elevado (sobrevias). Um monocarril (meio mal sucedido, aliás) liga Tokyo
ao seu aeroporto. Surgiram construções de habitações coletivas,
feitas por sociedades de economia mista, sendo que foi mesmo
construída, uma dúzia de novas cidades.
Um crescimento desses é controlado pelo Plano de Desenvolvimento da região principal, cuja autoridade se estende num
raio de centena de quilômetros, isto é, todo o Kanto e seus
arredores, abrangendo 26 000 quilômetros quadrados e mais de
20 milhões de habitantes. A região principal foi dividida, em
1961, numa zona urbana interior, compreendendo um espaço
compacto Tokyo-Yokohama, num cinturão verde (que, ao ser
anunciado, fêz nascer um indignado grito de protesto entre os
proprietários atingidos desta forma.por encargos) e cidades satélites, integrando, em maior ou menor grau, velhas aglomerações.
Mas, seja ou não planificado, o desenvolvimento se processa em todos os sentidos, e em todas as direções vamos encontrar novos estabelecimentos e zonas industriais e urbanas de
antemão preparadas para o acolhimento das indústrias e dos homens.
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Tal desenvolvimento progressivo se dá, inicialmente, nas
orlas marítimas. A zona de Keihin e de seus anexos cresce e
se organiza. O porto de Yokohama está em vias de aumentar
sua extensão: em 1968, novo quebra-mar vai duplicar a superfície
do já existente. Está em plena expansão a zona da indústria
petroquímica de Kawasaki. Ela é marcada pela competição de
duas grandes companhias, Nippon Petrochemicals e Tonen Sekiyu
Kagaku, cada uma das quais produzindo, em sua respectiva usina,
160 000 toneladas de etileno. Todavia, os novos arranjos se
efetuam sobretudo no prolongamento da costa, ao sul de Yokohama: a zona industrial da baía de Negishi e a de Nakatsu
foram recentemente transformadas em pôlderes. Em Negishi
estabeleceram-se 8 grandes companhias especializadas na indústria
mecânica pesada e a refinação do petróleo. Mais para o interior,
em Nakatsu, num parque industrial modelo, organizado pelo
governo circunscricional, com largas avenidas, foi decidida a
instalação de 76 fábricas, criando-se, assim, empregos para 40 000
pessoas. A zona de Yokohama também fomenta o desenvolvimento de diversas indústrias, como a têxtil, muito antiga no
lugar, e a de aparelhos elétricos, mais recente, que está sendo,
sobretudo, implantada no interior. Ela possui, ainda, os maiores
laboratórios de pesquisa aplicada de todo o Japão.
A segunda orla marítima em vias de desenvolvimento é a
do outro lado da baía de Tokyo, a região de Chiba, chamada
Keiyo, porque é a correspondente da região do Keihin. A indústria não cessou de desenvolver-se, desde que, em 1951, aí
se estabeleceu a grande aceria da Kawasaki Steel Corporation,
com capacidade, em 1966, para 5 milhões de toneladas anuais.
Conquanto algumas fábricas se hajam fixado distantes da costa,
como uma de cabos, outra de equipamentos, da Hitachi, a zona
de Chiba é ainda mais exclusivamente marítima do que a de
Keihin. Acham-se em vias de realização 113 quilômetros quadrados de pôlderes industriais. A quarta parte já entrou em
serviço, em princípios de 1965. Entre as grandes indústrias que
aí se estabeleceram, podem-se citar as seguintes: uma fábrica
de cloreto de amônio, uma de alumínio (37 000 toneladas por
ano), uma de transformadores, uma de cabos, um estaleiro naval
da Mitsui, duas refinarias de petróleo (no total, 7 milhões e
meio de toneladas de capacidade) e duas centrais térmicas. Uma
aceria gigante, a de Kimitsu, na extremidade sul da zona, foi
inaugurada em 1967 pela Yawata. Outros projetos dizem res228

peito à indústria química pesada. A zona, por conseguinte, se
especializa, como era possível esperar que acontecesse, na primeira transformação e na mecânica pesada.
A costa leste do Kanto é menos atingida pela onda de implantações industriais. Já se prevê, não obstante, que o porto
de pesca de Choshi se encontrará na ponta de uma zona industrial
litorânea, criada sobre a flecha de areia de Kashima, à qual
acaba de ligá-lo uma ponte de 1 200 metros de comprimento.
Vai-se construir, aí, um porto com gabarito para navios de
100 000 toneladas. Está prevista a instalação, também, de indústrias pesadas (metalúrgicas e químicas). A população é de
300 000 habitantes. Vai assim transformar-se uma das raras
margens solitárias do Kanto, e não mais haverá, absolutamente,
solução de continuidade com o setor setentrional, onde se instalaram, em Tokai-Mura, o Instituto de Pesquisa Atômica e todo
um centro nuclear, um centro médico de pesquisas sobre a radioatividade e um estabelecimento da Atomic Fuel Corporation.
Todo esse grupo confina com o de Hitachi, que por sua vez
fica próximo do de Joban e que estudamos, ao estudar o
Tohoku.
Se as orlas litorâneas já estão ou vão ser invadidas pela
indústria, as regiões interiores do Kanto, mesmo conservando
espaços de autêntica campanha, estão atingidas, também elas,
pela vaga. Foi, de início, a parte norte da planície, na região
de Utsunomiya, onde se estabeleceram usinas de metais não ferrosos (em Nikko, notadamente), fábricas de maquinaria elétrica
e de automóveis (Nissan). Uma dezena de zonas industriais foi
aí preparada. A região de Maebashi, onde a manufatura têxtil
constituiu, em pequenas oficinas, durante muito tempo, a principal atividade industrial, viu, pela primeira vez, em 1961, a
renda da agricultura superada pela renda da indústria. A administração circunscricional atrai para essa região indústrias de Tokyo e de Osaka. De tal modo que, de 1961 a 1963, a produção
industrial da citada região aumentou de 116%, cifra que bateu
o recorde em todo o Japão. Só a produção de máquinas quase
que quadruplicou, aí. De agora por diante estão sendo fabricados automóveis leves, teletipos, aparelhos de televisão, refrigeradores, lâmpadas, pepsi-cola... O oeste do Kanto representa,
talvez, a zona que mais se torna um como dormitório de Tokyo.
Prevê-se que a população alcançará quase o dobro da atual, entre
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1960 e 1975. Trata-se, provavelmente, em todo o Japão, da
região onde mais surgem habitações coletivas. A indústria também se desenvolve: as vendas de produtos industriais aumentam,
aí, acima de 20% ao ano. Ao lado das fábricas de tecidos, tradicionais, que produzem mais da metade da renda trabalhada a
máquina do país, estabeleceram-se no oeste do Kanto grandes
fábricas de cimento e de vidro, de caminhões e de material rodante, de aparelhos elétricos, laminadores, fábricas de plásticos
e laboratórios de produtos farmacêuticos. A água, naturalmente,
veio a faltar. Enormes adutoras em obras trazem-na do grande
rio Tone.
Por sua vez, os estabelecimentos de ensino superior se
descentralizam. Acha-se em construção, em Tsukuba, nos últimos contrafortes dos montes Abukuma, uma cidade universitária. A previsão é a de que ela terá 160 000 habitantes. Um
outro projeto se refere à região situada ao norte do Fuji.
As multidões metropolitanas concorrem para a atividade turística, existente em alguns recantos do Kanto: as lagunas de
leste, o vulcão de Hakonê e o Fuji, a estação climática e balneária de Atami, a península de Enoshima, que se tornou centro
de iatismo, o que resta da capital medieval de Kamakura, com
o seu gigantesco Buda de bronze, enfim a extraordinária Nikko,
para onde vão vários milhões de turistas, a fim de admirar os
mausoléus dos Tokugawa. É a cidade mais visitada, depois de
Kyoto e Nara.
Eis aí a prodigiosa região metropolitana de Tokyo, • uma
das duas regiões urbanas mais populosas do mundo e, sem dúvida, a mais dinâmica. O centro governamental, cultural e econômico do Japão, centro que representa quase um terço de toda
a massa de negócios do país, tão industrial como Paris, a Lorena e o Baixo-Sena reunidos, não se acha, todavia, isolado, no
meio de um deserto japonês: vamos encontrar duas metrópoles
nas regiões seguintes, ao longo da mesma costa. Tokyo não é
senão um dos três pólos do Tokaido. Na verdade, o mais
ativo.
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CAPITULO IV
A R E G I Ã O D E NAGOYA, O U T O K A I

A região de Nagoya, ou Tokai, estende-se da península de
Izu à de Kii e à passagem de Gifu, que a separa da bacia do
lago Biwa. É uma estreita orla de planícies ao longo do Pacífico,
indisputàvelmente subtropical (os primeiros solos ocres aparecem aí), com um interior montanhoso. Região de passagem
entre Tokyo e o Kinki, tem ela como eixo o Tokaido, de que
tirou seu nome, mais tarde. Esta grande via postal da época
Tokugawa, substituída, em nossos dias, por uma auto-estrada
de intenso tráfico e por duas ferrovias, a mais recente das quais
(concluída em 1964) figura como sendo a mais rápida do mundo,
é uma das mais freqüentadas. Mas o Tokai não é uma simples
região de trânsito: organiza-se ele em torno de sua metrópole,
Nagoya, cujos capitais participaram do equipamento hidrelétrico
da montanha e animam, hoje, a siderurgia regional. O desenvolvimento industrial, durante muito tempo adiado, se processa
agora num ritmo certamente inferior ao do Kanto, mas em todo
o caso superior ao ritmo médio de desenvolvimento da indústria
no Japão.
Em seus limites administrativos, a região compreende as 4
circunscrições de Shizuoka, de Aichi (sede administrativa: Nagoya), de Miê (sede administrativa: Yokkaichi) e de Gifu. A
região de Shizuoka, ou Sun-en, permanece um pouco à parte.
Ela tem sua originalidade agrícola (predomina o chá e a mandarina), seus centros industriais, seus portos. Não faz parte da
Chubu Economic Organization, que agrupa as outras três circunscrições. Mas o crescimento de Nagoya atinge-a cada vez
mais, a partir do oeste. Seu clima, seus vales dirigidos no sentido norte-sul e fornecedor de energia elétrica, aproximam-na
do resto do Tokai. A influência de Nagoya, se se mostra ainda
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limitada do lado do leste, tende a aumentar em direção do norte e a atingir uma parte do Hokuriku (lado do mar do Japão), ao qual irá ligá-la uma auto-estrada. Exclusão feita desta
zona disputada e nos limites administrativos das 4 circunscrições,
a região de Nagoya cobre 29 000 quilômetros quadrados, com
uma população de quase 11 milhões de habitantes. Tem, portanto, aproximadamente, o tamanho e a população da Bélgica ou
dos Países-Baixos.
O relevo
Seu relevo é, em todo o caso, muito mais movimentado.
As planícies não ocupam senão, e exclusivamente, 4 000 quilômetros quadrados. O território está encravado nos Alpes japoneses, alguns de cujos altos píncaros êle atinge, notadamente o
Hakusan e o Ontakê, e de onde descem grandes rios rápidos,
muito irregulares, enquanto o equipamento hidrelétrico não os
tiver julgado: o Oi, o Tenryu, o Yahagi e, principalmente o
Kiso engrossado pelo Nagara, o rio onde se pesca com o cormorão.
Esses rios vão dar em pequenas planícies constituídas, conforme os lugares, de colinas terciárias, de terraços aluvionais
antigos, de aluviões atuais, de lodo emerso e de flechas de areia.
As rochas sedimentares terciárias formam as colinas da região de
Shizuoka, recobertas, aqui e ali, de aluviões antigas e de cinzas
vulcânicas. Muito argilosas perto de Seto, justamente a leste
de Nagoya, elas são exploradas, aí, para a indústria cerâmica. As
aluviões antigas predominam na planície de Esê, não deixando
os principais leitos recentes senão vales estreitos. Quando à planície de Nagoya, ou de Nobi, é formada no nordeste, onde
vai ter o Kiso, de cones de dejeção coalescentes, ao passo que,
no oeste e no sul, dominam as aluviões atuais, que desembocam
num fundo de baía, convertido em pôlderes, os waju.
Há lugares em que os espigões da montanha chegam até
o mar: são as cadeias estruturais secundárias, que prolongam as
direções tectônicas longitudinais do Japão, notadamente na península de Atsumi e, também, na região de Gamagori. As planícies, em conseqüência, se acham separadas umas das outras:
as pequenas desembocaduras fluviais da região de Shizuoka,
como a planície do Oi, a baixada do Tenryu, com sua flecha de
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areia e a laguna de Hamana, as planícies de Mikawa, situadas à
margem leste da baía de Isê-Atsumi e separadas em duas pelas
colinas Gamagori; a península montanhosa de Chita (com mais
de 200 metros de altitude), que biparte a baía, dando-lhe às
margens seu traçado lobado, separa as planícies de Mikawa da
de Nobi, onde se acha Nagoya. A planície de Nobi é a maior
de todas, ou a menos pequena (1 600 quilômetros quadrados).
E por sua vez se prolonga pela de Isê, na margem oeste da baía
do mesmo nome( 2 1 ).
Os campos
Segundo a configuração dessas planícies, o sistema de habitação e o agrícola diferem. A planície inferior do Oi tem habitações dispersas por fazendas isoladas, o que é explicável pela
reocupação, após as catastróficas inundações de 1609 e de 1627.
A planície de Nobi estende as aldeias, aí situadas, sobre seus
diques, ou as comprime nos seus pôlderes. Neste ultimo caso,
entretanto, devido ao risco de inundações, as casas são construídas sobre pilotis, que as alçam acima de 3 metros do solo, pouco
mais ou menos. Os mais antigos de tais pôlderes remontam ao
fim do 1.° milenário, época na qual os templos budistas, como
grandes proprietários de pântanos marítimos, fizeram com que
os mesmos fossem cultivados. Mas o processo de secagem continuou até o século XIX e foi muito ativo no início da época
Tokugawa, aqui como em toda parte do país. Ao todo, foram
realizados 70 dos já citados waju. Atualmente, conquistam-se
de preferência áreas industriais, mas na embocadura do Kiso
ainda são organizados waju, como se fazia no passado. Em todo
o caso, os diques foram reforçados depois das ruinosas inundações de 1959.
A paisagem rural está marcada pelo parcelário jori da cultura de arroz nos terrenos ocupados há muito tempo, como os
da parte mediana da planície de Nobi, ao passo que a ocupação
mais recente, da parte alta e dos waju, lhe introduz um desenho
(21) Em todo esse relevo, nenhum vulcão, salvo nos limites norte
(Hakusan, Ontakê) e leste (Fuji), mas uma grande instabilidade tectônica. Em 1891, durante um tremor de terra, formou-se a falha de Neodami,
cujo valor de deslocamento (máximo) atinge 5 metros; e parece enormemente que a planície de Nagoya está sofrendo uma lenta subsidência.
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mais irregular. É a baixada do Tenryu que oferece a mais original das paisagens rurais: pequenos campos sobre outeiros dominam os arrozais, sujeitos à irrigação. De fato, existe o hábito
de, após cada inundação, se acumularem os materiais encalhados
em montículos, que, em seguida, são nivelados, transformando-se
em campos secos.
A agricultura repousa, naturalmente, no contraste entre o
arrozal e os terrenos não passíveis de irrigação, situados sobre
colinas ou pedaços de antigas aluviões. Somente na parte baixa
da planície de Nobi é que a cultura do arroz se mostra onipresente: esse cereal ocupa, aí, 90% do solo e sua cultura alterna
com um semi-alqueive de inverno. Aliás, o retrocesso da amoreira, considerável desde 1929 (trata-se de uma cultura que regrediu em perto de 90%), traduziu-se por uma diversificação
das plantações: segundo as zonas, ela cedeu lugar a cereais não
irrigados ou a legumes — este último, sobretudo, na periferia
das zonas urbanas. A sericicultura, decaída, foi substituída pelo
trabalho nas fábricas. A expansão industrial captou a mão-de-obra rural que a crise da seda havia desempregado.
Trabalhos de irrigação moderna transformaram terras de
campos secos em zonas de plantações de arroz. É o caso do
planalto de Hekkai, irrigado pelo sistema de canais Meiji, que
capta água do Yahagi; está sendo concluído, atualmente, o canal de Toyokawa, destinado a irrigar a parte leste da planície
de Mikawa e a península de Atsumi.
Alguns cantões do Tokai praticam, desde muito tempo, já,
uma agricultura especializada,, que lhes dá, no seu setor, um
indisputável primeiro lugar entre as regiões do Japão. Tal é
o caso dos arredores de Shizuoka. As plantações de chá do
planalto de Makinohara produzem mais da metade da colheita
nacional. A organização comercial está concentrada em Shizuoka, e ela é que responde, desde a era Meiji, pela especialização.
As frutas cítricas, sobretudo a mandarina, produzidas a leste
desse cantão, nas vertentes expostas do sul, representam 1/5
da produção japonesa. A horticultura, intensa, em estufas, sobre os cordões de dunas e na península arenosa que fecha a
baía de Shimizu, é a terceira especialização da costa Sun-en
(primeiro lugar no Japão quanto à produção de morangos).
Atualmente a horticultura progride nos arredores de Nagoya,
associada a poultry farms, que fazem da circunscriçao de Aichi a
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primeira região do país quanto à postura de ovos (mais de um
bilhão de unidades em 1966).
Importa adicionar à produção alimentar de terra firme a
que dão a laguna de Hamana e o oceano: a alga é cultivada na
baía de Isê; o porto de Yaisu é um dos primeiros centros de
pesca do Japão, especialmente em relação ao atum, posto em
conserva. O mar também dá pérolas: é na margem oeste da
baía de Isê que a empresa Mikimoto iniciou suas atividades;
e é onde ela possui suas jangadas.
A despeito dos progressos da agricultura, cuja renda subiu de 4 5 % entre 1960 e 1964, na circunscrição de Shizuoka,
foi principalmente a cultura praticada em regime de tempo parcial que elevou o nível de vida, graças aos salários pagos na
cidade. O fenômeno da industrialização e sua desigual intensidade, conforme os lugares, dominam, com efeito, toda a geografia do Tokai.

As indústrias e as cidades
Por muito tempo a indústria da seda, ligada à culutra da
amoreira e à sericicultura rural, foi a primeira da região. Produtos de fabricação local conferiam, também algumas, reputação
a certo número de pequenas cidades. Assim foi com a cutelaria de Seki e com a porcelana de Seto. Nada disso desapareceu,
mas semelhantes indústrias tradicionais não mais ocupam o primeiro posto.
A manufatura têxtil, desde a época Meiji, evoluiu para o
trabalho do algodão e da lã; hoje foram introduzidas, nesse setor,
as fibras químicas. Algumas cidades continuam essencialmente
votadas à atividade têxtil, como Tsu ou, sobretudo, Ichinomiya,
onde se fia e tece a lã e que mantém um papel importante no
comércio atacadista, malgrado a preeminência de Tokyo e de
Osaka. A indústria manufatureira de tecidos continua sendo a
primeira de toda a circunscrição de Gifu, que é principalmente
uma grande região de confecções.
Em Seto se fabrica, sobretudo, a porcelana rudimentar.
Trata-se de um fabricação a cargo de numerosíssimas pequenas
empresas, muito especializadas neste ou naquele modelo. O acabamento é feito em Nagoya. Quanto ao artesanato tradicional
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(fabricação de sombrinhas, lanternas etc), ele não desapareceu
de cidades, por exemplo, como Gifu.
As novas indústrias, que recentemente retiraram para si
a parte do leão, são as da construção mecânica, as siderúrgicas
e petroquímicas. Algumas se estabeleceram nas cidades da costa
Sun-en e do leste da planície de Mikawa: indústrias farmacêuticas, de polpa e de papel, na embocadura do rio Fuji; fábricas
de pianos, por sinal as mais importantes do mundo, em Mamamatsu; fabricação de motocicletas, de máquinas diversas, de automóveis, estes últimos em Toyata, onde a firma do mesmo nome
produziu, em 1967, 832 000 viaturas. A indústria pesada, representa-a a refinaria de Shimizu. Quanto ao projeto para instalação de um complexo petroquímico em Numazu-Mishima, fracassou, em face do risco de poluição local. Toda esta costa
do Sun-en é caracterizada por uma rede urbana em que se justapõem centros de sedes industriais, comparáveis entre si pela sua
importância: Shimizu (218 000 habitantes, em 1965), Mamamatsu (392 000), Toyohashi (238 000), Shizuoka (367 000).
Embora Shizuoka seja a capital, constata-se-lhe esta condição,
para maior proveito de Nagoya.
Nagoya, cidade que conta 1 935 000 habitantes, formam
com seus arredores, a conglomeração industrial de Chukyo, que
por sua vez, soma 5 milhões de indivíduos. Representa isto,
em seguida ao Kanto e ao Kinki, o terceiro aglomerado industrial do arquipélago, apresentando mais de 12% do valor globalizado dos produtos da indústria de todo o Japão.
Entretanto, o desenvolvimento de Nagoya foi retardado,
durante muito tempo, pela mediocridade das condições portuárias.
A cidade não passava de um centro regional que havia crescido,
como tantos outros, em redor de um castelo feudal, a alguns
quilômetros do mar, numa região de terraços baixos, de 5 a
15 metros de altura. À margem da baía achava-se o centro religioso de Atsuta, que só foi ligado a Nagoya em 1907. Neste
lodoso fundo de baía, aliás pobre em canais, só podiam acostar
barcos de pequeno calado. Faltava, nas proximidades, um porto
de águas profundas. Nada existia que se comparasse a Yokohama ou a Kobê. Foi preciso, por sinal, esperar o ano de 1907
para que o porto se abrisse à navegação estrangeira. Cavou-se
aí um canal de 9 metros aprofundado, posteriormente, para 12;
com respeito aos anexos industriais, dispõem de uma profundidade de 19 metros. Um grande quebra-mar completa as
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instalações, que nem por isso deixam de sofrer congestionamentos. A tonelagem atual é comparável à de Tokyo e de
Osaka, mas não às de Kobê e de Yokohama. Um terço somente
do tráfego tem caráter internacional, e uma parte do comércio
marítimo da região é ainda feita via Kobê e Yokohama. Pelo
menos o equipamento é suficiente para as indústrias pesadas.
Antes do recente desenvolvimento, Nagoya era, essencialmente, uma cidade de indústria têxtil. Juntamente com as cidades vizinhas, fiava e tecia lã e algodão, vivificando toda uma
zona rarefeita, que se estende de Gifu e de Tsu até Hamamatsu.
A indústria têxtil não representa mais, mesmo, completamente,
1/4 do valor total dos produtos industriais, mas o Chukyo, em
conseqüência, não está somando menos de 30% do valor global
da manufatura têxtil do Japão. Quase tanto quanto o grupo
de Osaka e muito mais do que o de Tokyo. Outra indústria
tradicional de Nagoya, a cerâmica, representa ainda perto de
9% do valor integral e ocupa, além de um elevado número de
pequenas empresas, a grande fábrica Noritakê, que contava, em
1961, com 3 900 operários propriamente ditos e empregados.
É devido à energia hidrelétrica, produzida nos cursos de
água do interior do país, que se introduziram novas indústrias:
a aeronáutica (Mitsubishi, notadamente), em relação à qual Nagoya é o primeiro centro do Japão, diversas indústrias mecânicas
e, principalmente, a da construção de máquinas para a indústria
têxtil (mais de 30% da produção industrial global, inclusive
aeronáutica). Mais recentes ainda, a siderurgia e a petroquímica
estão ligadas ao porto. Depois de somente haver produzido aços
no forno elétrico (Daido Steel Co.), Nagoya atraiu os capitais
da Fuji Steel e os dos bancos locais, com o que foram construídas fábricas integradas. A petroquímica não se instalou na própria cidade de Nagoya, mas em Yokkaichi, à margem oeste da
baía de Isê, onde uma refinaria produz mais de 6 milhões de
toneladas, enquanto, um pouco mais para o sul, das de Umaokoshi e de Owasê saem, respectivamente, 3 e 2 milhões. A
refinaria de Owasê foi acrescida de uma central para o fuel-oil.
Será uma das centrais de maior potência do Japão, pois está
prevista, para o ano de 1973, uma produção de 1,5 milhões de
quilowatts. Em Yokkaichi surgiu todo um complexo petroquímico, ocupando 7 quilômetros quadrados.
Nagoya também se acha à testa de poderosa região industrial. Atualmente, seus trunfos estão sendo revelados; em pri-
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meiro lugar, sua posição entre Tokyo e Osaka, a existência de
áreas industriais ainda disponíveis, o mais bem sucedido urbanismo do Japão, depois da reconstrução da cidade, com suas
largas ruas, que se cortam em ângulo reto, permitindo uma circulação moderna. A presente organização industrial e a que se
acha em projeto têm suas bases na dualidade de zonas portuárias e zonas do interior: entre estas últimas, a de Kameyama-Suzuka, perto de Yokkaichi e, por sinal, vizinha, também, da
costa, acolheu muitas indústrias mecânicas. No arrabalde norte
de Nagoya, a de Komaki-Kasugai já apresenta mais de 1 000
empresas. Organizam-se os pôlderes industriais, principalmente
o situado a leste da península de Chita (Kinuura industrial área),
onde se abriram a Tokai Electrode Manufacturing Co. e duas
acerias. Com vistas ao desenvolvimento faturo, projeta-se construir toda uma zona industrial na baía de Mikawa e arranjar a
baía de Suruga em Zona Especial de Organização Industrial.
O interior da planície de Nobi, em redor de Gifu, permanece
mais tradicional, mas deixa-se ganhar pela sedução geral do
meio. Seus centros locais substituem a influência de Nagoya,
cuja impulsão dá cada vez mais vida à região inteira.
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CAPÍTULO V

O KINKI, O CHUGOKU E SHIKOKU
O Kinki, o Chugoku, situados no sudoeste de Honshu, e
a ilha de Shikoku, defronte deles, estão dispostos em torno do
mar Interior. Poder-se-ia acrescentar-lhes a ilha de Kyushu, que
também dá para esse mar, porém seu relevo vulcânico difere
nitidamente do das regiões, pouquíssimo ou quase nada vulcânicas, a serem tratadas neste capítulo. Estudá-la-emos à parte,
em vista disso.
As três regiões aqui englobadas apresentam graus de desenvolvimento muito diferentes. O Kinki, ou Kansai, é o maior
centro deste todo, ao mesmo tempo pela sua importância histórica (êle conta, em Kyoto e Nara, duas ex-capitais do Japão),
pela sua atividade econômica e, sobretudo, pela de suas três
cidades metropolitanas, Kyoto, Isaka e Kobê; e, finalmente, pela
concentração humana que representa mais de 15 milhões de
habitantes numa superfície de 27 000 quilômetros quadrados, a
saber: uma vez e meia a população da Bélgica num território
menor do que o dela. O Chugoku não apresenta senão pontos
esparsos de atividade na costa do mar Interior, litoral chamado
San-yo, "flanco de um vale orientado para o sul", ao passo que
o interior e a costa do mar do Japão, San-in, "flanco de um vale
orientado para o norte", permanecem menos ativos. Quanto a
Shikoku... trata-se da menos industrial das quatro grandes ilhas
do país.
Ao todo, o conjunto aqui apresentado soma 26 milhões
e meio de habitantes, com uma superfície de 80 000 quilômetros
quadrados. Divide-se em 15 circunscrições (6 para o Kinki, 5
para o Chugoku, 4 para Shikoku). É, por conseguinte, pouco
mais vasto e pouco menos populoso que o conjunto integrado
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pelo Kanto, pelas bacias centrais e pelo Hokuriku. E contém,
do mesmo modo que êle, um grande foco de povoamento e de
atividade econômica.

O relevo
A estrutura opõe a zona externa, que forma a parte maior
do Shikoku e da península de Kii, à zona interna, na qual se
situam o norte de Shikoku, as margens do mar Interior e todo
o Chugoku. O grande deslocamento mediano que separa estas
duas regiões é um sulco bem assinalado, acompanhado pelo vale
do Yoshino, em Shikoku, e pelo do Kino, na península de
Kii. Êle não coincide com a margem do mar Interior senão no
oeste de Shikoku. Em seus pormenores, pode ser que o rio
Yoshino não se tenha fixado exatamente no deslocamento mediano, mas ligeiramente mais para o sul. Também pode ser que
o deslocamento se haja alargado em verdadeiro fosso, como no
curso a jusante do Yoshino ou no vale do Kino, que chega a
atingir vários quilômetros de largura, com toda uma série de
terraços aluvionais.
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Ao sul do deslocamento mediano, as montanhas da zona
externa apresentam alinhamentos longitudinais de rochas diversas,
com elevadas cristas em desordem, que atingem 1 981 metros
no Shikoku e 1 915 na península de Kii. Ultrapassam, portanto,
de muito, as altitudes da zona interna.
Esta última zona é formada de sedimentos primários e,
sobretudo, de granitos. O relevo típico do granito é, assim, a
um tempo, o das ilhas do mar Interior e o do Chugoku: quadriculamento de vales nas linhas de fraturas (oeste-sudoeste/leste-nordeste e norte-noroeste/sul-sudeste no Chugoku) localmente
dilatadas, acumulações de areia, dando lugar, em certas escarpas
mais resistentes, a paredes de rochas nuas. A altitude jamais
atinge 1 400 metros e se mantém, freqüentemente, em torno de
800. Segundo F. Ruellan, o relevo pode ser explicado por
grandes bombeamentos produzidos posteriormente à invasão do
mar miocênico, depois por extravasamentos locais de riolitos e
um triplo peneaplanamento ulterior, nitidamente perceptível no
planalto Tanba (noroeste de Kyoto). Novo bombeamento, iniciado durante a elaboração das referidas superfícies e, em seguida,
continuado, foi acompanhado pela formação de bacias lacustres
cheias de argila cinzenta pliocênica. Um episódio de furiosa
erosão (que se é propenso, hoje, a datar do período das camadas
terciárias do vale do Arno) depositou, na margem dessas bacias,
sobre as argilas, calhaus rosados. Os últimos estádios de erosão
é que formaram os vales e os terraços.
A intensidade desigual destes dois últimos episódios determinou o grande contraste de relevo entre o Chugoku e o Kinki.
No Chugoku, o planalto, moderada ou intensamente dissecado,
é cortado somente de vales com linhas de falha de fundo aluvional, depositado pelos cursos de água, cheios e instáveis. Os
fossos são raros. O Kinki, ao contrário, deve sua originalidade
à presença de quatro fossos pliocênicos: os do lago Biwa, de
Kyoto (ou Yamashiro), o de Nara, com seu anexo, o fosso de
Ueno e, finalmente, o de Osaka. Marginado de falhas sub-retilíneas ou de blocos inclinados, acidentados por pequenas colinas
residuais de granito, freqüentemente dessimétricos, como o do
lago Biwa, de beira abrupta para oeste e suave para o leste, não
chegam a mais de 2 000 quilômetros quadrados. Nem por isso
deixam de representar menos o coração histórico do Japão e a
zona mais ativa de todo o conjunto aqui estudado. Em geral
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estão separados por simples soleiras de colinas terciárias ou de
aluviões antigas; em suas bordas, há terraços aluviais, cones
de dejeção; no centro, o atual curso de água espalhou suas aluviões recentes e levanta o próprio leito. Apesar de seus depósitos, deixa subsistir um lago (pequeno lago seco, da bacia
de Kyoto, grande lago Biwa). Os citados fossos cortam quase
que inteiramente as montanhas de Honshu e oferecem uma passagem fácil do Pacífico para o mar do Japão, assim como para a
região de Nagoya, pela estreita entrada de Gifu. Não há a atravessar senão uma passagem de 4 quilômetros, entre o fosso de
Kyoto e o do lago Biwa, e outra de uma quinzena de quilômetro,
entre este último e o mar do Japão. Os cursos de água passam
em desfiladeiros de uma para outra bacia: é o caso do escoadouro
do lago Biwa, o Seta. Às vezes estes rios descrevem cotovelos
bruscos, entre duas seções retilíneas. Nenhum dos fossos vai
dar no mar, com exceção do de Osaka, o mais vasto (760 quilômetros quadrados) e formado, em parte, pelas aluviões deltaicas
do Yodo e de pequenos rios costeiros.
O revelo é diversificado por afloramentos locais ou pela
aparição do vulcanismo. Calcários formam, em pequena região
do Chugoku, a principal zona japonesa do tipo cárstico. Aikoshi-dai, crivada de colinas. O vulcanismo desponta, algumas
vezes, ao longo da costa do mar do Japão: um só vulcão, aliás
extinto, eleva-se com amplitude; é o Daisen (1713 metros),
cone de lava ácida, do que uma torrente forma entalhes nos
afloramentos esbranquiçados. Na costa norte do Shikoku, um
centro vulcânico que domina a planície de Sanuki recebeu a denominação de Sanuki Fuji. Um planalto de lava, massa tirada de
sua posição original por intermédio da erosão, dá testemunho
de um daqueles níveis de aplanamento pliocênico, raramente
bem conservados, por sinal, e acentua o fracionamento do relevo.
As costas de tais regiões diferem segundo a natureza do
relevo de que são constituídas e segundo os movimentos do solo.
A do mar do Japão é recortada nas duas extremidades por submersão de vales de linha de fratura, e apresenta na seção central
uma disposição particular: um horst de rochas antigas e terciárias, o maciço de Shinji, paralelo ao alongamento geral, está separado da massa do Chugoku por uma depressão alongada, cortada por uma passagem tectônica e fechada, a leste, por uma
flecha de areia; a oeste, fechada igualmente por uma flecha e
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um delta. Um lago separa o delta da passagem; uma laguna, a
passagem da flecha do leste.
As costas de Shikoku apresentam alguns setores com rias,
particularmente recortadas, como as do oeste. A costa do mar
Interior, assim em Shikoku como no Chugoku e nas ilhotas, é
conhecida como sendo uma das mais pitorescas do Japão, com
suas ilhas de granito desagregado em bolas ou de faces nuas,
arborizadas de alguns pinheiros e com sua sucessão de pequenas
planícies e de vertentes dispostas em terraços de cultura: é a
paisagem apresentada no filme L'ile nue.
Trata-se de uma superfície de erosão de tipo tropical, porém não totalmente concluída, e que deixa subsistir numerosos
relevos grandes e pequenos: cimos vulcânicos do Sanuki, cristas
de rochas antigas, tocos ou cúpulas de granito. Esta superfície
foi dobrada pelos movimentos tectônicos, e submergiu ao mesmo tempo por efeito de tais movimentos e pelo reerguimento
do plano de água pós-glaciário. Antes da submersão, ela formava zonas mais baixas, melhor aplanadas, em razão da menor
resistência da rocha, ou, como é possível, deprimidas por força
de movimentos rijos. Semelhantes zonas baixas deram os vastos
níveis das águas dos nada, enquanto as passagens entulhadas
de rochedos e de cúpulas são hoje estreitos-arquipélagos. O
mar é pouco profundo, uns 50 metros, em média. Os canais
são mais profundos, acima de 70 metros, em determinados lugares. Isto corresponde aos estreitos em que as correntes de
maré, muito violentas — apesar de as marés montantes não
ultrapassarem 3 metros, em virtude da diferença da chegada das
ondas de fluxo a cada extremidade — raspam o fundo de seus
depósitos arenosos.
Pequenas planícies aluvionais, donde surgem colinas, são
as regiões vitais do norte de Shikoku, como da costa San-yo.

Os climas
Os contrastes do clima não são menos vivos que os do
relevo. A costa San-in bem merece o nome que tem, de "flanco
de vale orientado para o norte": é uma costa com invernos aborrecidos e carregados de neve, assaz parecidos com os do Hokuriku, e com um total elevado de precipitações, superior a 1 500
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milímetros. A bacia do lago Biwa possui caracteres climáticos
bem análogos. As margens do mar Interior, mesmo tendo um
inverno pouco mais quente do que o de Tokyo (4.° ou 4,5.°
em janeiro), são relativamente secas. Não recebem 1200 milímetros. E, em alguns pontos da costa San-yo, nem mesmo 1
metro. O verão é a quadra mais chuvosa. Mas uma trégua em
julho levou a comparar esse clima ao do Mediterrâneo euro-africano, com o qual as afinidades são, a bem dizer, assaz remot a s . . . Quanto à costa sul do Shikoku e da península de Kii,
goza ela de um clima tépido no inverno (5 o em janeiro), sobretudo na ponta das penínsulas da região citada, cuja vegetação
é subtropical. O regime de chuvas, principalmente o regime estivai, é considerável: de 2,50 a 4 metros e até mais, com um
máximo nas partes expostas do sudeste.

Os campos
Ocupados desde a época Yayoi, organizados em grande
parte segundo o sistema jori, os campos das referidas regiões
guardam em numerosos pontos a marca de seu antigo modo de
ocupação. O sistema jori é muito pouco representado no Chugoku, mas subsiste no norte de Shikoku e, sobretudo, no Kinki,
onde a bacia de Nara constitui um exemplo admirável. Êle
se harmoniza com um habitat disperso ou concentrado. Assim
as planícies do norte de Shikoku tem um habitat disperso, ao
passo que a bacia de Kyoto e, notadamente, a de Nara, têm aldeias agrupadas.
As aldeias da bacia de Nara, com suas casas de pátio fechado e suas estruturas unidas não são encontradas, por sinal,
em outro lugar do Japão. Mais de 80 são aldeias fortificadas.
Foram-no, provavelmente, depois das guerras civis do século
XVI. Uma organização toda clânica reúne várias aldeias num
culto comum e em cerimônias agrícolas comuns celebradas no
templo da comunidade. A organização comunitária se repete
nas práticas de irrigação (ver adiante).
No fundo das bacias, os processos de secagem da época
Tokugawa foram notáveis. Assim, por exemplo, na baía de
Kojima, onde, continuados até o século XX, disputaram ao mar
perto de 10 000 hectares, divididos em assaz grandes parcelas
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regulares, com habitações dispersas e propriedades agrícolas superiores à média.
No conjunto das regiões estudadas, a paisagem rural difere,
com toda a evidência, entre os fundos aluvionais consagrados,
sobretudo ao arroz irrigado, os terraços aluvionais, raramente
irrigados, e as vertentes. Muitas destas, notadamente nas montanhas, permaneceram arborizadas para o fim de fornecerem a
madeira com casca e a de polpa. Mas, diferentemente do Norte
do Japão, muitas foram transformadas por paredes de pedra
seca em escadas de terraços não irrigados, distintas das escadas
de banquetas sem sustentação, que dividem em arrozais os pequenos vales de fundo plano. Esta organização dos terraços
com paredes de sustentação é característica das regiões do mar
Interior, das do vale do Kino e das costas oeste de Shikoku.
Outra característica das zonas estudadas é a larga prática
da irrigação, com a utilização de tanques e de represas artificiais, seguros por terraços. São eles encontrados tanto nas vertentes como nas planícies rasas, onde existem arrozais e onde
os cursos de água são insuficientes para assegurar uma boa irrigação. Os principais setores em que se pratica essa irrigação mediante a utilização de represas são a região de Sanuki (nordeste de
Shikoku), onde interessa a 70% dos arrozais, a região do Kino
e a planície de Osaka (48%); mas, principalmente, a bacia de
Nara. Nesta última, as represas artificiais somam 6 000, e irrigam 60% dos arrozais. Inserem-se no esquema do parcelário
jori de que algumas delas são, aliás, contemporâneas. A maioria dessas represas serve para irrigação dos campos de diversos
proprietários, sob a direção dos "pais da água", que regulamentam a distribuição do precioso liqüido e, em certos casos,
vendem o excedente em leilão.
A propriedade explorada é, em geral, pequena, particularmente na bacia de Nara (50 ares em média), no Sanuki (igual
extensão) e em outras zonas do mar Interior. O camponês só
assegura a própria subsistência com duas ocupações, o que não
é possível, a não ser nos subúrbios das cidades industriais. Isto,
portanto, é difícil no Sanuki e assaz difícil na bacia de Nara,
cuja distância em relação a Osaka é de uns trinta quilômetros em
média. O camponês também pode compensar a exigüidade de
suas terras com a prática de um sistema de cultura particularmente intensivo.
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Entre os sistemas de cultura, deve-se pôr de lado a horticultura dos subúrbios, como a que se pratica no cordão de terras
arenosas da baía de Osaka, ao sul da cidade. Do mesmo modo,
o extremo sul do Shikoku vale-se de seu clima particularmente
ameno no inverno para fins de culturas precoces, e apressa cada
vez mais suas colheitas mediante a utilização de coberturas de
vinílico. Os mais tradicionais sistemas aumentam o rendimento
do solo, praticando-se a dupla cultura: o recorde japonês, no
que diz respeito a esta técnica, detém-no o Sanuki, que a põe
em prática em 3/4 das terras. Até mesmo acontece que se transplantam no outono o trigo e a cevada, a fim de se chegar a uma
tripla cultura. Em compensação, a dupla cultura é pouco praticada na costa San-in e ao norte da bacia do lago Biwa, que se
aproxima daquela pelo seu clima feito de neve e que por isso
fica praticando o meio alqueive de inverno.
Os solos não irrigados são plantados largamente com mandarineiras, nas regiões do mar Interior e do vale do Kino. O chá
é cultivado em numerosos pontos, mas só dá lugar a uma verdadeira especialização nos arredores de Uji, perto de Kyoto. O
chá dessa zona é o mais reputado do Japão. Trata-se de uma
cultura de alto preço, praticada, desde séculos, em função do
mercado aristocrático de Kyoto. Assemelha-se muito, portanto, pelas suas origens, à prestigiosa viticultura da França medieval, ao passo que a região de Shizuoka lembra, antes, os
vinhedos em massa, de desenvolvimento recente. Os cereais de
inverno e os legumes de verão, em particular a batata-doce, esta
aquisição do século XIX, se distribuem mais uniformemente.
Uma especialidade do San-yo é a cultura da igusa, o caniço
com o qual são feitos os tatami, essas esteiras indispensáveis à
casa japonesa. A igusa, cultura de inverno, semeada em dezembro e colhida em junho, alterna com o arroz irrigado e ocupa,
na circunscrição de Okayama, 90% dos arrozais. Dá lugar a
um importante artesanato caseiro e a indústrias locais de trançamento por meio de tear mecânico.
A pecuária subministra às atividades rurais do Chugoku e,
notadamente, às da montanha um complemento importante.
Trata-se da criação de gado bovino de tração e para corte. Parece que se deve pesquisar a origem de semelhante orientação
na procura de carne para o exército durante a guerra sino-japonesa de 1894 e a russo-japonêsa de 1904. Praticada ao ar livre
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em alguns planaltos, a criação se faz, entretanto, mais freqüentemente, em estábulos, com aproveitamento, da forragem recolhida nas encostas e em meio às culturas dos campos. Cada propriedade agrícola tem só um ou dois animais adultos. Os criadores das montanhas vendem os novilhos a corretores, que os
revendem a agricultores das planícies. Estes, por sua vez, os
retêm durante dois ou três anos, a fim de utilizá-los na tração
e obter adubo, revendendo-os, em seguida, como animais de corte, para as aglomerações do Kinki.
As culturas itinerantes, que, antigamente, eram encontradas
nas montanhas do Chugoku e de Shikoku, regrediram muito.
Mantêm-se elas, algumas vezes, em Shikoku, graças ao método
de cultura rotativa do cereal e de um arbusto útil, o mitsumata,
que fornece o papel Japão.

A pesca e as criações marinhas
A pesca e as criações marinhas (ostras de Hiroshima, alga)
dão lugar, muitas vezes, a um gênero de vida misto, mais importante pelo complemento que traz aos orçamentos dos trabalhadores rurais do que pelo montante das presas. É, sobretudo, nas
regiões do mar Interior, e muito particularmente nas pequenas
ilhas, que êle se mostra inseparável da cultura: as aldeias dos
camponeses-pescadores alinham-se às margens das múltiplas enseadas, ao pé dos terraços plantados com batata-doce e na orla
de alguns terrenos em que é cultivado o arroz.
As margens do mar Interior e, notadamente, as do Sanuki
também se beneficiam de outro dos recursos marinhos: o sal.
Está-se, aí, na região mais "árida" do Japão, o que facilita a
exploração de salinas. Todavia, a evaporação não é suficiente
para que se entregue unicamente ao sol o cuidado de extrair-lhes
a água do mar. O método tradicional, irihama, consistia em
recolher a mistura de sal e de areia nas salinas; depois, em
fazer com que a água passasse através dos montes de areia salgada, a fim de se obter uma salmoura, que se punha a ferver. Os
métodos modernos, que triunfaram de uns anos para cá, substituem as praias de areia por compartimentos revestidos de betume preto, os quais absorvem o calor e facilitam a evaporação:
recolhe-se diretamente a salmoura e, depois de havê-la feito
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concentrar-se, mediante nova evaporação, em feixes de bambu,
deixa-se que ferva, em caldeiras que funcionam a carvão. Este
novo sistema é mais econômico em matéria de mão-de-obra. Mas
exige mais capitais. Operou êle, socialmente, uma transformação, além de haver feito evoluir o tipo artesanal antigo para
uma forma industrial.

Desigualdade do desenvolvimento industrial
A desigualdade do desenvolvimento industrial permite contrapor regiões retardadas, entre as menos industrializadas do Japão (Chugoku interior, San-in, todo o Shikoku, salvo a costa
noroeste, península de Kii) a focos de desenvolvimento muito
ativos: o (tradicional) de Kyoto, com suas indústrias ligadas a
um mercado de capital, a extraordinária metrópole de Hanshin,
há muito tempo fundada sobre a indústria e o comércio de Osaka
e, a partir do Meiji, sobre o desenvolvimento portuário de Kobê.
Quanto às margens do mar Interior, às bacias de Nara e do
lago Biwa, esses focos aparecem como uma vasta zona, onde,
em virtude do descongestionamento das indústrias do Hanshin,
se podem achar áreas industriais. Estão destinados, por conseguinte, a um brilhante futuro. Às margens do mar Interior, já
em parte industrializadas, antes do surto dos últimos anos, a
atividade se distribui por tarefas separadas, a indústria pesada
animando cada vez mais a orla marítima em alguns pontos e
vindo completar a diversidade industrial de certos cantões esparsos.
As condições de desenvolvimento da indústria podem ser
resumidas na presença da antiga capital e pelas facilidades de
circulação que o mar Interior oferece. O fato de que, durante
mais de 1 000 anos, de 710 a 1868, postas de lado algumas
interrupções, a capital, primeiro Nara, depois Kyoto, tenha feito
parte da região e haja necessitado de um porto acessível, o de
Osaka, mostra o porquê de uma acumulação de capitais, benéfica à indústria. Foi principalmente a partir do fim do século XVI
que os comerciantes de Osaka assumiram um papel de empreendedores e de banqueiros e que a industrialização teve o endereço da sua cidade, predispondo-a a tornar-se a metrópole da
manufatura têxtil, aquela que, no século XIX, iria lançar-se na
grande indústria moderna. É certo que Osaka tenha perdido,
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após a Restauração Meiji, seu papel portuário, porque a situação
da metrópole, edificada numa costa lodosa, não permitia mais o
acesso dos navios modernos. Foi então que, às portas da cidade
de Hyogo, se construiu, como em Yokohama, um porto de águas
profundas, e isto onde existia uma aldeia de pescadores, Kobê,
que por sua vez haveria de absorver a já citada Hyogo em seu
crescimento, vindo a ser o primeiro porto de todo o Japão.
O mar Interior forneceu os contingentes de marujos e, ao
mesmo tempo, as facilidades de circulação entre regiões complementares. Por êle foi que transitaram muitos dos produtos
reclamados pela aglomeração humana de Kyoto. Hoje, vê êle
passar as mercadorias vindas do sudeste da Ásia e da Europa,
principalmente o combustível: petróleo estrangeiro, carvão nacional de Ubê e de Kyushu, os quais asseguram uma energia
barata. As modernas operações de dragagem possibilitam sejam
superados lugares de porto tradicionais: os fundos de baía, situando-se ao lado de pequenas planícies aluvionais, são lugares
de eleição para novos pôlderes industriais. Não é de admirar,
assim, que novas zonas industriais despontem, uma após outra,
nas margens do mar Interior, e lhe valorizem o grande potencial
econômico.
As regiões fracamente industrializadas:
o San-in, o Chugoku interior,
a maior parte de Shikoku
As regiões que permaneceram estranhas ao desenvolvimento
industrial bem que constituem objeto de planos para esse desenvolvimento. A circunscrição de Kagawa (nordeste de Shikoku)
espera dobrar, em 7 anos (1963-1970), a renda de sua produção;
o San-in conta com a descentralização industrial; para melhor
repor Shikoku nos circuitos econômicos, foi projetada a construção de duas pontes gigantescas: uma no nordeste, por Naruda e pela ilha de Awaji, outra no norte, a de Seto, que ligaria
o Sanuki a Okayama. Nem por isso a situação atual fica menos
inferior à média do Japão.
A costa San-in não possui, nem um grande porto, nem uma
grande cidade. Só existem centros locais. As únicas indústrias,
aí, são as da confecção, em pequenas oficinas, da conserva de
peixes e, sobretudo, da madeira e da polpa, inclusive a grande
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fábrica da Nippon Pulp Industry, em Yonago: produz 95 000
toneladas de polpa (1964) e 22 000 de papel. Foram instaladas fábricas, recentemente, mas que continuam sendo de pequeno tamanho. A maioria trabalha de subempreitada para firmas de Osaka e de Kobê. Uma zona industrial se acha em vias
de organização no escoadouro da pequena planície de Shinji, de
Yonago a Sakai, com um wharf para barcos de 10 000 toneladas.
Parece, com efeito, que o San-in pode ser organizado em função
dessa planície, principal centro de povoamento, próximo do parque turístico do Daisen e muito bem situado em relação à Ásia
continental, cuja abertura para o comércio japonês poderá fornecer-lhe um trunfo.
O interior do Chugoku, pobre em planícies e, conseqüentemente, pobre, também, em população, é uma região que não atrai.
A principal atividade, no plano industrial, refere-se à exploração
das florestas. Existem, aí, recursos minerais, mas que não dão
lugar a importantes indústrias de transformação. O cr orno fornece 50 000 toneladas de minério por ano, 90% da produção
nipônica. Existem reservas de minério de urânio, com uma refinaria primária instalada no lugar. Nenhuma central nuclear,
todavia. As únicas grandes indústrias do interior estão localizadas na ponta dos cantões industriais do San-yo, em Fuchu, por
exemplo, mas não é possível considerá-las como indústrias do
interior.
A ilha de Shikoku, que cobre menos de 19 000 quilômetros
quadrados, conta pouco abaixo de 4 milhões de habitantes (densidade: 210, ligeiramente inferior à média nacional). Montanhosa e de povoamento periférico, exceção feita do vale do
Yoshino, mas desprovida de estrada de ferro na costa sul, ela
carece de um centro de atração e sofre das dificuldades de comunicação com Honshu. A importante mina de cobre de Besshi
abriu caminho ao complexo industrial de Niihama, na costa do
mar Interior, e à fundição da ilha de Shisaka, sem muito animar
o interior de Shikoku. O equipamento hidrelétrico continua
pobre, a despeito da construção da barragem do alto Yoshino, a
qual se insere num projeto de organização de toda a bacia.
Não obstante os esforços oficiais de coordenação, cada uma
das quatro circunscrições de Shikoku cuida de si mesma. A
de Kochi, voltada para o sul, fabrica 90% dos objetos de coral
produzidos no Japão, tem grandes fábricas de cimento, explora
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suas florestas, produz papel nipônico de elevado preço, o papel
estêncil, por exemplo (graças ao mitsumata), tem uma cutelaria
tradicional, que evoluiu para produção de material agrícola (Kyowa Agricultural Machinery Co. e Suzue Agricultural Machinery
Co.) e de armas de fogo: a Miroku Firearms, de Kochi, produz
70% dos fuzis de caça do país e exporta consideravelmente.
Mas, apesar de um plano destinado a dobrar a renda em 10
anos, nenhum projeto de envergadura se acha elaborado e, em
particular, nenhum pôlder industrial está previsto. A circunscrição de "Tokushima, tendo como eixo o baixo Yoshino e orientada para Osaka, fabrica, sobretudo, tecidos de algodão e artigos
têxteis de fibras artificiais. Está em organização uma New City
Zone: uma área de 2 quilômetros quadrados já foi preparada;
um complexo petroquímico e diversas fábricas modernas deverão,
aí, estabelecer-se; a produção industrial terá sido quadruplicada
entre 1964 e 1970. A extremidade leste da ilha em que se
situa a cidade de Tokushima está, realmente, em vias de desenvolvimento. O Sanuki, que forma a circunscrição de Kagawa, é
uma das regiões menos industrializadas. Isto pode ter como causa
o fato de que a água para fins industriais é rara, aí. Nessa
circunscrição se fabricam, sobretudo, produtos tradicionais: objetos de laça, luvas de crochê (80% da produção japonesa). Algumas indústrias modernas, de pessoal reduzido, estão, entretanto, representadas (instrumentos de medidas, por exemplo).
Acaba de ser criado um pôlder industrial em Sakaidê; a Daidyo
Oil deverá montar uma refinaria; a Kawasaki Dockyard, um
estaleiro naval. Mas, até agora, apesar da existência de planícies
povoadas e do papel de ponte de comunicação assumido por
Takamatso, por onde passam 80% do tráfego entre Honshu e
Shikoku, a indústria não representa senão 1/3 da renda da
circunscrição. A única região desenvolvida da ilha é o nordeste,
que constitui a circunscrição de Ehimê. O montante dos negócios
de sua indústria era, em 1964, da ordem de 831 milhões de
dólares, contra os 103 milhões de Kagawa. A indústria química
pesada, a petroquímica em particular (refinaria de Maruzen, em
Matsuyama), representa, aí, 40% do valor global industrial. O
capital Sumitomo, por outro lado, organizou o complexo industrial
de Niihama, baseado na indústria química e na dos metais não
ferrosos. A indústria do algodão dá vida a Imabari. A região
de Saijo foi designada pelo governo como New Industrial City
Zone, destinando-se à indústria química pesada e a volumosas
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fabricações mecânicas. O tipo de organização desta costa aproxima-se, portanto, do da do San-yo, situada defronte, na outra
margem do mar Interior.
A disposição centrífuga das quatro circunscrições de Shikoku traduz-se por uma rede urbana de quatro cabeças. As
quatro sedes administrativas têm, com efeito, população comparável, de aproximadamente 200 000 habitantes, sendo cada qual
o centro administrativo das circunvizinhanças. Somente a circunscrição de Ehimê conta com uma plêiade de cidades secundárias, além da sede administrativa, Matsuyama. Muitas destas
cidades secundárias, como Niihama, são centros industriais. Alhures, a pobreza, em centros urbanos, é a regra.
Kyoío e o Hanshin (Osaka-Kobê)
A região metropolitana de Kyoto e do Hanshin contrasta
com as regiões tardígradas do San-in, do Chugoku central e de
Shikoku. Ela produz, por si só, a quarta parte dos objetos
fabricados no Japão, e seu comércio atacadista representa um
terço das vendas do país. Perto da metade das exportações e
perto de um terço das importações passam pelos seus portos,
quase que exclusivamente pelo de Kobê. Somente a circunscrição
de Osaka emprega 20% de todos os operários do ramo têxtil do
país, e 26% dos trabalhadores da indústria mecânica. De ver
está que se trata da segunda metrópole do Japão — sendo a de
Tokyo a primeira — ocupando ela mesma, todavia, o primeiro
posto, no que diz respeito à indústria manufatureira de tecidos.
Prevê-se um desenvolvimento superior ao de Tokyo: a exposição
de 1970 deve ser tomada como símbolo.
É certo que, a partir da última guerra mundial, a importância
relativa da região declinou um pouco, em relação ao Kanto. A
centralização administrativa em Tokyo, a crise da indústria algodoeira, a perda da situação de entreposto colonial, que a proximidade da Coréia, de Formosa e da China lhe conferia, em relação
a Yokohama e a Tokyo, deram como resultado, de 1945 a 1955,
uma como sonolência, de que a região, agora, despertou. Ela
se lançou na siderurgia e na indústria petroquímica, mas, sobretudo, na fabricação de máquinas; remodelou sua indústria têxtil,
graças ao emprego de fibras químicas; seu grande porto, Kobê,
não perdeu a posição internacional, que lhe era própria. Ela está
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mesmo, hoje, excessivamente sem espaço dentro de seus limites,
e incorpora, na direção do interior e na costa, anexos.
A fisionomia de cada um dos seus três pólos é original.
Uma capital decaída, uma Manchester japonesa, um porto internacional, não se parecem, absolutamente, entre si.
Kyoto é a única das seis grandes cidades japonesas que se
situa no interior. Antes de mais nada, é uma cidade de prestígio,
graças aos tesouros de seu passado; é a capital milenária, que
conserva atividades industriais peculiares a uma capital, as quais
animam, ainda, centros de impulsão locais.
Situada na borda leste do fosso tectônico de sua região, a
pouca distância do lago Biwa, do qual se acha separada por uma
passagem estreita, que, portanto, conduz para o mar do Japão e
para o leste, ela é, ainda, mais bem ligada a Osaka, de que dista
uns quarenta quilômetros, num percurso não acidentado. A cidade se estabeleceu sobre a planície aluvional do rio Kamo, de
águas pouco abundantes e sensível queda longitudinal. Deve a
este último traço uma topografia plana e um solo bem drenado.
Só os contrafortes do leste fazem exceção.
Sobre essa planície, um plano de ruas perpendiculares pôde
facilmente estabelecer-se e conservar-se: o do sistema jori. Mais
de um milhão de habitantes (1 365 000, em 1965) vivem num
tecido urbano de perto de 3 000 hectares, cortado de parques, de
bairros fracamente povoados, como o bairro zen do noroeste, e
de zonas caracterizadas por pequenas casas apertadas entre si.
Poucos grandes edifícios modernos. A diferenciação funcional
dos bairros é relativamente fraca: entretanto, as fábricas são mais
numerosas no sudoeste (onde se erguia, antigamente, o célebre
pórtico de Rashomon, num bairro que as guerras destruíram).
Originais são as ruas do artesanato têxtil de Nishijin, situado
a noroeste, onde pequenas casas unidas abrigam teares.
O prestígio de Kyoto lhe confere, antes do mais, um papel
turístico (13 milhões de turistas, isto é, de pernoites, em 1964,
inclusive 200 000 pernoites de estrangeiros); 5% da população
vivem, direta ou indiretamente, do turismo. As universidades
locais desempenham um grande papel na pesquisa, notadamente
na pesquisa atômica. A cidade continua sendo, com toda a evidência, um dos centros administrativos mais importantes do
Japão.
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A indústria, aí, não é insignificante. Entretanto, a proporção
de população por ela empregada mostra-se ligeiramente abaixo das
cifras correspondentes de Tokyo, e só representa dois terços das
de Osaka. Muitas indústrias estão ligadas às velhas tradições da
cidade: a da porcelana, a do saque, a do papel de tabiques corrediços. A própria indústria têxtil, que permanece dispersa em
oficinas, onde vivem 15 000 tecelões, com 80% dentre eles acionando teares manuais, pertence à citada categoria. São tecidas
sedas, principalmente para quimonos. A tinturaria tradicional,
dita yusen, que trabalha com tecidos de seda brancos, soma, ainda,
3 000 estabelecimentos. Mas a manufatura têxtil está concentrada, também, em algumas empresas de tipo médio. No total,
ela representa a terça parte do valor somado dos produtos industriais. A indústria mecânica e a de material elétrico estão perto
de alcançá-la. Totalizam quase a quarta parte do valor global,
e fabricam motores de máquinas agrícolas, de máquinas têxteis,
qualquer espécie de aparelhos elétricos e eletrônicos, instrumentos
de medição, todos produtos de pouco peso para seu grande valor.
Com os outros estabelecimentos fabris da cidade, como os que
se referem à alimentação e ao papel para fotografias, a indústria
se apresenta sob a forma de empresas médias. A produção em
massa não está nos hábitos de Kyoto.
Osaka, apesar de suas origens antigas, participa muito mais
da vida moderna. É a verdadeira metrópole comercial e bancária. Ela dá solução a mais de 20% das operações de banco
do Japão e realiza acima da quarta parte das vendas de vulto.
A cidade propriamente dita conta 3 156 000 habitantes, e a
circunscrição, com uma extensão de 1 831 quilômetros quadrados, em 1965, soma 6 300 000. Durante o dia, este número
se eleva a 6 700 000.
A paisagem é, como muitas outras, a de um delta. Os
terraços aluvionais ocupam pouco lugar. A cidade tem tendência
para baixar de nível, devido à ação das bombas, e todas as
ribanceiras tiveram que ser cimentadas. Os tufões, sobretudo
quando coincidem com as marés altas, trazem consigo inundações
de gravidade. Todos os grandes edifícios têm que ser construídos sobre pilotis, mas a situação local oferece a vantagem dos
seus múltiplos canais, atravessados por 1 300 pontes: uma Veneza nipônica, mas sem os tesouros de arte da cidade dos doges.
Já principal porto das capitais, durante os períodos de Nara
e de Kyoto, ainda ornamentada com o seu castelo de paredes
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ciclópicas, é sobretudo na época Tokugawa que tem origem a
sua organização comercial. O foco dos negócios é "a ilha central"
(Nakanoshima). Tem ela um modo de ser internacional. O
resto da cidade, com suas casas baixas, é dos mais monótonos.
Suas fábricas, de pequena envergadura muitas delas, se dispersam pelos bairros e pelos subúrbios. Somente as indústrias pesadas se fixaram na frente do mar e ao longo dos principais
canais.
A manufatura têxtil, que fêz a fortuna de Osaka, já não
é a primeira, aí. Não agrupa, mesmo somada à indústria de confecção, senão 11% dos contingentes operários da cidade. É nos
arredores denominados Sennan, ao longo da costa, a sudoeste
de Osaka, que essa manufatura conserva o primeiro posto, ocupando mais da metade da mão-de-obra, na maioria das localidades. Nesses lugares, todas as operações de tipo têxtil estão
reunidas na fábricas que se localizam tanto na costa como nos
vales que recortam, em sentido dirigido para o interior, os terraços aluvionais. A cidade de Osaka reserva para si o que se
refere à organização comercial: 7 das 10 maiores companhias
japonesas de fiação de algodão têm sede nessa metrópole; as 3
outras, em Tokyo.
As indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico superam, cada uma de per si, o grupo têxtil, assim em valor
como quanto ao número de empregados. Na cidade de Osaka,
a metalurgia emprega 1/6 da mão-de-obra, e as indústrias mecânicas e de material elétrico, mais de 1/4. Em toda a circunscrição, apesar da preeminência do grupo têxtil no Sennan, a indústria mecânica o supera, no que tange ao pessoal em serviço. As
indústrias elétricas dedicam-se principalmente aos aparelhos domésticos e aos de televisão; a indústria química fabrica corantes;
a farmacêutica está muito adiantada. Quanto à siderurgia, instalou-se ela num pôlder industrial, em Sakai. Seu recente poderio não deve fazer esquecer as numerosas oficinas tradicionais, tão encontradiças na cidade, e que fabricam diversos objetos de consumo.
Os subúrbios industriais espraiam-se por onde existem lugares disponíveis. Todo o espaço existente entre Osaka e Kobê
já se acha ocupado. Aí se estendem as duas cidades-subúrbios
de Amagasaki e de Nishinomiya, cujas grandes empresas anun256

ciam os caracteres das indústrias de Kobê. Para o sul, nenhuma
solução de continuidade entre Osaka e o Sennan.
Segundo os planos de desenvolvimento, novas zonas de indústrias são organizadas em pôlderes e também no interior. O
pôlder de Sakai-Sempoku, com uma área de 21,8 quilômetros,
acolhe grandes empresas. No próprio porto de Osaka, o pôlder
de Nanko, com 6,6 quilômetros quadrados, foi rapidamente industrializado. No interior, uma zona especial para indústria de
confecções foi concluída em 1964, e outras, destinadas ao grupo
têxtil e ao do mobiliário, assim como a diversos entrepostos,
tiveram início. A Osaka Prefectural Smaller Enterprises Estates
Development Association instalou 800 000 metros quadrados de
terreno para pequenas empresas.
O trânsito suscita em Osaka o mesmo problema que suscita
nas outras metrópoles mundiais. Construiu-se um Metrô. Mas a
grande originalidade é a organização de uma via expressa, urbana, que, no entroncamento de Toyanaka, tem conexão com a
auto-estrada Meishin e se tornou o eixo interior do tráfego até
Sakai.
O porto, que fêz a fortuna da cidade, e que depois arrefeceu em face do de Kobê, nasceu de novo, graças às dragagens
correlatas com as organizações de pôlderes. O canal de 9 metros,
que só se compadece com cargueiros médios, vai ser completado
por vias de acesso aos grandes pôlderes, e oferecerá profundidades de 13 e de 16 metros. Muita coisa do tráfego atual é feito
por meio de barcaças, ou barcos auxiliares, porque cumpre atender
às necessidades dos canais. Por outro lado, o habitual congestionamento dos portos japoneses obriga numerosos cargueiros a
ancorar, amarrando-se a bóias, ao invés de acostar. O volume
das importações representa 4/5 do das exportações, e o comércio
internacional não atinge senão 1/4 do todo. Osaka é sobretudo,
um porto de cabotagem, o qual realiza quase que 9/10 do seu
comércio com as regiões do mar Interior e com Shikoku. O
essencial das relações internacionais, Osaka o deixa para Kobê,
que por sinal faz parte, e cada vez mais, do mesmo complexo
portuário de Hanshin.
Kobê é um porto para navios de grande calado. Ao pé de
um hirst, comprimido entre a vertente e o mar, estende-se êle
a oeste e a leste. Atacam-se-lhe as colinas, e a terra é levada
17
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por meio de um transportador, tendo em vista a formação de 6
quilômetros quadrados de pôlderes e a de uma ilha artificial de
6,7 quilômetros quadrados, ligada à cidade por um túnel e por
uma ponte: com fábricas, um centro comercial e um de relações,
análogo ao de Hong-Kong.
Igualmente congestionado, e vivendo por obra e graça dos
barcos auxiliares, Kobê viu realizar-se, em 1964, um tráfego de
35 milhões de toneladas, cifra tanto mais notável quanto não
inclui nenhum frete de refinaria de petróleo. Seu caracter essencial é marcado por uma orientação para o exterior: o trafego
internacional supera o nacional, ligeiramente. O interior a cujas
necessidades ele atende não é apenas a região em que se situa,
mas uma grande parte do Japão, porque a organização existente
para o comércio exterior é aí particularmente desenvolvida. Utiliza-se a região de Nagoya. Quanto a Osaka, é por Kobê que
aquela metrópole importa grande parte de seu material têxtil
bruto: não admira que o algodão ocupe, em valor, o primeiro
lugar no tráfego internacional.
Mas Kobê é também uma grande cidade industrial. Com
uma população de 1 216 000 habitantes, é especializada em indústrias portuárias pesadas, que se agrupam em empresas maiores do que as existentes em qualquer outra parte do Japão:
quase 2/5 do operariado prestam serviços em estabelecimentos
de mais de 1 000 trabalhadores. A indústria têxtil não está ausente, mas só ocupa 5% do operariado. Duas usinas siderúrgicas,
os dois estaleiros de construção naval, de Mitsubishi e da Kawasaki, uma grande indústria de pneumáticos e diversas fábricas de máquinas, estão incluídos entre os mais consideráveis estabelecimentos fabris.
Eis aí o grande conjunto de Hanshin, que agrupa o Sennan, Osaka, Amagasaki, Nishinomiya e Kobê. De oito a nove
milhões de habitantes aí vivem. Com os arredores do interior
e ajuntando-se-lhes a aglomeração de Kyoto, separada do conjunto por espaços em que se pratica a agricultura e que diminuem cada vez mais de tamanho, trata-se de um conglomerado
de 11 milhões de habitantes, comparável, pela sua estrutura policêntrica, à Randstad holandesa, mas duas vezes mais populosa
do que esta. Em suma, uma das maiores aglomerações humanas do mundo.
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O desenvolvimento industrial do Kinki interior
O congestionamento de Hanshin e as facilidades de desenvolvimento espacial que as bacias do Kinki oferecem fazem com
que a zona industrializada se estenda, de forma crescente, em direção do interior, ou seja das bacias de Nara e do lago Biwa.
Nara, uma das capitais históricas do arquipélago, lembra
Kyoto por sua situação — ao pé da abrupta escarpa oriental de
sua bacia — e pelo seu plano urbanístico, de ruas perpendiculares entre si. Tem os parques, entretanto, muito mais extensos.
Sua importância turística é igual à de sua vizinha, pois foram
registrados, em 1964, 10 milhões de pernoites. Cidade bem
menor do que Kyoto — só conta com 160 000 habitantes, dos
quais menos da metade vivendo aglomerada — é Nara, assim
como a sua bacia, pouco industrial. Mas o aumento da extensão urbana faz com que a superfície agrícola útil descresça, anualmente, de 4 quilômetros quadrados. As fazendas, em igual espaço de tempo, diminuem, aproximadamente, de 1 000 unidades.
A indústria têxtil já se instalou na região e a da construção mecânica faz rápidos progressos.
A bacia do lago Biwa, onde o artesanato florescia, até a
época Tokugawa, pouco participou da revolução industrial, até
estes últimos anos. Mas alguns grandes estabelecimentos fabris,
pelo menos, aí existiam: fábricas de cimento, fiaçoes de algodão,
fábrica de rayon, de motores. As condições atuais são muito
favoráveis: há presença de água para fins industriais, pura, em
quantidade regular, no lago e em seu escoadouro, desviada pela
auto-estrada Meishin. Em cada ano, mais de 20 estabelecimentos industriais são construídos, e, ao longo da auto-estrada, está
nascendo um verdadeiro complexo: cerâmica, mecânica leve, indústria de alimentação formam um conjunto bem adaptado à
situação de interior da bacia. Enquanto no ano de 1960 em
cada 7 de 10 fazendas se cultivava a terra sob o regime de trabalho em tempo integral, em 1963 este número caiu para 3.
A cidade de Otsu, na ponta sul do lago e perto de seu escoadouro, nem por isso tem menor ritmo de desenvolvimento.
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As zonas industriais do Kii e do San-yo
É, sobretudo, ao longo da costa, porém, que as novas zonas industriais vão sendo implantadas. No litoral da península
de Kii, ao sul de Osaka, na região de Wakayama, foram terminados, em 1965, dois pôlderes industriais, de mais de 1 quilômetro quadrado de área cada um. E ainda está sendo projetado um terceiro. O porto de Wakayama-Shimotsu foi designado como sendo special important port. Atribuíram-se-lhe créditos especiais. Quanto à tonelagem êle já é o 7.° do Japão (18
milhões de toneladas em 1964). A indústria pesada é que ocupa
o primeiro lugar, com grande vantagem, embora a têxtil, mais
antiga, se mantenha. A aceria de Wakayama, instalada pela companhia Sumitomo, produz 4 milhões de toneladas. Duas refinarias produzem quase 5 milhões de toneladas de petróleo. Fábricas de cabos, saboarias completam este arsenal da indústria.
Do outro lado do complexo de Hanshin, entre Kobê e o
estreito de Shimonoseki, em 350 quilômetros em linha reta, distribuem-se, ganglionarmente, as zonas industriais e urbanas do
San-yo. Muitas destas zonas englobam velhas indústrias locais,
modernizadas; muitas outras, ainda, cresceram em redor de uma
cidade tradicional, como Himeji, Okayama, Hiroshima. Uma,
a de Ubê, deve o existir à sua bacia hulhífera. Mas certas implantações ou extensões, relativamente à indústria pesada, são
feitas, sistematicamente, sobre pôlderes industriais preparados sob
os nossos olhos. Contam-se, ao todo, 7 regiões ou nódulos industriais, de leste a oeste, a saber: Harima (ou Banshu), Sul-Okayama, Bingo, Hiroshima-Kurê, Otakê-Iwakuni, Shunan, Ubê-Shimonoseki. As regiões de Harima e de Bingo se estendem
assaz amplamente para o interior e são as mais rarefeitas; as
outras se mantêm em situação costeira. Uma, a de Sul-Okayama,
foi classificada como Nova Zona Urbana e Industrial; várias
outras o foram como Zonas Especiais de Organização Industrial.
Projeta-se a reconstrução, na medida de via normal, da linha
férrea longitudinal que as une. Projeta-se, também, a construção
de uma auto-estrada, que prolongaria, até Shimonoseki, a via
Meijin.
A zona de Harima, ou de Banshu, é uma velha região de
predomínio da manufatura têxtil. Conserva ela, no interior, seu
caráter tradicional, desdobrando-se em fabricações de parafusos e
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em pequenas indústrias diversas. Na costa, a siderurgia e a
construção mecânica suplantaram a manufatura têxtil e se estabelecem, aumentativamente, em pôlderes industriais. Mimeji,
antiga cidade-castelo, com uma população de 367 000 habitantes,
é o centro terciário da pequena região, cuja fachada marítima se
estende por uns sessenta quilômetros.
A zona Sul-Okayama, que tem em Okayama o seu centro
administrativo (291 Q00 habitantes), não, porém, o seu centro
geométrico, é, principalmente, portuária. As indústrias existentes
antes dos anos sessenta são as das fibras químicas, da construção
naval, do ácido sulfúrico, graças, tudo isso, às piritas de ferro
de Yanahara, além de uma fundição de cobre, que faz parelha com
a da ilha de Shinsaka, próxima de Shikoku. Atualmente, a
extensão dessa zona está sendo feita por meio de novos pôlderes.
O de Konan, no próprio porto de Okayama, acolhe indústrias
diversificadas: madeira, refinaria de açúcar, central térmica e entrepostos necessários a toda a região. O de Mizushima é mais
espetacular; é o que vem a ser a Nova Zona Industrial e Urbana,
agrupando 34 comunas citadinas, ou há pouco tempo rurais.
As áreas industriais, aí, cobrem 21,5 quilômetros quadrados, inclusive 4,6 de pôlderes, e sua extensão deverá ser o dobro,
pròximamente. As instalações portuárias acolhem navios-tanques
de 100 000 toneladas. Usinas metalúrgicas aí foram construídas
(dentre elas uma aceria). Foram instalados dois complexos petroquímicos e, bem assim, uma central térmica, três fábricas de
cimento e uma de veículos automotrizes da Mitsubishi Heavy
Industries. Trata-se de um dos mais destacados pontos de crescimento industrial portuário de todo o Japão, e mesmo do tipo
de descentralização, a distância, das metrópoles, em condições
favoráveis de terreno, de transporte e de preço de custo. Daí o
seu bom êxito.
A zona de Bingo assemelha-se à de Harima pela variedade
de suas indústrias e pelo seu caráter rarefeito. Artigos têxteis,
manufatura de borracha, produtos químicos, máquinas-ferramentas, objetos tradicionais de consumo, como os geta e os tatami, compõem, aí, a linha de produção. Mas o método referente aos pôlderes industriais ganha vulto, também, e uma aceria de 6 milhões de toneladas de capacidade anual se instalou
na costa de Fukuyama.
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O grupo Hiroshima-Kurê apóia-se em duas grandes aglomerações urbanas. Kurê é um antigo pôrto-arsenal da marinha
japonesa. Foi construído numa costa abrupta. Hiroshima, ao
contrário, é uma capital de circunscrição, típico centro administrativo, construído num delta, como aliás tantas outras cidades.
Destruída pelo bombardeio atômico de 1945, Hiroshima foi reconstruída, com exceção do edifício da Promoção Industrial,
cuja cúpula, em ruína, conserva a lembrança do desastre. O parque da Paz, com o museu e o cenotáfio, foi organizado no epicentro da explosão. Mas o resto da cidade pôde ser restaurado
de acordo com o antigo traçado. Não, todavia, sem terem sido
previstos de início, grandes alargamentos de artérias. E com
muito menos largueza de vistas do que em Nagoya: entretanto,
esta cidade não fora tão completamente arrasada. A população
(504 000 habitantes) ultrapassa a cifra de antes da guerra, e a
expansão continua. De 1955 a 1960, a imigração foi considerável. A indústria da construção naval representa a primeira do
grupo, muito particularmente em Kurê, no ramo o centro número um do Japão.
Para além de uma costa rochosa, onde a ostreicultura dispôs armações de pesca e jangadas, onde o templo marinho de
Miyajima, de pórtico vermelho, atrai turistas, a zona industrial
de Otakê-Iwakuni nasceu do petróleo importado: a grande refinaria de Marifu, erguida pela Koa-Oil, abastece todo um conjunto petroquímico que produz etileno, fibras acrílicas e poliéster. Quanto à zona de Shuman, tem ela uma estrutura industrial
semelhante. As refinarias de Tokuyama e de Kudematsu alimentam todo um complexo petroquímico, construído por diversas filiais comuns a várias companhias de produtos químicos.
Em 1964, a circunscrição de Yamagushi, onde as duas zonas se
localizam, deteve o terceiro lugar do Japão, na parte relativa à
soma dos investimentos industriais. Isto diz da febre de construção que se apoderou dessas novas paragens.
A mais ocidental das zonas industriais do San-yo, a de
Ubê-Shimonoseki, desenvolveu-se, ao mesmo tempo, a partir das
atividades portuárias do estreito — sobretudo na época em que
era preciso atravessá-lo em ferry, não tendo sido, ainda, construído o túnel — e da exploração da jazida de hulha de Ubê. No
estreito, o porto de Shimonoseki ainda conserva importante papel no que respeita à pesca. Quanto a Ubê, sua bacia produz 3
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milhões de toneladas de carvão. Uma parte deste carvão, antracífera, é muito procurada em todo o sudoeste do arquipélago,
e outra parte fornece matéria-prima à indústria química. O desenvolvimento da produção química, aí, está simbolizado na nova
usina de caprolactam, uma das mais modernas do Japão. Conquanto uma tal expansão da indústria química ligue Ubê ao
resto do San-yo, o papel que o carvão aí representa e a distância que separa aquela cidade das metrópoles do Kinki desde já
prefiguram a ilha de Kyushu, muito próxima.
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CAPÍTULO VI

KYUSHU
Do tamanho da Suíça, a última grande ilha do arquipélago
nipônico, Kyushu, tem uma população de 13 milhões de habitantes. É semelhante a Chugoku e a Shikoku pela estrutura de
seu embasamento. Mas é dissemelhante de ambas as regiões
pelo grande lugar que, sobre esse mesmo embasamento, os relevos
vulcânicos ocupam. A tal ponto, que eles fazem desaparecer
qualquer vestígio de depressão que haveria de prolongar o mar
Interior.
Mais subtropical que aquelas últimas regiões, Kyushu também apresenta mais contrastes em sua economia. Alguns setores
industriais, muito desenvolvidos, e situados ao norte, como Kitakyushu, não impedem que todo o sul, incluídas as cidades, seja
um Mezzogiorno, cuja transformação não está perto de ser estimulada.
O relevo
Podem-se distinguir nessa ilha montanhosa as habituais zonas externa e interna. A zona interna, constituída, em grande
porção, de granitos, forma a parte norte e noroeste, ao passo
que a zona externa, feita de faixas principalmente sedimentares,
e que é, também em grande porção, calcárea, constitui o sul e
o sudeste. Mas a oposição entre as duas zonas continua sendo
mais geológica do que geográfica: primeiro, porque pequenas
bacias terciárias fragmentam a zona interna e arrebatam o caráter maciço com que ela se mostra em Chugoku; segundo, porque a presença ou ausência do vulcanismo é o fio condutor de
toda a morfologia.
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FlG. 18. — A ilha de Kyushu

265

O embasamento dá relevos vigorosos no norte (montes de
Tsukushi) e no centro. Os montes citados atrás entre parênteses
atingem, em um ponto, 1 200 metros, mas em geral se mantêm
em torno de 600, ao passo que as montanhas do centro vão
além de 1 700. São eles cortados por bacias terciárias, a principal
das quais, por sua vez recortada por estreitos vales, é a que
contém a jazida carbonífera de Chikuho. Esses montes são,
por outro lado, separados em duas porções pelo vale de linha de
falha da planície de Mikasa. As montanhas do centro se apresentam mais compactas, apesar de serem dissecadas por vales
profundos.
Mais originais são as formas em que se combinam o vulcanismo e abismamentos tectônicos ou vulcano-tectônicos. São
eles devidos às erupções dos relevos irradiantes, que respondem
por algumas saliências da costa. Por exemplo: a península de
Kunisaki, a nordeste, as de Tara e de Unzen (ou de Shimabara),
a noroeste. As duas últimas têm cimos centrais e vastos taludes
periféricos de acumulação, em declive sensível, compostos de
aluviões antigas torrenciais, e entalhados por vales de formação
recente. A mais célebre península, a de Unzen, é mais elevada
(acima de 1 300 metros). Seu centro é formado de cúpulas de
lava ácida e do vale de sulfataras da península. Os taludes periféricos são cortados por rupturas radiais, uma das quais fixou
a costa norte da baía de Chijiwa. Os movimentos recentes fizeram, por vezes, submergir determinadas porções de costas de
vulcões dissecados, transformando vales em rias, como na costa
norte da península de Kunisaki. Mas a origem do traçado da
costa, na região de Nagasaki, é mais complexa: a submersão
abrangeu um mosaico de relevos vulcânicos, de blocos antigos
e de fossos terciários parcialmente destacados de suas jovens rochas sedimentares, como no caso da enseada da mencionada cidade marítima. Donde esta estranha disposição em penínsulas,
ilhas, baías de entradas estreitas. Particularmente o golfo de
Ariakê: pouco profundo, de grandes pântanos, causados pela elevação do mar, de mais de 5 metros, durante as marés.
No centro norte de Kyushu, o monte Aso, com mais de
1 500 metros de altura, e cujas formações cobrem 8 000 quilômetros quadrados — se incluirmos seu anexo, o monte Kuju,
ainda mais elevado — constitui um relevo espetacular. A parte
central é formada de 5 ou 6 crateras com bordas verticais abertas
dentro de um estrato-vulcão. A atividade se desloca de uma
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para outra; exalações constantes fazem-na pressentida de longe.
Nesta zona ativa, nada de vegetação, mas múltiplos canais pequenos estriando as cinzas pardas, castanhas e pretas. Somente
a alguns 2 quilômetros das crateras é que começam as pastagens,
logo seguidas pelo matagal de sasa, que cobre toda uma rede
de cristas convexas, de espessa terra preta. Este conjunto central
do Aso surgiu numa das mais vastas caldeiras do mundo, dantes
ocupada por um lago, mas que hoje se acha drenada por dois
rios de traçado semicircular. Esses rios se encontram para recortar a parede da caldeira e descer na direção de Kumamoto. O
terceiro elemento do relevo do Aso é um vasto planalto de
ignimbritas e de rochas afins, que descem regularmente de todos
os lados para a periferia. Recoberto, igualmente, por uma espessa terra preta, é êle dissecado em cumes brandos e, aqui e ali,
em canyons.
Aso, Kuju e vulcão da região de Beppu alinham-se numa
reta de sentido sudoeste-nordeste e findam à beira do mar Interior por uma paisagem de sulfatara, célebre em todo o Japão.
O extremo sul de Kyushu, prolongado pelas ilhas Ryu-Kyu,
cuja parte norte constitui as Satsunan, é quase inteiramente vulcânico. Esse extremo sul compreende a cadeia de Kirishima e
um conjunto de caldeiras e de cinzas. A cadeia de Kirishima é
a que mais se assemelha, em todo o Japão, à cadeia dos Puys,
do tipo ou do caráter dos montes de Auvergne. Certos cones
se alinham do oeste-noroeste ao leste-sudeste, entrecortados de
alguns pequenos lagos de explosão. O conjunto das caldeiras
e das cinzas é muito diferente. Lembra, antes, o Aso, mas aqui
as caldeiras são múltiplas, e o mar as invadiu. Os principais
cumes vulcânicos são o Kaimon, de cone regular, e o Sakurajima.
Este último, cujo ponto culminante atinge mais de 1 100 metros,
é um vulcão ácido, com explosões ainda em nossos dias, mas
que emite, também, correntes de lava: uma delas, em 1914,
transformou em península a ilha de Sakurajima. As correntes
de lava, do tipo das dos vulcões de Auvergne, contrastam com
as vertentes recobertas de cinzas. As caldeiras, se acreditarmos
em T. Matsumoto, são em número de três. Duas dentre elas,
a do Sakurajima (caldeira Aira) e a do Kaimon (caldeira Ata),
constituem a baía de Kagoshima, cujas bordas são atingidas,
quando a ocasião se oferece, por subsidências localizadas. A
terceira caldeira, cujo contraforte se reduz a ilha, abre-se ao largo, no grupo das Satsunan: é a caldeira Kikai. O grande planalto
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de cinzas, que envolve a baía de Kagoshima e que é chamado
planalto de Shirasu — denominação da cinza branca — é todo
um complexo conjunto. Êle fez submergir, parcialmente, relevos preexistentes, como o horst granítico da península de Osumi
e a cadeia de rochas secundárias dobradas, que constituem os
montes Takakuma. A superfície do planalto é assaz irregular.
As espessuras das cinzas variam conforme o lugar. A dissecação
praticada por vales cria relevos que se desfazem na cinza móvel,
mas que dão, também, canyons, nos tufos soldados, freqüentes
a oeste de Kagoshima. Os cursos de água foram dispondo, aqui
e ali, as cinzas em aluviões, que formam terraços ou pequenas
planícies de nível de base.
Esses relevos de embasamento, de bacias terciárias e de vulcões dispostos em relevos ordenados de modo a dar a Kyushu sua
originalidade, não deixam lugar, absolutamente, a planícies, porquanto a maioria das depressões foi ocupada pelo mar. Planície
alguma atinge 1 000 quilômetros quadrados. A maior, a de Tsukushi, que traz o mesmo nome das montanhas que a rodeiam,
é uma extensão de aluviões cercadas por alguns depósitos vermelhos do Quarternário anterior. Termina ela, imperceptlvelmente, na costa baixa do golfo de Ariakê. A planície de Kumamoto, formada em grande parte pelos depósitos aluvionais retirados das cinzas do Aso, vê alternarem-se taludes e zonas baixas.
Finalmente, os taludes predominam, na terceira planície mais ou
menos extensa, a de Miyazaki, situada na costa do Pacífico.
Postas de lado essas três planícies, as extensões planas se
reduzem a algumas pequenas bacias, a alguns alargamentos de
vales, à caldeira do Aso. Não haveria, aí, muito lugar para
agricultura, não fossem os planaltos de cinzas e os litorais arranjados com muretas, dois tipos de terrenos que fazem a originalidade da agricultura da ilha.

A agricultura
O clima subtropical de Kyushu, cujo inverno, não obstante, é suficientemente marcado para conhecer a neve, possibilita
a dupla colheita e sombreia as fazendas de magníficos bambus
e de bananeiras, pelo menos nos lugares de baixa altitude. As
condições naturais mudam, consideravelmente, das pequenas
ilhas do sul, onde cresce a cana-de-açúcar (em Okinawa, o mês
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mais frio tem uma média de acima de 14°), a Kagoshima (mês
mais frio: 6,4°), à costa norte (menos de 5o) e às altas planícies da caldeira do Aso (altitude de 500 metros e neve freqüente). A posição, habitual no país, entre os arrozais irrigados e
os campos não irrigados, é válida, também, em Kyushu, tanto
quanto em qualquer outro lugar. Procuraram-se ampliar os primeiros, em detrimento dos segundos, em alguns pontos do planalto de shirasu; mas, no conjunto, as condições naturais é que
lixam a localização de uns e de outros.
Os arrozais não cobrem a quase totalidade do solo senão
na planície de Tsukushi, ocupada desde os primórdios da civilização yayoi e retalhada segundo o sistema jori. Os rendimentos,
aí, em matéria de arroz, são particularmente elevados. Fora daí,
só se vê arroz em alguns fundos planos, os muito freqüentemente aplanados por pequenos vales inseridos nas colinas. A introdução do arroz temporão, começada por volta de 1934, mas que
não atingiu certas regiões senão nestes últimos anos, possibilitou a colheita, nas ilhas do sul, antes da estação do tufões. Com
esse objetivo, antecipa-se o transplante. Na região do Aso, êle
permite uma segunda colheita, que a altitude ainda há pouco
impedia. Mas, neste caso, transplanta-se o arroz tarde bastante,
a íim de ser possível a colheita do trigo de inverno. No conjunto da ilha, são geralmente cereais ou colza as plantas que
alternam com o arroz e ocupam a terra naquela estação.
Os campos não irrigados são plantados com arroz de montanha ou com milho (abundante no reverso do Aso), ou ainda
com batata-doce. Processos especializados de policultura associam entre si diversas árvores frutíferas, como a nespereira (particularmente disseminada na região de Nagasaki), ou a curiosa
árvore de cera de Sembuji, perto de Shimabara, introduzida na
época Tokugawa por um daimio industrioso. A mandarineira
faz a fortuna de algumas terras do sul.
As pastagens do Aso dão uma economia particular às aldeias da caldeira, que as utilizam coletivamente, em geral para
engorda, mas em alguns casos para produção leiteira.
No conjunto, a agricultura de Kyushu tira muito da terra,
por causa da dupla colheita (mesmo nos campos não irrigados,
produtos brutos de 4 200 fr. o hectare não são raros), mas a
produtividade, excetuada a planície de Tsukushi, continua sendo
medíocre. E, fato notório, as máquinas agrícolas são pouco di269

fundidas. Os campos têm homens em demasia, mas carecem
de capitais.

As atividades industriais e urbanas
Não é velho o atraso econômico de Kyushu. Até a restauração Meiji, a ilha se encontra na vanguarda das regiões favorecidas pelas influências européias. Depois que o Japão se trancou, no começo da era Tokugawa, Nagasaki constituiu o único
porto aberto aos europeus (holandeses), e foi por êle que a ciência ocidental penetrou no país. A grande indústria se desenvolveu em Kyushu, antes que o mesmo acontecesse em qualquer
outra parte do Império: o daimio de Satsuma fundou uma grande fiação em Kagoshima (1867), e a indústria hulhífera prosperou em derredor de Nagasaki, sob a influência de homens
como o inglês Glover, marido da lendária Madame Butterfly.
Mas a ilha já estava derrotada. Não havia aceitado o Meiji.
As forças feudais se revoltaram. E foram batidas.
O primado do carvão permitiu que Kyushu conservasse um
lugar de destaque no quadro econômico do Japão: suas diversas
bacias e, em particular, a de Chikuho, no norte, estão na base
de um considerável surto industrial. Mas, além do fato de que
semelhante surto só tivesse interessado ao norte, a própria crise
carbonífera fêz sentir esse efeito nas regiões que, havia pouco
tempo, eram as mais prósperas. Algumas, como no caso das
ilhas Amakusa, não parece poderem refazer-se, uma vez fechadas
as minas.
O turismo não teve, em absoluto, a possibilidade de animar
o conjunto de Kyushu. A beleza da baía de Kagoshima não a
compensa da distância em que se encontra dos centros de população. Não existem mais do que duas estâncias muito freqüentadas, aglomerações termais e sulfurosas uma e outra: Unzen e
Beppu. A última, principalmente, apresenta um movimento de
15 milhões de pernoites por ano. Mas o turismo em larga escala
ainda não está próximo.
Um programa de estradas acha-se realizado, em parte. Seus
dois grandes eixos desenham uma cruz: a estrada-expressa Kitakyushu-Kagoshima, via Fukuoka, constitui a ramificação norte-sul; a grande estrada transversal Nagasaki-Kuamoto-Beppu, que
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liga, em particular, os centros turísticos de Unzen e Beppu, via
Aso, representa a ramificação oeste-leste; o cruzamento de ambas
é suscetível de reavivar a região de Kumamoto.
No plano industrial, grandes projetos caminham para sua
realização, em especial o que diz respeito à implantação de três
Zonas de Desenvolvimento Urbano Industrial. Isso será encontrado no estudo das realizações regionais. Mas a localização das
três zonas, pouco meridional, não parece suscetível de insuflar
no extremo sul novos germes de vida.
A insuficiência industrial de Kyushu explica a existência de
cidades que não são, de maneira alguma, senão centros de atividades terciárias, às quais se acrescentam, no máximo, artesanatos
e indústrias de alimentação, para o fim de atender às necessidades locais. Estão neste caso duas cidades de mais de 400 000
e de 300 000 habitantes, respectivamente: Kumamoto e Kagoshima. Nas mesmas condições, mas em menor escala, vamos encontrar uma pequena capital de circunscrição: Miyazaki. Kagoshima, a Nápoles de Kyushu, situada na sua baía, defronte do
vulcão de Sakurajima, é o centro de uma circunscrição muito
rural, cuja população agrícola representa 43% do conjunto, restando apenas 16% para população secundária. As principais
indústrias da região estão representadas por fecularia, refinarias
de açúcar de cana das ilhas do sul, tecelagem manual do pongê
japonês, secagem do atum. Só mesmo a indústria madeireira (e
da polpa de madeira) dá lugar a grandes criações. Nem por isso
a emigração deixa de acontecer com suas ruinosas conseqüências.
Quanto a Kumamoto, trata-se de uma cidade do interior, o escoadouro da região do Aso na planície costeira e o centro administrativo das aglomerações litorâneas (entre as quais o conglomerado de Miikê). Essa cidade-castelo tem pouquíssimas indústrias:
fiação (uma), manufatura de borracha (uma), fábrica de máquinas agrícolas (também uma só). O valor global da produção
decorrente não suplanta o da pequena cidade de Yatsushiro: aqui
aquele valor provém de algumas indústrias pesadas (cimento,
polpa, rayon). Pelo menos Kumamoto está sendo impelida a
desenvolver-se mais do que Kagoshima, porque se acha em projeto
a criação, aí, de uma zona industrial interior, e ela poderá tirar
proveito do progresso dos centros industrializados situados ao
norte (Miikê) e ao sul (Yatsushiro, com a previsão de um novo
porto para barcos de 100 000 toneladas, em função da criação
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de uma refinaria de petróleo). A ponte nova que a liga às ilhas
Amakusa ampliar-lhe-á, também, a zona de influência.
A fim de animar o sul de Kyushu, o governo decidiu criar
uma Zona de Desenvolvimento Urbano e Industrial, uma das
três da ilha, na costa do Pacífico: a de Hyuga-Nobeoka. Provida de um porto de 16 metros de profundidade, bem alimentada
de água para fins industriais, ela vai ter uma central elétrica
funcionando a juel-oil e um complexo petroquímico. Já se acham
instaladas uma refinaria de açúcar e uma usina metalúrgica, produzindo manganês. Qualquer que seja o bom êxito que esta zona
venha a obter, é de duvidar que ela possa servir de pólo de
crescimento para todo o sul de Kyushu. Colocada com realismo
no setor de costa mais próximo dos centros industriais do Japão,
isto é, no extremo norte do sul, dificilmente se percebe como poderá ela transformar a região de Kagoshima.
As penínsulas do Noroeste ficaram a dever a sua prosperidade à via marítima e à hulha. Elas abrigam, ainda, portos
importantes, sendo as duas grandes cidades de Uagasaki e de
Sasebo os principais. Às margens da baía de Ariakê, pratica-se
a pesca artesanal por meio de redes, que utilizam o fluxo e o
refluxo nos sítios lodosos. Nem por isso as penínsulas citadas
se ressentem menos do declínio das relações com a China e de
sua situação fora de centro, no Japão. Sasebo, que foi um arsenal
militar, sofre também as conseqüências da desmilitarização. Quanto à hulha, representou ela um montante que chegou a 6 milhões
de toneladas anuais na região de Sasebo, na de Nagasaki (ilhas
de Takashima, Koyagishima e Hashima, onde 10 000 habitantes
se comprimiam, em menos de 1 quilômetro quadrado) e nas
ilhas Amakusa. Só restam, atualmente, alguns poços, reorganizados por grandes sociedades, como a Mitsubishi. A cidade de
Nagasaki, mais voltada para o mar do que para terra, e edificada
no lugar em que o fosso de Urakami encontra a enseada, tem
alguns de seus bairros mais elevados sobre as encostas e retém
os vestígios de seu passado. Incrustada nos pôlderes habitados
da cidade baixa, foi a antiga ilha de Deshima o centro do comércio holandês. Destruída, em grande parte, pelo bombardeio
atômico de 1945 (alguns dias depois de Hiroshima), Nagasaki
voltou a ter o mesmo número de habitantes; não, porém, a
mesma atuação econômica. Terceiro porto do Japão em 1900,
já não é mais senão o 11.°. Toda a sua atividade gira em torno
do complexo industrial de Mitsubishi, grandes estaleiros de cons272

trução naval, usinas de metalurgia pesada e de metalurgia de
transformação. O antigo zaibatsu realiza 80% do valor da produção industrial global da cidade! Graças à indústria, ela é
mais feliz do que a sua rival Sasebo, porque a Sasebo Heavy
Industries tem seu estaleiro principal em Kurê e não na própria
cidade. Os 405 000 habitantes de Nagasaki representam mais
do que a população de Sasebo (247 000).
Uma outra região hulhífera de Kyushu, a bacia de Miikê-Omuta, atingida pela crise, parece recuperar-se com mais probabilidades de futuro do que as penínsulas do Nordeste. Centralizado numa bacia hulhífera de veios relativamente pouco dobrados e facilmente exploráveis, este foco industrial está quase
que inteiramente nas mãos do truste Mitsui. Ainda que um
porto acessível aos cargueiros de tipo médio tenha sido preparado, a indústria se desenvolveu no interior das terras situadas
ao longo de um canal e de uma estrada de ferro, não escapando,
entretanto, de evoluir no sentido da constituição de pôlderes
industriais: em um deles é que vai ser criada uma aceria. Mas
o complexo evolui, sobretudo, para a carboquímica, em uma dezena de usinas bem integradas. A cidade de Omuta, que agrupa
quase todo esse conjunto, atinge 200 000 habitantes, e em 1960
suplantava tal número.
Todo o norte de Kyushu justapõe, de maneira desconcertante, as regiões mais industrializadas e as menos industrializadas.
A circunscrição de Saga é a penúltima do Japão quanto à produção industrial, não possuindo senão três grandes fábricas: uma
de aparelhos eletrônicos, outra de produtos farmacêuticos e a
terceira de madeira compensada. Ela conserva sua tradicional
fabricação de cerâmica de qualidade, introduzida no início do
século XVII em Imari e em Arita, onde pululam fábricas pequenas. Ao contrário, a cidade de Kurumê é um grande centro
de indústria da borracha, com as fábricas Bridgestone, Moon
Star Rubber e Nippon Rubber.
A organização regional prevê o preparo, no norte de Kyushu,
de duas Zonas de Desenvolvimento Urbano Industrial: uma é
a de Miikê-Omuta; a outra está situada mais para leste, na costa
do mar Interior, e é a de Oita-Tsurusaki, onde, em terras conquistadas ao mar, se estabelecem um complexo petroquímico, e
uma multidão de pequenas empresas, numa faixa que lhes é
reservada.
18
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Mas principalmente em torno de dois pólos é que se organiza a vida urbana do norte da ilha: um, o grande conglomerado
siderúrgico de Kitakyushu; outro, a cidade terciária de Fukuoka,
verdadeira cabeça da rede urbana de Kyushu.
Cidade de 750 000 habitantes, Fukuoka resulta da fusão,
já antiga, do porto de Hakata, que remonta ao primeiro milenário de nossa era, e da cidade-castelo de Fukuoka propriamente
dita. O porto, que não apresenta senão um tráfego interior, desdobra-se numa importante atividade de pesca. A cidade transborda de indústrias artesanais e de consumo. Sem embargo,
evolui para uma estrutura industrial de capital, com fábricas
de tipo médio empregando mão-de-obra qualificada. Mas o seu
papel principal é o de ser o grande centro administrativo de
Kyushu. Situada no ponto exato em que a enorme via norte-sul, que vem da planície de Tsukushi, chega até o mar, pouco
distanciada da aglomeração de Kitakysushu, acha-se ela em admirável situação para poder desempenhar aquele papel. Cidade
universitária, centro de imprensa, primeiro aeroporto da ilha, ela
é aí, verdadeiramente, a plataforma giratória e a cabeça pensante.
Mais populosa, a nova cidade de Kitakyushu (NorteKyshu), que conta mais de um milhão de habitantes, representa, antes, o Ruhr da região, embora esteja dissociada da
bacia hulhífera, muito próxima, que a ela deve a sua fortuna:
a de Chikuho. Kitakyushu é um aglomerado — poderoso, monótono, fabril — de cinco cidades, reunidas, administrativamente, em 1963: de leste a oeste, Moji, defronte de Shimonoseki,
a que aquela está ligada por um túnel ferroviário e por um
túnel rodoviário; Kokura, ainda no estreito, e as três cidades
situadas à beira da baía Dokai, a saber, Tobata, Yahata (antigamente se dizia Yawata, donde o nome da companhia siderúrgica)
e, na outra margem da citada baía — em face da também já
citada Tobata, com a qual se coordena por meio de uma ponte
recente — Wakamatsu. No total, uma seqüência de 35 quilômetros na frente do mar, com uma largura de 5 quilômetros,
a qual se reduz, em Moji, a algumas centenas de metros. A
montanha cria, com efeito, um ambiente restrito, que não deixa
de lembrar o de Messina.
A bacia hulhífera, que proporcionou a Kitakyushu o seu
progresso, está situada no interior, num vale escavado em argilas
e grés terciários, com os quais os veios de hulha se interestra274

tificam. Duas ou três vezes dobradas, as camadas de carvão
são inclinadas fortemente. Os veios são finos; antes da reorganização recente, as minas eram pequenas. Os lugares subsistentes a explorar estão, sobretudo, no Sul, onde as condições se
mostram mais favoráveis, embora se esteja a 30 quilômetros da
costa, e onde a extração é mais recente. A bacia produz metade
do carvão de Kyushu e, aproximadamente, um quarto da do
Japão. Sua qualidade é medíocre, e raros são os veios em que
se encontra carvão para coque. A produção inteira se escoa por
estrada de ferro, via Fukuoka, e, sobretudo, pelos portos de
Kitakyushu, a fim de ser distribuída por todas as regiões do mar
Interior. Parte importante dela é consumida no próprio conglomerado.
O carvão forneceu à industrialização um dos seus fatores
essenciais. A situação, num estreito movimentado, fêz o resto.
Foi o Estado que criou a siderurgia local, ao fundar, em 1901,
as usinas de Yawata. Em conseqüência, logo depois da guerra
de 1914-1918, a produção de ferro fundido e de aço tinha a
mesma importância relativa, com referência ao total japonês, que
a siderurgia da Lorena, vista no conjunto da França: mais ou
menos 4/5 e mais ou menos 2/3. A siderurgia não é, aliás, a
única indústria que se estabeleceu no conglomerado. Numerosas
indústrias pesadas, com grande número de empregados (70%
da produção provêm de usinas de mais de 300 trabalhadores),
constituem um como leque que se desdobra, indo da fabricação
de cimentos à de motores elétricos pesados. Eloqüente a enumeração das seguintes companhias: Yawata Iron and Steel, Sumitomo Metal Industries, Mitsubishi Chemical Industries, Yawata Chemical Industry, Mitsubishi Cement, Onoda Cement,
Sumitomo Cement, Nihon Cement, Tokyo Toky, Yaskura Electric Manufacturing.
Apesar dessa constelação de empresas, a indústria de Kitakyushu não conheceu, nos últimos anos, a expansão dos grandes
centros de Honshu. Tal atraso relativo se explica por diversas
razões: falta de espaço, entre a montanha e o mar, dificuldade
em arranjar pôlderes industriais, dada a raridade dos pantanais
no estreito, insuficiência dos portos, que devem assegurar um
tráfego pesado, superior ao de Kobê (procura-se, entretanto,
melhorá-los, dando-se-lhes maior profundidade), abandono relativo do canal do estreito pelos grandes navios, por ser a profundidade insuficiente para cargueiros com mais de 15 000 toneladas e,
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sobretudo, a distância dos mercados nacionais e a ausência de
novas indústrias em plena expansão, como a petroquímica. O
conglomerado não é, aliás, metrópole impulsionadora. Falta-lhe
centro, não tem mercado de capitais, como Osaka ou Nagoya.
Por outro lado, a carência de água se faz sentir cruelmente;
um projeto que visa a trazer o precioso líquido da bacia de
Chukugo, que o possui com abundância, deverá realizar-se antes
de 1975.

Conclusão
A despeito dos esforços atuais, ordenados a fim de renovar
o conglomerado cuja unificação acaba de concretizar-se, esta
quarta metrópole industrial do Japão não tem mais a estatura
das três outras. Sua regressão simboliza o atraso que envolveu
a ilha de Kyushu. A partir da descolonização, esta ilha se tornou
excêntrica. A regressão a que nos referimos é também explicável pela crise do carvão e pelo lugar que assumiram, no Japão
novo, indústrias dinâmicas localizadas nos pôlderes litorâneos,
na orla das planícies de arroz, que fornecem, por efeito do exôdo
rural, a abundante mão-de-obra — dentro em pouco de dificílimo
recrutamento — de que a economia japonesa tem necessidade.
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ORIENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
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respeito dos outros países, encontrar-se-á uma seleção na Bibliografie
geographique internationale, que aparece anualmente (antes de 1954, era
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COLEÇÃO "TERRAS E POVOS"
PANORAMA DO MUNDO ATUAL
de Pierre George
Estruturado de maneira a constituir um
repositório de incitamento à pesquisa social,
política e econômica, este livro tem por fito
desvendar ao leitor toda a complexidade das
questões em foco em escala, nacional, regional,
e mesmo continental e mundial, dadas as interligações de um mundo que nunca foi "tão
profundamente diferenciado, enquanto tantas
coisas se uniformizam..."
GEOGRAFIA DO
SUBDESENVOLVIMENTO,
de Yves Lacoste
Neste livro se reúnem e analisam os aspectos
comuns fundamentais dos Estados que constituem o Terceiro Mundo, se propõe uma definição objetiva do subdesenvolvimento e se inicia o estydo das causas que retardam o progresso em inúmeros países.
GEOGRAFIA DOS MARES,
de François Doumenge
Estamos longe de conhecer, em extensão e
em profundeza, a infinita variedade de aspectos físicos e biológicos que o mar oferece. Mais
longe ainda de poder utilizar, em benefício do
homem, todo o seu imenso potencial alimentar
e energético. Mas é sobremaneira interessante
conhecer o que, nesse sentido, já vem sendo
feito.
A AMÉRICA ANDINA,
de Pedro Cunill
Um estudo sócio-econômico da região dos
Andes onde uma população de 50 milhões de
habitantes extrai penosamente a sua subsistência, submetida que está às contradições do subdesenvolvimento.

