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COLABORAÇÃO JAPONESA À PESQUISA NA AMAZÔNIA

Por CiZio F.M. de MeZo
Pesquisador da EMBRAPA

Em Ú5 de janeiro de 1965 o Diplomata TAKUYA ITO, Consul
Gerol do Jap~o em Bel~m, enviava ao Sr. Diretor do JPEAN~ Eng9
Agr9 .rosn MARIA PINHEIRO CONDURU, Ofício coroun í.c ando a che.gada dos
Eng9s Agr9s SHINICHI TERADA e HORIO CHIEI\.que vinham, em regime de

colaboração, prestar servinos naquele Insti~uto. Iniciava-se ai,
um acordo entre o IPEAN e o Governo Japon~s, atrav~s da Overseas
Technical Coope~ation Agency (OTCA), acordo esse que at~ hoje vem
trazendo Lnúme ro s benefícios para a EHB!":tll.PI\..

No período de 1~65 a 1969 a colaboração foi co~cre~izada
peJo recebimento de farto material de
I~ento3 e drogaria especializada em geral, al~m do envio de pessoal
t~cnico de alto nível para desenvolver programas de interesse re
gional em conjunto com o pessoal t~cnico do 'IPEAN, por prazos que
variaram de 2 a 3 anos. Em contrapartida, t;cnicos do IPEAN benefi
ciavam-se de bolsas de capacitaç50 em 6rg~os de pesquisa no Jap~o.
Este interc~mbio embora bastante illtenso estava sendo realizado em
condiç~es infonnais de sorte que ocorriam, por vezes,
administrativas e internacionais.

d i ficu Ldade s

Crun o objetivo de solucionar tais fatos, o Dr. l\ jfO!"ISO

\'-Jisniewskina época Diretor do }PE1\~!, so Lí.c í t.ou éJ o fíc ía l.f.z acao da

sitil~Ç~O de fato existente, pela nssinnt~ra de um protocolo de co
Labo raç ao pelos escaLoo s cornpo t.c ncc s , Po sror í.orme ut.e esta so Lí.ci t~~~~

ç5.o 8\'0J. •.i í. 1.1 a.'te
'i'ç:cni.c:tt e nt.zc o

Râs f.co df'~ .Coope,::·.c1~,:ao
do Minist~rjo da l\gr~Drasil - "e o Jdpao' r atravé:s

eu] t.ur a do I3rasi.l e da C)VETSCZ\~; '1'cchni.c,·il COOI)f:l.-aU,oD l\9CnC.Y do
Govorno do ~ap~o, o qual foi devictumcnlc firrnndo pela.s pnrtes C.OII



o Diário Oficiar'da União de 08/07/1971, publicou em sua
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.
primeira folha, o Decreto n9 69.008 de 04 de agosto de 1971, que

·promulgou este mesmo Acordo.

o Acordo, obedecendo ao conceito de colaboração técnica,

compreendia o seguinte objetivo:

Desenvolver pesquisas em colaboração com técnicos jap~
neses e com suporte material da OTCA,nas faixas de f:Lt.ot.ecn í a,

tecnologia e" fertilidade do solo, com as seguintes finalidades:

a) Obter cultivares de pimenta do reino (P'i p e r ", n i çsrum )

resistentes ao v.í r us do mosaico do pepino e ao Eu e a r i um e o l.an i f.
piperi através de trabalho de melhoramento genético.

b) Aumen'car a ren'l:abilidade cultural da pimenta clore'ino

por meio de processos racionais e econ5micos.

c) Identificar e controlar as molést.ias que at.ac am a Fi:!:.
menta do reino através de estudos da biologia dos pató<':ienos e iàeú

tificação dos meios econômicos de cont ro Le,

f) Estudar a compos í.çào quínüca dos solos amaz óní.cos em

relaç~o, principalmente, a matéria o~g~niGa e argila.

d) Desenvolver técnicas adequadas com a finalidade de

elevar o padrão de qualidade da pimenta do reino.

e) Conhecer a compos í çào dos fru-tos reg"ionais, proceder

a ca t.aLoqaç ao dos mesmos segundo o va Lor nutri t.i vo c obtenção de

polpas e sucos dos mesmos.

g} Desenvolver processos de anâ Lí.ae .•. .ou i.nuca a.plt"2dos a

s oLon pe 10 ci.TIl.-'rego de mê t.odos inodc rnoe através da u·ti l:L23.Ç:::O ,l()

Instrun~ei1tal de alto r cnd í.ment;o de t r aba Irio ,
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Ao assumir a Direção do IPEAN em 16/07/72 o En<J9' Agr:9

!TF.LO CLAUDIO Fi'\LESI deu prosseguimento ao.ãeordo, proporcionando,
na oportunidade 'a ida de mais dois técnicos do IPEAN para o Japão.

A partir de 01/08/74 a OTCA passou a ch ama r+s e de JICA.
J1WN-l Ln t.ern at.LonaL Coope ra t.í.on Agency e a parti.r de 18/12/74 o
IPEl\l~ passou a. fazer pa r t.e integrante da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária como uma de suas Represeni.:açees Estaduais.
Esse fato em nada alterou o "Acordo" uma vez que o Dr. Falesi, agQ
ra como Chefe da Representação Estadual da E.MBHA?A no Pará e o Con
sul do Japão era Be Lêrn , Diplomata KOZABURO IVlASUZA~vAf continuaram a
desenvolver todos os esforços possIveis no sentido de queçada vez
mais, japoneses e brasileiros possam ser beneficiados através de
colaboração de car ât.er técnico-científico.

De 1965 até a presente data dez t.ê cn Lcos
,

j apone ses pre~_
-t.axam ou vem pres ;':'al1G.o efetiva ao Programa de Pesquisa

da El',1BRi\PA, no Pa.r â , a saber:

1 - Dr. SHINICHI rI'EHADA - Fi t.opat.o Loq.í.a

19 período - fevereiro de 1965 a dezeITbro de 1969
29 periodo - março de 1973 até a presente data.

2 - Dr. MORIO CHIBA - Fertilidade do solo
Período - fevereiro de 1965 a dezembro de 1969.

3 -> Dr n 'l'l':.TSUYO SUl'lIDA-"Pi.r:lcnta do, Reino (l.':elhora'1cnto)

Pe rLodo -- :ianeiro de 1968 Q dezembro de 1970.

4 - Dr. AKIRA ISEKI - Ci~ncia do Solo

'i'críouo - agosto de 1968 o. j unho de 19"/1

5- Dr. Yl\SU'l'O KOYAj\1;\ - 'J'ecuo Loq í.a . de ~uco de F':r.-Ut:EU3

Porrodo - e s t.ada de poucos dias no J:PEArJ, em 1970,
.' .r.l;_~{.!u.i n a s

pelo Governo do Jap;].ope ra pesquisa dI:'; sucos e r-o L1. ' •••
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6 - Dr. NOBUHIRO MABUCHI - Fi·topatologia
Período - junho de 1971 a dezembro de 1975.

7 - Dr. OKIRA WATANABE - Fitopatologia
Período - junho a agosto de 1972.

8 -:-Dr. YASUSHI IWASA - Ciência do Solo
Período - setembro de 1972 a setembro de 1975.

9 - Dr. IWAO NAGATP..- Tecnologia de Alimentos
Pe r Lo do -.dezembro de 1972 a novembro de 1976.

10 - Dr. YASUO KITAGAWA - Ciência do Solo
Período - novembro de 1976 a novembro de 1979.

A forma objetiva e valiosa de como e com que resultados
esta colaboração se configura até o presente, pode ser especific~
da como segue:

a) Trabalhos de pesquisa executados pelos T~cnicos japoneses:

- Observaç6es sobre as Propriedades FíSico-Químicas dos
Principais Solos da Região Amazônica ..

Autoria: MORIO CHIBA e Colaboradores - 1967

- Desenvolvimento e Jl1all.utençãodo Sistema Radicular da
Pimentà do Reino.

Autoria; ~~HINICHI TERADA e MORIO CHIBA - 1967
•

.:Adubação Rací.oria L do Arroz de Sequeiro em Latoso1 Ama
relo da Zona Bragantina.

Autoria: MORIO CHIBA e E.HHANUEL DE SOUZA CRUZ -- 1967

- Alterações das Propriedtldes Físico-Químicas dos Solos
por Efeito das Queimadas.

Autoria: MORIO CHIBA e Cci1aboradores - 1967
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- Aproveitamento dos ~lementos Nutritivos Ices í.dua.í.s no

Solo Cultivado com Arroz, em 'l'erra Firme.
Autoria: MOlnO CHIDAe BI>-1NANUEL DE SOUZAcnuz -- 1967

10s pela

- Transformação de Propriedádes Físico-\JUlrtlÍ cc.s

Ação do Preparo da 'I'e r r-a, .>
Autoria: NORIO CHIBA .- 1968

dos 80

- Estudo sobre o pH do Solo e o Cz e s c i.me n t.o da

do Reino.
Autoria: MORIOCI-lIBA- 1968

Absorç~o de Elementos Nutritivos em Pimenta do Reino.

Autoria: MORIOCHIBA e 8HINICHI 'I'EH.t"\DA - 1967

- Est.udo Corapa r a t.í.vo da Dd.s t.z í.b u.í.ç áo dos Componentes do

Humus em Algun~) Solos 'I'ípicos da 1~e9ião l:•.Jr,azêl1ico...

Aut.oz í.ae AKIRl-\ISEKI e Colaboradores

- Contribuição ao EsJcudo da DisponibLl'idaéie de

tes em Solos Amazônicos I após a Queimada.

Autoria: l\KIRA ISEKI e Colaboradores

Nu t.rLe n

- Estudo Qualitativo da Alteração da Mat~ria Crgãnica do

Solo, após a Que.imada.

Aut.or í.a: AKIRA ISEIG e Co:taboradores

- Aspect.os 'l'ecnológicos no .Preparo da PÍlc,8nta do lZeino.

Autoria: 'l'E'rSUYASl]I'·1ID.!\ e fij]\RIO C.F. C:;Unl1\lCu~S _'o 1970

Au t.o r í.a ; 'I'E'I'SÜYlõ..sur·lIDA ~ 1970

Experi .Lenio de FUl1<;}icida. pa rn Fus ar í, um e1ll P.L.'dun i.a cio

I\.einrb

.Antori i\: OI~IHI'i. t\i1\'J.'!l.NABE
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Detalhes sobre os·trabalhos ac í ma' ci tados poderão· ser e~

contrados nos Relatórios anuais das Seções Técnicas ou nos Comuni

cados rl'écnicos que se encontram a disposição na Biblioteca da

EMBRAPA.

b) Trabalhos de Pesquisa em Desenvolvimento Pelos T~cnicos Japon~
ses

- Estudo Comparativo da Produtividade dos Solos de Capo

eira e de Pastagem.
Autoria: SHINICHI TERADA...-/ .~

Ex~erimentação Preliminar sobre a Utilização de Eupat.e. .
iri um o do ra tium IJ~I visando o Immento de ?rodução.

-,
- Estudo e Processamento de Suco de Frutas Regionais.

Colaboração do Dr. IWAONI-"\.GATAnos Sub}Jrüjet.os de Po s

guisa em Desenvolvimento na Seção de Química e 'l"lecnologia da
E!>1BRl\Pl'••

- Aplicação de ·Hinoki tiol em Diferentes Concen·traçõ~s na

Raiz, Folhagem e Estacas, Visando o Controle da Podridão das Raí

zes e ~al de Mariquita Causado por Fusal'ium Bolani f. pipel'i.
participação do Dr. NOBUHIRO J1.'íl-'l.BUCHI

- Estudo .Sobre a Possibilid.ade do Controle do Hofo Cin

zento do Painel de Seringueira por Ph u t op h th o ra p a Lmio o ra ,
Part.icipação do DI.'. NOBUHIHO BlillUCl:lI

.

- Pos~ibilidade do Controle da Ferrugem do Cafõ Causada

pelo F'unqo Hd.mi LeLa vastratrix por Meio de pulverizaç~o Com rl i.n o
ki tiol.

Parti cipação do Dr•. tWBUHIHO I\1l\hUClfI
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"

Desenvolvir~nto'de Ensaios Visando a Seleção de Varie
dades de Handioca Resistentes a Podridão das Raizes.

participação do Dr. NOBUHIRO V~BUCHI

- Estudo de Minerais Argilosos Ocorrentes em Solos da
Rodovia 'I'zan.samaz ón í.oe ('l'rcchoNaraD~l-Itai tuba) •

Autoria: YASUSHI IHASA

c) Equipamentos Doados Pelo Governo do Jap~o a EMBRAPA

Inflmeros tem sido os equipamentos doados pelo governo j~
ponês à EflillRt,\P.lI.. Vale a pena serem destacados os seguintes:'

- Difrat:ômetro de Raio X modelo RIGi\KU

Espectrofotômetro de .illisorçãoAtômica. i:iITACHI modo Lo

207 - acoplado com registrador QPD-54 c 26 l&mpada.s de catodo oco.'

--Aparelho de Análise Termo-Diferencial para l\nálise de

Argi Ia marca l'1I'ri\1'1URA RIKEN KOGYO.

- Câmara Climática Koi t.Lt.r'on(com controle de templ:!rat~
ré'. e umidade).

- Aparelho de Microfotogr~fias (Olimpus-T5kyo).

- Aparelho Polaroyd para r·licrofotografias.

Laboratório 6ompleto para Extração de Sucos <.::: Polpas
de Frutas.

- D·,~t,erminador de Carbono 'I'ot.a L,

Dct.crnu.n ado r Q8 Ni tro<:Jê~rüo~Cot,al.
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- Aparelhagem para Análise Mecânica de Solos.

- Medidor de Água, Ar e porosidade do

- Conjunto para Determinar pH, no

_. Aparelho Coletor de l'~elnatóidios.

Pulverizador 'I'ak í.L Supu r Spreyer.

magnéticos,

de bunsens,

ralo

Balanças de

separadoras

ferramentas

precisão, termógrafos, estufas, q-gitadores

centrífugas, aquecedores elétricos! bicos
~.

e etc., alé.m de drogas e vidrarias "em g~

Os equipamentos acima relacionados e que estão orçados
em alguns r:ülhões de cruzeiros vieram facilitar, sem dúvi.da algu

mar as pesqui.s as já em errdaraent.o I aLêm de pe rrní,t.ir él cl;:1boração de

novos subprojetos visando o desenvolvimento da ll.gro~,)ecuãria na

Região. Dentre eles I merecem dest aque especial os seguin·tes ~

- Espectrofotômetro de l\bsorção Atômica marca HIT'l"l.CHI mo

delo 207.

Este aparelho, o único em t.oda Região, embora possa ser
utilizado na de t.errní.na çáo quantitativa da maioria dos met.a.í s I vem
sendo us ado pela Seção de Solos da EJYíBRli.PA, na de t.e rmí.naç ao de oâ L

cio, l1iagnésio I rnanganês i cobre p zinco ,sódio, potássio e ferro ern

solos I adubos e fertili zant.e s I tecidos veqe t.ads , calcário e outros.

i\ f orrua objot í.va com qU8 este aparelho vem

r'e f Let.c+s c , principalmente, no apoio f oxne ct do a vários

funcionando

,.' tos desenvolvido::::; pela EI:BHZ\Pi\ c pelo Proj.::!to Hl\DhM aLôm de Bmpr~

sas particulares •
.'

•.
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Difratômetro de. Raio X marca RlGAKUe Aparelho para

anâ Lí.s e termo-diferencial marca Iv1ITAJI.1URAKIKENKOGYO

Anmos os aparelhos são utilizados na caracterização

classificação de argilas e minerais de argila encontrados nas

versas unidades de solo.

e.
di

A difração por Raios X constitu'i, no momento, a técnica

mais Lmpozt.ant;e para a identificação dos argila-minerais e nao ar

gilo-I'.1inerais dos solos. O método que está sendo utilizado é do re

gistro gráfico por ser o mais rápido na obtenção de um di.fratogrü
ma completo, \além de permitir, com rapidez uma dí.fe rericã aç áo entre

os argila minerais ocorrentes em um solo (Grim).

A análise térmica diferencial está baseada nas transfor

mações físicas e químicas que sof re um argila-mineral, quando aqu~
cido a uma velocidaç1e constante de elevação de t.empe za t.uza , em c orn

-paraçao com um material termicamente inerte (Berg).

Há' bem pouco tempo foi concluído por técnicos da EHBRAPli.

o trabalho inti tu lado "Estudo dos MÜ1erais Argilosos dos Solos da

Rodovia Transamazônica" que deverá ser publicado brevemente.

- Laborat.ório para sucos e polpas de frutas.

Este laboratório foi recebido pelo IPEAN, graças a ini
ciativa elo então Senhor Governador do Estado do Par â , 'l'enente Coro

ne L ALi\CID DA SILVA NUNES, quando de .sua visita ao Jél,pão em 1969,

e está consti tuído f undamerrce lmente por: pasteuri zado re s; conoon

traéJ.ores, ext r a t.or es , tanques de lavagem, máquinas para e nqanra f a.r
e enLat.ar SUCOSj cen t.rLf uças , bombas de vácuo, congeladores, rcLci,
geradores e muitos outros a.parelhos e vidrarias. Vem sendo uti .í.z a
do no tl'2senvo1v.i.nicnto do subprojeto "Estudo Bromatolôgico de I'r'.l

"
tas lZe<jionais da lllllél%Ôi1Ía c Ensuios prelim:Lnares do seu l\nroveita.. --
iuent.o Indust:r.-iul}' cujo' ob j et i.vo é -o de se Le c.í.on ar as f ru t a.s ccor
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rentes na Região Amazônica que possam ser industrializadas'na for
ma de sucos simples e concentrados, nectares, pures, compotas e
doces.

Encon tra-se em fase;-de redação final o t.rabaLho inti tula
do "Estudo Bror.latológico e Industrial de Frutas ãa Amazônia. Vol.
1".

d) ReTaçâo dos Pesqu1sadores da EMBRAPA que foram beneficiados com
Cursos no Japão

- Eng9 Agr9 .ross r.1ARIAPINHEIRO CONDURU - Curso sobre Ad
ministração de Pesquisa.
Período - outubro a de zemb ro de 1962.

- :8ng9 Agr9 !TIILO CLAUDIO FALESI - Curso sobre Gên8se e

Classificação-do Solo.
periodc - agosto a outubro de 1967.

- Quim. Ind. GERALDO DE ASSIS GUIMARÃES - Curso em Qulrrã
ca do Solo.
Periado - agosto a outubro de 1967

- Eng9 A9r9 FERl\JAl.\JDO Cl\HNEIRO DE AI.BUQUERQUE - Curso em
Fi t.opaco Loq í.a ,

Período - abril a agosto de 1970.

- Quirn. Ind. Cf:I.IO :FHANCISCO l'il-d:<.QUES DE IVlELO- CU.r:3o SO

bre Tecnologia de Celulose e Papel.
perIodo - ma.io a julho de 1975.

- Eng9 Agr9 AUS'I'RBLIHO SILVEIH/~ FILHO Curso sobre Fi
.- totecnia do Arroz

Per Lodo - j unho a nov -nJ.)ro de 1975.
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Em 1976 o Dr. HermLn.í.o Maia Rocha, Chefe do Centro de Pe s
quisa Agropecuária do Trópico úmido-CPATU, antigo IPEAN, com base
no Acordo de Cooperação Técnica Brasil-Japão, solicitou a cOlabor~
ção de mais cinco técnicos jap~neses nas seguintes especializações:
Tecnologia de Frutas; Tecnologia de Fibras; Pimenta do Reinoi Me~
rologia e Climatologia Agrícola e Fitotecnia. Os referidos técni
cos deverão chegar ao Brasil no final de 1977 e princípios de 1978.

Finalmente, em contra partida, é provável a viagem ao Ja
pão, em 1978, de dois técnicos do CPATU, para realizarem cursos de
especialização com duração dé 3 a 6 meses.

!;


