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“Moinho de Seda Tomioka e os locais a�ns”  
Localização da região central da sericicultura do Japão
　O “Moinho de Seda Tomioka e os locais a�ns” localizam-se na Província 
Gunma, região central de Honshu do arquipélago japonês. Outrora a 
região central de Honshu possuía uma ex tensa área destinada à 
sericicultura, e a Província de Gunma, desde a Era Edo, prosperou-se na 
sericicultura, �ação de seda e fabricação de tecidos. O Moinho de Seda 
Tomioka foi construída nessa área, justamente pela possibilidade de obter 
casulos em grande quantidade.

　O “Moinho de Seda Tomioka e os locais a�ns” são legados da indústria de seda moderna; 
concretizaram a alta produção da seda crua de alta qualidade, sob o tema “inovação 
tecnológica” e o “intercâmbio tecnológico” , entre o Japão e o mundo. A seda que outrora era de 
produção limitada e de uso da classe privilegiada, mudou e enriqueceu a vida e a cultura das 
pessoas de todo o mundo, através da técnica de produção em massa da seda desenvolvida no 
Japão. O Moinho de Seda Tomioka e as 3 propriedades relativas à sericicultura (Fazenda de 
Sericicultura Tajima Yahei, Escola de Sericicultura Takayama-sha, Armazém Refrigerado Arafune) 
provam ainda hoje essa realidade.

Prov. de Niigata

Prov. de Nagano

Prov. de Fukushima

Prov. de Tochigi

Prov. de Saitama  

MaebashiMaebashi

TakasakiTakasaki

1 2
3

4

Prov. de Gunma

Tokyo

Moinho de Seda Tomioka

Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei

Escola de Sericicultura Takayama-sha

Armazém Refrigerado Arafune

1
2
3
4

02 03

Unindo o mundo através da seda   
Geografia



A tecnologia do moinho de sericicultura desenvolvida no Japão, 
até os dias de hoje, sustenta a indústria de seda do mundo. 

Produção da seda crua do 
casulo seco e armazenado.

Máquina de �ação 
automática

Seda crua

Acabamento da seda crua 
tingida e tecida em rolo de 
tecido. 

A matéria-prima da seda crua é o casulo, o qual é produzido pelo bicho-da-seda (larva da 
mariposa Bombyx mori). O ato de cultivar a amoreira para criar o bicho-da-seda e produzir o 
casulo chamamos de “sericicultura” . A seda crua é derivada desse casulo através da "�ação de 
seda". Um novelo de seda crua é produzida por várias ou dezenas de linhas dos casulos. Essa 
seda crua, posteriormente é manufaturada, tingida e �nalmente no tear é transformada num 
tecido.  

Glossário

Geração F1- Primeira geração híbrida – O bicho-da-seda
 (geração F1) resultante do acasalamento do “bicho-da-seda de �os de boa 
qualidade” e o “bicho - da-seda de �os de grande quantidade”, é um 
“bicho-da-seda de boa �ação e de grande quantidade de �os”. O cientista 
japonês Kametaro Toyama provou que a geração F1 herda a excelente 
qualidade de seus pais. A sua aplicação prática aumentou drasticamente a 
quantidade de produção da seda crua no Japão. 

História da Indústria da Seda

SericiculturaSericicultura Fiação de sedaFiação de seda TecidoTecido

Cultivar a amoreira, que é o 
alimento do bicho - da-seda, 
c r i a r  o  b i c h o - d a - s e d a  e  
despachar o casulo produzido 
pelo bicho-da-seda.

Ovos do bicho-da-seda

Bicho-da-seda criada pela 
amoreira

Casulos do bicho-de-seda

3.000 a.C.

3 sec. a.C.

Por volta de A.D.

Século VI

Século VIII

Século XIII
Século XIV

Século XV

Século XVI

Século XVII

Século XVIII

Ano No mundo Japão Moinho de Seda Tomioka e os locais afins

Século XIX

Século XX

1909： O Japão torna-se o maior exportador da seda crua no mundo.

Chronology of Silk 

1860： Formação da fábrica aparelhada 
para fiação em Xangai, China.

1920:  Aumenta rapidamente a procura 
por meias de seda cruas nos EUA.

Segunda metade: Sucessos na China e no 
Brasil na produção da seda crua, em função 
da transferência de tecnologia do Japão. 

Começa na China a produção da seda 
crua.
A seda crua e o tec ido de seda é 
transmitida ao Império Romano. 

Tr a n sm i s s ã o  d a  s e r i c i c u l t u r a  e  a  
tecnologia de fiação da China. 

Segunda metade: A produção de casulo, seda crua e sua 
indústria, espalham-se de Kyushu ao sul do nordeste japonês. 

Os artigos luxuosos são importados da 
China.

O Comércio Nambam aumenta a importação 
da seda crua.
1685: Restrição de importação da seda 
crua proveniente da China.

1859: Abertura dos Portos. Início da exportação 
da seda crua. Exportação direcionada à Europa. 

1914: Início da distribuição da geração F1 
aos agricultores. 

1920: Aplicação à prática da máquina de fiação 
de seda de múltiplos terminais Minorikawa, 
máquina de secagem automática de casulos.  

1924: Introdução da máquina de fiação de 
seda de múltiplos terminais Minorikawa no 
Moinho de Seda Tomioka. 
1927: Encerramento da Escola de Sericicultura 
Takayama-sha
1935:  O Armazém Refrigerado Arafune 
suspende o seu comércio. 
1952:  O Moinho de Seda Tomioka introduz 
a máquina de  fiação de seda automática K8. 

1987: O Moinho de Seda Tomioka encerra 
o seu funcionamento. 

1930: A seda crua do Japão corresponde a 
80% do mercado internacional.
1952: Sucesso na aplicação prática da 
máquina de  fiação de seda automática. 

Segunda metade: Início internacional da exportação 
da máquina de  fiação de seda automática.

1884:  EUA torna-se o maior país  de 
exportação da seda crua do Japão. 

Começo: Aplicação da câmara com telhado lanternim no verão e outono. 

1960:  Até este ano a Família Tajima e 
Takayama praticam a sericicultura.

1906: Desenvolvimento da geração F1.

18 63 :  Con s t r u ç ã o  d a  Fa z e nda  d e  
Sericicultura Tajima Yahei.

1872:  Construção do Moinho de Seda 
Tomioka.

1905: Construção do Armazém 1 Arafune.

Desde 1912: O Moinho de Seda Arafune, Família Tajima, 
Takayama-sha e o Armazém Refrigerado Arafune entram em 
aco rdo ,  c r i am espéc ie s  e s t r ange i r a s  e  h í b r idas  po r  
consignação;  posteriormente passam a produzir a geração F1. 

1891: Construção do Takayama-sha, quarto 
principal e câmara com telhado lanternim.

1884: Fundação da empresa Takayama-sha.

1713: Com o incentivo do xogunato, a 
produção da seda nacional organiza-se  
n a  r e g i ã o  c e n t r a l  d e  H o n s h u ,  a  
sericicultura torna-se próspera.  

1872: O governo funda o Moinho de Seda 
Tomioka, como fábrica modelo. A máquina 
de fiação de seda  se espalha pelo Japão. 

A sericicultura e a técnica de fiação é 
transmitida ao Império Bizantino.  

A sericicultura e a técnica de fiação é 
transmitida ao sul da Itália. 

A sericicultura e a técnica de fiação é 
transmitida à França. 

A zona de fiação da seda e de sericicultura 
centralizam-se na Itália e França.  

Começo: Formação da fábrica de fiação 
à vapor na França.

1840：Propagação da doença Pebrine na 
Europa, causa a procura da seda crua e 
ovos da Ásia. 

　A produção da seda iniciou-se na China antes 
da era cristã, posteriormente foi transmitida ao 
Japão e à Europa. Na Europa, onde a Revolução 
I n dus t r i a l  co m e ço u  ce d o,  n o  s é c u l o  19  
começou o uso da máquina de �ação de seda, 
p o r é m  o  sur to de doença infecciosa no 
bicho-da-seda provocou a falta de matéria-prima. 
Nessa época, o Japão decreta abertura dos 
portos e importa a tecnologia da máquina de 
�ação de seda, em 1872 funda-se o Moinho 
To m i o k a  c o m o  f á b r i c a  m o d e l o ,  e  s u a  
tecnologia espalha-se para o Japão inteiro. 
Além disso, ocorreu uma peculiar inovação 
tecnológica, que proporcionou a produção em 
alta escala de matéria-prima, os casulos. O 
moinho manteve sua inovação tecnológica ao 
l o n g o  d o s  a n o s  c o m  b o n s  r e s u l t a d o s ,  
tornando-se o maior país exportador de seda 
crua no início do século 20; transformando o 
�lamento de seda de alta qualidade como algo 
mais familiar. E ainda, depois do �nal da 2ª 
Guerra Mundial, teve sucesso na automação da 
fabricação da seda crua, exportando ao mundo 
inteiro a máquina de �ação automática. A 
te c n o l o g i a  d o  m o i n h o  d e  s e r i c i c u l t u r a  
desenvolvida no Japão, até os dias de hoje, 
sustenta a indústria de seda do mundo. 

O que é Sericicultura
e fiação de seda?
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O que é Patrimônio Mundial
da Humanidade?

　Trata-se do Patrimônio Natural e Cultural, publicados e listados no 
Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). A propriedade de 
“excelente valor universal ” ,  deve ser par t i lhada entre toda a 
humanidade, excedendo as etnias e o país. A de�nição do valor do 
Patrimônio Cultural está à mercê dos critérios de avaliação dos itens (i) 
até (vi), e para a aprovação são necessárias mais de 1 item que responda 
à esses critérios. 

  O “Moinho de Seda Tomioka e os locais a�ns” possibilitaram desenvolver a indústria da 
seda, e colocar em prática a produção da seda crua em grande quantidade e de boa 
qualidade. É um ótimo exemplo que indica o intercâmbio bilateral da tecnologia 
industrial entre o Japão e os demais países. Ao mesmo tempo que expandiu a tecnologia 
da máquina de �ação de seda, proveniente da Europa Ocidental, promoveu a inovação 
tecnológica na sericicultura, desde então essa tecnologia espalhou-se ao mundo. O 
Moinho de Seda Tomioka, Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei, Escola de Sericicultura 
Takayama-sha e o Armazém Refrigerado Arafune tiveram uma atuação importante em 
cada processo da inovação tecnológica da indústria da seda; atribuíram um impacto 
signi�cativo na educação, publicação, negociação etc., no país inteiro.    
  A partir disto, os valores universais ideais atribuídos a um Patrimônio Mundial da 
Humanidade, contam com o preenchimento dos critérios de avaliação (ii) (aquilo que 
mani fes te t ro c as  de valores ,  que prop orcion e um imp ac to s igni�c at ivo no 
desenvolvimento da arquitetura, ciência, tecnologia e outros) e (iv) (construção que narre 
uma etapa importante da história, conjunto de complexos da ciência e tecnologia ou um 
modelo que retrate um excelente panorama).  

Arafune Cold Storage

Takayama-sha Sericulture School

  Todas as 4 propriedades que compõem o “Moinho de Seda Tomioka e os 
locais a�ns” foram os respectivos locais da inovação tecnológica e mútuo 
intercâmbio tecnológico. Principalmente, quando o Moinho de Seda 
Tomioka colocou em prática o movimento de melhoramento do casulo, a 
�m de garantir grande quantidade de casulos de boa qualidade; a Família 
Tajima, Takayama-sha e o Armazém Refrigerado Arafune cooperaram nos 
testes de criação, produção de ovos do bicho-de-seda, orientação de 
c r i a ç ã o e  a r m a z e n a m e nto d o s  ovo s  d o b i c h o - d e - s e d a ,  p a r a  o  
desenvolvimento e disseminação da qualidade da espécie.  

Desenvolvimento e disseminação do casulo
de boa qualidade através da colaboração mútua

Moinho de Seda Tomioka

Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei

Desenvolvimento da indústria da seda no mundo,
 “Inovação Tecnológica” e “Intercâmbio Tecnológico”
 que resultaram na popularização da seda
Os Valores como Patrimônio Mundial da Humanidade

Mundo

Moinho 
de Seda Tomioka

Escola
de Sericicultura
Takayama-sha

Fazenda
de Sericicultura

Tajima Yahei

Armazém
Refrigerado

Arafune

 Exportação da seda crua
Tecnologia de �ação da máquina automática
Moderna tecnologia da sericicultura

Desenvolvimento e 
disseminação da boa espécie

 do bicho-da-seda

Desenvolvimento e 
disseminação da boa espécie
 do bicho-da-seda

Fazenda equipada com 
o sistema de ventilação

Desenvolvimento e 
disseminação da boa espécie

 do bicho-da-seda

Contrato de armazenamento dos ovos do bicho-da-seda

Contrato de armazenamento
 dos ovos do bicho-da-seda

Contrato de armazenamento
 dos ovos do bicho-da-seda

Contrato de venda 
exclusiva dos casulos

Cooperação
técnica

Tecnologia da máquina
de �ação de seda
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▲Interior da fábrica de �ação de seda ▲Armazém de casulos oeste

▲Armazém de casulos leste

▲Tanque d’água de ferro ▲Brunat House

Moinho de Seda Tomioka
Primeira fábrica de �ação autêntica do Japão de tecnologia francesa

História
Depois da abertura dos portos em 1859, com a �nalidade de melhorar a qualidade e aumentar a produção da seda crua, 
cuja produção era responsável pela maior parte das exportações do Japão, o governo da Era Meiji, em 1872 fundou o 
Moinho de Seda Tomioka. O Moinho de Seda Tomioka introduziu a tecnologia da Europa Ocidental, tais como a máquina à 
vapor, a máquina de �ação de seda francesa e etc.; assim, a tecnologia da máquina de �ação de seda foi transmitida ao 
Japão inteiro. Mesmo depois da privatização da fábrica de seda, o desenvolvimento tecnológico da �ação continuou a 
frente dos tempos, liderando o desenvolvimento e disseminação da qualidade da espécie (geração F1) do bicho-da-seda. 
Em 1952 introduziu a máquina de �ação automática recém-desenvolvida, tornando-se fábrica modelo de automação. 
Porém, em 1987, a seda crua foi afetada, em função da concorrência dos preços mundiais, forçando o Moinho de Seda 
Tomioka a interromper o seu funcionamento; depois de 115 anos de funcionamento, a fábrica de seda crua fecha suas 
portas.  

Destaque Grupo de prédios magní�cos
que narram histórias

　O Moinho de Seda Tomioka, fundada nos inícios da Era Meiji, 
conserva a forma da fundação. A construção da fábrica, de grande 
porte, foi a pioneira do Japão, com características peculiares, uma 
mistura da tecnologia oriental e ocidental. 
●A fábrica de �ação de seda
　Este é o prédio central da fábrica, de �ação de seda, onde se 
produz a seda crua através da extração do �o do casulo. Um 
prédio longo com 140m de comprimento, construída de tijolos e 
com estrutura interna de madeira (enxaimel), conserva em seu 
interior a máquina de �ação de seda automática, desde que 
deixou de funcionar. 
●Armazém de casulos
　N es te lo c al  há  um pré dio de c ada lado,  les te  e  o es te  
respectivamente, de 2 andares com 104m de comprimento.
● Tanque d’ água de ferro(Normalmente não está aberto ao público)
　Este tanque foi construído em 1875, a água reservada no tanque 
de ferro era de uso da fábrica. Estrutura de produção de ferro 
nacional, a mais antiga da nação. 
● Brunat House 
　Esta é a casa do francês Paul Brunat, que conduziu a construção 
e o serviço; e onde morou com sua família.

Local: Tomioka-shi Tomioka 1-1
Visita: das 9h às 17h, as visitas em grupos são mediante reserva antecipada, fechado: de 29 

a 31 de dezembro, fechamos também para inspeção e manutenção 
Preços: adulto – 1.000 ienes (desde de abril 2015), estudante do ensino médio e superior – 

250 ienes, estudante do ensino fundamental – 150 ienes
Acesso: 15 minutos a pé, da estação Joshu Tomioka da linha Joshin Dentetsu. Cerca de 10 

minutos de carro da Joshin-etsu Expressway Tomioka I.C. / No local não há 
estacionamento. 

Últimas notícias, apresentação de estacionamentos das proximidades e reserva em grupo, 
contate ao telefone ou site abaixo.
Contato: Divisão da Fiação de Seda de Tomioka – Fone: +81-(0)274-64-0005
Site: http://www.tomioka-silk.jp/hp/index.html

Guia 
de turismo

254

254
Estação Joshu Tomioka

Moinho de Seda Tomioka
★

Tomioka I.C.

P

MAPA
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Figuras descritas na “Nova Teoria da Sericicultura”

◀Kuwaba
　(Galpão das folhas de amora)

▲Poço

▲“Nova Teoria de Sericicultura” Ilustração

▲Casa e Câmara

Shimamura onde está localizada a Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei, desde a Era Edo, era uma região próspera na produção de ovos 
do bicho-da-seda (sanshu). Para produzir bons ovos do bicho-da-seda, o Tajima Yahei aperfeiçoou sua pesquisa de sericicultura, o 
“método seiryo-iku” , dando ênfase à ventilação; concluíndo em 1863 a construção da casa e câmara com telhado lanternim. Com a 
publicação da “Nova Teoria de Sericicultura” e “Continuação da Nova Teoria de Sericicultura” de Yahei, esta estrutura espalhou-se à cada 
uma das regiões, tornando-se o protótipo da arquitetura moderna da fazenda de sericicultura. E também, de 1879 à 1882 o Yahei et al. 
vendeu (exportação direta) os ovos do bicho-da-seda à Itália, transportando-os até o local. Nessa oportunidade, junto com a cultura 
ocidental　trouxe o microscópio, o qual Yahei utilizou para pesquisar as doenças do bicho-da-seda. Quando o Moinho de Seda 
Tomioka iniciou o movimento de melhoria do casulo, a Família Tajima cooperou trabalhando nos testes de criação dos ovos 
estrangeiros e da geração F1.

　Incluindo a casa e a câmara, o prédio de produção de ovos do bicho-da-seda e os 
respectivos prédios coligados, continuam intactos na Fazenda de Sericicultura Tajima 
Yahei como estão descritos na “Nova Teoria da Sericicultura”
● Casa e Câmara
　T　Este é um prédio de 2 andares, com sistema de ventilação lanternim (torre/ 
andaime) coberta de telha. O 1º andar é a casa e o 2º andar é a câmara do bicho-da-seda. 
O lanternim foi projetado com ênfase à ventilação, construído com muitas janelas ao 
longo do cume inteiro. Posteriormente, a câmara com o microscópio foi ampliada no 
canto norte do 2º andar.
●Galpão das folhas de amora
　Neste local as folhas de amora �cavam guardadas temporariamente, conforme o 
crescimento do bicho-da-seda, a folha era tratada para facilitar a sua degustação.  
● Poço
　Como nessa região havia muita inundação, o poço principal para a vida e à produção 
do bicho-da-seda, era construída sobre uma fundação envolvida por parede de pedras, 
com a altura acima do nível solo.  

História

Destaque

Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei  
Protótipo da fazenda de sericicultura moderna com o sistema de ventilação instalada no telhado

Local: Isesaki-shi Sakai-shimamura Aza shinchi 2243
Visita: por ser uma casa particular em residência, a área de visita permitida é apenas 

até o jardim. É proibido entrar no prédio. Visitas em grupos são mediante 
reservas antecipadas. 

Acesso: 20 minutos de táxi, da estação JR Honjo. Aproximadamente 20 minutos de 
c a r r o ,  a  p a r t i r  d a  K a n - e s t u  E x p r e s s w a y  H o n j o - K o d a m a  I . C . .  O  
estacionamento �ca no parque “Shimamura kaiko no furusato kōen” .

No escritório de informações da Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei há materiais 
expostos das 9h às 16h. Fechado aos feriados do �nal e início do ano. 
Últimas notícias, reserva em grupo, contate ao telefone ou site abaixo.   
Contato: Divisão de Proteção do Patrimônio Cultural de Isesaki - Fone: +81-(0)270-75-6672,  

Informações: Fazenda de Sericicultura Tajima Yahei – Fone: +81-(0)270-61-5924 
Site: http://www.city.isesaki.lg.jp/

Guia
de turismo

462

17

17
Honjo-KodamaI.C.Honjo-KodamaI.C.

Estação honjoEstação honjo

Estação Honjo-WasedaEstação Honjo-Waseda
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Fazenda de Sericicultura
 Tajima Yahei

Fazenda de Sericicultura
 Tajima Yahei

★
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▲Nagayamon (tipo de portão de entrada típico japonês)

▲Galpão das folhas de amora

▲Câmara interna do bicho-da-seda

▲Casa e Câmara

Escola de Sericicultura Takayama-sha  
Local do desenvolvimento do “método seion iku”,  padrão da sericicultura moderna do Japão 

　Takayama Chogoro é uma pessoa que realizou pesquisas para estimular o aumento da produção e a melhoria da qualidade de casulos 
do bicho-da-seda; consolidou o “método seion iku” através do controle apurado da ventilação, temperatura e umidade; e para sua 
difusão, em 1884, fundou a instituição educacional de sericicultura “Empresa de Melhoria da Sericicultura Takayama-sha “. A escola 
Takayama-sha não só admitiu os alunos do Japão, mas também da China e da Península Coreana; e também além do Japão estendeu-se 
para China, Taiwan e Península Coreana, enviando aos locais funcionários que che�assem a sericicultura. E com isso o “método 
seion-iku” tornou-se o padrão da sericicultura moderna do Japão. Esta terra, berço do “método seion-ku” , por um longo período, fora 
utilizado como local de estudo da sericicultura. Quando o Moinho de Seda Tomioka iniciou o movimento de melhoria do casulo, a 
Escola Takayama-sha cooperou pesquisando nos testes de criação dos ovos do bicho-da-seda estrangeiro, na geração F1, e na 
agricultura direcionou a criação do bicho-da-seda.

História 

Local: Fujioka-shi Takayama Takenomoto 237
Visita: das 9h às 16h, visitas em grupos são mediante reservas antecipadas, fechado: de 

28 de dezembro até 4 de janeiro  
Acesso:  35 minutos de ônibus, da estação JR Gunma Fujioka (por favor, avise 

antecipadamente que descerá na estação Takayama-sha-ato Mae).  20 
minutos de carro da Joshin-etsu Expressway Fujioka I.C.

Últimas notícias, reserva em grupo, contate ao telefone ou site abaixo. 
Contato: Divisão de Proteção do Patrimônio Cultural de Fujioka. Fone: +81-(0)274-23-5997 
Site: http://www.city.fujioka.gunma.jp/

　Na Escola de Sericicultura Takayama continuam intactas as casas e câmaras 
idealizadas para realização do “método seion-iku” , e as instalações da época do 
treinamento.
● Casa e câmara
　Este prédio fora construído em 1891, e a técnica do telhado lanterim fora 
ensinado pelo Tajima Yahei. Como meio de ventilação utilizou-se a janela de porta, 
transom, orifício de ventilação abaixo das prateleiras do bicho-de-seda, teto 
grelha etc.; no controle de temperatura foram utilizadas no 1º andar o irori 
(espécie de lareira cavada no assoalho) e no 2º andar o braseiro e ventilação do 
assoalho. A câmara do bicho - da-seda do 2º andar eram divididas em 6 
compartimentos, e para cada qual haviam controles da temperatura e umidade 
ambiental. 
●Galpão das folhas de amora
　Esta é uma instalação onde se guardava temporariamente as folhas de amora. 
Atualmente, no subsolo restam apenas pedras empilhadas, que antigamente, 
sobre elas haviam uma construção. 
●Nagayamon (tipo de portão de entrada típico japonês)
　Esta construção da Era Edo, fora utilizada para guardar e depositar instrumentos 
da sericicultura e também agrícolas.

Destaque A câmara do bicho-da-seda
que manipulou o vento e o fogo

Guia 
de turismo

Fujioka I.C.

254 Estação
GunmaFujioka

Yoshii I.C.

Escola de Sericicultura
 Takayama-sha
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▲Armazém 1 (direito)

▲Modelo

▲O ar frio é soprado para fora do Armazém refrigerado

Armazém Refrigerado Arafune  
Maior instalação de armazenamento dos ovos do bicho-da-seda do Japão que utilizou o ar frio da natureza

　Desde a antiguidade, era comum 1 vez ao ano, na primavera praticar a sericicultura no Japão. Na segunda metade do 
século 19, iniciara-se a sua prática mesmo no verão e também várias vezes ao ano, em função do armazenamento dos ovos 
do bicho-da-seda (sanshu)  numa instalação com vento de baixa temperatura, ajustando ao período de incubação dos 
ovos. Niwaya Senju, estudante da Escola Takayama-sha é o descobridor do local com ventilação de baixa temperatura; seu 
pai Niwaya Sentaro, sob orientação de especialistas em meteorologia, sericicultura e engenharia civil, a partir de 1905 até 
1914 construiu o armazém dos ovos do bicho-da seda. O Armazém Refrigerado Arafune se orgulha pelo tamanho de seu 
armazém, o maior do Japão; incluindo as 40 províncias do Japão inteiro, armazenou também os ovos provenientes da 
Península Coreana, apoiando o aumento da quantidade de ovos do bicho-da-seda, contribuindo no aumento de produção 
de casulos. Quando o Moinho de Seda Tomioka iniciou o movimento de melhoria do casulo, o Armazém Refrigerado 
Arafune cooperou no armazenamento dos ovos de testes de criação.

História

Destaque Sopro do vento gelado entre as paredes de pedras, mesmo no verão

Local: Kanra-gun Shimonita-machi Minaminomaki ko 10690-1 
Visita: no inverno não está disponível (de dezembro até março). É proibido 

entrar dentro dos armazéns.
 Preços: adulto – 500 ienes (desde de maio 2015)   
Acesso: 30 minutos de táxi, a partir da estação Shimonita da linha Joshin 

Dentetsu. 50 minutos de carro, a partir da Joshin-etsu Expressway 
Shimonita I.C.  Na redondeza há o controle do tráfego. Solicitamos que 
nos visitem passando pelo o rancho Kozu bokujyo.

Últimas novidades, contate ao telefone ou site abaixo.  
Contato: Shimonita Furusato Center  Fone: -81-(0)274-82-5345 
Website: http://www.town.shimonita.lg.jp/

　  Ao redor do Armazém Refrigerado Arafune, através das fendas da montanha, mesmo no 
verão sopra ventos por volta de 2℃. Para aproveitar este ar gelado, na encosta da montanha 
fora construída uma parede de pedras, com paredes grossas de barro, instalando-se nesse 
local o  armazém dos ovos do bicho-da seda. Na parede de pedras do lado da montanha  
haviam fendas fenda com a passagem do ar gelado, mas na parede de pedras do lado da 
ribanceira, do lado fora, na junta entre das pedras foram vedadas para que o ar gelado não 
escapasse. A estrutura do armazém fora construída em 3 camadas, dois andares no subsolo 
e um andar no térreo, organizados como local de armazenagem, de acordo com o período 
de retirada dos ovos do bicho-da-seda. Ainda hoje os armazéns continuam intactos no local; 
o Armazém 1, construído inicialmente, está ao fundo (na nascente do vale), ao meio está 
localizado o enorme Armazém 2, e na parte frontal está o último Armazém 3. E ainda, ao 
lado do Armazém 3, o terreno fora aplainado para a construção do prédio administrativo 
chamado de bansha. 

Guia 
de turismo

▲Armazém 2

Rancho Kozu bokujyo

Shimonita Furusato
Center

254
Estação Shimonita
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