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APRESENTAÇÃO 

Neste artigo iremos abordar um pouco da vida de alguns dos principais descobri

dores de explosivos. Um resumo da biografia desses homens destemidos dará uma 

idéia de quão arrojadas foram as suas descobertas em épocas onde a tecnologia ain

da nel1'l engatinhava. O que predominava era a alquimia; por isso, muitos perderam 

partes de seus corpos nos experimentos que realizaram, mas seus nomesficarão, para 

sempre, na galeria daqueles que buscaram o progresso; sim, o progresso, porque os 

explosivos não são feitos só para constituírem artefatos bélicos, destinados à destrui

ção. A construção de estradas e hidrelétricas, a mineração, a pesquisa petrolífera, a 

ida do homem ao espaço, a colocação em órbita de satélites para diversos fins, os 

esportes da caça e do tiro são algumas das atividades que se beneficiam com esse tipo 

de material. 

Divulgando os homens que construíram a história dos explosivos, acreditamos 

estar prestando justa homenagem à memória desses "cientistas ", reacendendo, aos 

já iniciados na química dos explosivos, a lembrança das obras daqueles descobrido

res; para os iniciados de agora, damos-lhes a oportunidade de conhecerem o que a 

dedicação, o empenho, a crença na busca de um objetivo podem realizar. 

Todos os que serão citados nesses artigos nasceram no século XIX, ou mesmo 

antes, havendo alguns, cO/no Roger Bacon, que nasceu em 1214, e Berthelot, nascido 

em 1 748; muito do que descobriram, também, datam daquela época, mesmo assim 

suas descobertas ainda estão vivas e seguem acompanhando o avanço tecnológico 

dos dias atuais, perfeitamente integradas aos explosivos modernos e nesse mister 

permanecerão ainda por longo tempo. 

* General Engenheiro Mi l itar. 
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BIOGRAFIA DOS DESCOBRIDORES DE EXPLOSIVOS 

Roger Bacon 

o monge franciscano Roger Bacon nasceu em 1 214, 
em llchester, Inglaterra, tendo falecido em 1284, em Oxford. 
Antes de vestir o hábito de São Francisco, estudou Teolo
gia e Filosofia em Oxford e em Paris .  Foi professor em 
Oxford e, devido à amplitude e variedade de seus conheci
mentos, ganhou o título de Doctor Mirabilis ou Doutor 
Maravilhoso. Escreveu uma famosa obra intitulada Opus 

Majus, que foi, talvez, também a de maior valor científico 
posta em evidência durante a Idade Média, na qual reuniu 
seus mais importantes trabalhos sobre Física, Filosofia e ou
tras disciplinas. Foi nela que fez menção ao uso do salitre 
(nitrato de potássio) como ingrediente de certas misturas 
incendiárias e explosivas. 

A Bacon é atribuído o tratado Sobre a Nulidade da 
Magia, no qual descreve algumas composições explosivas 

e incendiárias à base de pedra de tagus (salitre), carvão de madeira e enxofre, assim como uma 
mistura na qual as mesmas substâncias participam, respectivamente, nas proporções 6:5 :5 .  Esta 
última fórmula é, indiscutivelmente, de uma pólvora negra, embora de tipo inadequado para 
aplicação como propelente e não difere muito de certas composições ainda hoje empregadas 
em pirotecnia. 

Devido a esses seus trabalhos e incessantes estudos a respeito dos empregos das misturas 
explosivas, formuladas a partir do salitre, do carvão e do enxofre, Bacon foi proclamado como 
inventor da pólvora na Europa. Isso levantou muitas controvérsias, principalmente devido à falta de 
comunicação e de trocas de informações entre os pesquisadores de então. Por isso, muitos são 
considerados, além de Roger Bacon, como pais da pólvora negra, tais como o Frade Constantino 
Auclitzen, ou o mestre-armeiro Abraham de Memmingen, ou mesmo o Frade e alquimista Berthold 
Schwartz, a quem também se atribui a descoberta do canhão. 

O que se concorda, porém, hoje em dia, é que é impossível ter um juízo estável e conclusivo a 
respeito do verdadeiro inventor da pólvora negra. Não cabe atribuir-se a invenção a uma pessoa 
em particular, porém, o que é mais provável é que ela haja surgido quase simultaneamente em mais 
de um país, em sua forma inicial rudimentar e que foi sendo apelfeiçoada ao cabo de um melhora
mento progressivo. 

É inquestionável, no entanto, que Bacon desempenhou notável papel na ciência e nas letras em 
sua época. Deploravelmente, contudo, a novidade de suas doutrinas foi causa de inimizades e 
ciúmes, especialmente entre os monges de sua própria congregação. Por isso, sofreu perseguições 
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injustas, encobe11as pela acusação de ser praticante de magia e feitiçmia. Tão mesquinha campa
nha culminou com a condenação de Bacon à prisão perpétua, ditada por uma assembléia, em 
Paris, presidida pelo Prior-geral dos franciscanos. Depois de dez anos de prisão, obteve a liberda
de, tendo vivido o resto de sua vida em Oxford. Vários de seus trabalhos, escritos sobre Alquimia 
e Química, encontram-se na obra Thesaurus Chimicus, impressa em Frankfurt, em 1 603 . 

Pedro Eugênio Marcelino Berthelot 

Esse eminente químico francês nasceu em Pmis, em 25 
de outubro de 1 827 . Ganhou o prêmio de homa em um 
concurso geral de Filosofia, tendo, no entanto, trocado as 
letras pela ciência e se consagrado, em especial, ao estudo 
da Química. A partir de 1 85 1  foi membro do Colégio da 
França na condição de professor de Química. Doutorou-se 
em Ciências, em 1 854, tendo desenvolvido tese importante 
sobre Combinações de Glicerina com Ácidos e Reprodu
ção de Compostos Graxos Neutros Naturais .  Foi, a partir 
de 1 863, membro da Academia de Medicina, seção de Fí
sica e Química; em 1 873, presidiu o Comitê Científico de 
Defesa, aplicando, nessa época, seus vastos conhecimentos 
na fabricação de canhões, nitroglicerina e dinamites. Mais 
tm·de, chegou a ser ministro de Assuntos Estrangeiros e pre
sidente da Comissão de Pólvoras e Explosivos. 

Sua prodigiosa atividade permitiu-lhe efetuar um surpre
endente número de trabalhos experimentais e de pesquisa 

sobre Estática e Dinâmica Química, Termoquímica, Explosivos etc. Com relação a este último 
aspecto foi considerado como fundador da moderna ciência dos explosivos, devendo-se-lhe um 
estudo minucioso a respeito da combustão das pólvoras, sobre cujo fenômeno formulou uma teo
lia que ainda hoje pode ser considerada como a mais racional e completa nesse mister. Juntamente 
com Vieille, foi o plimeiro a medir a velocidade de detonação dos explosivos, trabalhando, inicial
mente, com explosivos gasosos e mais tarde com explosivos líquidos e sólidos; o aparelho usado 
era o Cronógrafo de Boulengé. Sintetizou o etileno e o benzeno a pmtir de seus elementos. Inven
tou a Bomba Calorimétrica e um tipo de calOlÚlletro que leva o seu nome; estabeleceu o "princípio 
do trabalho máximo" e deduziu interessantes conclusões (chamados de teoremas) do "princípio 
dos estados inicial e [mal" . Pode ser considerado como uma das mais brilhantes figuras científicas 
do século XIX. 

Morreu em 1 907, e seus restos mortais descansam no Panteon de Paris, destinado, como se 
sabe, aos grandes nomes da França. 
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Cláudio Luís Berthollet 

Esse ilustre quúnico e físico francês nasceu em Talloire, 
nas cercanias de Annecy (Saboya), em 9 de dezembro de 
1 748. Estudou na Universidade de Jurin, onde se graduou 
como doutor em Medicina, em 1768, e, quatro anos de
pois, mudou-se para Paris com o propósito de ampliar seus 
estudos. Em 1 780, foi nomeado membro da antiga Aca
demia de Ciências e, em 1 794, professor de Química da 
Escola Normal e da Escola Politécnica. Colaborou com 
Lavoisier, Morveau e Fourcroy na criação e elaboração 
da nomenclatura Quúnica Científica. Junto com Monge foi 
encarregado de dirigir a fabricação da pólvora necessária 
ao abastecimento das frentes de combate mantidas pela 
França, naquela época. Acompanhou Napoleão em sua 
expedição ao Egito e foi distinguido, naquela ocasião, com 
o título de grande oficial da Legião de Honra e de senador 
titular de Montpellier ( 1 805). 

Berthollet contribuiu, indiscutivelmente, para o emique
cimento da ciência de seu tempo. Descobriu o ácido clórico, o clorato de potássio, a prata fulmi
nante (fulminato de prata) e recomendou substituir o nitrato de potássio pelo clorato em certas 
pólvoras, inventando assim as "pólvoras cloratadas" .  Descobriu, também, que a amônia era um 
composto de nitrogênio e que em toda substância animal figurava o nitrogênio como um de seus 
principais constituintes. 

Em sua obra principal Ensaio de Estática Química foi o primeiro a pôr em relevo a importân
cia da concentração ou massa ativa das substâncias, como circunstância capaz de influir sobre a 
afinidade e sobre as transfOlmações químicas. Seus importantes postulados a respeito das ações 
dos ácidos, das bases e dos sais sobre os sais tomaram-se clássicos e são conhecidos, em Quími
ca, com o nome de Leis de Berthollet. 

Passou os últimos anos de sua vida em Arcueil, onde criou uma sociedade química, tendo 
como alunos ilustres Thenard e Gay-Lussac. Faleceu em 1 822, aos 74 anos de idade. 

Ascanio Sobrero 

Químico italiano, nasceu em Casale, no ano de 1 8 1 2, foi professor de Química Aplicada no 
Instituto de Turin e se dedicou, especialmente, ao estudo dos explosivos . Graduou-se em Medici
na, também, em Tmin. Tendo se mudado para Paris, foi estudar com Pelouze, do qual foi auxiliar 
em um laboratório privado entre os anos de 1 840 e 1 843. Nesse último ano transferiu-se para 
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Giesen onde aprimorou-se com 1. Liebig, por vários me
ses. Em 1 844, retornou a Turin, reassumindo suas atividades 
de professor de Química, montando, no ano seguinte, um "" 
modesto laboratório particular para o desenvolvimento de 
seus trabalhos de pesquisa. 

Em 1 846, obteve, pela primeira vez, a trinitrogliceriria 
(ou simplesmente nitroglicerina), sem dúvida a sua prin-
cipal contribuição para o progresso científico da época .fi 

e que o deixou famoso ; a descoberta da nitroglicerina 
abriu o caminho para o nascimento da grande indústria 
dos altos explosivos. 

A propósito do referido descobrimento, revelou-se que 
a primeira notícia sobre a nitroglicerina foi dada por uma 
carta que o própl;o Sobrero escreveu a Pelouze e que este 
a publicou na revista L' Institut, em 1 5  de fevereiro de 1 847. 
No próprio mês e ano, Sobrero apresenta uma histórica 
comunicação à Academia de Turin, dando ciência do seu descobrimento. Nessa mesma comuni
cação Sobrero anunciou, também, as descobe11as da nitromanita e da nitrolactose. 

Depois da invenção da dinamite, por Alfredo Nobel, Sobrero tentou, em 1 873, a montagem 
de uma fábrica para produção industrial de melamina, isto é, uma espécie de dinamite constituída 
por nitroglicerina absorvida em uma mistura de carvão vegetal e tena de Santa Fiora, sob forma de 
pó muito fino. O projeto não teve êxito, mas Sobrero aceitou o cargo de consultor químico da 
Companhia Nobel-Avigliana, da qual recebia um excelente salário e que perdurou pelo restante de 
sua vida. 

Durante muitos anos, Sobrero guardara, zelosamente, em seu laboratólio pmticular, uma amostra 
da nitroglicerina original fabricada em 1 846. Quatro décadas depois, ele lavou a mesma amostra 
com solução fraca de bicarbonato de sódio e a transferiu pmoa a fábrica de Nobel-Avigliana, onde 
está depositada até hoje. 

Antes de falecer, em 1 888, Sobrero deixou escrito um manual de Química aplicada às artes, 
além de numerosos trabalhos monográficos. 

Alfredo Bernardo Nobel 

O nome de Alfredo Nobel pode ser considerado como referência mundial da pesquisa, do 
desenvolvimento e da industrialização de explosivos. Esse ilustre químico sueco nasceu em Esto
colmo, em 2 1  de outubro de 1 833 .  Ainda muito jovem, mudou-se, com sua família, para São 
Petersburgo, pois seu pai fora contratado para montar uma fábrica de torpedos destinados à defe
sa de Kronstadt e de um estaleiro para produção de navios de guerra. Entre 1 850 e 1 854, Nobel 
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morou nos Estados Unidos, onde estudou. De volta a Es
tocolmo, concluiu seus estudos e foi trabalhar com seu pai 
na fabricação de expIo si vos, de 1 859 até 1 86 1 ,  dedican
do-se mais intensamente à produção da nitroglicelina. Em 
1 862, montou a primeira fábrica para produzir nitroglice
lina na Suécia; em 1 865, montou uma segunda fábrica em 
Kmmmel e, logo a seguir, uma outra em Winterviken. 

Empenhado em encontrar um modo de diminuir ou até 
de eliminar o risco no transporte e o perigo do manuseio 
da nitroglicerina, Nobel descobriu, inicialmente, que o ex
plosivo se insensibilizava quando era misturado com 20 a 
25% de álcool metílico. 

A dinamite e a cápsula detonante de fulminato de mer
cúrio resultaram, também, dos esforços de Nobel para 
fazer a nitroglicerina mais segura e apropriada para o uso. 
Tendo descoberto, inicialmente, que a nitroglicerina ex

plodia pela ação de um artifício detonador, constituído de pólvora negra, ele tentou aproveitar esse 
efeito misturando os dois materiais; assim, em 1 863, foi -lhe concedida a patente que incluía o uso 
de um explosivo líquido, tal como a nitroglicerina ou os nitratos de metila e etila, em mistura com a 
pólvora negra, a fim de aumentar a eficiência dessa última. A quantidade do líquido, presente no 
novo explosivo, era limitada pela exigência de que as misturas deveriam ser secas e em forma de 
grãos .  Esses explosivos seriam iniciados pela ação de fogo, tal qual a pólvora negra; porém, a 
presença de um líquido reduzia a velocidade de queima, e, como conseqüência, as experiências 
não foram bem-sucedidas. A mesma patente cobria a possibilidade da substituição de parte do 
salitre pela nitroglicerina,já que sendo insolúvel em água e não higroscópica, ela atuaria como uma 
cobertura protetora para o sal e tornaria possível o emprego do nitrato de sódio nessas misturas . 

Em 1 864, Nobel patenteou uma nova invenção: relacionava-se a aperfeiçoamentos introduzi
dos na fabricação da nitroglicerina e na maneira de detoná-la, por aquecimento ou por meio de 
uma outra carga explosiva. Ele continuou suas experiências e, em 1 867, foi-lhe concedida outra 
patente par·a um explosivo obtido misturando-se a nitroglicerina com uma substância de caráter 
não explosivo, mas com propriedades de um absorvente poroso, tal como car·vão vegetal ou tena 
de infusórios, em pó muito finos. O material resultante era muito menos sensível ao choque que a 
nitroglicerina. Estava, pois, criada a dinamite, que foi fabricada e vendida, também, com o nome 
"pólvora de segurança de Nobel", par·a indicar· que o produto trazia menos riscos do que a nitro
glicerina pura ou que outras misturas anteriormente tentadas. 

O evento importante que se seguiu, no desenvolvimento dos explosivos nitroglicerinados, foi a 
invenção de Nobel da "dinamite com uma base ativa"; nesse novo explosivo a nitroglicerina era 
absorvida por uma mistura de substâncias, que separadamente não eram explosivas, tais como os 
nitratos de potássio, de sódio ou de amônio, aos quais se adicionava serragem, carvão vegetal, 
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açúcar ou amido. A nitroglicerina formava uma tênue camada envolvendo as pmtículas dos mate
riais sólidos, permitindo que eles explodissem, se fosse usada uma cápsula de fulminato de mercú
rio. A nitroglicerina, sozinha, não era suficiente para proteger da deliqüescência os nitratos de 
sódio e de amônio existentes nessas misturas. Foi, então, que Nobel tentou a adição de pequenas 
quantidades de pm'afina, estem'ina, naftaleno ou qualquer outra substância similm' que fosse sólida 
na temperatura ambiente e tivesse a natureza de uma gordura para servir de cobertura para as 
pmtículas, evitando a absorção de umidade pelo explosivo e o peligo resultante da exsudação da 
nitroglicerina. 

Em seu intenso e pertinaz trabalho com a nitroglicerina e com os explosivos dela derivados, 
Nobel ainda patenteou inúmeras formulações para as dinamites; nitrou uma mistura de glicerina e 
de glicol, tendo o líquido resultante produzido um explosivo que não congelava. Em 1 875, porém, 
surgiram duas de suas grandes invenções : a gelatina explosiva (blasting gelatin) e a dinamite 
gelatina (gelatin dynamite) ; a primeira foi preparada pela dissolução de 7 a 8% de colódio em 
nitroglicerina; alguns solventes, como a acetona, o éter-álcool e o nitrobenzeno, facilitavam a incor
poração das duas substâncias, a frio. Porém, Nobel observou que o colódio se dissolvia rapida
mente, sem necessidade de adição de solvente, se a nitroglicerina fosse aquecida suavemente em 
banho-mm"ia. A segunda - a dinamite gelatina típica - consistia de 62,5% de nitroglicerina, 
2,5% de colódio, 27% de salitre e 8% de selTagem. Um emoliente, tal como a vaselina, também foi 
usado, algumas vezes, pm'a torná-la adequada ao emprego semelhante ao da gelatina explosiva. 

Nobel verificou, ainda, que seus explosivos podiam ser congelados, sem muito perigo, 
mas que o descongelamento posterior mostrava tendência para que a nitroglicerina exsudasse, 
o que não o satisfazia. 

Em 1 879, Nobel adquiliu a patente de uma dinamite especial, desenvolvida por dois pesquisa
dores suecos: tratava-se de uma dinamite gelatina reforçada pela presença de 23 a 62% de nitrato 
de amônio. Dava-se início à fablicação dos explosivos amoniacais. A presença do nitrato de amônio, 
nos explosivos contendo nitroglicerina, esses de um passado mais longínquo, ou nos explosivos 
modernos, onde a nitroglicerina já não é tão necessátia, veio acrescentar um enorme avanço na 
aplicação industlial e na segurança das dinamites, ambas tão ao gosto de Nobel. 

Dos inventos de Nobel, pode-se dizer que talvez nenhum outro explosivo haja contribuído 
tanto, como a dinamite, pm'a o progresso e o bem-estar social da humanidade. Depois de mais de 
1 30 anos de sua descoberta, a dinamite continua sendo empregada, intensamente, como agente de 
lUptura, pm'a vencer resistências diversas, encontradas nas construções de rodovias, de felTovias e 
de túneis, nas minerações graníticas, carboníferas e de metais, nas explorações de petróleo, nas 
grandes constlUções de hidrelétlicas ou nas demolições controladas. 

Por seu interesse histólico, merecem ser recordados os "canhões de dinamites", assim chama
dos porque serviam pm'a lançm' projetis cmTegados com dinamites e que se valiam de ar compri
mido como agente de propulsão. Eram, pois, verdadeiros canhões pneumáticos, de grande calibre 
e que foram empregados nos Estados Unidos, para a defesa da costa. Os americanos chegaram a 
constlUil' um navio de guerra, o Vesúvio, que foi equipado, também, com esses canhões. 
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Em 1 874, em sociedade com seus umãos, explorou mananciais petrolíferos no Cáucaso, ten
do, dez anos mais tarde, patenteado um procedimento para destilação contínua de petróleo, o que 
promoveu enorme êxito na indústria petrolífera da Rússia. 

Data de 1 888 mais uma patente sua; Nobel produziu uma pólvora sem fumaça, que denominou 
balistite, e que seria precursora da cOl"dite, fabricada na InglatelTa. 

Devido às suas grandes atividades na produção de dinamites e de outros explosivos, bem 
como a exploração de jazidas de petróleo, Nobel reuniu uma enorme fortuna. Por isso, ele, em 
1 895, fez seu testamento destinando que a renda desse grande capital fosse distribuída, anualmen
te, em forma de prêmio, aos mais destacados pesquisadores e trabalhadores no campo das letras, 
das ciências e da paz entre os povos. O prêmio, que leva o seu nome, é concedido através de 
escolha realizada por organizações apropriadas, e os agraciados são selecionados no mundo intei
ro' sem levar em consideração a nacionalidade. 

Nobel faleceu em 1 0  de dezembro de 1 896, em San Remo, onde morava e havia instalado o 
seu laboratório. 

Álvaro Alberto da Motta e Silva 

Álvaro Albelto nasceu em 22 de abril de 1 889, no Rio 
de Janeiro; filho do médico Álvaro Alberto da Silva e de 
D.  Maria Teixeira da Motta e Silva. Da mãe receberia 
instrução primária e secundária e do pai iria adquirir os 
primeiros conhecimentos científicos e, com certeza, o amor 
pela pesquisa. 

Em abril de 1906, ingressa na Escola Naval, onde, ao 
final do curso, em dezembro de 1 909, recebe o Prêmio 
Greenhalg, homaria com que são distinguidos os melhores 
alunos da escola. Durante os quatro anos do curso reali
zou diversas viagens de instrução e, desse período, deixou 
os seus primeiros estudos. A bordo do encouraçado 
Floriano apresentou o trabalho intitulado As Pólvoras de 

Guerra, onde já demonstrava grande domínio técnico so
bre o tema. A impressão que causou em seus superiores 
foi tão grande que ele foi elogiado por seu comandante, e 
o seu trabalho mereceu publicação na Revista Marítima. 

Promovido a segundo-tenente, emjaneiro de 1 9 1 0, é 
classificado no navio Minas Gerais, onde acabou grave

mente ferido no ombro pela baioneta de um matinheiro, no episódio conhecido como "Revolta da 
Chibata". Ao se recuperar do ferimento foi ser instrutor na Escola Modelo de Aprendizes de 
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Marinheiro. Naquele estabelecimento dedicou-se aos estudos de Física e de Química, pois dese
j ava continuar o trabalho que seu pai havia iniciado sobre a brazilita, um explosivo à base de 
picrato de guanidina; a patente mundial da descobel1a e autOlização de fabricação da brazilita fora 
concedida ao Dl'. Álvaro Alberto da Silva, em 1 902. 

O ano de 1 9 1 1 levou -o a ingressar na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Três anos mais 
tarde, isto é, em 1 91 4, é promovido a primeiro-tenente e classificado na flotilha do Amazonas. 

Nessa missão, além de acompanhar e fiscalizar uma comissão hidrográfica estrangeira, que reali
zou levantamento dos bancos e canais da embocadura do Rio Amazonas, fez duas caI1as da região 
e estudos hidrográficos, sendo-lhe conferido, ao final, o certificado de engenheiro-geógrafo. 

Em 1 9 16, foi transferido para o quadro suplementaI' da Marinha, por haver sido aprovado em 
concurso, e designado professor de Química e Explosivos da Escola Naval. Era sua intenção 
prosseguir as pesquisas sobre a brazilita, em continuação ao que havia iniciado na Escola de Apren
dizes de Marinheiro, Por isso, o magistério paI'eceu-lhe o caminho lógico facilitado pelo conflito 
mundial (Primeira Grande GuelTa) haver despel1ado, nas autoridades militaI'es brasileiras, a neces
sidade de se desenvolver material bélico nacional. Nesse mesmo ano é criada a Academia Brasi
leira de Ciências, na qual Álvaro Alberto ingressaIia mais tarde. 

Dotado de grande pendor para a pesquisa e paI'a o ensino, Álvaro Alberto surpreendeu, mais 
uma vez, ao investir no setor empresaIial. Ainda como primeiro-tenente fundou, em novembro de 
1 9 17 ,  uma empresa com o nome de F. Venâncio & Cia" no município de Duque de Caxias, com 
a finalidade de desenvolver e produzir explosivos . Deconidos dez anos, a empresa, já consolida
da, foi reestmturada e transfOlmada na Sociedade Brasileira de Explosivos Rupturita SI A.; mpturita 
havia sido o nome dado por Álvaro Alberto ao primeiro explosivo industrial que ele inventara, 
fabricara e patenteaI'a no Brasil e que encontrara laI'go uso em desmontes de rochas e nas minera
ções de CaI'vão e fen'o, Logo a mpturita despertou o interesse da MaI'inha, que mandou promover 
estudos sobre a segurança e a eficiência de um outro explosivo, desenvolvido especialmente paI'a 
fins militares, que viria a se chamar super-mpturita (SR), A SR foi usada em bombas e minas 
submarinas, em várias revoltas que agitaI'am a década de 1 920. 

De 1 920 a 1 928, Álvaro Alberto presidiu a Sociedade Brasileira de Química, Nesse período, 
isto é, em 1 92 1 ,  foi admitido na Academia Brasileira de Ciências, sendo eleito após ver aprovado 
o seu trabalho "Notas sobre a Resistência dos Meios", Por mais de três décadas freqüentou as 
reuniões com assiduidade incomum, apresentando os resultados de seus trabalhos, principalmente 
os voltados para a química dos explosivos , Foi presidente da entidade nos anos de 1 935 e 1 949, 
Durante 1 2  anos, ou seja, de 1 924 até 1 936, representou o Brasil na União Internacional de 
Química Pura e Aplicada. 

Era o ano de 1 925 ; Álvaro Alberto decidiu que a F. Venâncio & Cia. deveria aceitar o desafio 
de instalar, no Brasil, uma indústria química voltada para a produção de pólvoras e explosivos; 
aliás, esse era um antigo sonho do Ministério da Marinha que, por diversas vezes, propusera, à 
Presidência da República, a implantação de uma indústria desse tipo, da qual a Força Naval pu
desse se utiliZaI'. O plano era por demais ousado e previa a constmção de um complexo industrial 
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composto de fábricas capazes de produzir os ácidos sulfúrico e nítrico, glicerina, nitroglicerina, 
nitrocelulose e seus derivados, pólvoras e gases de guerra, assim como todas as demais substân
cias necessárias para tornar o País independente de fornecimento do exterior em explosivos e 
agentes de guerra química; uma vez implantado esse complexo, a Marinha estaria desobrigada de 
adquirir, via importação, grandes estoques, como fazia na época. A proposta contemplava, tam
bém, produtos de uso não-militar para fornecimento às fábricas civis. Se uma parte do que era 
importado fosse substituída por produtos de fabricação nacional, Álvaro Alberto acreditava que a 
sobrevivência e o desenvolvimento de sua empresa estruiam garantidos; só que sua proposta base
ava-se na concessão de empréstimos, pelo governo, em condições favoráveis, como as existentes 
para a sidemrgia e, ainda, as concessões outorgadas pela legislação brasileira a outras indústrias. 
Infelizmente, a iniciativa não teve o resultado que era esperado. 

Além da cadeira de Química e Explosivos que Álvaro Alberto lecionava na Escola Naval, 
fazia 1 6  anos, ele ocupou-se, em 1 932, com a instalação do laboratório de química, metalurgia, 
pólvoras, explosivos e gases de combate. O ano de 1 935 levou-o à Escola Técnica do Exército, 
atual Instituto Militar de Engenharia, para ministrar a cadeira de Química Industrial, onde 
permaneceu até 1 937 ;  ingressa, também, na Liga de Defesa Nacional, da qual seria, mais 
tarde, o seu presidente. 

Em 1 937, presidiu o Congresso Sul-Americano de Química, realizado no Rio de Janeiro. Dois 
anos mais tarde, em 1 939, escreveu o trabalho Pólvoras sem Dissolvente Volátil e recebeu, da 
Academia Brasileira de Ciências, o Prêmio Einstein para o qual concorrera com o trabalho Sobre 

um Problema de Físico-Química Aplicada. Ainda nesse ano publica a obra, em dois volumes, O 
Problema das Palavras e sua Solução Atual. A eclosão da Segunda Guerra Mundial já o encon
trou atento pru·a a questão nuclear; nesse sentido incorporou o estudo da energia atômica em seu 
programa de ensino na Escola Naval, ao final desse ano. 

Em 1940, produz pela primeira vez no Brasil a azida de chumbo, em seu laboratório pru·ticulm, 
e depois a industrializa; apresentou à Academia o trabalho A Contribuição dos Jesuítas (da 

Companhia de Jesus) para as Ciências Físicas. 

O ano de 1 942 é marcante na vida de Álvaro Alberto : ele é transferido para a reserva 
remunerada da Marinha, no posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra; recebe o título honorário 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Mesmo na reserva, permanece nas funções de 
professor da Escola Naval ; paralelamente assume a chefia do Departamento de Ciências Fí
sicas, do qual esteve à frente até 1946. 

Em 1 943, a Rupturita participa do esforço de guerra, fornecendo à Marinha Brasileira minas 
submarinas carregadas com o explosivo super-mpturita e produzindo aditivos estabilizantes e 
gelatinizantes para as pólvoras; esses últimos, por serem materiais importados, tiveram seus forne
cimentos intelTompidos às Forças Armadas, devido à guerra. Realizou, ainda, carregamentos de 
bombas de aviação. 

Organizou, em 1 945, importante evento reunindo pesquisadores brasileiros ligados à energia 
atômica; ao mesmo tempo apresentou, à Academia, trabalhos que se concentraram nos temas: 
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sobre o bombardeio neutrônico do urânio; a cisão atômica e os elementos transurânicos: o netúnio 
e o plutônio; sobre a energia intratômica. 

Álvaro Alberto consegue do governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1 946, a desapropria
ção dos terrenos da Fazenda da Olaria, em Vila de Cava, 3º Distrito de Nova Iguaçu, para que 
neles fosse instalada a Rupturita 8/ A. Explosivos, visto que o crescimento populacional de Duque 
de Caxias não mais permitia, por questões d� segurança, que uma indústria de explosivos perma
necesse naquela região. Concomitantemente, é designado representante do Brasil junto à Comis
são de Energia Atômica das Nações Unidas, sendo indicado, por unanimidade, pelos órgãos go
vernamentais.  Em dois anos de atividades, nessa comissão, assume a sua presidência em dois 
períodos.  Encontra tempo, ainda, para apresentar estudos Sobre o Cálculo das F orças do Urâ

nio 235 como Explosivo e Sobre a Brisância do Explosivo Atômico. 

Em 1 947, defende a tese das "compensações específicas", segundo a qual os países possuido
res de matérias-primas nucleares deveriam ter acesso à tecnologia nuclear em vez de só receberem 
compensações financeiras, e, em 1948, chefia a comissão incumbida, pelo Presidente da Repúbli
ca, de elaborar o anteprojeto da criação do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. 

Assume, em 1 949, a presidência da Academia Brasileira de Ciências, cargo que ocupou até 
1 95 1 .  Ainda nesse ano defende a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), que 
mais tarde iria integrar o CNPq. 

Nos anos seguintes: 1 950, recebe o título de grande oficial da Ordem Nacional do Mérito, e, 
em 1 95 1 ,  é nomeado primeiro presidente do CNPq. Como parte de suas atividades à frente do 
CNPq, Álvaro Alberto promoveu a criação, nos quadros daquele instituto, em 1 952, do Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e do Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

Mesmo com inúmeros afazeres, Álvaro Alberto não deixou de dar atenção à sua empresa. Por 
isso, a Rupturita passou a produzir, a partir de 1 953 ,  o nitrato de amônio, que até então era 
importado. Assim foi possível diversificar as suas dinamites e entrar no campo do ANFO, um 
explosivo moderno, na época. 

Em 1 954, mesmo na reserva remunerada da Marinha, Álvaro Alberto é promovido ao posto 
de Contra-Almirante, por decisão e ato do Congresso Nacional, fato esse pouco comum, por se 
tratar de um oficial do quadro extraordinário. Ao mesmo tempo, é promovido a Vice-Almirante 
depois de o Conselho do Almirantado ter reconhecido seus serviços prestados às Forças Arma
das brasileiras, sua importância na preparação de jovens oficiais, seus vastos estudos sobre explo
sivos e, sobretudo, sua participação na Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas. 

O ano é de 1 955, Álvaro Alberto resolve concentrar suas atividades na Liga de Defesa Nacio
nal, da qual foi membro durante 45 anos - de 1 93 1  até 1 976; ocupou, por 1 8  anos consecutivos, 
a presidência da Comissão Executiva do Diretório Central, o cargo executivo mais importante 
daquela instituição. 

Em 20 de junho de 1 959, a Rupturita começa a produzir nitroglicerina, cujo projeto, fabrica
ção e montagem dos equipamentos foram realizados por engenheiros e técnicos da própria empre
sa, sob a supervisão de Álvaro Alberto. 
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Já aos 7 1  anos de idade, Álvaro Albelto começa a publicarA Margem da Ciência em quatro 
volumes. O último volume só seria editado em 1 972. A obra é um profundo estudo filosófico da 
ciência, desde os trabalhos de Aristóteles até o desenvolvimento da Física Moderna. 

Em 1 967, a Rupturita lança, pela plimeira vez no Brasil, a novalinhade dinamites - as lamas 
explosivas; inicia, também, um programa de fabricação de itens militares, em convênio com o 
Instituto de Pesquisa da Marinha, tendo, na oportunidade, sido desenvolvida e industrializada a 
granada de mão Odeti (ogiva de tempo e impacto) . 

Álvaro Alberto mOlTe em 3 1  de janeiro de 1 976, no Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade. 
Por decreto de 29 de janeiro de 1 986, o Presidente da República instituiu o "Prêmio Almirante 

Álvaro Alberto", a ser concedido anualmente, cujo objetivo é reconhecer e estimular pesquisado
res e cientistas brasileiros que tenham prestado relevante contribuição para o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia no País. 

No deconer de sua vida Álvaro Albelto soube adequar sua condição de chefe de farm1ia, de 
militar, de professor, de cientista, de pesquisador e de empresário. Para todas essas funções sem
pre dedicou tempo, entusiasmo e um exacerbado nacionalismo; foi extremamente eficiente naquilo 
a que se propôs realizar. 

O pioneuismo e a objetividade foram marcos em sua existência. Por ser dotado de excepcional 
inteligência, suas idéias estiveram sempre muito avançadas em relação ao tempo em que viveu. Por 
isso pode vislumbrar, já em 1 9 1 7, que era importante criar uma fábrica de explosivos no Brasil, 
que pudesse suprir a necessidade daqueles produtos ainda escassos. Acalentou o desejo de trans
formar sua empresa num imenso complexo industrial, em 1 925 ; intr'oduziu a energia atômica em 
seu programa de ensino na Escola Naval, em 1 939. Fabricou o nitrato de amônio, até então 
impOltado, ampliando o campo de produção de dinamites mais modernas, em 1 953, e perseguiu a 
modernidade implantando a linha de lamas explosivas em sua indústria, sendo o primeu'o a fablicar 
esse tipo de explosivos no Brasil .  Criou o órgão para se encarregar da pesquisa científica e 
tecnológica no País, o CNPq, em 1 949. 

Em resumo: Álvaro Alberto prestou infindáveis e relevantes serviços à sua Pátria, que vão 
desde os estudos aprofundados sobre a química dos explosivos até se estenderem aos trabalhos 
dedicados à consolidação do ingresso do Brasil na Comissão de Energia Atômica da ONU. 

Ao exaltarmos, com orgulho, o valor desse brasileiro, que homou o seu País, conclamamos a 
todos que rnll'em-se no seu exemplo edificante. 

Teofilo Julio Pelouze 

Químico francês, nasceu em Valognes (Mancha) no ano de 1 807 e faleceu em Paris, em 1 867. 
Ingressou, como farmacêutico, no Hospital de Salpetriere, em 1 827, e, em 1 833 ,  tomou-se pro
fessor de Química pela Escola Politécnica de Palis. Mudou-se para a Alemanha, em 1 836, onde, 
juntamente com Justo Liebig, dedicou-se a pesquisas no campo da Química Orgânica; desta cola-
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boração resultou o descobrimento do éter enântico, que 
confere aos vinhos sua peculiar fragrância. Substituiu 
Thenard e Dumar na seção de Química do Colégio de 
França, em cuja instituição chegou a ser, mais tarde, pro
fessor titular, ocupando a cátedra até 1 85 1 .  Sucedeu a 
Gay-Lussac na vaga de químico do Comitê de Pólvoras. 

A ciência deve a Pelouze várias descobertas e inven
ções, dentre elas a dos nitrosulfitos, do cianeto de feno, a 
preparação da primeira nitrila etc. Efetuou os primeiros 
estudos concludentes sobre as propriedades e natureza 
do açúcar de betenaba, estabelecendo sua comparação 
com o açúcar de cana. Estudou, também, a xiloidina de 
Braconnot e concluiu que ela devia ser considerada como 
um nitroamido. 

Em 1 838,  conseguiu nitrar uma amostra de papel e, 
deste modo, foi o primeiro a preparar a nitrocelulose, 

embora ele mesmo não conseguisse interpretar, devidamente, o resultado de suas experiências. 
Pelouze mergulhou papel em ácido nítrico de densidade 1 ,5, durante dois ou três minutos, obtendo 
um material que, depois de lavado e seco, era extremamente combustível. Enoneamente acreditou 
que as propriedades do novo material eram conseqüência da formação e incorporação de certa 
proporção da Xiloidina. Foi o primeiro a preparar, na França, a piroxilina (nit:rocelulose contendo 
de 8% até 1 2% de nitrogênio) . 

Publicou um tratado de Química Geral, em colaboração com Fremy, além de um considerável 
número de memórias ; entre essas últimas, há uma que descreve, pela primeira vez, a formação 
sintética de uma substância graxa a partir da glicerina e de ,.-____________ -, 

um ácido. 

Cristian Federico Schonbein 

Schonbein nasceu em 1 799, na Suíça. Foi professor de 
Química na Basiléa, desde 1 829 até sua morte, ocorrida 
em 1 868. A ele são atribuídos os primeiros trabalhos meti
culosos a respeito do ozônio, a quem deu o nome, em 1 839. 
Poucos anos mais tarde descobriu o algodão pólvora 
(nitro celulose com teor de nitrogênio maior que 1 3%), ten-
do comunicado esse fato à Sociedade de Investigações 
Científicas da Basiléa, em 27 de maio de 1 846. Descreveu, 
em detalhes, a nitração do açúcar de cana, porém, 
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deliberadamente, se reservou à explicação do processo no caso do nitroalgodão. Em 28 de julho, 
do mesmo ano, efetuou o disparo de um canhão carregado com algodão pólvora e um projetil, 
também, na Basiléa, sendo esta a primeira vez que o mencionado explosivo foi utilizado como 
agente de projeção. Expelimentou, ainda, o algodão pólvora em morteiros; em armas de pequenos 
calibres e, pouco tempo depois, em desmontes de rochas. 

Deu conhecimento do seu processo de preparação do nitroalgodão a 10hn Taylor que, sem 
identificar o autor do método, obteve uma cOlTespondente patente, na Inglaten'a, em 8 de outubro 
de 1 846. Com a publicação desta patente inglesa, o processo de Schonbein perdeu todo o 
seu segredo. 

A par de seus trabalhos com explosivos, realizou estudos sobre a água oxigenada, a auto
oxidação, o ácido cianídrico e os catalisadores, deixando publicadas mais de trezentas obras que 
atestam a sua fecunda operosidade. 

Rodolfo Cristiano Bottger 

"----------' 

Químico alemão, nasceu em Aschersleben, no ano 
de 1 806, e faleceu em Frankfurt, em 1 88 1 ,  Estudou em 
Halle e, desde 1 83 1 ,  dedicou-se às ciências naturais. Dou
torado em Filosofia, foi professor de Física e de Quími
ca, também em Frankfurt. Realizou diversos descobri
mentos, tendo, em 1 842, cliado a hialografia, ou seja, a 
arte de gravar sobre cristais ; em 1 846, fablicou o algo
dão pólvora, independente da descoberta de Schonbein, 
que havia se realizado uns poucos meses antes. Foi o 
próplio Bottger quem participou a Schonbein que obti
vera o nitroalgodão. Realizou impOItantes estudos a res
peito do envenenamento de catalisadores de platina. 
Inventou os famosos fósforos suecos, assim como o ni
quelado de metais facilmente oxidáveis .  Merece desta-
que, ainda, que tanto Bottger quanto Schonbein desco-

briram que o efeito do ácido nítrico sobre a celulose (algodão) se acentua quando eles operaram 
em presença de ácido sulfúrico; foi introduzida, então, a idéia do uso da mistura sulfonítlica para a 
obtenção da nitrocelulose. O entusiasmo pela descoberta da nitrocelulose foi tão grande que 
Schonbein e Bottger resolveram produzir o novo explosivo, industrialmente, a fIm de empregá-lo 
de forma generalizada, em substituição à pólvora negra. No entanto, uma série de desastrosas 
explosões não tardaram a OCOITer, nas fábricas e nos depósitos do novo produto, de modo espon
tâneo ou sem causa aparente; este fato pôs em relevo a alarmante periculosidade do algodão 
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pólvora, o que induziu, inclusive, o abandono temporário de sua fabricação, até que se achasse o 
motivo que levava o produto a se decompor espontânea e explosivamente; isso foi conseguido, 
mais tarde, por Abel. 

Bottger deixou esclitos alguns tratados e numerosos artigos que foram publicados em diferen
tes revistas científicas. 

Federico Augusto Abel 

Químico inglês, nasceu em Londres, em 17  de julho de 
1 827. Sucedeu a Faraday como professor de Química na 
Real Academia Militar de Woolwich. Foi químico do Mi
nistério da Guerra inglês. Melhorou o procedimento da fa
bricação do algodão pólvora, tendo introduzido a fase de 
"polpação", que permitiu uma melhor lavagem do produto, 
tornando possível sua estabilização. Foi von Lenck, um 
capitão do exército austríaco, que iniciou os estudos para 
a estabilização do algodão nitrado e que consistia em eli
minar os resíduos dos ácidos utilizados no processo de fa
bricação. Mas coube a Abel aprofundar o modo operató
rio proposto por Lenck, concluindo, em 1 865, que não 
bastava apenas lavar a nitrocelulose, para retirar os resídu
os ácidos aderentes à fibra do algodão nitrado. Havia ne
cessidade, também, de cortar as fibras em tamanhos me

nores, a fim de facilitar o escoamento dos ácidos oclusos nos canais da celulose, neutralizando-os, 
a seguir, por intermédio de umfervimento em meio alcalino. Apesar de todo o sucesso consegui
do por Abel com a estabilização da nitrocelulose, em 1 87 1 ,  ocorreu uma catástrofe que destruiu 
. toda uma fábrica, quem sabe em corroboração com o afOlismo de que "qualquer explosivo pode 
detonar" e que o conceito de segurança resulta sempre de uma qualidade relativa. 

Abel inventou, também, um aparelho para a determinação do potencial calorífico do petróleo, 
no seu ponto de inflamação, bem como criou um teste, que leva o seu nome, e que serve para 
avaliar a estabilidade química de um explosivo, quando submetido a aquecimento, medindo-se o 
tempo que os vapores nitrosos, liberados do explosivo, impressionam um papel indicador. 

Abel foi, durante muitos anos, conselheiro químico do governo inglês, membro da Comissão 
de Artilhruia e do Comitê Real de Engenheiros e presidente do Comitê de Explosivos da Inglaterra, 
desde 1 869. Escreveu um manual de Química, juntamente com Bloxam, e vários tratados e memó
rias. Faleceu em 1 902. 

(�I i Vol .  XVII I - 1 Q  Quadrimestre de 2001 57 



UM POUCO DA HISTÓRIA DOS EXPLOSIVOS ATRAVÉS DE SEUS DESCOBRIDORES 

James Dewar 

Químico e físico britânico, nasceu em Kikardine-on-Fm1h, na Escócia, em 1 842, tendo faleci
do, em Londres, em 1 923 . Foi professor de Filosofia, em Cambridge, e professor de Química na 
Academia Real de Londres. Liquefez o hidrogênio, pela primeira vez, em 1 898, resfriando o gás 
por meio de ar líquido e comprimindo-o fortemente. Demonstrou, também, a grande capacidade 
que tem o negro de fumo de absorver o oxigênio preferencialmente ao nitrogênio. Fabricou, junta
mente com Abel, a cm'dite, isto é, a pólvora nitroglicelinada que foi usada, regularmente, na Ingla
terra. No caso da cordite, a nitrocelulose empregada era diferente da qual Nobel usou para produ
zir a balistite, ou seja, era uma nitrocelulose com mais alto teor de nitrogênio, insolúvel no álcool e 
no éter, sendo apenas solúvel na nitroglicerina; em outras palavras, a cordite usava o algodão 
pólvora, em vez do colódio com que se fablicava a balistite. Por esta razão, se fazia necessário 
ajudar a gelatinização por meio da adição de acetona ou de acetato de etila, solventes das deca e 
undecanitrato de celulose. 

A origem da cm'dite data da época em que foi fabricada a pólvora "B" na França. O governo 
britânico designou uma comissão para estudar a adoção de uma pólvora química regulamentar 
para a InglatelTa. A comissão se constituiu, dentre outros, do químico Abel e do professor Dewar, 
efetuando-se os trabalhos experimentais no laboratólio de Abel, no Arsenal de Woolwich. Depois 
de examinadas amostras de balistite e de outras pólvoras, a comissão se pronunciou em favor do 
emprego de uma nova composição, a qual deram o nome de cordite, porque ela tinha a forma de 
uns cordões, conforme patentes de abril e julho de 1 889. A fabricação começou neste mesmo ano, 
na Royal Gunpowder Factory, em Waltham Abbey. 
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Paul Vieille 

Engenheiro e químico francês, nasceu em Paris, em 2 
de setembro de 1 854. Graduou-se como engenheiro de 
pólvoras e explosivos, pela Escola Politécnica de Paris, 
aos 2 1  anos de idade. 

Dedicado ao estudo dos explosivos, descobriu, em 
1 886, a pólvora "B" (Poudre Blanche), que veio a ser a 
primeira "pólvora sem fumaça"; esta descoberta propor
cionou um notável avanço na indústria das pólvoras de 
guerra. Ainda como resultado de seus estudos, Vieille 
concluiu que a densidade e a constituição física da 
nitrocelulose eram os dois fatores principais a serem mo-
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dificados para eliminar o efeito destruidor do nitroalgodão, transformando-o em um material de 

queima lenta e progressiva. Assim, observou que dissolvendo a nitrocelulose em acetona ou em 

álcool-éter e evaporando depois estes solventes resultava uma massa gelatinosa, livre da estrutura 

fibrosa do nitroalgodão de partida, com uma densidade de 1 ,5 ,  que jamais seria alcançada, pela 

nitrocelulose, mesmo empregando-se pressões muito elevadas. 

Merece recordar-se que o achado científico de Vieille não foi dado a conhecer logo que des

coberto, tendo sido mantido como segredo militar enquanto foi possível. Assim, quando a França 

surpreendeu as demais nações com o lançamento do fuzil Lebel, de repetição, que entre-outras 

coisas permitia velocidades iniciais do projetil superiores a cem metros às das atmas similares de 

outros países, atribuíram-se essas vantagens a detalhes mecânicos tais como o número, o passo e 

a inclinação das raias do cano; na verdade, os franceses ocultat'am a verdadeira chave do sucesso, 

que não tardou muito a ser descobe11a pelas outras nações. Mediante análise química, verificarmn 

que a razão do êxito estribava-se no uso da nova pólvora de Vieille; mais precisamente aquela 

preparada como produto da gelatinização do nitroalgodão por um solvente apropriado. A partir de 

então foi conhecida a "pólvora química", muito diferente da pólvora negra usada na época, que é 

obtida de uma mistura mecânica de seus três componentes tradicionais - cat"Vão, enxofre e salitre, 

conforme preconizat'a Roger Bacon. 

Ao descobrimento de Vieille, transcendental na história das pólvoras, seguiu-se, muito de per
to, o de Nobel ( 1867); ele demonstrou que chegava a um resultado idêntico, gelatinizando o colódio 

com a nitroglicerina para obter um outro tipo de pólvora em que se combinam as propriedades 
daqueles componentes ativos. Pode-se, em conseqüência, afirmar que as pólvoras químicas de 

Vieille e Nobel significaram um processo revolucionário, porque, além de não produzirem quase 

qualquer fumaça, seus efeitos balísticos ermn muito superiores aos que anteriormente ermn obtidos 
com as pólvoras mecânicas. Como exemplo, a velocidade inicial do projetil, nos fuzis, aumentou 

cem metros por segundo, e a carga de projeção reduziu-se de um terço pat°a se obter iguais efeitos 

balísticos. 

Vieille realizou, ainda, intensas investigações a respeito da ação erosiva produzida pelas pól vo

ras nos canos ou nos tubos das atmas de fogo; construiu um manômetro registrador pat°a estudos 

de balística. Foi, primeiramente, secretário e depois presidente da Comissão de Pólvoras e Explo

sivos da França, tendo sucedido Berthelot nesse último Cat·go. 

Em 1 889, recebeu, da Academia de Ciências, o Prêmio Lecomte como reconhecimento aos 
trabalhos prestados pelo conjunto de seus desenvolvimentos científicos e pelas numerosas obras 

publicadas. Faleceu no ano de 1934. 
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Charles Edward Munroe 

Munroe nasceu em 1 849 e foi considerado um dos 

mais importantes nomes no desenvolvimento dos ex

plosivos nos Estados Unidos, no seu tempo. Em 1 888, 

ele descobriu que podia imprimir letras na supelfície de 

uma placa de aço, fazendo detonar, contra a superfície 

da placa, um bloco de algodão pólvora no qual esti

vessem incorporadas as citadas letras. Isso ficou co

nhecido como "efeito Mumoe" ou efeito da "carga oca" 

ou, ainda, efeito da "carga moldada"; o método foi 

aperfeiçoado pelo próprio Munroe, tornando-se de 

grande importância na utilização de explosi vos contra 

blindagens metálicas, fortificações, em prospecções sís

micas, em aberturas de fornos siderúrgicos etc . Em 

1 886, iniciou investigações sobre a pólvora sem fuma

ça, no laboratório da Naval Torpedo Station, em Rhode 

Island, concluindo seus estudos, em 1 89 1 ,  com a in

venção da "indurite"; a indurite era preparada com algodão pólvora lavado com álcool metílico e 

gelatinizado com nitrobenzeno. A gelatina era larninada até a espessura desej ada, cortada em 
quadrados ou tiras e endurecida, até a rigidez. Para se conseguir esse efeito, o nitrobenzeno era 

extraído, por ação de água quente ou vapor; na ausência do solvente, a massa coloidizada tornava

se muito rija. 

Em 1 9 1 5, realizou estudos sobre dinamites nitroglicerinadas, bem como sobre as dinamites 

amoniacais típicas e as de baixo ponto de congelamento (coisa incomum para a época). Em 1922, 

pesquisou a explosividade do nitrato de amônio. Desenvolveu, também, um método para testar 

detonadores, conforme relatório de investigação do Bureau de Minas dos Estados Unidos. Foi 

professor de Química na Academia Naval Americana, em Mary land, de 1 874 a 1 886; químico na 

Escola de Guerra Naval, em Rhode Island, de 1 886 a 1 892; professor de Química na U niversida

de George Washington, de 1 892 a 1 9 17, e químico-chefe de explosivos no Bureau de Minas, de 

1 9 1 9  a 1 933 .  Foi autor e co-autor de muitas e valiosas publicações do Bureau de Minas, dentre 

elas: um detonador de explosivos para a mineração de carvão; um detonador de explosivos para 

mineração de metais e em pedreiras; testes físicos de explosivos na estação experimental de explo

sivos. Publicou O Desenvolvimento da Pólvora sem Fumaça, onde relata os testes balísticos 

realizados com esse novo explosivo. Faleceu em 1938.  
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Fredrich Olsen nasceu em 1 89 1 .  Notável pesquisa
dor, desenvolveu importantes trabalhos no tratamento 
da celulose destinada à fabricação de pólvoras, além de 
haver realizado diversos apelfeiçoamentos para o em
prego de explosivos de detonação, de altos explosivos 
e de pólvoras sem fumaça; deve-se a Olsen a invenção 
de um processo  para rápida estabil ização da  
nitro celulose e que resultou na  produção das pólvoras 
de grãos esféricos. Naquela época, já diretor de pes
quisas da Western Cartridge Company, uma divisão 
da OI in Industries Incorporated, em East Alton, 
Illinois, Olsen buscava um meio de estabilizar a 
nitrocelulose; ao dissolvê-la em acetato de etila, em 
meio aquoso agitado, obteve os grãos da nova pól
vora. Estafabricação acidental ocorreu em 1 920, 
levou de 15 a 20 anos até a industrialização definitiva 
e foi, sem dúvida, a grande obra de Olsen e uma re

viravolta no processo de fabricação das pólvoras até então em uso. 
A fabricação da pólvora esférica apresenta pouca semelhança com o método convencional de 

produção de propelentes extrusados; o resultado é um produto que é único na indústria de explo
sivos. O propelente consiste de pequenas esferas de diâmetros não maiores que 0,030 polegadas 
(0,762rnm). No caso de as esferas se deformarem durante o processo de fabricação, o lote, como 
um todo, não é considerado perdido; as esferas deformadas são submetidas a uma operação de 
laminação e os elipsóides obtidos, do mesmo modo, usados para canegamento de munições, 
preferencialmente, de empregos civis. 

A invenção de Fred Olsen mostrou-se muito importante para a fabricação, em larga escala, de 
alguns tipos de propelentes ;  as munições .30,  .45 , . 50  e de 37mm (do canhão) adaptam-se 
bem ao uso da pólvora esférica. Já para as munições de calibres abaixo ou acima dos citados, 
tal propelente não é recomendado. 

O processo contínuo descoberto por Fred Olsen oferece um número grande de vantagens 
sobre o método convencional de fabricação dos demais propelentes: várias das etapas do proces
so de produção ocorrem sob água emulsionada em um solvente, ou com o propelente úmido, o 
que é vantajoso em telIDOS de segurança; a forma individual dos grãos, como pequenas esferas, 
permite uma melhor densidade de carregamento, resultando, também, melhor valor balístico quan
to à velocidade do projetil e a pressão desenvolvida na câmara de combustão; a seqüência de 
operações, envolvendo a fabricação da pólvora esférica, permite produzir mais rápida e economi
camente a mesma quantidade de propelente que seria produzida pelo processo convencional. A 
grande desvantagem do processo ocorre pela absoluta exclusividade das instalações. Acresce-se 
ao fato que, devido à queima mais limpa do propelente, o efeito erosivo, provocado pelos gases da 
combustão, é minimizado nos tubos e canos das armas. 
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Semelhantemente aos demais propelentes, as pólvoras esféricas são, também, usadas nos car
regamentos de munições comerciais apropriadas ao esporte da caça e do tiro. 

Em sua vida profissional, Olsen foi chefe de pesquisa química da Companhia de Explosivos 
Aetna, conselheiro químico do Arsenal de Picatinny (um dos arsenais de pesquisa do Exército dos 
Estados Unidos) e diretor técnico da Western Carttidge Company. Faleceu em 1 986. 

CONCLUSÃO 

Encerramos aqui a publicação deste artigo que descreveu a biografia de alguns dos mais im
portantes descobridores de explosivos. Escolhemos 1 4  dentre os inúmeros pesquisadores que, 
através dos tempos, desenvolveram substâncias explosivas ainda hoje aplicadas em diferentes 
ramos de atividades. Impossível setia publicar a biografia de todos quantos descobriram, desen
volveram, produziram e aplicaram, pioneiramente, explosivos; tornar-se-ia enfadonho. Por isso, 
resolvemos citar aqueles que, em nosso entender, mais se destacaram na difícil arte de trabalhar 
com produtos tão perigosos, mas tão úteis em vários setores de nossas vidas. Tratamos aqui do 
monge Roger Bacon, que muitos atribuem como o descobridor da pólvora negra; provavelmente 
Bacon não descobriu aquele explosivo, mas aperfeiçoou algumas formulações usadas, especial
mente, em pirotecnia, cujas composições se assemelham às da pólvora negra de hoje; por isso, a 
sua contribuição para a ciência, em sua época, é inquestionável. Referimo-nos, também, ao Almi
rante Álvaro Alberto, um brasileiro de visão e patriota ao extremo, que batalhou, durante toda a 
vida, pelo progresso da ciência em nosso País. Mereceu destaque, do mesmo modo, o dominador 
da nitroglicerina e inventor da dinamite: Alfredo Nobel. A ele são atribuídas diversas invenções e 
patentes que o colocam no topo dos maiores descobridores de seu tempo. 

Citamos, ainda, Paul Vieille, o descobridor da "pólvora sem fumaça", que revolucionou a pro
pulsão nas armas p011áteis e nos canhões. Vieille foi, também, incansável pesquisador do efeito da 
erosão, provocada pela combustão das pólvoras, nos armamentos usados na França. 

Esperamos, pois, que os feitos memoráveis de tão btilhantes homens de ciência permaneçam 
vivos entre nós, seus admiradores e "diletos alunos", sempre prontos que estamos a consultar suas 
obras, experimentalmente comprovadas e abundantemente aplicadas. rn:J 
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