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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

UMA DATA FESTIVA 
O 90º ANIVERSÁRIO DA 

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS 

Ubirajara da Silva Valellça* 

OS PRIMÓRDIOS 

o dia 1 5  de março de 1 999 trouxe
nos a lembrança de que há noventa anos 
passados era solenemente inaugurada, em 
Piquete, Estado de São Paulo, a nossa 
primeira fábrica para produzir pólvora 
química. ' 

Ao registrarmos esta efeméride 
gloriosa para a história da FPV, de hoje, 
cumpre evocar a memória do Marechal 
João Nepomuceno de Medeiros Mallet 
que, ao início do século, vislumorou a 
possibilidade de mandar construir, no 

• O General de Brigada (R1)  Engenheiro Químico Ubirajara da Silva Valença tem os cursos da AMAN 
(Arma de Engenharia), de Graduação e de Pós-Graduação (Mestre em Ciências) em Engenharia 
Química, com especialização em Catálise, pelo Instituto Militar de Engenharia. Fez estágios sobre 
Tecnologia de Propelentes no Radford Army Ammunition Plant, na Virginia, EUA e sobre a Tecnologia 
de Catalisadores no Institut de Recherche Sur la Catalyse, em Lyon e no Laboratoire de Cinetique 
Chimique em Paris, França. Serviu por sete anos na Fábrica Presidente Vargas e por quatro anos na 
IMBEL. Chefiou, durante nove anos, o SFPC/1 no Comando da l' Região Mi litar. É professor da 
Cadeira de Explosivos do IME, desde 1973. 

. 

1 Pólvora química é o produto da gelatinização da nitrocelulose; a pólvora fabricada no Brasil, até 
então, era a pólvora negra, resultado da mistura mecânica entre o carvão, o enxofre e o salitre. 
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Brasil, uma indústria produtora de uma pólvora 
moderna que, há apenas 20 anos antes, havia 
sido descoberta na Europa. 

As obras da construção iniciaram-se em 
1905, no governo Rodrigues Alves, sendo Mi
nistro da Guerra o Marechal Francisco de Paula 
Argollo e Chefe da Comissão Construtora o 
Coronel Augusto Maria Sisson. Decorridos 
quatro anos, de edificações e montagens, a 
fábrica foi oficialmente inaugurada em 1 5  de 
março de 1909, com a denominação de Fábrica 
de Pólvora sem Fumaça.' 

A ESCOL� DO LOCAL DA 
FABRICA 

Para a escolha do local, onde seria cons
truída a fábrica de pólvora, foi considerada a 
idéia, que predominava na época, da manu
tenção de total segurança às instalações fabris 
e ao pessoal encarregado da produção. A área, 
protegida pelos maciços da Serra da Manti
queira, garantiria a integridade da fábrica contra 
possíveis ataques inimigos e aos presumíveis aci
dentes que pudessem acontecer quando se 
trabalha com materiais sensíveis e instáveis 
como são os explosivos. 

Um outro ponto que deve ter sido levado 
em conta foi o da localização entre os dois 
principais centros populosos e importantes do 
País -Rio de Janeiro e São Paulo. Não sendo 
muito longe de um ou de outro centro, também 
não era tão vulnerável a um acesso em tempo 
muito reduzido. 

2 Pólvora sem Fumaça foi o nome dado pelo cientista 
francês Paul Vieil le para diferenciá-Ia da Pólvora 
Negra que queima, produzindo muita fumaça. 

AS DENOMINAÇÕES 

A Fábrica de Pólvora sem Fumaça 
funcionou com esse nome até 1936 quando, por 
força do Decreto nº 878, de 3 de junho daquele 
ano, passou a denominar-se Fábrica de 
Pólvoras e Explosivos de Piquete. Passados 
quase três anos uma nova denominação foi dada 
à indústria. Pelo Aviso Ministerial nO 328, de 25 
de abril de 1 939, ela passou a chamar-se 
Fábrica de Piquete. 

Finalmente, em 1 942 foi-lhe dada a deno
minação, que até hoje perdura, de Fábrica Pre
sidente Vargas, como homenagem ao Presidente 
da República de então. 

Do mesmo modo que os nomes da fábrica 
foram algumas vezes trocados, também a sua 
subordinação foi alterada, ao longo dos anos. 
Assim é que a fábrica de pólvoras de Piquete 
foi subordinada à antiga Diretoria de Material 
Bélico, passando, posteriormente, à subor
dinação da Diretoria de Fabricação e Recupe
ração e, desde 1977, encontra-se incorporada 
à lMBEL. 

A EVOLUÇÃO DO COMPLEXO 
FABRIL DE PIQUETE 

Na data de sua inauguração funcionavam, 
na Fábrica de Pól vora sem Fumaça, apenas três 
oficinas: a de produção de Nitrocelulose, maté
ria-prima básica para as pólvoras, a de Ácido 
Sulfúrico e a de Pólvoras de Base Simples (o 
motivo de criação da fábrica). 

Em 1 932 começou-se a produzir, também, 
Ácido Nítrico pelo antigo Processo Valentiner. 
1 933 foi o ano da montagem da oficina de 
produção de Trotil (descontínuo), seguindo-se 
as de fabricação de Óleum e Misturas Sulfoní
tricas, em 1 939. Nitroglicerina, Dinamites e Pól-
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voras de B ase Dupla começaram a ser 
fabricadas na época da Segunda Guerra 
Mundial, em 1 94 1 .  

Com o acidente de 1 965, que levou pelos 
ares a oficina B iazzi de produção de Nitrogli
cerina, uma nova instalação, tecnologicamente 
mais moderna, foi adquirida à empresa Joseph 
Meissner (Alemanha), tendo entrado em 
operação em 1 967/1 968. 

Os anos 70 marcam a desativação das 
oficinas de produção dos Ácidos Sulfúrico e 
Nítrico cujas aquisições, nos fabricantes nacio
nais, tomavam-se financeiramente mais atrativas; 
monta dessa década a entrada em operação da 
oficina de produção contínua do Trotil e desati
vação da antiga. 

O avanço tecnológico nas áreas de produção 
de pólvoras e de explosivos vem obrigando a 
Fábrica Presidente Vargas a buscar moder
nização nesses setores. Por isso é que entre os 
anos de 1 975 e 1 980 a FPV passou a contar 
também com uma oficina de produção de Lama 
Explosiva (explosivo civil) e uma Unidade Piloto 
de Propelentes Moldados (explosivo m.ilitar). 

As exigências de garantia da qualidade do 
produto e de preservação do meio ambiente 
foram responsáveis, respectivamente, pela 
entrada em operação da Estação de Tratamento 
d' Água, em 1986, e da Estação de Tratamento 
de Despejos Industriais, em 1 987. 

1 995 marca o início da produção de Emul
sões Explosivas e 1 996, a de Nitrato de Mono
etanolamina. 

A PRODUÇÃO ATUAL 

A produção atual da Fábrica Presidente 
Vargas está voltada para artigos de interesses 
militar e civil. Dentre a produção militar 

destacam-se as de fabricação do Trotil, da 
Nitrocelulose, da Nitroglicerina, das Pólvoras 
de Base Simples e de B ase Dupla e dos 
Propelentes Extrusados e Moldados para 
foguetes. A produção e venda de produtos de 
usos civis foi sempre uma grande vocação da 
FPV, ao longo dos tempos e é mantida até hoje; 
dentre eles relacionamos as Dinamites Gela
tinosas e Pulverulentas, as Lamas e Emulsões 
Explosivas e o Colódio (Nitrocelulose com 
baixo teor de ,útrogênio). Por muitos anos o Éter 
Sulfúrico foi um dos rutigos comerciais da linha 
de produção da FPY. 

, 

O ESPAÇO FISICO E A FORÇA 
DE TRABALHO 

A Fábrica Presidente Vargas dispõe de uma 
área de terreno que atinge cerca de 2.880ha, 
distribuídos em 276 prédios dentre os edifícios 
destinados à fabricação e à administração e os 
paióis. 

A força de trabalho dos anos 90 é de pouco 
mais de 600 homens voltados à produção, à 
manutenção, à engenhru'ia do produto, à admi
nistração e às garantias da qualidade e da 
segurança. 

O FUTURO 

A Fábrica Presidente Vargas foi, é e será 
sempre a consagração do esforço e o teste
munho de nossas possibilidades no campo da 
engenharia militar; por isso ela não pode ficar 
pru·ada. Precisa crescer, com atualização tecno
lógica, mesmo dentro das disponibilidades fUlan
ceiras do momento atual, a fim de tornar-se 
competitiva nos mercados interno e externo. 
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Desse modo, estão previstas as montagens 
de uma Planta de Detonadores, da Planta de 
Pólvoras de Base Simples e de Base Tríplice, 
adquirida da Suécia, e da nova Planta de pro
dução de Éter Sulfúrico, em substituição à antiga, 
além da modernização da Planta de Pólvoras 
de Base Dupla. A fabricação do Propelente 
Lançador e Acelerador do Míssil Solo - Solo 
1 .2 é prioritária dentre os projetos de origem 
militar, em andamento na FPY. 

o COMPROMISSO COM O 
SOCIAL 

Mesmo tendo seus objetivos sempre vol
tados para a fabricação de pólvoras e explosivos 
as administrações da Fábrica de Pólvora sem 
Fumaça ou da Fábrica de Piquete ou da Fábrica 
Presidente Vargas jamais descuidaram da 
atenção à parte social e assistencial aos seus 
servidores civis e militares. Ao longo de sua 
existência, vigilante atenção foi dedicada aos 
servidores e seus familiares através de.clubes 
recreativos, cinemas, hospital, farmácia, gabi
nete odontológico, escolas de alfabetização, 
escola industrial, assistência religiosa, áreas de 
lazer com campos de futebol, quadras espot1ivas 
e piscina, supermercado, agência bancária, 
açougue, padaria, granja, alfaiataria, além de 
residências privativas para Oficiais, Sargentos, 
Técnicos de nível médio e funcionários civis. 

Com a incorporação da FPV à IMBEL e 
devido às determinações da Alta Administração 
do Exército, que extinguiram os Centros Sociais 
e as Seções Comerciais dos Estabelecimentos 
Militares, muitos desses benefícios foram 
suprimidos. No enlanto, outros mecanismos 
assistenciais foram instituídos a fim de não deixar 
desassistido o seu pessoal que vive numa região 

de certo modo inóspita e distante de centros 
habitacionais mais populosos. 

O DEVER CUMPRIDO 

No exato momento em que a Fábrica 
Presidente Vargas completa 90 anos de profícua 
existência destacamos a tenacidade, a abne
gação e o sacrifício de seus servidores civis ou 
militares que na humildade e obscuridade de seus 
afazeres têm contribuído para o próprio cresci
mento profissional e da organização a que 
servem. 

Oficiais, engenheiros, mestres e operários 
congraçados sob o mesmo ideal patriótico 
despendem os seus melhores esforços, a sua 
inteligência, a sua saúde num sactifício coletivo 
pelo progresso de nossa indústria bélica, pelo 
aperfeiçoamento de seus produtos e pelo bom 
nome da engenharia militar brasileira. 

As Forças Armadas Brasileiras, grandes 
beneficiárias do trabalho realizado por sua 
principal produtora de pólvoras e explosivos, 
orgulham-seda sua fecunda atividade e, por isso, 
parabenizam-na pelo transcurso de data tão 
representativa para a sua história e a do próprio 
Exército. 

Ao evocarmos, com saudade e orgulho, os 
servidores do passado, ao enaltecermos e nos 
congratularmos com os servidores do presente 
e ao incentivrumos àqueles que, no fi.lturO, preen
cherão suas oficinas, estamos convictos de que 
valeu e valerá o esforço despendido em prol 
dessa grande organização que, desde 1 909, tem 
corno objetivo uma Engenhruia!)ililitm'mais fOIte, 
corno ideal a nacionalidade e como certeza o 
DEVER CUMPRfDO. 

Parabéns, Fábrica Presidente Vargas, pelos 
seus noventa anos. CID 
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