
Conheça o Arsenal de Guerra 
do Estado de São Paulo

O Arsenal de Guerra de São Pau-
lo, visto do lado de fora na Rodovia 
Marechal Rondon, parece uma fábrica 
comum como as outras da região, por 
causa do formato serrilhado padrão de 
fábricas no Brasil. Mas não é apenas 
uma fábrica comum: produz e restaura 
material bélico do Exército Brasileiro.

Foi criado em 21 de Maio de 1957 
no governo Juscelino Kubitschek. Fica 
em Barueri e é um quartel do exército 
especializado em fabricar veículos de 
combate, material de campanha e fa-
zer a manutenção de armamentos leves 
e pesados do Exército Brasileiro, além 
de ajudar unidades em campanha e ser-
vir de apoio de saúde na Guarnição de 
Osasco e Barueri. 

No seu interior, o quartel possui 
oito pavilhões, cinco pontes rolantes 
e duas cabines de pintura. Há tanques 
de guerra inteiros de tamanhos diferen-
tes, assim como partes desmontadas e 
organizadas por ordem de trabalho. O 
ambiente é calmo, pois possui apenas 
os sons de conversas baixas e o choque 
de metais. Um contraste com o restante 
da paisagem, completada por tanques 
de guerra e armas de fogo. As peças 
possuem texturas lisas e as cores não 

Civis e militares trabalhando no processo de manutenção de viaturas no Arsenal de Guerra de Barueri.

variam do verde, preto e marrom. O 
cheiro de gasolina, graxa, metal adicio-
nam ao local a sensação de estar numa 
fábrica organizada e um exemplo do 
Exército Brasileiro para os civis.

Arsenal possui um programa de re-
vitalização de viaturas blindadas: a Cas-
cavel, para reconhecimento e o Urutu, 
para transporte pessoal. O Urutu era 
fabricado pela Engesa, que faliu em 
1990. É um veículo anfíbio que permite, 
mediante rápida preparação, o desloca-
mento no meio aquático, onde desen-
volve velocidade de até 12 km/h. São 
aproximadamente 20 civis e 30 militares 
trabalhando na linha de montagem, na 
qual a mão de obra é capacitada. Assim, 
os veículos são tratados um de cada vez 
e os funcionários podem trabalhar em 
diferentes funções. Por causa do au-
mento da demanda, de 100 viaturas por 
ano, o parque industrial passou a con-
tratar três empresas terceirizadas para 
ajudar na manutenção. 

As viaturas chegam impossibilitadas 
de voltar para o combate. Poeira, pro-

blemas físicos e elétricos. Mas quando 
restauradas, pode-se verificar o bom 
trabalho feito pela equipe, porque se-
gundo Coronel Tanko, as peças somen-
te são reutilizadas de estiverem 100% 
montadas e testadas. Com a nova tintu-
ra e maquinaria, as peças voltam como 
novas, até que seja preciso reformá-las 
novamente. Os tanques por dentro não 
são como nos filmes. Há uma grande 
quantidade de local, mas pouco espaço 
que se limita ao aproximar do controle. 
E não há um televisor, a vista é feita por 
vidro. Os tanques são preparados para 
futuras crises, como o ocorrido no Hai-
ti.

As viaturas foram produzidas na 
década de 1970. Porém,  desde 2000, o 
Exército possui um programa em de-
senvolvimento de modernização, que 
pretende substituir as peças antigas por 
peças novas. Além disso, os tanques an-
tigos serão substituídos por novos, os 
Guaranis, os quais serão produzidos em 
Sete Lagoas e restaurados em Barueri.

Vista de dentro do Urutu.
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