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STUDAMOS em artigos anteriores, nesta
l - -J Revista, problemas gerais de organização e
direção científica do trabalho, aplicando-os em
exemplos específicos (refs. 5, 6, 7 e 8), para
melhor facilitar as conclusões.
A alta importância da localização de uma instituição particular ou oficial, científica ou industrial, na técnica da organização, obriga os engenheiros e responsáveis pela melhor resolução do
problema a um conhecimento real dos fatores
que garantam a eficiência do sistema. A ausência
de um estudo detalhado na região ou do próprio
local tem levado particulares e governos ao fracasso .
Na nossa primeira viagem de estudos pelas regiões produtoras e industriais do Brasil, em 1921
e 1922, salientamos que "a localização das fábricas é um dos problemas mais sérios da engenharia
industrial, principalmente tratando-se de um país
novo, como é o Brasil" (ref. 9, pág. 33).
Posteriormente, designado para dar parecer
sobre a localização de uma fábrica de óleo de algodão numa zona produtora de algodão, opinamos
pela sua instalação fora dessa zona, em BeloHorizonte, baseado nos princípios elementares
que orientam uma boa localização'(10 e 11).
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No nosso parecer ainda repetimos: Um dos problemas mais interessantes da engenharia industrial é o da localização de uma fábrica, por exigir
uma série de conhecimentos que só podem ser
estudados de conjunto, para garantia do êxito
da empresa.
Se analisarmos com atenção as causas do fracasso de várias indústrias do país, verificaremos
que a má escolha do local foi que aniquilou a
empresa, apesar de não lhe faltar matéria prima
e capital financeiro.
Pelas colunas de "O País", quando tratamos de
"O imposto de renda e a agricultura", notamos
que: o valor de uma fazenda não pode ser calculado pela soma de capitais invertidos em terras,
construções, etc. O valor das suas terras ou seja
da fazenda está sujeito ao clima, ao solo, topografia do terreno, às possibilidades de transporte,
à distância do mercado ou do ponto de embarque, às possibilidades de suprimento de trabalhadores rurais, aos insetos nocivos e às doenças ou
pestes comuns à região, etc,, etc. (12). Vários
outros fatores também afetam essa seleção, e
G. F. WARREN, professor da "Universidade
Cornell", estuda-os muito bem no seu trabalho -—
"Farm Management". Ocasiões existem em que os
ensinamentos da economia agrícola e da industrial
se acham tão entrelaçados, que o técnico não os
pode estudar, separadamente (15), como acontece na industrialização da carnaubeira.
O desprezo desse estudo de conjunto tem também concorrido, no nosso meio, para certos estudiosos exclusivos dos livros de organização e direção industrial aplicarem, erradamente, as suas
observações nas resoluções, altamente específicas,

de detalhes referentes ao ensino, à economia industrial-agrícola, etc.
A localização de uma instituição, às vezes, é
determinada na própria objetivação da ideia de
sua criação (7) e dificilmente poderá ser dela separada. Mas casos existem em que a sua importância não é tão taxativa; por exemplo, naqueles
que não são" inerentes à indústria nas suas diversas
modalidades : - - um centro militar, onde se encontram reunidas todas as armas, inclusive a aviação, as quais deverão operar, nos casos de guerra,
etc., fora da sua sede. Entretanto, não se afastam dos princípios gerais as fábricas de armamentos, respeitados os planos militares, a orientação do centro de distribuição de forças, ação e
movimento, etc.
Os governos possuem, hoje, instituições industriais, para atender às suas próprias necessidades
e às do interesse privado, em casos especiais.
A localização de uma indústria é, às vezes, o
"resultado de um acidente ou de muitos meses de
estudos de parte de especialistas" (16). Os fatores que justificam a preferência geográfica e local
estão bastante esquematizados, e para bem aplicálos torna-se necessário, primeiramente, definir e
distinguir a própria indústria. Considerando-a sob
o ponto de vista da produção, TYLER (l) dividiu-a
em: "produção agrícola (produção do solo e dos
animais domésticos); produção extrativa (produtos
de minas, florestas e do mar; exemplo : carvão, minerais metálicos, petróleo, gás natural, enxofre;
madeira, peixe, etc.); e produção fabril ou manufatureira (No futuro, a exploração das florestas poderá tornar-se uma ocupação agrícola; algumas operações agrícolas transformar-se-ão em bases fabris)".

Esta poderá ser classificada em produção baseada
essencialmente na mudança d'a "forma física"
(automóvel) e da "forma química" (composição), dando origem a uma terceira substância
(borracha sintética). Em certos casos, é difícil
distinguir estas duas modalidades fabris. Os produtos são primários ou essenciais, secundários ou
sub-produtos, "combinados ou unidos ou juntos"
e constituem matéria prima para as indústrias.
Estudando a indústria sob o ponto de vista de
produção da matéria prima, a classificação mais
simples é aquela também seguida por LESTER
(2) : Produto bruto -- matéria prima em estado
natural, que ainda não passou por qualquer processo de beneficiamento ou melhoria: cápsula de
algodão, látex, óleo bruto de petróleo, minério de
ferro; Produto semi-manuíaturado — é o já tratado e necessário à manufatura do "produto acabado" : aço, madeira, etc. ; as suas características
são indicadas por especificações, incluindo como
itens as dimensões, peso, análises físicas e químicas, etc.; Produto manufaturado ou acabado
— é aquele que foi completamente processado
ou fabricado e está pronto para uso final, sem
maior trabalho que o da sua localização onde vai
ser usado: um prego, uma estante de livros, uma
máquina de escrever, etc.
O modo pelo qual se processam as transformações físicas ou químicas da matéria prima ou
produto levou KIMBALL (4) a classificar as indústrias em duas classes: contínuas e intermitentes. Na contínua o material passa, consecutivamente, através uma série de máquinas ou processos que operam como uma unidade. O processo é constante a qualquer momento que sejam

iniciadas as operações. Pode ser analítico, quando
se toma um produto natural separando-o nas suas
partes componentes, e sintético, quando se ^muda
a sua forma geral. Neste caso, já vimos a classificação de TYLER.
Na indústria de "processos intermitentes ou
interrompidos", a matéria prima passa por processos ou tratamentos que permitem a sua interrupção e distribuição ao mercado. Cada fase do
processo pode constituir uma indústria própria.
Para exemplificar, citamos o algodão: colhido, é
limpo e descaroçado, e a fibra é vendida para
vários setores industriais: fábricas de fios, cordoarias, de tecidos, etc.
Da produção e classificação da matéria prima,
do processo do seu aproveitamento, passamos à
classificação das indústrias pelas suas necessidades e utilidades. PERRY dividiu-as em: indústrias básicas, intermediárias, tributárias e complementares .
" l. Básicas — aquelas cuja matéria prima, na sua
rnaior parte, não é acabada dastina-se a outras indústrias. Para serem bem sucedidas, devem ser localizadas perto de combustível e energia baratos. A matéria prima pode ser obtida, vantajosamente, em
qualidade e preço ou, no mínimo, nas bases de competição com as mesmas indústrias, em outras localidades."
2. Intermediárias, em várias etapas ou fases — A
matéria prima já foi trabalhada e a indústria é dependente, em certo grau, da procura do produto pracfessado pelos produtores locais. A indústria para ter
êxito precisa ter conexões prováveis com os produtores
iocais ou compradores no mercado competidor e ser
capaz de vender, vantajosamente, no mínimo, uma
parte da produção no mercado nacional.
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3. Tributárias — Os produtos primários ou secundários daquelas origens não são vantajosamente comparados com os originados da competição externa.
Para ter sucesso, depende, exclusivamente, das vantagens do mercado local, consequentes das diferenças de
tarifas de transporte."

Além destes três tipos principais, temos as denominadas de "complementares, aquelas que completam uma outra indústria como fonte de matéria
prima, na forma de produto semi-acabado". A
indústria de óleo vegetal na de sabão, tintas e
vernizes.
Devemos notar que vários autores, quando tratam das indústrias químicas, pouco se referem às
dos ácidos sulfúrico, nítrico e clorídrico, e não se
afastam da classificação acima.
Conhecidas as indústrias nas suas diversas
classificações, necessidades e vantagens comerciais, ou sejam as de êxito industrial, é que se
vai procurar localizá-las.
Poder-se-á dizer que só após a objetivação e
esquematização da ideia, de se estruturar a execução e preferir o tipo de'organização (7), é que
se pode localizar a indústria, geográfica e localmente.
ROBERT P. KING, engenheiro da "Du Pont
Rayon Company" (3), dividiu os fatores para seíeção da localização de uma indústria em dois
grupos: "A - - Geográficos, referentes à procura
de um estado ou cidade; e B — Locais, concernentes à situação específica em uma dada área".
Para melhor servir ao leitor não especializado,
resumimos, nas considerações que se seguem,
aquelas que forarn feitas por KIMBALL (4), KING
(17), CHARLES W. CURRO (3) e DIEMER (18).

Preferimos seguir as divisões de CURRO (3), completando-as com os elementos encontrados nas citações acima, para bem esclarecer os íatores que
governam a localização de uma indústria, a qual
se dirige "para pontos estratégicos, onde convergem os fatores económicos que determinam o
custo mínimo da produção e da distribuição".
Conhecidos esses fatores que determinam a
localização de uma 'indústria, facilmente poderão
ser selecionados e aplicados na "indústria de servir ao público" (Serviço Público), na distribuição
das instituições de ensino e de pesquisas, etc.,
etc., convergindo para um fim determinado —
produzir eficientemente.
Os fatores que governam a localização de uma
indústria são (3) :
"Fatores principais de produção :
1. Matéria prima — bruta ou semi-acabada. Quantidade, reserva, proximidade da fábrica, fontes de material competidor .
2. Operário —j a) Quantidade, nacionalidade, diversidade, inteligência, sistema de pagamento de salários e eficiência. Organizações trabalhistas e tendências trabalhistas. Leis trabalhistas e tendências do Estado. Sistema de vida; b) Custo de vida, sistema de
habitação, facilidades de instrução, distrações e saúde
(pública e particular), meios de manutenção. Facilidades e custo local da condução (bonde, ônibus e
trens) . População operária: número de empregados —
mulheres e menores, e salários. Aumento ou diminuição dos salários no último quinquénio e causas.
3. Energia — (Quedas dágua e situação em relação ao local da indústria, e aproveitamento). Hidroelétrica. Fornecimento e sistema de energia local, e
custo. Utilidades públicas e fontes alternadas.
4. Combustível — Espécie, eficiência, reserva,
fontes alternadas. Facilidades existentes e custo.
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5. Água — Origem. Sistema de fornecimento, controle, análises físico-químicas .e bacteriológicas. Quantidade atual e facilidades para maior fornecimento.
Temperatura estacionai.
Fatores principais de distribuição :
í. Facilidades de transporte : estradas de ferro e
de rodagem, linhas de navegação aérea, marítima e
fluvial. Sistema de serviço e legislação a respeito.
Armazéns gerais, depósitos alfandegados ou não. Distância da matéria prima e dos mercados consumidores
e distribuidores. Fretes, tráfego mútuo e legislação.
Condições de conservação das avenidas, ruas e das
estradas. Sistema de transporte nas estradas de rodagem e tipo de motores usados, e de combustível.
2. Fretes (tarifas): — pontos de competição, diferenciais e território favorável.
3. Mercado: — área local, área favorável, área de
competição e área nacional. Valor relativo da área do
mercado local, restrições municipais e estaduais. Condições financeiras. Capital e juros do capital. Bancos.
Dependências de outras indústrias. Possibilidade de
expansão. Orientação e preferência seguida na aplicação do capital nas indústrias locais e títulos do
Governo Federal, Estadual e Municipal. Facilidades
existentes para construção de edifícios iniciais e futuras extensões. Influência da propaganda por meio
de anúncios, etc. nesta região. Serviços industriais do
Estado e do Município.
4. Competição — Fornecimento e Consumo são,
às vezes, os fatores mais importantes da localização de
uma indústria. Saber qual a indústria que com ela
competirá no seu território, que alimenta as demais
fornecendo, matéria prima bruta, semi-manufaturada
ou acabada, não deixa de ter importância para o êxito
de uma indústria.
Fatores que afeiam não só a produção como a distribuição :
l. Clima : Mudanças de
umidade, ventos, etc. ;

estações,

precipitação,

2.

Taxas e contribuições diversas, etc.;

3. Restrições municipais: legislação relativa ao
local e à instalação de fábrica, descarga de impurezas,
fumaça, etc.".

Para' compreendermos as vantagens ou desvantagens da seleção do local ou zona para instalação
de uma indústria, foi necessário que distinguíssemos, primeiramente,-as próprias indústrias entre
si ou sejam as suas funções no setor industrial.
O mesmo raciocínio poderá ser empregado na
seleção do pessoal. E' indispensável definir as
carreiras ou funções, para conhecer as vantagens
elementares da aplicação dos princípios que a
orientam. Entretanto, um outro problema aparece, consequente da falta desta definição, quando
tiverem que ser classificadas visando as necessidades das instituições; uma vez que, em vários
casos, não estão bem caracterizadas, dadas as alterações sofridas nos objetivos que justificaram a
sua criação.
Se precisamos definir as carreiras ou funçõdo "Pessoal", é mais do que evidente que as instituições oficiais precisam ter os seus fins bem expressos, para serem tecnicamente localizadas e
atenderem aos seus objetivos.
Aplicando o estudado nas páginas anteriores,
observamos que no nosso país não existe uma
caraterísfica técnica para distinguir os institutos,
as estações e .campos ou postos experimentais
agrícolas. Nos Estados Unidos, as estações experimentais são verdadeiros institutos e poderiam
ter tais designações (Instituto Experimental
Agrícola ou Instituto de Pesquisas Agronómicas),
compreendendo a "ecologia, a experimentação e
a química", como existe no quilómetro 47 da Es-
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trada Rio-São Paulo. Poderão estar em edifícios
separados, mas constituem divisões ou secções,
de acordo com o seu desenvolvimento, estãb sob
uma única direção (13) e, geralmente, instaladas
ao lado das "escolas de agricultura e artes- mecânicas, que gozam das vantagens dos seus magníficos laboratórios e corpo técnico. Em certas regiões, a parte mais importante, a vital do ensino
agronómico, está na "Estação Experimental". Ela
exige, logicamente, laboratórios e várias divisões
ou secções, com elementos especializados. Sob o
ponto de vista de saúde pública e de polícia, é o
"hospital-escola" ou a chefatura de polícia.

seus socorridos pelos hospitais, quando necessário,
é um dos seus fins.

Os "campos experimentais" são menos exigentes . Ocupam-se de uma ou mais culturas, trabalham sob a orientação e fiscalização técnica da
Estação, e todos os trabalhos de pesquisas em
laboratório são feitos na Estação. Em casos especiais, possuem pequenos laboratórios de emergência, para as primeiras observações ou controle.
Num grau mais simples, está o "Posto Experimental" .
Mais facilmente se compreende o exposto, encarando a divisão hospitalar e se considerarmos
o hospital-escola (Santa Casa da Misericórdia),
destinado ao serviço hospitalar geral (diversas
clínicas) e ao ensino; os hospitais especializados
(tuberculosos, cancerosos, lázaros), sem e com
ambulatórios; os "centros ou postos de saúde"
específicos ou não, que são os "ambulatórios" dos
hospitais, em vários casos, uma vez que destes é
que irão os doentes para aqueles. Uma modalidade destes postos, com maior desenvolvimento,
dado o fato de ter hospitalização, é o "Pronto
Socorro". Socorros de urgência e distribuição dos

A localização preferida de um hospital de clínicas, com ambulatórios, divisões ou enfermarias
para ensino, é aquela em que possa atender maior
número de doentes, que são, no caso, matéria
prima bruta ou semi-acabada. O hospital especializado sem ambulatório depende dos fatores inerentes aos seus fins específicos e pode estar afastado da "matéria-prima", que será examinada, analizada e classificada pelos "postos de saúde".
Os institutos de medicina experimental e os de
pesquisas científicas aplicadas à medicina estão,
em vários casos, reunidos numa única • instituição,
principalmente naqueles ern que a parte médica
experimental (a enfermaria) é, apenas, um laboratório humano. TVão fazem a parte fiscalizadora
da venda dos medicamentos. Em casos específicos, poderão fiscalizar a produção e a fabricação, como elementos de controle, e para melhor
garantia, a exportação. Não fiscalizam os produtos no mercado, uma vez que as falsificações e
as fraudes estão entregues aos laboratórios fiscais,
e cabe a estes o contato direto com o grande público, a interpretação das leis federais, estaduais
e municipais, referentes à venda e consumo do
produto, à exportação e à importação, etc.
Os métodos de análises para controle e fiscalização dos produtos deverão ser fornecidos aos
laboratórios fiscais, pelas secções especializadas
de "pesquisas de métodos de análises" das instituições científicas ou tecnológicas.
Não é possível a uma instituição científica ou
tecnológica de pesquisas ou mista executar fisca-
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lização comercial. Ela deve trabalhar, cooperando
com os laboratórios fiscais. No Rio de Janeiro,
temos os laboratórios: Bromatológico, destinado
à fiscalização dos géneros alimentícios, e o Nacional de Análises, à dos produtos importados. Devido a circunstâncias diversas, inclusive a falta
de maior desenvolvimento dos laboratórios fiscais,
certos produtos são fiscalizados por outros laboratórios, pela falta da verdadeira distinção entre
laboratórios fiscais e de pesquisas.

linhas do organograma poderão estar bem traçadas,
mas as suas interpretações e aplicações não são
realizáveis, dada a circunstância de não ser possível atender aos fatores principais da eficiência
que a instituição precisa satisfazer, por contrariar
as normas de uma boa localização.

Os laboratórios de pesquisas tecnológicas e os
fiscais não podem ser localizados afastados do
centro industrial e comercial, dada a necessidade
do seu contato constante com .a indústria e com
o comércio; principalmente quando- são pertencentes à União, pelo papel que devem desempenhar. Evidentemente, a sua localização deverá
ser também considerada sob o ponto de vista de
maior irradiação interestadual e continental (14).
A grande dificuldade, até agora observada, repetimos, consiste na falta de definição das instituições. E' preciso distinguir, no nosso país, as
organizações: científicas e tecnológicas, de ensino
e de trabalho fiscal,' -dando-lhes as designações
próprias, e isto feito, aplicando princípios já conhecidos, escolher-se-á, facilmente, a localização
mais adequada a uma instituição.
A preferência de um local, é preciso não olvidar,
está sujeita a uma série de fatores técnicos definidos e o êxito, ou melhor, a vida útil da instituição depende da sua boa localização. Não existe
processo técnico capaz de modificar a influência
decisiva dos fatores económicos no fracasso de
uma instituição mal localizada, por prejudicar a
organização e a coordenação do sistema. As

AÍ i necessidades do público orientarão também
a localização de repartições de caráter informativo, fiscalizador, pagador, etc., que só podem ser
localizadas na parte convergente do maior movimento, podendo ter, entretanto, dependências em
outros locais ou regiões.
Encarando este problema sob uma outra modalidade, o Engenheiro LuciLio BRIGGS BRITO, da Divisão do Material do D. A. S. P., escreveu, no número de março de 1941 desta Revista, um magnífico artigo intitulado — "Localização de serviços
públicos na Capital Federal", do qual retiramos,
data vertia, os seguintes conceitos:
"A instalação de repartições, mesmo a título provisório, em locais distantes da direção geral, traz. à
administração graves inconvenientes.
A centralização da direção, base de todo sistema racional de organização, torna-se impraticável. A falta
de assistência direta dos chefes sobre os subordinados
dá ensejo a que se forme um ambiente onde se desenvolve a desordem, a negligência e a indisciplina.
"A inexistência de um plano de conjunto para construção dos edifícios públicos, obediente a um programa
previamente organizado, tendo em vista á racionalização de trabalho e a simplificação das comunicações
entre os órgãos da administração, impede que esforços
isolados de centralização na localização de repartições
produzam um sistema administrativo simples, prático
e económico".
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ampla e decisiva, mesmo que sob outras modalidades do processo de coordenação sugeridas naquele artigo, para benefício do Serviço Público ou
seja dos interesses nacionais.
Em conclusão: é dependente da localização do
órgão a eficiência do sistema de organização e direção científica do trabalho;

4 — DEXTER S. KIMBALL and DEXTER S. KIMBALL JOR.,

é condenável localizar unidades heterogéneas
num mesmo local ou região, ou subordiná-las à
mesma direção, quando a sua ação é independente
dos fatores que as governam;

7 — Aplicando alguns princípios de organização, "Rev.
Serv. Público", fevereiro de 1944.

é elogiável a cooperação das Divisões de Edifícios Públicos, Material, Organização e Coordenação, prevista no regimento do D.A.S.P., para o
"planejamento da nova organização e funcionamento, a assistência na implantação da nova organização, nos planos de aparelhamento, equipamento e instalação de serviços" (7) ; '
é indispensável que organização seja considerada como um todo e que as suas partes não se
afastem desta concepção, tecnicamente indestructível; e
é vantajoso que os técnicos de administração e
outros estudiosos de "organização e direção do trabalho" científico ou tecnológico, agrícola ou industrial, estudem a localização sob o ponto de vista
da eficiência, da produção e dissíribuição.
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DO MATERIAL PARA O ESBOÇO DO
ANTE-PROJETO
OBJETIVOS DO PRESENTE TRABALHO

O

S arquitetos e engenheiros construtores
lutam no nosso país com sérias dificuldades
ao projetar um laboratório de química ou outros
laboratórios para as instituições de ensino superior. Tais dificuldades são consequentes da
falta de padronização do material (móveis e instalações) e da falta de compreensão, ainda infelizmente muito comum, no qus se refere à necessidade de contar o arquiteto, no seu trabalho,
com a cooperação de um entendido no assunto
que está sendo estudado. Um laboratório de
botânica, de química ou de física não deve ser
esboçado pelo professor de clínica cirúrgica.
Nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de
Pesquisas constituiu uma comissão para estudar
a construção e o equipamento dos laboratórios de
química, tendo a ela sido confiadas as respostas
dos inquéritos recebidos de centenas de laboratórios, de, professores, de diretores de escolas e
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institutos de ensino e pesquisas, etc. Este trabalho só depois de seis anos foi publicado sob o
título "A Report of the National Research Council Committee on the Construction and Equipment of Chemical Laboratories".
A Comissão — composta dos professores:
L. M. Dennis, da Universidade de Cornell;
C. R. Hower, da Universidade Wesleyan; L. W.
Mattern, do Ginásio Mc Kinley; J. N. Swan, da
Universidade de Mississipi; e C. L. Coyle S. J.,
da Universidade de Gaorgètown — distribuiu os
seus trabalhos da seguinte maneira: cada um dos
seus membros era responsável por um setor, coordenava tudo o que a ele se referisse, selecionava os informes recebidos, escrevia o capítulo
para publicação e o apresentava ao julgamento
do coordenador geral responsável pelo relatório,
que era, no caso, o Professor C. L. Coyle S. J.,
Chefe da Comissão.

Possuindo um valioso "dossier" de mais de
vinte anos, resumo de artigos referentes à construção de escolas, institutos, etc., de grande número de observações feitas nas visitas aos laboratórios de escolas e institutos de pesquisas brasileiros e americanos, e outros informes úteis, e
dado nosso conhecimento das dificuldades existentes, consequente dos nossos trabalhos anteriores (5, 6 e 7), não nos era difícil a confecção
destes "Apontamentos", principalmente não nos
desviando da orientação traçada, anteriormente,
pelos mestres.

Aquela publicação é uma das mais úteis que
conhecemos, para os interessados nestes problemas .
Posteriormente, baseados naquele relatório, os
fabricantes de móveis, arquitetos e professores ou
chefes de laboratórios economizaram milhares de
dólares nos seus projetos.
No Brasil, nada existe a respeito. Chegando à
Divisão do Material do D.A.S.P., para o qual
fomos requisitados, o Diretor desta Divisão, Engenheiro Mário Bittencourt Sampaio, que já havia
instalado e dirigido o Laboratório de Análises da
Estrada de Ferro Central do Brasil, e o Chefe da
Secção de Padronização, Engenheiro Lucílio Briggs
Brito, sugeriram-nos estudássemos o problema de
padronização dos laboratórios de química.

A simples tradução de tais notas não resolveria o problema, assim como também, a daquele
magnífico Relatório, por serem as circunstâncias
brasileiras diferentes das dos Estados Unidos,
Inglaterra, etc. Era necessário estudá-las (publicações, catálogos e notas diversas) e adaptá-las
à nossa orientação e às necessidades brasileiras.
E' o que procuramos executar. Não se trata de
um trabalho de simples tradução. Alguma coisa
nele existe cuja existência em qualquer outra publicação desconhecemos. Os desenhos PI e P2,'
e a tabela I resumem uma série de observações
espalhadas em livros e catálogos, etc., as quais,
estudadas e selecionadas, deram a eles origem.
Acreditamos que serão também úteis aos arquitetos e construtores.
E' preciso ficar bem salientado, que esta publicação não é feita para orientar ou instruir enge- •
nheiros e especialistas, mas para aqueles que
tenham a responsabilidade do esboço de um anteprojeto de laboratório e que não sejam arquitetos
ou engenheiros construtores, e que não se tenham
dedicado a estes problemas.
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O objetivo principal é a padronização do material e, portanto, o aproveitamento máximo e eficiente das dependências das instituições. Cada
metro quadrado construído inutilmente representa
uma despesa ineficiente e, no total, poderá alcançar um prejuízo elevado.
NOTAS PARA O PLANEJAMENTO

No planejar um esboço de ante-projeto de
construção de edifício, deveremos fornecer os seguintes dados, inicialmente :
1 — Nome da instituição.
2 — Fins básicos (Decreto-lei que a criou).
3 — Estrutura administrativa e técnica atual.
4 — Possível desenvolvimento que poderá ter.
5 — Número de servidores lotados e o aumento provável.
6 — Localização sugerida.
7 — Nome do funcionário designado para
fornecer os esclarecimentos solicitados.
8 — Ensino: — Número total de professores:
a) professor com gabinete e laboratório privativo ;
£>) professor com gabinete e sem laboratório;
c) assistente com gabinete privativo;
c?) assistente com laboratório privativo.

11 — "Curriculum":
a) cursos atuais sem laboratórios;
b) idem, com laboratórios; capacidade máxima
de alunos em cada um;
c) cursos que serão dados posteriormente;
'd) cursos futuros com laboratórios; capacidade
máxima em cada laboratório.
12 — Os laboratórios deverão ser grupados
por seções ou distribuídos por unidades funcionais
(Ver desenho P3 — Unidades esquematizadas).
Informação acompanhada do desenho.
13 — No caso dos laboratórios de química,
deverão ssr reunidos no mesmo edifício ou num
mesmo pavimento ou em pavimentos diferentes,
um sob o outro.
14 — Existe alguma justificativa contrária à
localização de laboratórios de química no último
•pavimento ou últimos pavimentos ?
15 —- Objetivos das pesquisas :
a) número de pesquisadores em cada laboratório;
b) localização dos laboratórios de pesquisas.
Para melhor orientar o interessado, organizamos de maneira sucinta os elementos que se
seguem e que serão úteis às interpretações das
questões apresentadas.

9 — Número total de alunos:
DEFINIÇÕES

a) de alunos prováveis em cada curso.
10 — Desenvolvimento provável de 8 o 9, em
10 anos.

Unidade: E' a expressão empregada para designar laboratório ou dependência, escritório, gabi-

26 —

nete, museu, sala da aula ou outras dependências.
Desenhos PI e P2.

UfilDA DESSAS

ES C U PÁS

Unidade funcional: Determina o fim específico
de um grupo de laboratórios ou seções ou unidade, tendo em vista a função que lhe é determinada, por ex.: Laboratório de Botânica —
Desenho P3.
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Unidade esquematizada: E' a unidade funcional com as suas áreas e localização de suas dependências, consideradas indispensáveis pelo técnico.
E' um meio para cooperar com o arquiteto e
melhor receber sugestões. Desenho , P3.
13

Unidade acessória: Qualquer dependência de.
finalidade complementar, por ex.: câmara escura,
depósito, etc.

C.C.

Conjunto funcional: E' um conjunto de unidades funcionais e acessórias, reunidas para um
fim específico.
Laboratório: E' uma unidade destinada a trabalhos experimentais científicos ou tecnológicos,
de ensino ou de pesquisas. Ex.: Laboratório de
física, de química, de ensaios mecânicos, de medidas elétricas, de análises, de botânica, de bioquímica, de fisiologia, etc. E' uma dependência
destinada a satisfazer os fins que se têm em
vista, e distinguí-los é uma necessidade indiscutível. A área de cada laboratório, como a das
demais dependências, está em relação aos seus
objetivos. Os laboratórios muito pequenos são
desaconselhados.
-Laboratório fotográfico (câmara escura): E'
uma dependência que pode ser destinada, exclusivamente,'ao trabalho fotográfico de revelação ou
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de impressão de cópias fotográficas, etc. Poderia
ser chamada — Laboratório fotográfico. A designação é às vezes, empregada erradamente, para
indicar um laboratório nc qual se deva trabalhar
preservado de luz. Ex.: laboratório espectrográfico,
de análises com irradiações luminosas, de análises
refratométricas com o refratômetro de Pulfrich,
etc. O tipo mais simples é o da figura 16. desenhe
PI, que é uma dependência normal. Poderá estar
independente ou fazendo parte integrante do laboratório (Figs. 17, 20, 25 a 31).
Substitui-se a porta pelo labirinto (figs. 18 a 22)
para maior facilidade e segurança do trabalho.
Deve haver porta, mesmo neste caso, quando a
entrada é feita pelo corredor não privativo ou
pela galeria geral, para segurança do material
nela guardado. A área necessária depende dos
seus fins específicos; entretanto, ern vários casos,,
a área mínima de três (3) metros quadrados
satisfaz (1.5x2), quando as exigências são mínimas e o maior trabalho consiste em revelação
de chapas fotográficas. A sua localização é muito
facilitada pelas suas exigências de luz, etc. Os
detalhes e outros informes serão encontrados em
outro capítulo.
Laboratório (M 1): A figura 32 é do desenho
publicado pela revista "Analytical Edition"'
(A.C.S.), 1938, página 551, do "Mellon Institute of Industrial Research", Pittsburgh, Pensylvania. Indica dois laboratórios padronizados (figura 9), com duas dependências destinadas a escritórios técnicos deste grupo, com áreas estandardizadas (fig. 8). E' considerado um dos melhores institutos de pesquisas do mundo.
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Finalidades dos laboratórios: Ensino, pesquisas,
de controle e tecnológicos (semi-industriais).
DADOS NUMÉRICOS BÁSICOS

Móveis: A padronização dos móveis de laboratório tem facilitado, em vários países, a construção de edifícios para laboratórios, e constituído norma para todos os cálculos de construção.
E' preciso não confundir as instalações inerentes
à própria construção com os móveis, que variam
com o objetivo dos laboratórios. Para rnaior detalhe, vide a segunda parte deste trabalho:
Móveis.
Mesas simples — A largura destas mesas, considerada como sendo a mais recomendável, é de
0,75 (setenta e cinco centímetros).
Mesas duplas — Um metro e meio (1,50)]
Espaço entre mesas — O mais aconselhado é
de um metro e meio (1,50). Em casos especiais
de emergência, poder-se-á tomar 1,20 m (um
metro e vinte centímetros), sendo sempre preferível e mais técnico, numa construção nova, considerar 1,50 m.
Comprimento das mesas — Depende do número de unidades. A unidade menor considerada
é de 1,20 m. Uma mesa dupla deverá ter duas
unidades de cada lado, no mínimo, de um modo
geral.
Dimensões dos laboratórios: Estão em relação
aos seus fins e destes depende o número de mesas
de trabalho, espaços entre mesas, área de circulação, etc.

Os laboratórios destinados aos alunos, aos professores, chefes de seção, pesquisadores, aos trabalhos de controle, semi-industriais, etc., diferem
também na sua área.
a) Pesquisas: Comprimento (A) 3 ou 4 ou 6
— 4 ou 6 ou 8 ou 9 — Profundidade (B) 4 a 5
— 6 a 7.
Somos mais adeptos do maior comprimento (A)
e menor profundidade (B), principalmente nos
laboratórios de química, dada a dificuldade de
uma ventilação completa satisfatória. Nos casos
gerais, consideramos profundidade (B) recomendável a de sais (6) metros.
b) Área por :
1.

Pesquisador

Ótima

Boa

Regular

12 m2

8

6

2.

Emergência
4 m2

Aluno graduado (diplomado)
8

6

4

x

Quanto maiores forem as exigências científicas
ou materiais das pesquisas ou dos cursos, menor
deverá ser o número de pesquisadores e de alunos
em cada laboratório. E' desaconselhável, salvo
casos especiais, ter mais de quatro pesquisadores
num laboratório.
O professor e o chefe do laboratório deverão
ter o seu laboratório privativo. O assistente está
nas mesmas condições dos pesquisadores.
3. Aluno diplomado de curso de especialização: poderá ser classificado como pesquisador,
dependendo da orientação dada ao seu curso.
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4. Aluno diplomado de curso de revisão:
poderá ser classificado no grupo' dos alunos dos
anos, superiores, que exigsm maior espaço ou área
para trabalho.
5. Aluno de curso regular do primeiro ano:
exige menor espaço ou área e, em geral, trabalha em laboratórios maiores. Para laboratório
desta classe de alunos, ehcontra-se exemplos na
tabela I.
f

6. Aluno: Não existe no Brasil uma.determinação mínima de área por aluno. O "Board of
Education" considera área mínima 2.80 m2, dependendo do objetivo do laboratório. A Universidade de Oxford tomou, pára base mínima, 7
(sete) metros quadrados, para o laboratório de
química inorgânica, enquanto o Instituto de Química de Berlim, 3.80 m.2 (três metros quadrados
e oitenta). Os dados publicados variam de
2.80 m2 (dois metros quadrados e oitenta) a
7.00 m2 (sete metros quadrados).
Evidentemente estes números maiores só são
obtidos num grande laboratório, quando os alunos
trabalham em turmas. Desenho P2 — Tabela I.
Deve-se considerar a falta de técnica do aluno
do primeiro ano e os outros fatores para uma boa
condição higiénica de trabalho, para não chegar
ao mínimo.
c) Área para laboratório :
Pesquisadores - - 3x6 =18 m2 (mínimo) (Figura 7)
4x6 = 2 4 m 2 (normal) (Figura 8)
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6x6 = 36 m2 (médio) (Figuras 9 e 10) |,
8x6 = 48 m2 (
) (Figura 11). Não recomendável.
9 x 6 = 5 4 m 2 (grande) (Figura 12).
Ensino —- Controle Tecnológico

- 6x, 9x, 12x, 15x, 18x, 21x, 24x,
27x e 30x6 ou 7 ou 7-5 ou 11
ou 15 metros.
Alunos: dependendo dos cursos. A área menor
do laboratório poderá ser de trinta e seis metros
quadrados (6x6) .
Na figura 14, desenho PI, nota-se que as mesas
são simples (larg. 0.75), tendo em vista a função do laboratório.
O cálculo do número de mesas não é prejudicado.
Aplicações: Exemplos teóricos de cálculo:
Calcular o número de mesas para determinado
numero de alunos: Deve-se sempre considerar, na
maioria dos casos, setenta e cinco centímetros destinados às mesas laterais, capelas, armários, geladeiras, etc., nas extremidades e partes laterais.
Tomamos, para .exemplificar, um grande laboratório, o destinado a 210 alunos dos cursos regulares de uma escola superior, com mesas duplas,
duas unidades, para um ou mais alunos de cada
lado, trabalhando em turmas.
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Calcular a área necessária (Desen/io P2) :
1.° -- No comprimento (A):
Número da mesas duplas (duas unidades)
largura 1,50 m, nove mesas
9x1,50=13,50
Número de espaços, .entre mesas de 1,50
m,9+l .
10x1,50=15,00
Mesas laterais, largura 0,75 m (2)
1,50
Número de mesas mais um, vezes três
(9+l)x3=30,00

DL

À

- 6.OO ~

sTM

l
*L1S>!

B
.75X609'4.50
/5QXÕP® ' SOO
.75X6.00- 4.5&

* tÕ.OOn,1

2.° — Na largura (profundidade) (B) :
Número de mesas duplas, comprimento.
2,40 (duas unidades) mais 0,60 m para
pia, 3 mesas x 3,00
Número de espaços entre filas de mesas
l m (número de mesas menos 1)
2x1,00
Número de espaços, inclusive largura da
mesa lateral (1.25+0,75=2 m), 2x2,00

9,00
ISO

ISO

HO

2,00

4,00
Número de mesas menos um vezes quatro
mais sete: (3—l)x4+7.
Poder-se-á também fazer
cálculo :

o

N, de mesas, 3x3,00
N. de espaços entre filas, 3x1,50
Largura, mesas laterais, 2x0,75

15,00

seguinte
3BS

9,00
4..50
1,50
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15,00
Um laboratório com 30 metros de largura e 15
metros de profundidade (450 m2), comportará
27 mesas duplas de duas unidades, tendo uma
pia cada uma, e terá, lateralmente, o espaço disponível para mesas, capelas, armários, etc., com
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UNIDADES: EXEMPLO PAfíA PLAMEJAMEMTO
DE UM LABORATÓRIO
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f/MNCISCO
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MESA
DIMENSÕES DO

Simples

LABORATÓRIO
ÁREA TOTAL

Metros

A

LARGURA

(Metros
quadrados)

B

3
6
9
12
15

18

X

6.00

21
24
27

30

6

9

X

12
15
18
21
24
27

30

131.s;

7.50

45.
67.50
90.00
112.50
135.00
157.50
180.00
202.50
225.00

—

Simples

Duplas

0.75m

l.SOm

.75

1.50

2
4

6
8

54
72
90
108
126
144
162
180

10

12
14
16
18

20
8
'12

16
20
24

1

LARGURA

—

2

18

24
36

4

Unidade = 1.20m comprimento x. 70 larg. Para 1 a 4 ahmoe
no máximo. Pia até larg. 0.60m (Calculada).
2 unidades = 2.40 mais pia .60 = 3.00 metros.
3 unidades = 3.60 mais pia .60 = 4.20 metros.

Mista

Duplas

28
32

36
40

Mapa l —

1
1
2

3
4
5
6

7

'8
9
10
4
6
8
10
12

14
16
18
20

2 unidades -f- pia = 3 metros
Capacidade — N.° de alunos
Mínimo
Máximo

3 unidades + pia = 4.20
Capanidade — N.° de alunos
Mínimo
Máximo

2
2
2

—1

2
2

2

2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4

4
4

3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
10
12
14
16

18

2
4
6
8
10
12
14
16
18

—
—
—
—
—
—
—
—
—

8
16
-24
32
40
48
56
64
72

—
—
—
—
—
—
—
—
—

16
24
32
40
48
56
64
72
80

4
8
12
16
20
24
28
32
36

—
—
—
—
—
—
—
—
—

16
32
48
64
80
96
112
128
144

—
—
—
—
—
—
—
—
—

32
48
64
80
96
112
128
144
160

2
4
6
8
10
12
14
16
18

—
—
—
—
—
—
—
—
—

12
24
36
48
60
72
84
96
108

—
—
—
—
—
—
—
—
—

24
36
48
60
72
84
96*
108
120
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a largura de 0.75 m, sem prejuízo da padronização. (Fig. 15 --Desenhos PI e P2).
Â capacidade deste laboratório (450 m2), com
as 27 mesas, varia com o fim em vista.
1° ano — (Química) — 4 alunos trabalhando
em cada lado ou sejam 8 alunos por mesa. Poderá
servir para 216 alunos.
Anos superiores: 4 ou 2 por mesa, isto é, 108
ou' 54 alunos, no mínimo.
O laboratório é económico, sob o ponto de
vista de instalações, e só é aconselhado para os
cursos iniciais. E' considerado anti-pedagógico as
grandes turmas de alunos. O número ds turmas
não prejudicará os trabalhos e todos os alunos
têm o espaço necessário para guardar o seu material .
Dada a área, calcular o máximo de mesas que
poderá ser nela colocado.
Exemplos tomados da figura n. 15, desenho
PI. Ver desenho P2 e tabela I. Pesquisas
18/18=: l mesa central de 1.50 de largura e 3
metros de comprimento ou duas de 0.75 metros.
24/18=1, idem, idem. 36/18=2 mesas centrais
de l. 50 ou l de l. 50 e duas laterais de 75 centímetros. 54/18=3 mesas centrais de 1.50 ou 2
mesas centrais e duas laterais de 0.75 metros.
450/18=25 mesas ou sejam 24 mesas de 1.50
metros de largura e 3.00 metros de comprimento,
e mais duas mesas laterais de 0.75 metros.
Este cálculo está baseado na profundidade de
seis (6) metros e não substituí os anteriores, sendo
dado como uma indicação, para uma ideia geral.
Para os outros cálculos, ver Tabela I.
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— 34-Observações :
1 — A presente tabela por nós organizada pode também
ser empregada para calcular a capacidade de laboratórios de microscopia, etc., cujas mesas ou outros
móveis tenham as mesmas dimensões e exijam os
mesmos espaços. Somos mais adeptos de B=6
metros, nos casos gerais.
2 — Área 18 m2 = n. de mesas duplas (1.50 m) ou
número de mesas duplas menos uni para substituir
por duas .simples de 0.75 m. ,Ex. 30x6/18 =
180/18=10 ou 9 m. d. + 2 m s.
3 — Número de metros lineares /3=n. de mesas duplas.
Ex. 30/3=10 ou 9 m. d. + 2 m. s.
4 — Número ,de mesas centrais mais, um, vezes três
igual n. metros lineares. Ex. 9 + 1 = 10x3=30
metros.
5 — Para maior detalhes, ver desenho P. 2.
6 —— Número de mesas para profundidade (B) de 7,
11 e 15 metros. Desenhos PI e P2.
3 mesas

2M

2=(0.75M1 + 1.25E) . . 2
3MD
. ...;
1E
3MD
1E
3MD
2=(0.75-|-1.25E)

..

.

1M

2

3
l
3

3

2

2

15 metros.
11
7
l Mesa central e duas laterais = 7 (sete) metros.
a) — Quando a profundidade é constante (por ex. 6
metros) e se trata de uma única fila ou série de mesas
basta multiplicar o número de mesas centrais mais um por
três metros. Ex. 4 mesas=(4-}-l)x3 = 15 metros lineares.
A sala será de 15x6m=90m2. Estão mantidas as mesas
laterais de 0.75 m. Vide tabela l para capacidade de
alunos, etc.
b) —• Quando se tratar de 2 filas de mesas centrais de
três metros (duas unidades mais pia), tendo, lateralmente,
mesas de 0.75 e espaço de 1.25 m ou sejam dois (2)
metros, basta multiplicar o número de mesas menos um por

quatro e ajuntar sete. (Desenho P2) . Ex. 3" (filas) séries
-r- (2x4) +7=15 .metros lineares (B).
c) •— 3 (três) filas de mesas centrais. Kx. 450 m2,
área do laboratório ou 75x6m=24 mesas de 150 e 2 laterais
de 0.75. Para fazer três filas são necessárias 3 séries de
9 mesas (9+l)x3 = 30m de um lado (A) e do outro lado
(B) (3— I)x4 + 7 = 15, 15 metros lineares ou 30x15=450
m2, no caso de se desejar diminuir o comprimento, o que
é muito aconselhável.
B — 7.20 metros.
7.50
"
Emprega-se o mesmo cálculo para duas mesas de 3 metros
com um espaço de 1.20 ou 1.50 metros entre mesas.
Preferível 1.50 metros. Basta multiplicar por 2, o número
encontrado de mesas para 6 metros de profundidade.
Ver tabela I.
C — 7.00 metros ( B ) .
Nesta orientação (ver A) a mesa central está afastada
da parede 2 metros, sendo 0.75 m para a mesa lateral
e í25 m o espaço entre esta ê a mesa central. Quando se
tratar de uma única fila de mesas, a mesa central poderá
ter 3 metros (2 unidades de 1.20 m e mais pia de até
0.60 metro) de comprimento, mantidas as mesas laterais.
Quando a mesa central for até à parede, poderá ter quatro
unidades (4.80) ou 5.40 metros com a pia.
CONJUNTO E UNIDADES FUNCIONAIS

ORIENTAÇÃO GERAL

Unidades esquematizadas — Conjunto funcional — Observações gerais. — Os exemplos preferidos têm como objetivo, apenas, facilitar a esquematização dos laboratórios
necessários a cada curso. Cada professor ou especialista
tem uma orientação própria; apenas, facilitará ao arquiteto
o esboço do projeto. No estudo de cada unidade funcional
notar-se-á uma ligeira divergência na localização de algumas
dependências, para mostrar que pode existir, sem prejudicar os trabalhos do grupo ou seção. O arquiteto poderá
no seu estudo, após ouvir o especialista, retirar o depósito
especificado em l, 2, etc., e localizá-lo numa das extremidades desta unidade, Sem prejuízo da eficiência.
As unidades especificadas no desenho P3 facilitam também o conhecimento das necessidades mínimas de um
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instituto de ensino ou de pesquisas. As figuras 2 a 12
indicam um mínimo que consideramos necessário para
um instituto de ensino e de pesquisas tecnológicas das
plantas oleaginosas e resinosas, óleos ou gorduras, ceras e
resinas vegetais, tintas e vernizes, sub-produtos e derivados.
Princípios básicos — Para esquematizar as unidades funcionais, devemos ter sempre em vista os pontos abaixo
notados, considerados básicos num estudo desta ordem.
1.° -— Deve sempre existir num conjunto funcional, nos
casos a ela aplicados :
a)

Gabinete do professor ou do chefe (24 m2)

b)
Laboratório do professor ou do chefe (24 m2,
mínimo) .

Grandes (9x) — Os laboratórios maiores são sempre
preconizados para inspeção de matéria prima e de produtos acabados, controle analítico de processos industriais e
para ensino. Em alguns casos, são divididos em pequenos
laboratórios para 30 (trinta) estudantes, que trabalharão
sob a supervisão de um professor e de um assistente, para
cada grupo. O grande laboratório para as classes iniciais
é desejável pela vantagem das canalizações, luz, ventilação,
etc., e recomendado para os trabalhos experimentais de
química geral e inorgânica, e lorgânica. Os alunos, em
qualquer destes casos, deverão ser divididos em turmas não
maiores de trinta a quarenta alunos. Ver Tabela I.
Médios — (6x) — Pesquisas. Investigações de métodos
analíticos. Análises tecnológicas e de controle. Número reduzido de técnicos.
Pequenos — (4x) — Os laboratórios de 3 (três) metros
de comprimento (A) são mais recomendados para um só
pesquisador e, às vezes, um assistente. As resoluções que
com ele se obtêm indicam a preferência para os de 4
(quatro) metros.
Semi-industriais — Poderão ser localizados no próprio
edifício ocupado pelos demais laboratórios ou constituir
outras dependências numa construção tipo industrial. Este
assunto será, posteriormente, estudado.
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c) — Uma sala de aula, que servirá também para reuniões dos técnicos ou dos próprios alunos deste grupo ou
setor, (36 m 2 ) . Calcular a capacidade para uma determinada área, da mesma maneira que para o anfiteatro.
E' aconselhado uma sala de aula não ultrapassar do máximo de cinquenta assentos. Não é necessário uma sala
de aula para cada professor, entretanto, é indispensável
para cada seção. Poderá servir a um grupo ou secão ou
unidade de disciplinas. Deverá ser iluminada pela luz natural e do lado esquerdo do aluno. Em alguns casos, tem
instalada uma pequena mesa para demonstrações, devendo
o espaço ser calculado e incluído no cálculo da área. O
Desenho P2 e a Tabela I facilitam o cálculo. Na ausência
das aulas, poderá ser aproveitada para reunião dos técnicos,
e pelos alunos para estudo, etc.
Um anfiteatro substituirá a sala de aula, quando se tratar
de turmas maiores de alunos e deverá ser localizado de
maneira que possa servir a mais de um grupo ou unidade
funcional.
Para se calcular a capacidade de assentos, basta subtrair
da área calculada em metros quadrados, dez por cento, ou
multiplicí-la por 0.90 m. Quando for dada em pés quadrados, basta dividir por dez, para se ter o resultado. Num
mesmo plano é aconselhado não passar de 350 assentos;
daí para cima, construir um balcão. Deverá ter mesa de
demonstração e outras instalações exigidas para o objetivo
em vista. Informações mais detalhadas, pedir à Divisão de
Edifícios Públicos do D.A.S.P.
d) Urna biblioteca e arquivo secciona/, onde se deve
encontrar os livros de maior emprego e cópias ou originais,
em certos casos especiais, dos documentos da seção ou
grupo, que podem ser consultados, constantemente;
' e) Sala de balanças — Pode ocupar toda a área destinada a um laboratório (figs. 7 e 8, desenho PI), ou uma
parte. Exemplos diferentes são encontrados no desenho P3,
no qual se verá a sua localização de acordo com os objetivos de cada laboratório.
Preferimos chamar a dependência onde se vai fazer,
exclusivamente, pesadas, de sala de balanças, cujas dimensões recomendáveis são 3x6 ou 4x6 quando serve a mais
de um laboratório e pode ser uma unidade complementar
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do próprio laboratório, com dimensões menores. Ver desenhos P3 e observar os defeitos, quanto ao aproveitamento
do espaço, etc.

TIPOS
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/) O gabinete médico com enfermaria de emergência,
o depósito de material, de amostras, de material de limpeza, instalações higiénicas, etc., deverão ser esquematizados, cabendo ao arquiteto encontrar a melhor solução.
Outras'dependências estão também em relação às necessidades especiais da seção ou unidade funcional. Exemplos:
uma pequena sala para lavagem do material em uso, que
exige instalações especiais,, para confecção de ampolas, incubadores, refrigeradores, controle de temperatura, para
esterilização, para animais para experiências, incineradores,
etc. Outras informações serão dadas em outras partes
deste trabalho.

10

é) o corredor ou galeria está em relação com as necessidades da circulação. A largura varia de l. 20 até 2.50
E' assunto que deve ser deixado para o arquiteto e que deve
ter em vista a Tabela. !•<. Cada laboratório, gabinete ou
escritório deve ter entrada através do corredor e é muito
mais recomendável do que passagens internas, que poderão
existir sem prejudicar esta solução.
E' ainda sugerido :

rn_i_J
TTTT1B

1) recomendar o pé direito de quatro metros para os
laboratórios de ensino e de pesquisas, e outras dependências
experimentais, com exceção das destinadas a trabalhos semiindustriais ou a engenharia químicaj. que variarão com os
seus novos objetivôs.
2) colocar Os laboratórios de um pavimento correlates
com os do pavimento superior e inferior, para 'simplificar
e diminuir o custo das instalações. No caso da divisão perpendicular dos laboratórios de química ser a preferida,
observamos que não é a mais recomendável, a não ser
quando se é a isto obrigado, por ser o edifício pequeno,.etc.
3) colocar os laboratórios de química no último pavimento. Os vapores mais corrosivos, como sejam os do ácido
clorídrico, têm uma tendência a subir. E' mais aconselhado
um ou mais andares exclusivos para as químicas, quando
não podem ficar num único andar.

Jlillj :LJ.illlj
H •unir
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131. S34 — Pag. 30

Mapa l -

DASP

Q.ta.

OCG.
3OÂWJM <fff£TM
fffS. fJJANCJSCO S*i£NiCM

TIPOS

Dl

€&/nC/QS

PAPA

FSCOUS

-

/NSTJTV\ 'OS

E

L4BÔ&ATQP/OS.

1LI
O

10

TTTT1
12.

JilTI LUil-l

muni

131.834 — Pag-. 39 — Mapa l —

4) deixar o espaço no centro do laboratório para colocação da aparelhagem especial (Desenho PI, figs. 7, 8
e 11, P2) e mesas laterais, quando necessário.
5) considerar preliminarmente todo o equipamento existente e necessário para que seja preferido na distribuição,
a elevação vertical, abertura das portas, e ter sempre separado o laboratório de pesquisas analíticas do de inspeção
ou rotina.
6) prever a colocação das chaminés das capelas. Alguns
especialistas preferem um exaustor para cada capela. Ver
— Parte Capelas.
7) separar os laboratórios ou unidades complementares
que exijam ambiente seco, por ex. herbárjp, daqueles que
dispensem esta exigência. Mesma observação para aqueles
que dependem de temperatura constante, etc.
8) evitar a colocação dos laboratórios maiores nos pavimentos superiores, quando se tornarem necessários elevadores, os quais terão também o seu serviço aumentado;
9) localizar, quando possível e tendo em vista o programa traçado, os gabinetes ou ps laboratórios para trabalho
de maior observação ou precisão nas partes remotas do
edifício ou nos pavimentos superiores.
. O gabinete do Diretor ou do Professor ou do Chefe deve
ficar nas partes mais acessíveis;
10) ter uma pequena oficina para assentamento e con-,
sêrto de aparelhos, numa unidade ou conjunto funcional
de física, química, etc.
11) prever e sugerir a colocação de "um posto médico
e enfermaria de emergência", para atender os casos de acidentes, ou outros que exijam atenção imediata com material clínico e cirúrgico, medicamentos, móveis, etc., previstos para este fim pela Saúde Pública ou outra instituição
oficial;
12) recomendar que as instalações de água, fria e quente,
gás, ar e vácuo, devem ser expostas e acessíveis. Detalhes
serão dados no Capítulo "Instalações".
13) estudar a localização das salas, gabinetes, laboratórios e unidades complementares, no projeto definitivo,
com o arquiteto, acompanhando os seus trabalhos, assiduamente, não se esquecendo de que os laboratórios não são
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iguais e nem podem ser, e que diferem entre si, às vezes
no próprio edifício.
%
14) sugerir os tipos de janelas e portas mais convenientes,
numero delas nos compartimentos. E' notado que compartimentos com 12 metros de comprimento (A) ou maiores
devem ter duas portas e que a altura do peitoril seja
superior à da mesa. O desenho P6 dá vários tipos usados
de janelas e portas. As janelas de ns. 6 e 10 não são
recomendadas para laboratórios.
15) determinar o número de entradas que deve ter o
edifício.
16) localizar ou sugerir a melhor situação no conjunto
funcional da biblioteca, anfiteatro, museu, almoxarifado,
arquivos, cofre forte, centro ou mesa telefónica, posto do
correio, portaria, sala de espera, vestiários, centro de distribuição de energia elétrica, instalação de ar e vácuo, rádios,
alto-falante, aparelhos de registro de aulas, etc.
17) incluir nos institutos de ensino e de pesquisas científicas ou tecnológicas, laboratórios analíticos, etc., oficinas
específicas necessárias aos trabalhos da instituição, os quais
variam em proporção com as suas necessidades.
18) basear-se sempre no princípio de que devem ser estudadas as mudanças antecipadas para um período determinado de tempo (10 anos) e que a localização e o tipo de
construção devem permitir o acréscimo de unidades adicionais sem causar inconvenientes ou destruir a relação entre
as dependências do plano geral.
Pavimentação — Além da parte técnica é preciso considerar a parte económica, e a sua conservação. A pavimentação pode ser: concreto, mosaico, granitine ou marmorite,
mármore, cerâmica, paralelepípedo, asfalto, cortiça, borracha, linoleum, madeira, tacos e "parquet". A pavimentação ideal é a mais resistente aos ácidos, álcalis e aos dissolventes orgânicos e que seja confortável ao trabalhador.
Sugerimos experimentar nos laboratórios de química, destinados aos pesquisadores, a pavimentação de madeira. Neste
caso o aproveitamento da madeira seria em maior escala.
Impermeabilização —
económico que precisa
As tintas resistentes aos
cadas em maior escala

E' um outro problema técnico e
ser estudado com maior cuidado.
ácidos e às bases estão sendo aplinos laboratórios de química. Não
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é vantajoso, pelo simples fato de se tratar de um laboratório,
impermeabilizar as paredes com azulejos, quando possam
as suas exigências ser atendidas mais economicamente.
Aplicar a técnica e a economia numa construção é vantajoso. No decorrer dos nossos trabalhos daremos outras sugestões de interesse para os não especialistas. Salientamos
que as anotações feitas constituem resumo, em grande
parte, dos conselhos encontrados nas publicações citadas
na bibliografia e das observações pessoais nas visitas que
fizemos às instituições americanas, de ensino e de pesquisas, e industriais. Ao arquiteto deverão ser fornecidos,
além do já sugerido, os seguintes dados, em resumo: "a
situação do edifício, superfície, altura, situação e relação
das dependências entre as mesmas, dimensões dos móveis
previstos, do capital com o qual se conta para aquisição do
terreno e preparação do mesmo, construção, informes de
construções semelhantes ou bibliográficos, se a obra representa um tema novo para aquele que vai projetar. Deve-se
principiar com o desenho esquemático, para depois materializar ao concluir a planta e o corte (Neufert)".
TIPOS DE EDIFÍCIOS PARA ESCOLA — INSTITUTO
- LABORATÓRIO
Desenhos P2, P4 e P5 :
l — Ainda não se encontram bem distinguidas no
nosso meio estas expressões — Instituto e Laboratório —,
entretanto, um laboratório poderá exprimir uma instituição
constituída de várias unidades funcionais ou seções, com
um ou mais laboratórios de pesquisas, museus, sala de
conferências, etc. Um laboratório de botânica poderá ser
um grande instituto de botânica com todas as suas divisões,
ocupando andares ou alas diferentes num mesmo edifício.
No desenho P3, as figuras 14 e 27 mostram a colocação de
várias unidades, dando uma forma ao esboço do projeto.
A figura 13 mostra quatro unidades, tendo as laterais,
galerias e ás centrais, corredores.
A figura 7 mostra uma unidade funcional com galeria e a
figura 6 uma outra unidade no segundo pavimento, aproveitando a área destinada à galeria e fazendo a sua comunicação por uma escada central.

TIPOS
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O objetivo destes desenhos é, apenas, facilitar, um melhor
estudo com-o arquiteto. Inicialmente lembramos que o terreno disponível é, em vários casos, que determina o melhor
tipo de construção. O técnico não se deverá preocupar
com esta parte antes de completar os seus estudos para
os entregar à consideração do arquiteto.

12

2 — No desenho P4, damos vários tipos de edifícios,
para facilitar ao técnico a sua seleção. O melhor tipo é
aquele que melhor satisfaça às necessidades da instituição,
que não deve ser sacrificada para atender às exigências
arquitetônicas.

•H/S

O exterior não pode prejudicar os objetivos das dependências e da conveniência de se examinar publicações que
tragam projetos, construções, etc., de laboratórios, escolas, etc.
Para facilitar, daremos algumas informações referentes às
figuras de números l a 13 existentes no desenho P4. As
figuras l a õ dão, apenas, ideia da forma mostrando galeria e corredores.
Fie- í — "Edifício das indústrias minerais" do "Pensylvania State College", publicado no "Architectural Record"
de Dezembro de 1931. Nota-se que á galeria não vai até
ao fim (ver desenho P4, fig. 3) e os dois .laboratórios
das extremidades ficam com uma área maior sem prejudicar
aos demais. Os grandes laboratórios acham-se localizados
nas unidades laterais. Fig. 2 — Edifício do Laboratório
"Hall" da Universidade de Wesíeyan, .primeiro pavimento
(The Constructipn and Equipment of Chemical Laboratories, fig. 10, página 21). -Fig. 3 -- Universidade de
"Prínceton", Laboratório de Química, segundo pavimento.
.(Ref. l, fig. 2, p. 13). Fie- <* -7 Colégio "Amherst",
primeiro pavimento (Ref. l, fig. 11, p. 2 2 ) . Fig. 5 •—
Universidade de "Harvard" Laboratório- "Mallinckrodt"
(Ref, l, fig. 12, píg. 23), Fig. 6 — Colégio "Boston",
primeiro pavimento, (Ref. l, fig. 9, pág. 2.0). Fig. 7. —
Universidade "Johns Hopkins", primeiro pavimento (Ref.
l, fig. 8, pág. 19). A ala da esquerda (unidade) está
toda ela destinada ao laboratório de química orgânica do
curso regular. Na entrada'• deste laboratório, encontra-se, à
direita, um pequeno depósito de material, exclusivamente
para este laboratório e, à esquerda, um pequeno escritório
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eu gabinete. E' sempre aconselhável prever um depósito
de material corn o necessário para os trabalhos dos alunos
em cada laboratório destinado aos alunos dos primeiros
anos, quando se tratar de grandes turmas. As dimensões
deste laboratório são: 12 metros (B) por 25 metros. Na
ala da direita está o laboratório de análise quantitativa
com 12 metros por 15 metros, tendo na extremidade dois
pequenos laboratórios com 3.60 por 6 metros. No centro
está uma grande sala de aula, pára 175 alunos. Na frente
encontram-se -laboratórios para pesquisas, escritórios e à
direita um laboratório de química orgânica com sete por
onze metros. Fig. S — Universidade "Cornell" — Laboratório do Química, primeiro pavimento (Rei. l, fig. 3,
pág. 15)'. A biblioteca e a parte administrativa ocupam
a parte da frente. Em frente à entrada, o museu e, do
lado, salas de aula com os "laboratórios de Preparação".
Do lado esquerdo, dando para a galeria, o laboratório 'de
química inorgânica, de ensino mais elevado, um laboratório
de pesquisa, o laboratório do assistente, o vestiário e um
depósjto de material, servindo a este laboratório e o de
"introdução de química inorgânica", que ocupa toda a área
da unidade, .tendo as suas entradas pelas galerias da esquerda e da direita. Do lado direito, encontra-se, ligado
ao laboratório de "intr. de química inorgânica", um outro
vestiário, um depósito de material, sala de balança, instalações higiénicas, laboratório de pesquisas de química inorgânica, laboratório e gabinete do professor, e um labora.?
tório de pesquisas.
Nota-se: a) — que cada seção ou unidade? funcional tem
a, sua sala de'aula e b) — que o pavimento está destinado
à squímica inorgânica.
Fig. 9 — Mostra o mesmo edifício (Ref. l, fig. 16;
pág. 27) e as vantagens da sua futura extensão. Swan,
dirétor do Departamento de Química da "Universidade de
Mississipi", tratando do arranjamento de interiores e tipos
de edifícios, salienta que a forma estreita e comprida è,
talvez, a mais aconselhável para Os climas quentes. Nas
cidades onde o custo do terreno é elevado, as formas de
' E e de H têm sido empregadas, apesar das suas desvantagens, em certos casos, nos futuros aumentos.. Considera a
forma majs recpmendavel .para aiimentqs futuros, em .con.
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dições permitidas pelo terreno, a do laboratório de Cornell
(quadrado), figs. 8 e 9, desenho P4.
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Fig. 10 - "Colégio- Dartmouth" primeiro pavimento
(Ref. l, fig. 4, pág. 15). As partes salientes, na frente,
destinam-se às salas de aula, pequenos laboratórios e à
parte administrativa. Na outra parte (no fundo) encontram-se, separados por um anfiteatro, dois laboratórios destinados aos alunos principiantes.
Fig. 11 - - "Colégio Muskingum" primeiro pavimento
(Ref. l, fig. 17, p£g. 28) . As unidades laterais estão destinadas ao laboratório de química geral. Na frente e à esquerda, o laboratório de análise qualitativa. No centro, um
depósito de material e, à direita, o laboratório de química
inorgânica. Do outro lado, o laboratório de química quantitativa e em seguida a sala de balança, sala de leitura, e dois
laboratórios privados.
Fig. 12 -- "Western Eletric Co", Laboratório de Química (Ref. l, fig. 111, página 284). Os laboratórios
industriais diferem-se, em certos pontos, daqueles dos cursos
regulares dos colégios, universidades, etc. Nesta figura encontram-se, da esquerda para direita: instalações higiénicas
para homens, escada, depósito de material, laboratório de
metalurgia, laboratório de^ têxtil e papel, laboratório, sala
de balança, escada, escritório.
No fundo e na mesma ordem: biblioteca, laboratório
de insulação orgânica, laboratório de tintas, laboratório de
analítica.

r

Fig. 13 — Laboratório de Pesquisas da "Combustion
Utilities Corp.", Linden, N.Y. (Ref. l, fig. 104, página
274) . São vários laboratórios, tendo na parte saliente (no
fundo) a oficina mecânica.
Apesar de o professor ou o responsável pela seção conhecer, com segurança, as necessidades da ciência experimental
que está sob sua direção, é sempre recomendável unta leitura prévia, referente aos laboratórios construídos no país
e no estrangeiro. Da responsabilidade do estudo do esboço
do projeto não se deve afastar.
Desenho PS — Para evitar descrições, reunimos, neste
desenho, alguns desenhos de edifícios, para dar uma ideia
mais detalhada da forma e da distribuição das dependências.
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Deixamos de identificá-las e de dar a área de cada unidade
funcional ou de cada laboratório, para melhor facilitar ao
técnico a sua preferência.
Fig. l •— "Bureau of Mines — Petroleum Experiment
Station" terceiro pavimento, "Analytical Edition" (A.C.S.),
19.18, pág. 289. Laboratórios de pesquisas.
Fig. 2 — Pensylvanm State College, laboraiórios, pavimento térreo, "Analytical Edition" ( A . C . S . ) . 1941, página 512.
Fig. 3 - - "Kent State University", Mc Gílbert Hall,
quarto pavimento, "Analytical Edition" ( A . C . S . ) , 1941,
pág. 135.
Figs. 5 e 8, 11 e 12 — Instituto de Óleos do Brasil.
(Praia Vermelha), 1929-1933. Laboratórios e parte semiindustria! (Ref. 5, Vol. I, pág. 400 e vol. II, 418).
Fig. 6 — Instituto Nacional de Óleos ( I . N . O . ) — Projeto Angelo Murgel (Ref. 6, páginas 276, 286-293).
Fig. 7 - - Universidade de Leipzig, Departamento de
Química (Ref. 2, fig. 151, pág. 196).
Figs. 9 e 10 — O esquema e' o esboço do projeto foram
organizados pelo autor com os elementos existentes nos desenhos P4 e P5, podendo ser acrescidos com uma nova unidade. (Comparar fig. 13, desenho P3. com as figs. 5, 3
e 6) . Ver Desenho P4, figs. 5 e 6, desenho P5, fig. 6,
segundo pavimento.
Fig. 12 — Instituto de Óleos do Brasil — Projeto Gusmão, Dourado & Baldassini Ltda. — Quinta da Boa Vista,
no terreno ainda hoje disponível, no ângulo cujo lado dá
para o. portão do "Beco das Cancelas". Esta mesma planta
serviria para o projetado na Avenida Maracanã com Mata
Machado, com a parte central (anfiteatro) fig. 7 (Ref. 6,
píginas 198, 214) .
Fig. 13 — Instituto Nacional de Óleos. Desenho de um
esboço de ante-projeto, apresentado pelo autor. (Ref. 7,
páginas 206 e 207) .
Em resumo: E' difícil aconselhar a seleção de qualquer
desenho como superior, a qualquer outro, entretanto, os
especialistas observam o seguinte:
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a) — nos climas quentes um edifício longo e estreito
permitirá a melhor circulação externa do ar e o tornará
mais confortável;
b) — a forma E ou H tem sido preferida, em vários
Casos, mas a extensão futura das suas dependências não
é facilitada, salvo se forem colocadas na outra parte do
edifício;
t

c) — a forma considerada como a que favorece o aumento é a quadrada, com área interna, preferida para a
construção do Laboratório de Química da Universidade
Cornell.
As instalações de canalizações, ventilação, etc., são mais
dispendiosas nurna construção de um laboratório de química do que na de um escritório, e a forma do edifício
poderá também concorrer para um aumento, principalmente
se os laboratórios não estiverem bem localizados.
• E' condenável diminuir espaços, usar material de qualidade inferior ou reduzir as áreas dos laboratórios, para diminuir o custo da construção. Se for possível reunir todos
os laboratórios de Química em um único edifício ou pavimento, é aconselhável.
Os laboratórios de biologia, física e geologia poderão
ficar juntos em outro edifício.
MESAS PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E DE
MICROSCOPIA
. Anteriormente, ficou demonstrado que .as dimensões dos
laboratórios ou unidades dependiam do número de mesas
neles existentes e estas determinavam a capacidade máxima
de cada laboratório.
A padronização deste móveis, dos espaços de circulação,
e. a sua distribuição permitem ao arquiteto ou a qualquer
outro interessado a aplicação da tabela I, para o esboço
do ante-projeto de um edifício destinado a uma escola,
a 1 um instituto de pesquisas ou a um laboratório.
Do exposto, conclui-se que os móveis determinam a área
e que a altura máxima da aparelhagem, com a qual se poderá chegar a trabalhar num laboratório científico ou
tecnológico, determina o pé direito desta dependência.

Não podendo a altura, por motivos técnicos e económicos,
ser Variável de um laboratório para outro, numa mesma
unidade, tomou-se para base quatro metros; e as mesas
móveis facilitam o seu aproveitamento máximo, quando
necessário, bastando, para isto, afastá-las.
A Divisão do Material do D. A. S. P. já tem padronizado, os móveis destinado1* às dependências administrativas
das repartições públicas federais, corn resultados económicos indiscutíveis; por esse motivo, achou conveniente
proceder a «m estudo dos de maior emprego nos laboratórios, a fim de conseguir economia na sua construção,
dentro dos seus objetivos experimentais.
As nossas observações anteriores e as suas aplicações já
nos haviam orientado no esboço de projeto de alguns laboratórios, e isto muito nos facilitou a revisão que fizemos no
nosso "dossier", que se encontra aqui muito resumido, para
facilitar aos não especialistas a compreensão do problema,
a qual não deixa de ser de real valor para o nosso país,
principalmente neste momento em que se constróem dezenas de laboratórios distribuídos em quase todos os Estados .
A orientação traçada pelo Dr. J. N. Swan, diretor do
Departamento de Química da Universidade de Mississipi,
no capitulo VII do relatório do "National Research Councií
Committee" (1), é aqui seguida, acrescida das conclusões
chegadas pelo "Mellon Institute of Industrial Research"
(Analytical Ed. 1938) e de outros dados e aplicações publicados ou consequentes de visitas feitas aos laboratórios
de ensino e de pesquisas americanos.
Mesas — Finalidades — As mesas e os demais móveis
devem ter as suas finalidades definidas, de acordo com os
objetivos dos trabalhos para os quais vão servir, quer sejam
de ensino quer sejam tecnológicos.
Dimensões: — Foram dadas anteriormente, apenas para
a base de cálculo. Aceitas as dimensões sugeridas nestes
"Apontamentos", tcdo o trabalho será simplificado, 'quer
o do cálculo quer o da instalação dos laboratórios e outras
dependências das. unidades funcionais (P3) .
Largura: — No caso presente, a largura para as mesas
simples ou laterais recomendada é a de setenta e cinco
centímetros (0.75 m), empara as mesas duplas ou centrais,
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cie metro e meio (1.50 m ) . Para estantes, armários e
outras mesas poderá variar de 25 centímetros a 1.50 m.
Outras dimensões poderão ser tomadas, nos casos especificamente aconselhados, dentro das normas traçadas para
as bases dos cálculos, para a área dos laboratórios ou outras
dependências.
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Profundidade: — Aqui se considera a largura menos o
espaço destinado às instalações; poderá ser, nas mesas simples e duplas, de cinquenta e seis centímetros (Desenhos
Ml e M2).
Altura: — Para as mesas de laboratório preferimos, por
ser a mais recomendável no nosso meio, a de 0.935 (novecentos e trinta e cinco milímetros), podendo ser, no máximo
0.95 (noventa e cinco centímetros). Para as mesas de
microscopia, 76 centímetros, e, para as destinadas aos escritórios, etc., a padronizada pelo D.A.S.P. é de 78 centímetros. Para mecanografia, a mesa usada é de 67 centímetros .
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Comprimento — Para facilitar a padronização, dentro
da base da economia, consideramos a mesa menor, como a
unidade, com 1.20 m (um metro e vinte centímetros),
podendo ser dividida, em certos casos, (ver desenho Ml,
figuras l a 16, A-F) em duas partes ou duas meias unidades. Para uma mesa central (simples ou dupla), tomamos para base de cálculo o comprimento de três metros,
correspondente a duas unidades de um metro e vinte
(1.20 m) e uma pia de sessenta (0.60) centímetros de
largura, podendo ir até 5.40 m no máximo, o que não é
sugerido nos casos normais (Dês. P2) .
As mesas laterais poderão ocupar toda a profundidade
(B) do laboratório ou, apenas, uma parte (desenho Ml,
fig. A-F),'dependendo das suas necessidades. Nela é que
se colocam, geralmente, as capelas, estufas, etc. O seu comprimento não influi, por este motivo, nos cálculos principais
da Tsbela I. (Ver desenhos PI e P2).
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entre mesas, quando se trabaiha numa mesma área, de costas
um para outro (desenho PI, figs. 7, 9, 10, e desenho P2,
figs. A, B, 2, 7); de 0.75 (setenta e cinco centímetros),
quando se trabalha numa mesa simples, de costas para
outra mesa simples (desenho PI, fig. 14 e desenho P2,
íigs. l, 2, 4); de 1.00 (um metro) entre mesas, quando
serve, apenas, para passagem (PI, fig. 15 e P2 fig. B, C),
e de um metro e vinte e cinco centímetros (1.25 m),
nas mesas dos extremos (P2 — 2, õ, 11), para facilitar a
passagem e o trabalho do técnico.
Estas dimensões padronizadas facilitam, extraordinariamente, rodos os cálculos indispensáveis à construção de
laboratórios e outras dependências, e, logicamente, a aplicação da Tabela I e de outros cálculos nela baseados,
assim como a distribuição dos móveis.
Gavetes — Foram selecionadas, de acordo com as sugestões dos melhores fabricantes de móveis para laboratórios,
tendo em vista a sua maior aplicação e diminuição do seu
custo. Apesar disto, graças à cooperação do nosso colega,
Engenheiro Luiz Felipe de Barros, ainda nos foi possível
reduzir ao mínimo o número de tamanhos de gavetas, que
consideramos padronizadas para base de estudos. Os seus
tamanhos são: 0.06 m (desenho Ml, fig. 13 e M2, fig. 7);
0.08 m, M-l, 5, 9, 11, 14; 0.136 m, M-l, 12 e 13, e
M-2, 10; 0.175 m, M-l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, e M-2;
0.225, M-l, 11; ,0.270 m, M-l, 14; 0.370 m, M-l, 5, 7,
e 0.76 m, M-l, 16, não conveniente em madeira.
Pés — São aconselhados o seu uso no nosso clima, principalmente nos laboratórios (Desenhos Ml e M 2 ) . A
altura preferida foi de cinco centímetros para as mesas
de laboratório e de noventa e um milímetros para as de
microscopia, podendo ser diminuída.
Mesas para microscopia — Preferimos o tipo recomendado pelo eminente Professor E. M. Chamot, professor
de microscopia química da "Cornell Universiry", e cuja
descrição se encontra no relatório do "Committee" (1),
desenho M2 .
O Professor Chamot salienta que o microscopista deve
sentir-se perfeitamente confortável quando trabalha, com
os seus accessórios. instrumentos e reagentes facilmente
obtidos, sem ser preciso levantar-se.
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As dimensões foram ligeiramente aumentadas, de 0.69
para O .'75 m e de 1.12 m para 1.20 m, para ficar dentro
da padronização. O Professor Chamot acha que "aquelas
dimensões são as mínimas, por ele achadas como práticas,
para um estudante de laboratório".
Quanto à altura destas mesas, o Professor Chamont acha
que1 a mais desejável é a de 71 (setenta e um) centímetros,
entretanto, os fabricantes Kewaunee adotam 76 centímetros
e o "Laboratory Furnitures Co., Inc.", 65 centímetros.
No Instituto Nacional de Óleos mandamos fazer com 76
centímetros, rnas, com possibilidade de diminuir c tamanho dos pés.
No presente desenho, mantemos a mesma altura, dando
margem àquela diminuição. Fizemos uma ligeira modificação do tipo que adotamos no Instituto Nacional de
Óleos, dando um número maior de gavetas e tornando a
mesa mais útil a outros trabalhos de ótica aplicada. As
especificações encontram-se no desenho M-2, fig.
Mesas para espectroscopia — Na parte de instalações,
daremos, possivelmente, a melhor instalação para urn laboratório de espectroscopia, etc., uma vez que melhor atenderá às exigências técnicas.
Área ocupada por mesa — O cálculo mais simples é o
referente ao laboratório de dezoito (18) metros quadrados
(3x6), desenhos PI, fig. 7, P2, fig. A, com duas mesas
laterais, tendo 0.75 de largura e 6 metros de comprimento
(0.75 x 5.00 = 4.50 m x 2 = 9.00 metros quadrados),
e um espaço de 1.50 m ou sejam 9 metros (1.50 x 6 metros
quadrados), que, somados, dão 18 metros quadrados. Estas
duas mesas laterais poderão ser substituídas por uma mesa
central ou dupla de três metros de comprimento, que necessitará da mesma área (P2, figs. A, B e C), de maneira
que serviu para base de calculo (Tabela I) .
Examir^ando-se as figuras A-C, 1-11 de P2, verificar-se-á
a exatidão e a simplificação dos cálculos feitos e a utilização prática da Tabela I.
Aplicações — Capacidade do laboratório — A capacidade
dependerá do número de unidades em cada mesa e do
espaço ocupado pelo técnico ou pelo aluno (Desenho P2,
fig. 13).

• Nos laboratórios dos professores e pesquisadores, os móveis entram, apenas, para base de cálculo da área, como
foi estudado anteriormente.
Nos laboratórios para alunos dependerá das suas finalidades e do número destes por unidade. Ex.: Laboratório
dê química geral e inorgânica ou de análise qualitativa,
unidades (Ml — fig. 3) . Se cada aluno ocupa uma parte
da unidade (uma gaveta e um armário), o que é comum
nas escolas americanas, a capacidade será de dois alunos
por unidade simples ou quatro na dupla. A área ocupada
por aluno será largura 0.60 m x 0.75 m comprimento =
0.45 m. O espaço que necessita para trabalhar é de 0.75 m
(P2, fig. 13) e, neste caso, o cálculo será: 0.60 m x 1.50 m
= 0.90 m2 (PI, fig. 14, P2, fig. 13 e Tabela I ) .
Nos " laboratórios de análises quantitativas, de química
orgânica, agrícola, biológica, os trabalhos exigem uma
maior área e estão sujeitos à -orientação dada ao curso.
(Tabela I, desenhos PI e P2) .
A simples unidade poderá constituir uma mesa, evidentemente. Nos laboratórios de ensino as mesas .padronizadas
compõem-se de um número determinado de unidades do
mesmo tipo, entretanto, no de pesquisas variam de acordo
com as necessidades do trabalho (Ml, fig. A-F) . 'No laboratório de ensino o ai uno deve ter o necessário para guardar
o seu material e determinado o lugar em que trabalha.
Várias combinações de unidades poderão ser feitas (Ml,
fig. A-F), devendo ser notado que o armário (Ml, figura
l, 2-9) deve ser colocado oposto à pia — podendo ter ou
deixar de ter prateleira ou gavetas, conforme o fim em
vista — para facilitar qualquer conserto.
A padronização destas unidades traz a grande vantagem
de permitir, a qualquer momento, a extensão da mesa, sem
gasto maior do ^ue a substituição do tampa e isto mesmo
poderá ser evitado se o primeiro instalado for calculado
para toda extensão ou tiver um dos lados talhado para
receber o encaixe, tomando depois a pequena folga existente com material adequado (M 1-2) .
Para resumir, damos no desenho M2, todos os elementos
pára aplicação do mesmo raciocínio na seleção de mesas
para microscopia, notando que esta publicação não substitui
a consulta dos livros especializados, artigos de revistas,
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catálogos, etc. Para orientar, observamos que as unidades
de ns. l, 3, 7, 8, 9, 11 e 16, do desenho Ml, foram estudadas e recomendadas pelo "Mellon Institute of Industrial
Research" (The Anatytical Edition, Ind. & Eng. Chem.,
A. C.S., 1938, páginas 555); as de ns. 2, 3 e 5 pelo t
"National Research Council Committee"; as de ns. 4 e
10 pela E. H. Sheldon & Co. e a de número 6 pela
Kewaunee Mfg. Co., dos Estados Unidos.
As figuras A-F encontram-se também no catálogo
"Kewaunee Book of Metal Scientific Laboratory Furniture", 1939, páginas 126-129, com alterações.
E' de grande vantagem consultar catálogos dos fabricantes especializados. O nosso maior trabalho foi estudar
cada tipo, adaptá-lo às unidades do sistema métrico e selecionar os de maior interesse para os trabalhos dos. nossos
laboratórios. Antes de chegarmos aos modelos encontrados
no "Desenho Ml", estudamos todos os modelos de vários
fabricantes americanos, ingleses e alemães. Em geral, todos
os modelos recomendados pelo "Mellon Institute" e pelo
"Committee" são encontrados nps catálogos modernos de
móveis para laboratório.
No Instituto de Óleos do Brasil encontram-se, nos seus
laboratórios, os tipos ns. 4 e 10 com o n. l (meia unidade,
e F, sem o armário de roupa) . Outras combinações seriam
feitas nos seus novos laboratórios. As mesas existentes para
microscopia são as que se encontram aqui desenhadas.
Construção c/as mesas — Há muitos anos vêm os americanos e os europeus empregando mesas móveis ou amovíveis. Antigamente, recebia-se estas mesas da França e da
Alemanha, principalmente da Alemanha, com tampo de
"lava esmaltada", instalações de água, gás, etc., na própria
mesa. Estas mesas ainda existem em vários laboratórios
desta capital.
Devido às dificuldades diversas para obtenção daquelas
masas, consequentes algumas da falta de dotações e facilidades de importação, iniciou-se no período da guerra de
1914, em maior escala, a construção de mesas de concreto
armado, tendo como tampo uma lage de concreto revestida
de azulejo ou de cerâmica. Este sistema se foi generalizando de maneira tal, que, hoje, existem mesas com tampo
de concreto sobre pés de canos de ferro galvanizado, sobre
colunas de alvenaria e de diversas outras formas, que sinte-
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tizam, muitas vezes, o esforço do administrador, lutando
com a falta de dotação para resolver os problemas de' difícil
solução, problemas, aliás, simples, se deles só dependessem.
A armação com canos de encanamento é, ainda hoje,
usada nos Estados Unidos, e poderá ser também aqui aconselhada, logo que haja fabricação nacional deste artigo.
Não se tornará necessário ser feita de cano de ferro galvanizado, podendo,ser com tubos de ferro centrifugado.
O principal é que seja facilmente removível da mesma
maneira que um armário, isto é, que possa ser colocada de
maneira que melhor satisfaça às necessidades do laboratório. Isto não será fácil de ser obtido quando se trabalha
com material não padronizado.
Os inconvenientes das mesas de concreto, fixas, tornamse muito mais destacáveis quando elas são colocadas em
um pavimento superior.
Após prolongados estudos foi que os técnicos e fabricantes
de móveis para laboratório, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, já há algumas dezenas de anos,
resolveram adotar o sistema de unidades portáteis, que facilitam adaptação rápida de qualquer mesa às necessidades
imediatas dos trabalhos do laboratório.
As desvantagens da mesa fixa são várias e dentre elas
destacam-se as mais comuns :
1.° — impossibilitar qualquer alteração na sua distribuição no laboratório, quando julgada necessária para
maior eficiência, inclusive maior aproveitamento do pé
direito;
2.° — dificultar consertos nas instalações;
*
3.° —• aumento de carga (peso) inútil sobre o piso;
4.° — dificuldade de ampliação;
5.° — menor volume de aproveitamento;
6.° — menores facilidades para asseio e conservação;
7.° — maior custo e perda parcial ou completa, quando
tiver que sofrer alterações.
Instalações — E' assunto de outro trabalho mais detalhado. Atualmente, nos laboratórios modernos de pesquisas,
especialmente construídos para este fim específico, as prate-
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leiras e as instalações de agua, gás; ar, vácuo, eletricidade,
etc., não se encontram presas ao tampo da mesa lateral,
enquanto que isto não acontece nas mesas centrais ou
duplas e nas destinadas aos alunos. Esta parte será melhor
estudada em outra publicação.
Quando se encontram presas às mesas são facilmente removíveis e expostas, sendo colocadas no meio da mesa
quando se tratar de uma mesa central, e, ri'0 fundo, quando
for lateral, podendo também neste caso, ficar presas contra
ia parede, como se observa nas do "Mellon Instituto" e nas
do Laboratório de Pesquisas "Metcalf" da Universidade de
Brown, etc.
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Não é mais admissível, hoje, por contrariar princípios
elementares, haver canalizações embutidas nos laboratórios
de química, de difícil exame e conservação.
Prateleiras sobre a mesa •— Quando colocadas sobre a
mesa, devem ficar a uma altura mínima de 28 centímetros,
e as demais prateleiras espaçadas de 20, 25 ou 33 centímetros, de acordo com as necessidades. A última prateleira deve ter maior largura. E' considerada uma boa
largura para a. prateleira lateral 10 a 15 centímetros e
para a central de 25 a 28 centímetros.
Pias —- A sua instalação está' em relação com as necessidades do trabalho, o comprimento das mesas e, era alguns
casos, as disponibilidades financeira,?. Usa-se cojocá-las
presas às extremidades das mesas e. na própria mesa Está
em uso, em maior escala, principalmente nas mesas centrais,
colocar calhas no centro, que descarregam na pia lateral.
. Em substituição às pias e às calhas centrais usa-se esgotos tubulares feitos cem tubos de chumbo, que =e~ comunicam, etii alguns casos, coni os das pias.
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As- pias devera ser colocadas, ern geral, na parte oposta
aos armários, para melhor exame, consertos, etc.
Na parte de instalações, trataremos mais detalhadamente
dfste caso.
Ferragens — Devem ser de metal amarelo.
Tampo das mesas — Deixamos para o fim esta parte,
uma vez, que envolve uma série de problemas /de inter
rêsse - técnico, que têm- sido, em vários casos, desprezados .
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Notamos que as mesas de laboratório de química não
devem ter tampo de vidro, de opalina ou de "tecnolite",
material que não resiste ao calor e melhor empregado nas
rnesas de microscopia, do laboratórios de bacteriologia, etc.
Existe o "Technoplate", similar ao "Tecnolite" que resiste aos choques sobre a superfície e ao calor, mas é muito
dispendioso.
Quando se vai trabalhar com o emprego do calor, é indispensável que o material tenha "espaços de ar" ou que resista ao calor, por exemplo, a madeira, "asbestolite", "brasiiite", "transit", etc.
\
No estrangeiro estão aplicando, em grande escala, placas
de cirhento-amianto para tampos de mesa e, no Brasil, salvo
engano, foi primeiramente empregado no Instituto Nacional de Óleos, em 1942.
Resumindo, pedimos atenção para os seguintes pontos :
Material que não resiste ao calor: "Tecnolite", Opalina e
Vidro, borracha e "linoleum";
Material que resiste ao calorí "Technoplate, asbestos, "asbestolite", "industal", "transit", "Kenstone", "asberit",
"brazilite". madeira, "kernweld", chumbo, aco_ inoxidável,
"alberene", pedra sabão, lava esmaltada.
Pára o Brasil, no momento atual e no após-guerra, parecenos qus devemos estudar aplicação da madeira e do cirnentoamianto em maior escala. Nos Estados Unidos estão construindo mesas para laboratório, em maiores proporções, de
madeira com tampo de "Transit", que é «cimento-amianto.
Qualquer que seja o material usado do grupo de cimentoamiánto, pedra-sabão, "alberene", e madeira, necessita de
acabamento, cujos processos se encontram em livros, revistas
e catálogos de material para laboratório.
Acabamento -'— Para as mesas cqm tampo de madeira,
várias fórmulas são usadas, destacando-se entre elas a publicada por Read no seu trabalho — "Laboratory Table Top
Materials" (Ind. & Eng. Chem. Vol. 15, n. 6, 1923,
p. 569) no qual é usado o sulfato de zinco em lugar do
sulfato de cobre, que consta na fórmula do "National Bureau ,of Standars", transcrita no relatório do "National Research Council Committee" (1) e nestes apontamentos.
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A aplicação deste acabamento faz com que o tampo de
madeira fique resistente aos ácidos, apenas, exige que
esteja completamente limpo e bem lixado, "livre de tintas,
vernizes, gordura ou produto químico", e que sofra uma
carbonização superficial (chamuscamento) .
As duas fórmulas abaixo transcritas poderão sei empregadas de acordo com a resistência da madeira.
"Solução n.° l — I — II
125 granias de sulfato de cobre — Idêntica a I
125 gramas de cloreto de potássio — Idêntica a I
l. 000 gramas de água — Idêntica a I
"Solução n.° 2"
150 gramas de um bom óleo novo de anilina — Idêntica a I
180 gramas de ácido clorídrico concentrado
•— não
l. 000 gramas de tgua

desta solução procede-se da seguinte maneira: é esquentada em banho-maria até tornar-se fluida e, com um pano,
aplica-se uma pequena camada sobre o tampo que é depois
polida com um pano seco. Os melhores resultados são
obtidos quando a superfície do tampo não está fria.
Estudamos várias fórmulas com parafina e carnaúba ou
uricuri; ceras vegetais, óleo de linhaça e oiticica ou tungue,
preparados em diferentes temperaturas para obtenção de um
bom acabamento, com material nacional.
Em vários outros casos, poder-se-á pintar o tampão com
esmalte adequado ou tratá-lo com verniz resistente aos
ácidos, etc. As nossas experiências não puderam ser acabadas.
N,os casos comuns, por uma mera medida de economia,
pode-se usar qualquer outro acabamento que satisfaça os
fins em vista.
Quando tratarmos das instalações, daremos outros , apontamentos úteis.

"Solução n.° 3"
Bicromato de potássio (10%)
Ácido clorídrico (5%)
Água

100 ml.
50 ml.
1.000 ml.

Aplicar com pincel uma camada da solução n.° l, fervendo; deixai secar e aplicar uma nova camada, e depois
da seca, nas mesmas condições, duas camadas das soluções
2 e 3. Depois de o tampo de madeira estar completamente
seco, retirar o excesso da solução, lavando-o com uma
solução quente de sabão, e, depois de seco, deve ser tratado com óleo de linhaça, esfregando-o com unia esponja
ou com um pano de flanela". A conservação e duração
destes tampos dependem do modo de trabalho e, por este
motivo, está sendo substituído pela pedra-sabão, cimentoarnianto, "asberene", etc.
Para o cimento-amianto, pedra de sabão e outros, usa-se
o acabamento com uma solução recomendada pelo "Committee" (1), assim obtida: "parafina —- 450 grs, gasolina
—- 340 ml e querozene — 340 ml. Fundir a parafina em
banho-maria, esfriá-la a cerca de 60° C e ajuntar o querozene, vagarosamente, agitando a solução constantemente, e
depois a gasolina, misturando-a muito bem. Conservar a
solução em frasco fechado, longe da chama" A aplicação

CAPELA — A' SUA CONSTRUÇÃO
E FUNCIONAMENTO

A mesa é um móvel obrigatório nos laboratórios e o seu número determina a área necessária desta dependência. Isto não acontece com
as capelas, que podem deixar de existir nos laboratórios em cujos trabalhos não há desprendimento de vapores de qualquer espécie. Quando
isto acontece, quer seja o simples vapor dágua
proveniente de uma evaporação ou o desprendimento de vapores de líquidos voláteis, nocivos
ou venenosos, corrosivos ou não corrosivos, é
obrigatório o seu emprego.
Já tivemos oportunidade de selecionar o
melhor tipo de capela, de orientar a sua constru£ão e instalação em laboratório de química,
e de conhecer as suas dificuldades não só nestes
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laboratórios como naqueles por nós visitados nas
instituições de ensino, de pesquisas e industriais
americanos, de maneira que temos uma série de
observações, que, completadas com a leitura de
publicações especializadas, tornam-se úteis ao
leitor ; entretanto, poderemos afirmar que os capítulos escritos pelo professor C.R. Hoover, chefe do Departamento de Química da Universidade,
de Wesleyan, no "Report of the National Research Council Committee" (1), são completos
e consequentes da cooperação de dezenas de
professores de química, fabricantes de material,
etc. Não faremos mais do que reunir e resumir
todos aqueles dados, traduzir o necessário, selecionar desenhos e chamar atenção para os pontos principais, especificados pela experiência.
Este nosso trabalho está também baseado no
programa anteriormente traçado, nas unidades
para padronizar e economizar.
Definição: - - A Capela é uma parte da instalação de ventilação^ no sentido genérico, destinada a aspirar e a exaustar, natural ou artificialmente, vapores ou gases consequentes das operações nela realizadas.
Os seus objetivos principais são: a) reter
os vapores desprendidos nas operações sob elas
realizadas e expeli-los, pelo processo natural ou
artificial; b) auxiliar, como parte do sistema, a
ventilação do laboratório, evitando uma expansão
de vapores pelo recinto, e c) proteger o trabalhador e o material contra a ação das poeiras, vapores ou gases.
As partes componentes da estrutura ou corpo de uma capela são: a) orifício ou tubo de
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exaustão; b) coifa ou teto; c) paredes laterais;
d) fundo; e) base e f) janela ou abertura externa . Geralmente, está' instalada sobre mesa, ca- .
valetes ou suportes.
Tipo: — O mais simples, desenho M3 fig. l, compõe-se, apenas, de um tubo de aspiração e da coifa. O número 2 já possui paredes laterais, o número 3 o fundo, tipo aberto, e o número 4 a janela, tipo fechado (M-3 — figs. 3 a 6).
Estes dois últimos tipos, aberto e fechado, são os
mais conhecidos e utilizados nos laboratórios,
principalmente naqueles destinados aos últimos
anos dos cursos de ensino superior e às pesquisas. Os tipos ns. l e 2, considerados como tipos
individuais, são mais empregados nos laboratórios de ensino de química inorgânica e da analítica qualitativa.
Em 1919, no "Carnegie Institute of Technology", Pittsburgh, Pa., já nas mesas centrais dos
laboratórios de química, também usadas pelos
alunos dos cursos superiores, havia a -capela individual, mas a do tipo fechado e instalada no
meio da mesa, servindo a quatro alunos (dois
de cada lado) ; apenas, eram de dimensões menores e a aspiração era feita por um tubo central, interno, com aberturas laterais centrais no
sentido de toda a sua altura. Nenhuma dificuldade sentimos neste tipo de capela; todavia, existindo em grande número no laboratório, exige
uma melhor iluminação natural ou artificial.
Atualmente, em vários laboratórios modernos, principalmente nos de química orgânica,
são colocados sobre as mesas, ou ao lado destas,
tubos de aspiração para aumentar a eficiência
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da ventilação, retirando do ambiente vapores ou
gases oriundos das operações químicas realizadas.
Na nossa visita às universidades de Columbia, Harvard, Illinois e Princeton vimos instalados os tipos individuais n. 2 nos laboratórios de
química inorgânica e de analítica qualitativa.Os tipos ns. 3 e 4 são também denominados
gerais ou laterais, dado ao fato de estarem sempre colocadas em um dos lados do laboratório.
Facilitam o manejo da aparelhagem, principalmente a do tipo aberto (fig. 3 do M-3), que, às
vezes, ocupa toda a extensão da mesa lateral do
laboratório.
Construção — A estrutura ou corpo da capela mais comum é encontrada no desenho M-3
e poderá ser de madeira, de ligas de alumínio, do
ferro (usado no nosso meio), variando em detalhes de acordo com os seus principais objetivos
e material empregado.
Na construção os materiais mais empregados
são : cimento-amianto, pedra-sabão, vidro-armado e, na falta deste, vidro plano espesso. Nas
capelas que especificamos para o Instituto Nacional de Óleos a estrutura é de madeira e as
suas partes de cimento-amianto (braziSite), exceção da janela que é de vidro plano, pela falta
de vidro-armado que deve ser o preferido ,como
garantia contra acidentes, etc. O uso do vidroarmado no teto ou coifa, nas paredes laterais,
parcial ou totalmente, tem como objetivo facilitar a iluminação da capela.
As partes constituintes da estrutura ou corpo da capela deverão ser também consideradas
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sob o ponto de vista das suas finalidades e daremos, em resumo, as observações mais importantes.
Coifa ou teto -- E' a parte superior da capela, constituída de uma única folha ou placa
(M-3 - - fig. 3), formando com a vertical da
parede um ângulo de 45 a 60 graus, tendo na
parte frontal uma barra estreita de dez até trinta ou mais centímetros de largura, variando com
o tipo_, comprimento, altura e fins da capela. Poderá ser dividida em duas partes : uma horizontal, paralela à base, e a outra formando ângulo com esta. (M-3, figs. 5-7, 10-14). Os vapores
ou gases para ela se dirigem e representa, conforme o Professor Hoover, o .papel de "reservatório para coletar os gases mais leves do que o ar,
os quais, por diluição e resfriamento, são aproximados à. densidade> do ar e com este se misturam, e retirados com facilidade" pela abertura
nela feita. Dados aos seus 'fins, deverá ser construída de maneira que não seja possível o escapamento dos gases. O material empregado na
sua confecção é o vidro-armado, placa de cirnento-amianto, pedra-sabão, madeira, etc.
Lados ou paredes laterais — O mesmo material poderá ser empregado. O vidro-armado,
em um ou nos dois lados, facilita a iluminação
da capela, e poderá ocupar, apenas, uma parte,
tendo-se, neste caso, que fazer uma armação adequada . Na frente, poderá ter uma tira de cinco
ou mais centímetros de cada lado, variando com
o tipo, comprimento e altura da capela. As instalações de água, gás, ar, vácuo, etc., são colocadas lateralmente e são as mais preferíveis em
várias instalações.
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Base .— E', geralmente, o tampo da mesa
sobre o qual se fixa ,entretanto, isto não impede
que tenha a sua base própria de cimento-amianto, pedra-sabão, madeira, etc. As instalações de
água, gás, ar e vácuo ,ete., encontram-se também instaladas na base e alguns preferem este
sistema, ficando as torneiras e a parte elétrica
fora da capela. Adotamos este sistema e o lateral, preferindo este no caso da capela ser uma
continuação da mesa ou ficar entre mesas ou
unidades.

1929, quando na Praia Vermelha,' um tubo, na
parede, revestido de azulejo, com três aberturas,
sendo uma a três centímetros acima do tampo
da mesa ou base para os vapores mais pesados,
outra no meio e a última na extremidade para
os mais leves, a qual se comunicava por meio de
um pequeno tubo lateral com a chaminé. A
abertura era regulada pela janela, feita com um
azulejo. A figura 7 no desenho M-3 mostra duas
aberturas para vapores pesados e leves, e foi retirada do catálogo "Laboratory Furniture Co.,
Inc.". Aquelas capelas funcionaram satisfatoriamente .

Janela — A empregada é a do tipo guilhotinha e deverá ter vidro-armado ou plano com
uma espessura que lhe dê bastante resistência e
segurança. E' conveniente preferir sempre o vidro-armado ou, na falta deste, dividir a janela
de maneira que, sem prejudicar a iluminação,
tenha a percentagem mínima de vidro (M-3, figuras 5-7).
Fundo ou parede — Em vários casos, a própria parede do laboratório, devidamente impermeabilizada, constitui o fundo da capela. Em
outros casos, é colocada uma placa de cimentoamianto ou pedra-sabão ou madeira, etc., etc.
(M-3, figs. 3, 8, 10-14).
Havendo vapores pesados e leves é necessário haver aberturas em diferentes pontos pelos
quais a tiragem possa ter lugar e depende da densidade dos gases, da velocidade da corrente de
ar consequente do aquecimento, da introdução
de ar na parte superior da capela ou da velocidade da exaustão.
Para resolvermos de maneira mais simples,
fizemos nas capelas do Instituto de Óleos, em

As aberturas, quer sejam feitas na parede
da capela ou na coifa, estão, evidentemente, em
relação com a área da capela, o processo de
exaustão e a localização.
Devemos notar que a própria temperatura
ambiente da capela, superior a do ambiente do
laboratório, concorre para a diminuição da densidade dos vapores e, a percentagem dos mais
leves é muito maior do que a dos mais pesados,
sendo a proporção, mais ou menos, de dois para
um. Quando se trabalha com substâncias que
só desprendem vapores leves, esta proporção
não existe e o número de aberturas poderá ser
diminuído. E' preferível construir capelas para
satisfazer todas as exigências e a regulagem das
aberturas ou janelas, com o ladrilho ou outro processo, facilita a saída dos vapores, sem ser preciso alterar a construção da capela (M-3, 7-14).
Havendo, em vários casos, escapamento de
vapores pesados, usa-se também colocar uma
abertura sob a mesa ou suporte dá capela, no
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mínimo três centímetros acima do piso, que, comunicando-se com o tubo de exaustão, facilita a
remoção dos vapores porventura existentes.

sados. A distância máxima compreendida entre
0 fundo e a placa regulável, poderá ser de 10 centímetros. Dadas as exigências de melhor ferragem e do maior custo, não preferimos a do tipo
"Mellon Institute", M-3
13 (catálogo Kewaunee Mfg. Co., Scientific Laboratory Furniture), entretanto, acreditamos que o tipo aberto ou fechado por nós especificado, com a placa
colocada como indicada na fig. M-3 -— 13, satisfará todas as necessidades. O custo da capela
M-3, 13, com janela, tubo de exaustão e capelo
(chaminé) não ficará superior a Cr$ 1.000,00
em épocas normais, excluídas as tubulações para
água, etc., uma vez que o material empregado
seja cimento-amianto e vidro.

s

Apesar de todos os esforços para simplificação, chegou-se à conclusão de que a tiragem, em
certos casos, era imperfeita e que era preciso um
fundo duplo regulável, mesmo no caso do fundo
fixo ser a parede, dada a vantagem de substituir
uma série de tubos de diversos diâmetros e de
facilitar uma tiragem completa dos vapores existentes, em qualquer local da capela (M-3, 8-14).
Dimensões — Variam de acordo cora o tipo
e objetivos; entretanto, consideramos a de menor comprimento a de quarenta centímetros
(M-3 figs. l e 2) e, dentre os seus múltiplos, tomamos 120 centímetros como unidade padronizada para as capelas de laboratórios de química.
A largura é a padronizada para a mesa simples
(0.75m), a altura da superestrutura, externamente, 130 centímetros para os tipos aberto e fechado, apenas, no tipo fechado, devido à janela
de guilhotina, as caixas dos contrapesos têm a
altura de 137 centímetros.
As dimensões das capelas que sugerimos
(M-3 — fig. 14), são: comprimento total l,20m; largura (profundidade) total — 0.75m;
altura — 1.30m e 1.37m; largura da "coifa ou
teto na parte superior — 0.22m; abertura total
— 0.72m (parte frontal O.IOm e abertura
0.62) . Quando for necessário aumentar a abertura é conveniente aumentar, também, a largura
da placa frontal da coifa no tipo aberto, assim
como quando as operações derem lugar a um
grande desprendimento de vapores médios e pe-

Localização - - Ao localizarmos uma capela, devemos ter em vista os pontos notados pelo
Professor Hoover e por outros técnicos, assim
resumidos :1.°) remoção completa de vapores
(raramente possível no tipo individual, M-3 —
1 e 2); 2.°) economia de espaço -- possível com
a capela individual (M-3 - - l e 2), não satisfazendo, entretanto, o seu objetivo principal, ou
seja, a remoção completa dos vapores; 3.°) economia de movimento, melhor obtida com a capela individual, por estar localizada na própria
mesa central de trabalho; mas, para evitar perda de movimento, pode-se instalar as capelas,
abertas ou fechadas, ao lado das mesas, aproveitando-se os espaços das paredes entre as janelas
laterais; 4.°) facilidade do emprego de aparelhagem de maiores dimensões, protegida contra a
perda de vapores consequente do seu funcionamento e operações (M-3 -- 3 a 6); 5.°) remo-
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cão completa de vapores, dada a igualdade de
diluição e temperatura e maior simplicidade do
sistema de tubulação e conexão, o que será também menos dispendioso quando instalado nas
paredes laterais; 6.°) colocação das capelas de
maneira que não haja interferência com a luz
natural e que as correntes de ar das janelas ou
portas sejam evitadas, em qualquer tipo de capela, assim como o congestionamento, consequente da localização e funcionamento de um grande número de capelas de um só lado, em um só
momento. Esta parte poderá ser facilitada com
a distribuição das capelas nos dois lados e no
fundo do laboratório, quando possível, permitindo que uma maior massa de estudantes trabalhe numa mesma distância da mesa de operações, sem prejuízo da circulação.
A localização mais lógica e aconselhada
para uma capela é aquela que permite a sua instalação ao lado das paredes laterais ou na do fundo,
satisfazendo os pontos anteriores. Nos laboratórios de pesquisas químicas é, geralmente, mais
usado na extremidade da mesa simples ou lateral ligado ao corredor ou do lado da parede do
fundo, por permitir uma melhor distribuição do
sistema de exaustão. Casos existem em que as
capelas são colocadas em laboratórios diferentes,
do mesmo lado, permitindo economia do tubo
de exaustão e no total da instalação (M-3 — 1 0 ) .
Nos laboratórios de ensino, as capelas são colocadas de maneira que satisfaçam integralmente
o estudado acima. Somos adeptos da localização
nas paredes laterais e na do fundo.
Funcionamento — Um bom funcionamento
de uma capela depende da exaustão das poei-

rãs, vapores ou gases nela retidos e para se ter
uma boa exaustão, pelo processo natural ou artificial, é necessário compreender que a densidade, o volume e a velocidade do ar e mistura
determinam a eficiência do sistema. Destes só
estudamos a velocidade, por abranger todo o
sistema.
Velocidade — A velocidade de uma corrente de ar ou de uma mistura gasosa está também em relação com a temperatura, por influir
na densidade, e com o volume a aspirar. Poderá
ser também regulada pelas aberturas existentes
na capela, destinadas a facilitar a remoção de
vapores mais leves e mais pesados do que o ar,
por um tubo que se comunica diretamente com
o exterior ou com a chaminé.
Este tubo é protegido na extremidade externa por uma cobertura denominada capelo e
constituem estas duas partes a chaminé, propriamente dita. O ar aquecido ou a mistura gasosa, ao penetrar no tubo ou na chaminé, sofre
sempre uma diminuição de temperatura, que
dará lugar a um aumento de densidade, diminuição de volume e de velocidade, em igualdade de condições, e maior condensação de vapores,
que precisam ser removidos • para evitar corrosão . Para evitar esta diminuição de exaustão,
poderemos aumentar a velocidade, por meio de
um bico de Bunsen, de um ventilador ou de um
exaustor.
O bico de Bunsen colocado na parte inferior do tubo vertical dará lugar a uma corrente
de ar de grande volume, mais ou menos sete mil
litros por minuto, na parte superior, facilitando
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uma maior aspiração. No tipo individual (M-3
• l e 2), 5.700 a 8.500 litros por minuto
constitui uma boa tiragem. A regulagem deverá ser feita de maneira a evitar, em qualquer
sistema de aspiração, a entrada de gases de diferentes densidades, por prejudicar a exaustão.
No tipo de capela fechada, deverá sempre existir um espaço compreendido entre a base a janela para dar entrada a um volume de ar, que
facilitará a completa exaustão.
A tiragem natural, no caso presente, só tem
vantagens económicas nos casos especiais a ela
aplicáveis, mas, quando se trabalha com substâncias produtoras de vapores inflamáveis e explosivos, não é aconselhável, assim como a baixa
velocidade. Para evitar este mal é sugerido aumentar a exaustão natural, introduzindo ar no
tubo vertical, diretamente ou através de uma
abertura feita na parte inferior da chaminé.
Adotamos este processo na construção da chaminé da Capela do laboratório do Instituto de Óleos
na Praia Vermelha.
A maior preocupação deve ser evitar p escapamento de vapores no recinto do trabalho e,
numa capela onde a tiragem natural não é perfeita, deve-se usar a artificial, produzida por um
ventilador ou um exaustor, de alta ou baixa velocidade, conforme o fim em vista. Esta classificação é consequente do número de metros cúbicos de ar, que o exaustor joga" no tubo vertical,
por minuto, cuja eficiência depende da pressão
exercida sobre as paletas (densidade do gás e
altura do tubo) e velocidade.

Alia velocidade — Seu emprego é sempre
mais 'dispendioso, exige melhor instalação até
contra a zoada que faz o motor; entretanto, é
aconselhável quando a concentração de vapores
venenosos, corrosivos, etc., é grande. O material
de construção dos tubos e dimensões varia com
a natureza e aplicação do sistema empregado.
A baixa velocidade é aconselhada onde a
concentração de vapores nocivos é menor; entretanto, é desaconselhável quando existe um
número grande de tubos condutores ligados à
chaminé. O material usado na construção da tubulação é o cimento-amianto, cerâmica-vidrada,
etc., de uso comum nos laboratórios.
Um ponto muito discutido é o emprego individual do exaustor em cada capela. Vários técnicos admitem até quatro capelas, para um
exaustor, como medida económica. Estamos no
grupo dos adeptos do sistema de cada capela ter
o seu exaustor e chaminé. Inicialmente, é mais
dispendioso, mas o gasto de energia é muito menor e o controle muito melhor, principalmente
no nosso meio. A seleção do tipo do exaustor está em relação à natureza do trabalho e não há
dúvida que a ventilação é melhor feita, mesmo
quando parado, numa capela com a chaminé individual, do que naquela em que se encontra ligada a várias autras numa chaminé. A concentração de vapores é menor do que neste caso e
para evitar a sua ação corrosiva é que existe um
pequeno tubo (goteira) ligado ao tubo de aspiração, para facilitar o escoamento do líquido formado nas paredes do tubo.
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Em resumo, poder-se-á dizer : onde houver
desprendimento de poeiras, vapores e gases é
necessário uma capela. Numa câmara escura
ou num laboratório de espectroscopía, cujos trabalhos analíticos com o espectro de chama, arco
e centelha (espectro de emissão) produzem substâncias prejudiciais à saúde, é indispensável, assim como caixas ou armários de proteção de aparelhos, devendo o seu tipo facilitar o seu funcionamento (M-3 — 15-16), sem que saia da sua
posição.
As figuras 2, 3, 8 e 9 do desenho M 3 foram
copiadas do Relatório do "Comittee" (1) ; as de
ris. 5, 6, 11 a 13 do catálogo Kewaunee (2); a
de n°. l do catálogo "Alloy Laboratory Equipment Company; as de ns. 7 e 10 do catálogo Laboratory Furniture Co. e a de n.° 14 .dá as especificações da capela especificada para o Instituto
Nacional de Óleos.

*

*

Solicitamos ao leitor a gentileza de nos enviar as suas
sugestões a respeito dos assuntos que julgar deverem ser
estudados com maiores detalhes, assim como, a crítica que
julgar dever fazer, para a Divisão do Material do D.A.S.P.
Com os elementos anteriormente estudados, o técnico
menos experimentado nos problemas referentes à construção
de laboratórios poderá, talvez, achá-los úteis. Temos o
prazer de informar que algumas das ideias por nós defendidas e aplicadas já serviram para trabalhos de outros
técnicos.
Agradecemos aos Diretores da Divisão de Material e da
de Edifícios Públicos, bem como aos demais colegas que
nelas trabalham, as valiosas críticas feitas e sugestões dadas
ao presente trabalho.
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