
O projeto de interiores para a sede do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal tem 
como princípios norteadores a clareza espacial e o pleno atendimento à setorização estipulada 
no edital, tal como a conciliação entre uma ambiência adequada ao trabalho e que ao mesmo 
tempo represente o caráter sóbrio requerido por um conselho profissional de tamanha 
relevância.  
 
Para os funcionários da instituição, criamos um espaço organizado e funcional que promova 
uma rotina de trabalho saudável. Para os profissionais da classe que necessitam de 
atendimento, nossa busca é pelo sublime: um ambiente acolhedor que preza pela leveza, 
transparência e austeridade. 
 
Atendendo à setorização proposta, os ambientes de acesso público, semipúblico e restrito 
foram posicionados de forma garantir tais independências de acesso e fluxo, sendo a Sala 
Plenária alocada na Zona C, a fim de permitir que eventos ocorram de forma independente do 
restante dos escritórios. Este espaço concentra os usos que o tornam autossuficiente em sua 
extremidade (copa, banheiros, cabina audiovisual e depósito), liberando o máximo de área 
livre, garantindo total flexibilidade. A utilização de mobiliário modular e empilhável permite 
diversos layouts, como auditório, plenário, reunião e workshops. 
 
 Já o ambiente principal, que agrupa o restante do programa, é acessado através de um 
ambiente que unifica a recepção e as salas de reunião, possibilitando o acesso de visitantes 
sem que estes necessitem adentrar o ambiente de trabalho reservado. Um volume etéreo, 
flutuante no espaço que remete à imaterialidade do objeto-foco da psicologia, abrigando a 
recepção e três pequenas salas de reunião informais, enquanto duas maiores e uma pequena 
cabine fotográfica completam o conjunto. 
 
A sequência de salas de trabalho privativas ocupa a fachada, sendo os ambientes de não-
permanência definidos por volumes que, além de manterem o conceito geral iniciado no 
acesso, garantem a padronização dimensional dos elementos de fechamento. O espaço 
remanescente é utilizado como espaço de trabalho compartilhado, diretamente integrado à 
copa e ao terraço. Tal como a área externa da Zona C, este ambiente acontece sobre um piso 
elevado modular que resolve as águas pluviais de forma racional e permite a inserção de 
grandes floreiras que buscam diminuir a aridez que atualmente caracteriza o local. Também 
foi prevista a instalação de uma cobertura retrátil para proteger do sol e chuva tanto a 
ocupação quanto as fachadas em vidro.  
 
Para o ar-condicionado foi selecionado um sistema VRF, em que apenas duas máquinas 
externas são necessárias. A conexão com as evaporadoras internas acontece através de 
infraestrutura de dimensões reduzidas, sendo os maiores dutos de distribuição assumidos 
como parte importante do aspecto dos ambientes. Os dutos menores, tal como o restante dos 
encaminhamentos complementares, ocorrem sobre um forro modular em grelha metálica 
que facilita as etapas de instalação, manutenção e futura reciclagem. 
 
 

 


