
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA – CONCURSO DE ESTUDO PRELIMINAR - CRP/DF 
 

          A proposta busca proporcionar as estruturas necessárias para a qualificação e 
melhoria da sede CRP/DF, a partir da criação de um layout pensado e levando em 
consideração 09 conceitos principais: acolhimento • inclusão • diversidade • pluralidade • 
multidisciplinariedade • recolhimento • territorialidade • feminino • diálogo. 
          Como forma de representar esses conceitos visualmente no projeto, além de 
corredores e circulações amplos (de forma a obter acessibilidade em todas as áreas), no 
bloco “A”, foram definidos e analisados os efeitos que as cores gerariam nas pessoas que 
trabalharão/frequentarão a sede, como mudanças nas emoções, sentimentos, 
expectativas, etc. Visando isso, cores foram escolhidas de forma a transmitir além dos 
conceitos citados acima, a seriedade, credibilidade, alegria, energia, tranquilidade e 
confiança, de forma que não viesse tornar os ambientes "infantilizados". Todo o bloco “A” 
foi iniciado a partir das cabines coloridas ao fundo da recepção. Foram utilizadas cores como 
o azul, verde e amarelo por simbolizarem, respectivamente, a harmonia, o equilíbrio e a 
produtividade. As cores também foram utilizadas para a criação da identidade visual da 
sede (comunicação visual), de forma a ser lembrada facilmente e rapidamente pelo nosso 
cérebro, em forma de palettes removíveis, juntamente com portas coloridas indicadas nos 
palettes, para facilitar também a atualização das salas dos trabalhadores, em caso de 
futuras alterações das mesmas. 

Foram definidos painéis em ACM amadeirado para trazer sensação de leveza e 
aconchego, além de ser um material de fácil manutenção, instalação e qualidade de 
acabamento. No bloco “A” foi colocado nas paredes da recepção e parte da circulação 02 e 
no bloco “C” em parte das paredes. Esses painéis se diferenciam dos tradicionais por conter 
em seu núcleo, polímeros modificados e compostos de cargas minerais que ajudam a 
retardar as chamas, evitando a propagação do fogo. Extintores de incêndio foram colocadas 
em locais de fácil acesso em todo projeto, em casos de sinistro.  

Todo o layout foi pensado de forma a facilitar os fluxos das salas, assim como para 
possível remanejamento/ampliação eventual dos postos de trabalho e reuniões, por isso foi 
utilizado divisórias em vidro (parte jateada), trazendo facilidade na 
montagem/desmontagem e luminosidade a todas as salas, sem tirar a privacidade. 

O conforto luminoso se deu por conta da definição de lâmpadas LED em todos os 
ambientes, oferecendo mais economia (torno de 80%) e conforto visual. Quanto à 
iluminação natural vinda das janelas, foi pensado na colocação de películas de proteção 
solar. Alguns modelos chegam a bloquear até 90% da radiação ultravioleta UV, permitindo 
ainda a entrada de iluminação/ventilação no interior. Todas as salas serão dotadas de ar 
condicionado para auxiliar na ventilação interna.  

O conforto acústico pode ditar sobre a produtividade da equipe, por isso, foram 
colocados carpetes em todas as áreas (exceto nas molhadas, que será cerâmico); nas 
paredes painéis em ACM e drywall com isolamento acústico (lã de vidro); a escolha de forro 
de fibra mineral para o teto e ainda no bloco “C” a colocação de divisórias acústicas piso-
teto, dividindo a sala multiuso em três espaços de forma separada e arrastando-as as 
paredes laterais teremos a sala maior. Permitindo assim, além de isolamento e 
condicionamento acústico, a flexibilidade para abrigar atividades diferentes. 


