
A psicologia baseia-se na comunicação plena e clara entre paciente e profissional, não somente de forma verbal como também de 

forma visual. Para tanto, é essencial que o ambiente de trabalho do conselho que rege a profissão no Distrito Federal funcione de 

forma a maximizar a comunicação e o fluxo de trabalho entre os seus colaboradores, visando não apenas uma maior eficiência dos 

trabalhos ali conduzidos mas também uma saudável colaboração e integração entre os membros das equipes de trabalho.

A proposta de projeto para renovação da sede do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal parte do contraste em rela-

ção à forma como o espaço atualmente é ocupado. Em visita à sede localizada no edifício Brasília Radio Center, percebeu-se que a 

ocupação se dá de forma excessivamente compartimentada e labiríntica, sem que haja uma lógica clara de fluxo de trabalho e 

integração entre os colaboradores, onde alguns cômodos recebem excessiva incidência solar ao longo do dia enquanto outros não 

tem contato visual algum com o mundo externo. 

Ao esvaziar as zonas definidas no termo de referência como A e C, limpando-os de todos os componentes existentes como forro, 

piso elevado e divisórias, o resultado são dois amplos espaços contínuos ao nível do piso e segmentados por vigas marcantes em 

concreto junto à laje do teto. A modulação das vigas é um dos pontos de partida para definição e posicionamento dos ambientes do 

programa de necessidades na Zona A. O segundo ponto de partida é a definição de um eixo principal, que conduz desde a extremida-

de interna do amplo espaço linear até o terraço, ao longo do qual os ambientes de trabalho foram distribuídos. 

Junto às janelas voltadas para o pátio interno do edifício, foi alocada a maior parte das equipes de trabalho (Direção, Coordenação 

Administrativa, Comissão de Orientação e Fiscalização, Salão de Trabalho, Recepção e cabines de reunião) a fim de tirar partido da 

iluminação natural, cuja intensidade e incidência é controlada com o uso de persianas rolô para o conforto dos colaboradores. Do 

outro lado do eixo central, junto à parede oposta às janelas, se instalaram os ambientes de permanência temporária, serviços e 

armazenamento (Almoxarifado/Arquivo, sanitários, salas de reunião, DML, CPD, Copa/Refeitório) bem como as salas de Comissão 

Permanente de Ética e Coordenação Geral, que se comunicam visualmente com o eixo central por divisórias transparentes em 

vidro.

O eixo central se divide em três zonas. A mais interna, à esquerda da recepção, concentra os ambientes de administração e comis-

sões de acesso restrito, agrupados e separados por uma porta de vidro com interfone e maçaneta eletrônica. A zona mais próxima 

do terraço, à direita da recepção, concentra a copa-refeitório, o CPD e o salão de trabalho principal que acomoda as 12 estações 

de trabalho solicitadas com possibilidade de expansão para mais seis estações. A zona central, acessada pela recepção, concentra 

ambientes de acesso geral como banheiros, DML e copa de apoio, bem como ambientes de acesso controlado como cabines de 

reunião e o hall que preserva a privacidade das duas salas maiores de reunião. Paralelo a esse eixo, correm os dutos de ar condicio-

nado sob as vigas que atendem todos os ambientes da Zona A, para que em caso de mudança da configuração espacial de suas 

divisórias, basta seguir a organização ao longo do eixo para que as saídas de ar condicionado possam ser adaptadas com facilidade 

aos novos cômodos criados.
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Recepção/Atendimento

O eixo central conecta todos os ambientes da Zona A, expandindo e se abrindo desde a diretoria até o terraço, integrando não apenas salas como também funções e colaboradores.

Guichês de atendimento e painel de ex-presidentes do CRP DF na recepção.

Eixo central com copa de apoio para salas de reunião, cabines e recepção.

Administração e comissões permanentes com acesso controlado por divisória em vidro.
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Fotos para Documentos2

Almoxarifado/Arquivo3

Comissão Permanente de
Fiscalização (COF)

Comissão Permanente de
Ética (COE)

4

Coordenação Administrativa

Eletrocalha em trilho perfilado com perfil LED e spots direcionáveis

Divisória em vidro temperado 
com porta de correr

Banco em concreto
moldado in loco

Divisória em drywall Piso elevado revestido em vinílico 
cimentício Durafloor Urban London

Piso intertravado Aubicon Soft 50 apoiado sobre o 
contrapiso com colagem lateral tracejada

Forro acústico Knauf Cleaneo com instalação de lã de PET para maior isolamento acústico
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Direção6
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Arquivamento de Processos8

Coordenação Geral9

Sanitários10

Copa de Apoio11

Cabines de Atendimento12

DML13

Sala de Reunião e Mediação14

CPD15

Espaço de Trabalho Integrado
12 estações (+6 para futura expansão)16

Copa Refeitório17

Terraço

Acesso Controlado/Restrito
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Difusor Linear para Duto de Ar Condicionado

C O M U N I C A R

1. Fazer chegar, transmitir (mensagem, informação, etc.)

2. Propagar-se, espalhar-se, difundir-se.

3. Estar ou entrar em contato

4. Possibilitar o deslocamento de um lugar a outro, de uma coisa a outra.

5. Pôr em conexão ou em relação íntima.

Embutido de Teto WSG BLK MIR 7W 24° 3000K Bivolt, IRC 90
instalado em forro de gesso

Spot Direcionável WSG 3W 10° 2700K na cor preta, 
instalado em eletrocalha com trilho perfilado 38x38mm

Perfil Reto Barra com fita LED 1500LM/120 LED com luz na 
cor neutra, instalado em eletrocalha voltado para a laje

Painel Slim LED 24,5x24,5cm 3000K Bivolt instalado em 
forro de gesso

Vigas em concreto com pintura na cor Coral Verão Espacial

Zona A | Perspectiva Isométrica

Ambientes de
acesso restrito

Sanitários

Cabines

Almoxarifado

Salas de Reunião

Terraço



O terraço pode ser acessado tanto pelos colaboradores do CRP DF através do salão de trabalho e copa-refeitório como também pelo públi-

co geral do Brasília Radio Center através da circulação do edifício, através do corredor que corre junto a Zona C. O objetivo é convidar os 

frequentadores do edifício a usufruírem do terraço atualmente subutilizado bem como incentivar a sua ocupação pelas outras iniciativas 

ali instaladas, proporcionando um amplo jardim coletivo que percorre todo o edifício, mantido por todos e aproveitado por todos, levando 

o ideal de comunicação e fluxo para além do espaço do CRP DF e expandindo-o para o resto do edifício. O terraço é ocupado por estruturas 

móveis em serralheria e madeira, criando níveis que podem ser reposicionados e rearranjados para garantir maior flexibilidade do jardim 

ao longo dos anos, sobre um piso de placas intertravadas com colagem lateral entre as peças, delimitando a área de permanência sem a 

necessidade de grandes intervenções permanentes de obra no condomínio.

Por sua vez, na Zona C foi alocado o salão multiuso para plenárias, palestras e outros eventos do CRP DF. Aqui, o forro de gesso também 

removido para ampliar o pé-direito da sala e valorizar as vigas existentes através de um sistema de iluminação indireta por eletrocalhas 

que direcionam a luz para o alto e facilitam a instalação de spots direcionáveis para iluminação focada. Nos fundos se concentram a copa, 

os sanitários e uma sala técnica de áudio-visual, enquanto na parede oposta é proposta uma coxia para armazenamento de mesas de 

conferência dobráveis (quando o salão estiver sendo utilizado na configuração auditório, com todas as cadeiras em uso) ou para cadeiras 

empilháveis (quando o salão estiver na configuração plenária, em que as mesas de conferência estarão abertas e o restantes das cadeiras 

guardadas na coxia). O terraço junto ao auditório segue a mesma linguagem do terraço junto ao salão de trabalho, com plataformas móveis 

em estrutura metálica e madeira, como forma de consolidar o incentivo à ocupação ao redor de todo o edifício pelas outras iniciativas que 

ali se encontram.

O objetivo da proposta é descomplicar o espaço e tornar as relações de trabalho mais fluídas e integradas entre os colaboradores, bem 

como proporcionar um ambiente de trabalho que seja confortável e funcional ao indivíduo, efetivamente valorizando o fator da comunica-

ção no local onde o tópico principal é o comportamento humano e suas relações com os outros.

Zona A - Áreas de Trabalho e Atendimento

Zona C - Plenária/Multiuso
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Terraços

Circulação Pública do Brasília Rádio Center

Módulos empilháveis com jardineiras e plataformas móveis, com flexibilidade para alteração de layout conforme necessário.

Layout auditório no espaço multiuso com cadeiras empilháveis dispostas no ambientes e mesas dobráveis de conferência armazenadas no depósito.

Iluminação indireta nas eletrocalhas iluminando a modulação das vigas em concreto.

A

Terraço

Terraço

C

Tampo em madeira cumaru
tratada e envernizada.

Jardineira em chapa 
metálica com pintura 

automotiva na cor preta.

Estruturas metálicas 
empilháveis em barras de 

metalon 20x20mm com pintura 
automotiva na cor preta.

Piso intertravado Soft 50 
Aubicon, apoiado sobre o 
contrapiso, com colagem 

lateral tracejada para 
drenagem de água da chuva.

FORMAS ARREDONDADAS &  ABERTAS FAMÍL IA  DE  ÍCONES INSP IRADA NAS FORMAS

MATERIAL IDADE EM HARMONIA  COM O PROJETO

LOGOTIPO ATUAL DO CRP 01  DF

Adesivagem em vinil com recorte a 

laser nas paredes.

Quadro direcional com letras em acrílico e 

adesivagem sobre MDF ou compensado.

Esquema de montagem para as fotos do painel de 

ex-presidentes na recepção.

Esquema de montagem para as placas 

perpendiculares de indicação.

Placas em MDF ou compensado com letras em 

acrílico e fixação com canaleta metálica em U.

Adesivagem direcional em vinil com recorte a 

laser no piso do eixo central.

T IPOGRAFIAS  ARREDONDADAS QUE TAMBÉM REMETEM AO LOGOTIPO

P A R A  T E X TO S

A L L  R O U N D  G OT H I C
A B C D E FG H I J K L M N O P Q

R S Š TU V W X YZŽ

P A R A  N U M E R A Ç Õ E S
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Difusor Linear para Duto de Ar Condicionado

Embutido de Teto WSG BLK MIR 7W 24° 3000K Bivolt, IRC 90
instalado em forro de gesso

Spot Direcionável WSG 3W 10° 2700K na cor preta, 
instalado em eletrocalha com trilho perfilado 38x38mm

Perfil Reto Barra com fita LED 1500LM/120 LED com luz na 
cor neutra, instalado em eletrocalha voltado para a laje

Painel Slim LED 24,5x24,5cm 3000K Bivolt instalado em 
forro de gesso

Terraço18

Auditório/Multiuso/Plenária19

Depósito de Cadeiras Empilháveis 
e Mesas Dobráveis20

21

Sala Técnica/Apoio Audiovisual

Sanitários

22

Copa23
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BB

Piso elevado revestido em 
carpete Tarkett Basic Block

Cadeiras empilháveis Iso nas 
cores verde e areia

Placas acústicas 
revestidas em tecidoForro de gesso

Eletrocalha em trilho perfilado com perfil 
LED e spots direcionáveis

MDF OU COMPENSADO

MDF COLORIDO

MDF/COMPENSADO

ACRÍLICO

CANALETA EM “U” 
METÁLICA20´

UNIÃO: PINO OU COLA

FOTO PRETO E BRANCO

Zona C | Perspectiva Isométrica (Modo Plenária)

Depósito de cadeiras empilháveis e 
mesas dobráveis de conferência

Terraço

Sanitários

Sala Técnica

Copa


