
O auditório possui amplo espaço, o que permite sua 
multifuncionalidade. É proposto o uso de mesas e cadeiras 
empilháveis com a intenção de permitir a criação de 
diferentes leiautes na área livre, de acordo com a 
necessidade de cada evento. Aqui estão representados três 
sugestões diferentes. 

Foram idealizadas mais estações de trabalho do que solicitadas a fim de permitir maior flexibilização e possível 
futura expansão. Assim, dois leiautes diferentes são propostos: uma sugestão com maior número de colaboradores 
possível e outro com a quantidade solicitada. 

INTRODUÇÃO
Devido a novas demandas, surge a 
necessidade de uma reforma na sede 
do Conselho Regional de Psicologia do 
Distrito Federal. A proposta traz novas 
disposições dos espaços internos, de 
forma integrada, flexível e acolhedora.

O CONSELHO 
Entende-se a importância do CRP/DF 

em três esferas: social, histórico e local. 
Social, pois o Conselho atende 
profissionais e a toda a sociedade do 
DF. A importância histórica se dá pelo 
local de sua atual sede, o último 
pavimento do Edifício Brasília Rádio 
Center, que possui uma rica história 
cultural, além de localização 
privilegiada dentro do Plano Piloto de 
Brasília.  O conjunto é composto pela 
sede do CRP-DF e pelo auditório, 
locados em duas zonas distintas 
dispostas no mesmo pavimento.

CRITÉRIOS 
A arquitetura de espaços de trabalho é 
cada vez mais essencial para que o 
ambiente esteja em harmonia com as 
propostas da autarquia, com o bem 
estar dos colaboradores e que busque 
promover a simplificação dos 
processos por meio de espaços 
integrados. Através dessa análise, 
alguns critérios nortearam a proposta: 
a concepção de um espaço de 
acolhimento para o profissional de 
psicologia, a assimilação em projeto 

dos eixos desenhados na cidade de 
Brasília, a multiplicação da disposição 
e função dos ambientes, a modulação, 
setorização com clareza funcional e 
espacial, preocupação com controle de 
luz e ventilação, estabelecimento de 
identidade visual entre as duas zonas 
do conjunto (auditório e sede), 
acessibilidade, liberdade espacial, 
permeabilidade visual, sensibilidade 
com a escolha das cores e texturas, 
exploração do espaço em sua 
totalidade e, por fim, o controle de 

acessos.

PROPOSTA 
A área principal do CRP consta espaços 
que abrigam coordenações, 
presidência, áreas de apoio, salas de 
reuniões, área de trabalho integrada, 
recepção, copa e sanitários.  Criou-se 
uma estrutura modular, uma solução 
racionalista, se contrapondo com uma 
fita curvilínea marcante, que ilumina 
toda a sede, independente de sua 
compartimentação. Consta também o 

uso de curvas em alguns elementos e 
mobiliários, remetendo ao feminino.
O auditório cumpre função de sala 
multiuso, assembléia geral e plenária, 
com área livre aproximada de 100 m² e 
acesso controlado. Entre os ambientes 
de apoio estão sanitários, copa e 
cabine audiovisual. Os usuários podem 
ser acomodados em cadeiras e em 
uma arquibancada móvel, elaborada 
para flexibilização do espaço e 
armazenamento de móveis.  
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OTIMISMO

No auditório, há demolição de algumas vedações, nivelamento do piso com a área 
de apoio e construção de rampas de acesso acessíveis 

Na iluminação do auditório sobressaem placas acústicas circulares suspensas a 
diferentes alturas. Algumas são sólidas e com tratamento acústico, outras possuem 
iluminação. 

A concepção de um espaço que envolve a psicologia preceitua um 
estudo voltado para a neurociência aplicada à arquitetura, a fim 
de criar um espaço em que os usuários se sintam acolhidos, 
incluídos e pertencentes. Dessa forma, foi estudada e o projeto foi 
norteado por uma proposta cromática que se relaciona com os 
sensações e funções de cada ambiente. Aplica-se cores 
principalmente no piso em carpete e nos revestimentos em 
azulejo, boa parte obras de Athos Bulcão

PROPOSTA CROMÁTICA 

Roxo: junção de feminino e acolhimento 

Amarelo: associado à confiança e otimismo 

Laranja: representa o solo, a junção do vermelho (feminino) e o 
amarelo (luz solar). 

Vermelho: associado ao aquecimento, amor, intensidade e 
imponência 

Branco: associada à infinitas possibilidades de construção e ao 
diálogo.  

Verde: associado a saude, higiene e bem estar. 

Na sede, os pisos, as divisões internas e o forro existentes serão desconsiderados. 
Haverá construção de piso elevado e novas divisórias. Algumas delas criam dois 
blocos centrais, de altura abaixo das vigas, com cantos curvados.

A estrutura a partir de montantes segue a modulação de 60 x 60 cm para estruturar 
as placas que demarcam os ambientes fechados

A estrutura segue a modulação de 60 x 60 cm para estruturar as placas que 
demarcam os ambientes fechados

A iluminação da sede se dá através de uma grande estrutura curvilínea. Junto a ela, 
pendentes curvos, lineares e pontuais, abaixo das vigas, permitindo que a estrutura 
e todos os sistemas fiquem aparentes, incorporados ao todo. 
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A arquibancada do auditório é feita sob medida, sobre rodízios, projetada com 
depósito interno para armazenar as cadeiras do auditório, além de todo o mobiliário 
usado no terraço.

LAJE

VIGA

SUPORTE

PISO
ELEVADO

PISO
VINÍLICO

A altura dos pisos elevados de 15cm 
será mantida na sede e incorporada 
em parte do auditório. Isso permite 
passagem e distribuição de todas as 
instalações necessárias. A dimensão de 
cada piso é de 60x60 cm, o que gerou 
a malha norteadora da concepção do 
projeto. 

As vedações estão presentes em áreas 
de acessos mais restritos e que 
necessitam de tratamento acústico 
para conferir privacidade. São 
estruturadas a partir de montantes, 
que tendem a seguir a modulação do 
piso, intercalando cheios e vazios, 
vidros duplos com persianas 
embutidas e painéis opacos.
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A cobertura para proteção do terraço é movel e estruturada a partir de um perfil 
metálico nas vigas. Possui dois lados e funciona como uma vela de barco: uma parte 
fixa e outra com uma roldana que, quando tensionada, abre em forma triangular, 
como um leque. 
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