
MULTIDISCIPLINARIDADE
Trabalho conjunto entre os 

diferentes setores e eixos do 
projeto, formando um percurso 
de empoderamento feminino.

INTEGRAÇÃO
Percurso integrador entre 

cada um dos eixos e 
setores, deixando de serem 
unidades e passando a ser 
um grupo, tendo cada qual 

suas particularidades.

UNIDADE
Cada margarida como um dos 
eixos orientadores do projeto 

(1. Atendimento e acolhimento; 
2. Reestruturação da vida 
da mulher; 3. Prevenção). 
Mostrando a autonomia e 
singularidade dos serviços 

oferecidos pelo Centro.

´

O terreno escolhido está situado no Estado do Rio Grande do Sul/BR, na 
cidade de Lajeado, que pertence a região do Vale do Taquari. Está localizada a 
aproximadamente 113 km da capital, Porto Alegre. 

Na cidade, ele está inserido no Bairro Centro, mais precisamente na Rua Júlio 
May. Possui geometria irregular que totaliza 1710,16m². 

Lajeado, é uma das cidades brasileiras que apresentam falta de articulação 
da rede de atendimento à mulher, já que hoje, estes serviços encontram-se 
espalhados pela cidade, e ambos não oferecem arquitetura de qualidade e 
humanizada as vítimas.

O tema proposto trata-se de um Centro Integrado de Atendimento e 
Acolhimento à Mulher, tendo como objetivo promover condições emocionais, 
físicas e de reestruturação da vida da mulher que procura o complexo, com o 
auxílio de profissionais especializados para cada uma das etapas.  

O intuito, é que a vítima possa buscar todos os serviços multidisciplinares de 
defesa e apoio à mulher em um único local, visto que, o que encontramos em 
Lajeado, é a oferta de assistência social e atendimento psicológico para a mulher, 
localizados de forma desordenada pela cidade, dificultando o processo de 
denúncia. Considera-se ainda, que hoje Lajeado responde direta e indiretamente 
por 5 municípios do Vale do Taquari.

O principal aspecto considerado na escolha do local,  foi a localização no bairro 
Centro da cidade, para que pudesse atender a todos os bairros do entorno. 

Considerou-se que o acesso deveria ser facilitado, uma vez que qualquer 
dificuldade afasta cada vez mais a mulher do enfretamento à violência. Em 
contrapartida, o acesso não deveria estar em um local de grande fluxo, para 
que a mulher não se sentisse exposta. 

A escolha foi influenciada também pela localização próxima a equipamentos 
importantes que complementam e se relacionam com o Centro. Além de estar 
localizado em área privilegiada pelos eixos de transporte público, supondo-se 
que este seja o principal meio de transporte destas mulheres. 

Como o Centro é uma instituição pública, houve a busca por terrenos que já 
fossem de domínio público, sendo este, um dos únicos lotes do entorno com esta 
característica.

No Brasil, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos.
Dados: FPA/SESC, 2010

20% das mulheres brasileiras são vítimas de agressão do 
seu cônjuge, e permanecem em silêncio.
Dados: OMS, 2002

Por dia, 13 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil.
Dados: IPEA, 2019 

A pandemia de COVID-19, trouxe 22,2% de aumento nos 
números de violência contra a mulher no Brasil, e 24,4% 
no Estado do Rio Grande do Sul.
Dados: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020

Parque dos 
Dick

Scherer 
Viagens

E.E.E.F.
Fernandes

Mesa 
Brasil 
SESC

Centro de 
Saúde

Junta Militar e 
CRAM (atual)

Brigada 
Militar Prefeitura 

Municipal 
de Lajeado

Sind. do Com. 
Varejista de 

Lajeado

Biblioteca 
Pública 

Municipal 
e Casa de 
Cultura

Secretaria de 
Educação de 

Lajeado

CREAS

CRAS

LINHA DO TEMPO
1932

No Brasil de 1932, a conquista 
do voto feminino é um marco 

notório de busca pela igualdade 
entre homens e mulheres.

1985
O primeiro equipamento público 

de defesa da mulher é implantado 
na cidade de São Paulo, a primeira 

Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher.

1988
A proteção e a igualdade de 

gênero são abordadas na nova 
Constituição Brasileira de 1988.

2006
É sancionada a Lei Maria da 

Penha, considerado um marco na 
proteção dos direitos humanos 

das mulheres.

2010
É inaugurado na cidade de Lajeado 

a Delegacia Especializada em 
Atendimento à Mulher.

2011
São estipuladas as Diretrizes 

Nacionais para Abrigamento de 
Mulheres em situação de violência. 2015

A alteração do Código Penal 
Brasileiro em 9 de março de 2015, 
qualifica os homicídios motivados 

por questões de gênero como 
feminicídios.

Considerando o levantamento topográfico fornecido pela Prefeitura Municipal, 
o terreno é consideravelmente plano, tendo 3 metros de desnível, há ainda a 
presença da cota 27m passando pelo terreno, que é tida como a cota de cheia da 
cidade de Lajeado, porém a mesma indica chance de inundação em média a cada 
13 anos. (ECKHARDT, 2008)

Mesmo a Avenida Benjamin Constant sendo a mais movimentada do entorno, não 
provém grandes ruídos no terreno. Fator importante, pois como o Centro possuirá 
espaço de abrigamento, é imprescindível que seja em um local sonoramente 
tranquilo.

De acordo com a Estação Meteorológica da Univates, os ventos sopram 
predominantemente na direção norte/nordeste no inverno, e sudeste no verão, 
com velocidade média de 3,9km/h.

O lote não possui edificações, apenas vegetações de pequeno e médio porte, não 
são nativas, e podem ser retiradas conforme a necessidade do projeto proposto, 
com a exceção de um Jerivá, localizado na testada do terreno, que é imune ao 
corte.

O entorno do terreno, é composto por construções antigas e se caracterizam 
pelas diversidades de usos, um reflexo do Plano Diretor da cidade. Observa-se que 
quanto mais próximo da Avenida Benjamin Constant, o uso passa a ser em grande 
parte de comércio, serviço e edifícios de uso misto. Destaca-se também o uso 
institucional presente nas imediações do lote escolhido.

As alturas do entorno variam, tendo como dominantes as alturas de um, dois 
e três pavimentos. Contudo, as alturas aumentam conforme aproxima-se da 
Avenida Benjamin Constant, isso porque a avenida em questão, é uma das vias 
mais importantes da cidade, incidindo em seu tráfego mais intenso.

Diagrama cota de cheia, topografia e entorno imediato.

Diagrama da trajetória solar no terreno.

Diagrama de alturas do entorno.
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Diagrama de usos do entorno.
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Mapa do Brasil, com 
destaque para o Rio Grande 

do Sul.

Mapa do Rio Grande do Sul, 
com destaque para o Vale do 

Taquari.

Mapa do Vale do Taquari, 
com destaque para a 
cidade de Lajeado.
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