
Números de acolhidos em todo país 

com crescimento de pelo menos 5%, se 

comparado ao ano de 2019;

SP, RS e MG, nessa ordem, seguem 

como os estados com maior número de 

menores acolhidos;

Cerca de 80% dos lares de acolhimento no 

RS não possuem condições adequadas 

aos menores;

O    número de pretendentes para 

adotar é superior ao número de crianças 

cadastradas para adoção;
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O Sistema Nacional de Adoção foi implementado em 2019 e nasceu da união de dados do Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA) com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), sendo 

regulamentado pela Resolução 289/2019 do CNJ. 

Pelo sistema, as varas de infância e juventude têm uma visão integral do processo da criança e 

adolescente desde sua entrada no sistema de proteção até a sua saída, quer seja pela adoção, quer 

seja pela reintegração familiar. São os dados destes processos que foram unificados eletronicamente e 

agora são consolidados em tempo real.

Acerca da realidade das centenas de crianças e jovens em lares de acolhimento, em âmbito geral no 

país:

Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA

PROJETO MORADA
Centro de Acolhimento ao Menor Passível a Adoção

• PRÉ FABRICAÇÃO • 

Método Construtivo mais econômico, sustentável e 

eficiente, aplicado por meio da Estrutura em Aço.

Componentes produzidos na indústria para apenas 

serem montados no local final.
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• UNIDADES MODULARES • 

Arquitetura Modular criada a partir de células com 

dimensionais pré estabelecidos: 

2.5x5.0, 2.5x7.5 e 2.5x3.75 (m)

Ambientes definidos conforme modulações;

• PROJETO MORADA • 

Criação do Abrigo Institucional destinado a uma 

parcela das centenas de jovens e crianças carentes de 

acolhimento no Brasil.

Capacidades estipulada: 40 menores. 

A ADOÇÃO
O processo de adoção no Brasil, em termos legais, nos remete ao início do século 20. O Código Civil 

tratou pela primeira vez do assunto no ano de 1916, embora seja previsto no país desde 1828. No 

decorrer dos anos, a Lei de Adoção passou por diversas alterações, ganhando contornos atuais com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988. No entanto, apenas em 1990 é criado Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que prevê em seus artigos o procedimento de adoção. 

A promulgação de uma série de leis tornou legítimo e consistente o direito de toda criança ou 

adolescente passível a adoção, ter a oportunidade de viver em família, com acesso digno à saúde, 

alimentação, educação e lazer.

Embora sejam inúmeras as famílias que buscam a adoção no país, de acordo com dados do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), existem no Brasil aproximadamente 35 mil crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento. Desse total, apenas 9.5 mil estão no Cadastro Nacional de Adoção (CNA).  

Como parte dessa configuração, o Rio Grande do Sul é o 2° estado com o maior número de crianças 

incluídas no cadastro - cerca de 1500 menores no total.

Sendo assim, o objetivo central da proposta projetual é proporcionar a esses menores um ABRIGO 

INSTITUCIONAL, com condições dignas a vivenciar um ambiente com qualidade arquitetônica e que 

funcionalmente supra todas as necessidades dessas crianças e jovens.

AS ESTATÍSTICAS NO BRASIL

Estimativa de Menores por Etnia:

1. Etnia Branca

2. Etnia Negra

3. Etnia Amarela

4. Etnia Parda

5. Etnia Indígena

33,30 %

16,60 %

0,18 %

49,50 %

0,30 %

Total de menores em situação de acolhimento: 34.470 (abril/ 2020)

Estimativa de Menores por Região:

1. Região Norte

2. Região Nordeste

3. Região Centro

4. Região Sudeste

5. Região Sul

2.180

5.000

2.750

16.700

7.840


