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a oferta de serviços e benefícios 
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Base de dados 

mensal 
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municípios 

CADASTRO ÚNICO 

Rede de 

programas e 

políticas sociais 



CADASTRO ÚNICO 
• Mapa da população de 

baixa renda no Brasil; 
 

• Mais de 27 milhões de 
famílias cadastradas, 
correspondendo a mais de 
80 milhões de pessoas; 

 
• Mais de 30 programas ou políticas sociais federais que 

utilizam as informações do Cadastro Único; 
 
• Rede de atendimento: 9.500 pontos em todos os 

municípios. 
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Famílias pobres 

(renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170,00)

Famílias com renda por pessoa entre R$ 170,01 e 

1/2 s.m.

Famílias com renda por pessoa maior que 1/2 

s.m. e renda total de até 3 s.m.

Famílias com renda por pessoa maior que 1/2 

s.m. e com renda total maior que 3 s.m.

Total de famílias

Famílias extremamente pobres (renda por pessoa 

de até R$ 85,00)

CADASTRO ÚNICO 



Cadastro Único – Perfil 

Fonte: Cadastro Único, fevereiro/2017. 
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Gráfico 1 - Distribuição percentual das famílias cadastradas por faixa de renda - Brasil e Grandes Regiões, 
fevereiro/2017 
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Cadastro Único – Perfil 

Fonte: Cadastro Único, fevereiro/2017. 
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Gráfico 2 - Evolução do total de famílias pertencentes a grupos 
tradicionais e específicos (GPTE) - Brasil, 2011 a 2017 



USO DAS FERRAMENTAS DO 
CADASTRO ÚNICO: 

CECAD E SETOR CENSITÁRIO 



SIGILO 

Os dados de identificação das famílias do Cadastro 
Único são sigilosos e somente poderão ser utilizados 
para as seguintes finalidades: 

 formulação e gestão de políticas públicas; e 

 realização de estudos e pesquisas. 

São vedadas a cessão e a utilização dos dados do 
Cadastro Único com o objetivo de contatar as famílias 
para qualquer outro fim que não aqueles indicados 
neste artigo. 



SIGILO 

Para disciplinar os procedimentos de disponibilização 
dos dados identificados do Cadastro Único, o MDS 
publicou a Portaria nº 10, de 31 de janeiro de 2012. 

Para a cessão desses dados, é necessário: 

 Solicitação formal, indicando a finalidade do uso dos 
dados; 

Assinatura de Termo de Responsabilidade e de 
Termos de Compromisso de Manutenção de Sigilo 

 



CECAD  
Consulta Extração Seleção de Informações do CADÚNICO 

Permite conhecer as características 
socioeconômicas das famílias e pessoas 
incluídas no Cadastro Único (domicílio, faixa 
etária, trabalho, renda etc.) bem como saber 
quais famílias são beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. 



CECAD permite ainda: 

Realizar consultas e tabulações com os dados e 
identificar as principais vulnerabilidades da 
população, de forma a subsidiar os planos de 
ação; 

Conhecer a realidade socioeconômica das 
famílias inseridas no Cadastro Único; 

Acessar informações sobre as características do 
domicílio, o acesso a serviços públicos pelo 
núcleo familiar e para cada um dos componentes 
da família. 

 



Pré-requisito 

Para utilizar corretamente o CECAD, 
inicialmente, é importante que o usuário 
conheça os conceitos e variáveis do Cadastro 
Único, o que pode ser feito por meio da leitura 
do dicionário de variáveis e dos manuais de 
orientação para o cadastramento das famílias 

 



Modalidades de acesso 

CECAD COM PBF - apresenta defasagem 
temporal de cerca de dois meses em relação 
ao Sistema de Cadastro Único. 

 

CECAD SEM PBF -  apresenta defasagem de 
cerca de um mês em relação ao Sistema de 
Cadastro Único. Está disponível apenas para 
gestores e técnicos dos programas usuários.  



Como acessar o CECAD? 

 Pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 
(SIGPBF) – acesso para Gestores do Programa Bolsa Família 

 www.mds.gov.br/sigpbf 

Via Sistema de Autorização e Autenticação (SAA) no 
Portal da SAGI – acesso para profissionais da assistência 
social e programas usuários do Cadastro Único 

 aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/auth/index.php 

 Tabulador de Informações do CadÚnico (TABCAD) – 
acesso aberto 

 aplicacoes.mds.gov.br/sagi/tabcad 
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Tutorial CECAD 

Curso de acesso livre para qualquer 
interessado. 

 

Pode ser acessado na página da capacitação 
da Senarc/MDS: 

 
http://www.mds.gov.br/ead/ava/mod/resource/view.php
?id=2171 

http://www.mds.gov.br/ead/ava/mod/resource/view.php?id=2171
http://www.mds.gov.br/ead/ava/mod/resource/view.php?id=2171


PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 

 

 Tabulador: permite o cruzamento de duas variáveis 
do Cadastro Único e a aplicação de filtros para 
pesquisa. 

 Frequência simples: permite a tabulação de apenas 
uma variável do Cadastro Único e a aplicação de 
filtros para pesquisa. 

 Extrator de dados: permite extrair a base de famílias 
e pessoas inscritas no Cadastro Único no estado ou 
município, em formato CSV. 

 Busca nome/NIS: permite consultar os dados de 
uma pessoa/família no Cadastro Único.  

 



EXEMPLOS DE USO 
 DO CECAD 



EXEMPLO 1 

A prefeitura de Natal, RN, está planejando 
ações para ampliar o acesso das pessoas em 
situação de rua e beneficiárias do Programa 
Bolsa Família à rede de serviços 
socioassistenciais. 



TABULADOR 1 

Selecione Tabulador > Família e Pessoa 

1. Selecione o Estado e o Município. 

2. Selecione as 
duas variáveis a 
serem investigadas 

3. Selecione a forma do resultado: valor 
absoluto ou percentual 

Mês de referência  
do Cadastro Único. 



RESULTADO 1 

Interpretação dos dados: 

É possível extrair a lista das famílias 
ou pessoas indicadas no resultado. 



Extração dos dados analíticos (lista de famílias) 

Dois arquivos são baixados em formato CSV: 
- Dicionário de variáveis 
- Base de dados  



Extração dos dados analíticos (lista de famílias) 

No arquivo, é possível identificar as famílias, endereço e 
outras informações sociais: 



EXEMPLO 2 

O estado de Pernambuco está organizando 
ação de atualização cadastral de famílias 
indígenas e precisa identificar o número de 
indígenas com cadastro desatualizado, dando 
prioridade para as famílias em situação de 
extrema pobreza. 



TABULADOR 2 

Selecione Tabulador > Família e Pessoa 

1. Selecione o Estado 

2. Selecione as 
duas variáveis a 
serem investigadas 

3. Marque a opção “Filtros” 

4. Marque o filtro de 
família indígena “Sim”. 



RESULTADO 2 

Interpretação dos dados: 

Número de famílias indígenas com cadastro desatualizado em Pernambuco: 1.925 
Dessas, 1.234 estão em situação de extrema pobreza. 



EXEMPLO 3 

A Secretaria de Assistência Social de Água 
Branca, PB, quer planejar suas ações a partir 
de um estudo detalhado da população de 
baixa renda do município com base nos dados 
do Cadastro Único. 



Extrator Dados 3 

1. Selecione o Estado e o Município, se for o caso. 

Selecione Extrator de Dados > Família e Pessoa 

3. Selecione a base para ser extraída: lista de 
domicílio (famílias) ou lista de pessoas. 

2. Clique em extrair. 



EXEMPLO 4 

No município de Abaíra, BA, a Secretaria de 
Educação pediu à Secretaria de Assistência 
Social que indicasse famílias quilombolas para 
participarem do Programa Brasil Alfabetizado, 
que visa universalizar a alfabetização e o 
acesso ao ensino fundamental para pessoas 
com 15 anos ou mais. 



TABULADOR 4 

Selecione Tabulador > Família e Pessoa 

1. Selecione o Estado e o município 

2. Selecione as 
duas variáveis a 
serem investigadas 

3. Marque a opção “Filtros” 

4. Marque os filtros de Faixa 
etária desejados (maiores de 
15 anos) 



RESULTADO 4 

Interpretação dos dados: 

Número de quilombolas com perfil para participar do 
Programa Brasil Alfabetizado: 292 



EXEMPLO 5 

 
A Secretaria de Assistência Social Aracaju, SE, 

quer localizar as famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza que têm pessoas 
com deficiência, com objetivo de planejar 
ações inclusivas para esse público. 



TABULADOR 5 

Selecione Tabulador > Família e Pessoa 

1. Selecione o Estado e o município 

2. Selecione as 
duas variáveis a 
serem investigadas 

3. Selecione a forma do resultado: valor 
absoluto ou percentual 



RESULTADO 5 

Interpretação dos dados: 

Número de famílias com pessoas com deficiência e em 
situação de pobreza ou extrema pobreza: 1.581 



EXEMPLO 6 

 O município de Açailândia, MA, quer 
identificar o total de famílias que podem ser 
beneficiárias da Tarifa Social de Energia 
Elétrica (famílias com renda per capita até 
meio salário mínimo e com cadastro 
atualizado). 



TABULADOR 6 

Selecione Tabulador > Família e Pessoa 

1. Selecione o Estado e o município 

2. Selecione as 
duas variáveis a 
serem investigadas 

3. Marque a opção “Filtros” 

4. Marque os filtros de 
atualização cadastral 
(até 24 meses) 



RESULTADO 6 

Interpretação dos dados: 

Número de famílias que podem ser beneficiárias da 
TSEE: 17.088 



Melhorias no CECAD 
 

CADASTRO ÚNICO EM  
NÍVEL DE SETOR CENSITÁRIO 



Cadastro Único em Nível de Setor Censitário 

 V7 implantada com os conceitos Cadastro Nacional de 
Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), mas sem a 
padronização na entrada do dado. 

 Em parceria com o IBGE, foi realizado o cruzamento fonético 
de todos os endereços do Cadastro Único com a base do 
CNEFE, para atribuição do setor censitário. 

O que é "setor censitário"? - O setor é a menor unidade 
territorial formada por área contínua, com dimensão adequada à 
realização da coleta de dados por um recenseador. O setor 
constitui um conjunto de quadras, no caso de área urbana, ou 
uma área do município, no caso de uma área não urbanizada. 
Para o Censo 2010, o país foi dividido em cerca de 314 mil 
setores censitários. 



Distrito: Morumbi 

Setor Censitário (35503085400xxxx) 
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desenvolvimento 
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endereços do 
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CNEFE e CEP 

(2017) 

HISTÓRICO 

 Batimento fonético que utiliza diversas 

combinações das partes do endereço como 

chave do pareamento;  

 Há mais de 300 mil setores censitários no 

CNEFE; 

 Pareamento dos endereços típicos; endereços 

de Brasília e parte de Palmas; endereços 

rurais e de rodovias; endereços em áreas 

limítrofes de municípios. 



MDS 
Cadastro Único 

 
27.720.074 

(1/3 do CNEFE) 

IBGE 
CNEFE 

Mais de  
87 milhões  

de endereços 

Endereço 
 
UF 
Município 
Logradouro 
    Tipo 
    Título 
    Nome 
Número 
Complemento 
CEP 
Localidade 

PAREAMENTO 



22.720.074 27.578.385 82,4%

2.276.341 2.853.245 79,8%

196.547 243.294 80,8%

98.669 125.623 78,5%

462.325 585.549 79,0%

77.466 93.554 82,8%

1.136.904 1.422.492 79,9%

79.724 97.982 81,4%

224.706 284.751 78,9%

9.243.184 11.530.822 80,2%

1.187.946 1.499.667 79,2%

537.650 707.842 76,0%

1.512.065 1.811.894 83,5%

535.239 631.147 84,8%

638.209 812.091 78,6%

1.514.491 1.859.336 81,5%

502.275 666.723 75,3%

353.284 456.342 77,4%

2.462.025 3.085.780 79,8%

7.254.459 8.425.477 86,1%

2.268.350 2.595.495 87,4%

373.897 456.279 81,9%

1.344.290 1.625.724 82,7%

3.267.922 3.747.979 87,2%

2.335.369 2.776.501 84,1%

1.060.191 1.241.115 85,4%

368.825 447.864 82,4%

906.353 1.087.522 83,3%

1.610.721 1.992.340 80,8%

375.758 438.638 85,7%

402.589 497.087 81,0%

667.113 830.638 80,3%

165.261 225.977 73,1%

                Tocantins

Brasil, Regiões, Unidades da Federação e 

Municípios

  Brasil

        Região Norte

                Rondônia

                Acre

                Amazonas

                Roraima

                Pará

                Amapá

Setor censitário 

atribuído

Total de famílias 

cadastradas

Proporção de 

famílias com setor 

censitário 

atribuído

                Minas Gerais

        Região Nordeste

                Maranhão

                Piauí

                Ceará

                Rio Grande do Norte

                Paraíba

                Pernambuco

                Alagoas

                Sergipe

                Bahia

        Região Sudeste

                Distrito Federal

                Espírito Santo

                Rio de Janeiro

                São Paulo

        Região Sul

                Paraná

                Santa Catarina

                Rio Grande do Sul

        Região Centro-Oeste

                Mato Grosso do Sul

                Mato Grosso

                Goiás

RESULTADOS 



 Consideramos os domicílios não localizados no CNEFE 
como um indicador de exclusão social. 

 A hipótese é de que os endereços de pior qualidade são 
aqueles dos domicílios mais precários e que abrigam as 
famílias mais vulneráveis. 

 Esses domicílios também recebem menos as cartas de 
comunicação do Cadastro Único, PBF, reforçando a sua 
vulnerabilidade. 

 

Comparação localizados e não localizados 

IMPORTÂNCIA DO CORRETO PREENCHIMENTO DOS 
ENDEREÇOS DO CADASTRO ÚNICO. 



COMO APRESENTAR INFORMAÇÕES 
GEORREFERENCIADAS, CONSIDERANDO A 
ATUALIZAÇÃO SEMESTRAL? 
 
INDICADORES? PROPORÇÕES? 
 
QUAIS AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E 
ESTADOS? 





Proporção de famílias com acesso a 

serviços públicos básicos (acesso 

simultâneo aos serviços de 

abastecimento de água, coleta de lixo, 

escoamento sanitário e energia 

elétrica) identificadas com setor 

censitário  



MAPA DO 
MUNICÍPIO/UF 

Nome do município ou UF 
 
• População 
• Número de famílias cadastradas 
• Número de famílias cadastradas com 

setor censitário atribuído 
• Número de famílias cadastradas sem 

setor censitário atribuído 

Dados gerais GPTE Escolaridade Acesso a serviços Programas Sociais 

% de famílias por 
faixa de renda; 
% de famílias por 
faixa de renda e 
faixa de 
atualização 
cadastral; 
% de famílias 
incluídas. 

% de famílias com 
acesso a água 
adequada; acesso 
a energia elétrica 
adequada; acesso 
a saneamento 
básico; acesso a 
coleta de lixo 
adequada; acesso 
a serviços básicos 
adequados. 

% de 
famílias 
GPTE 
(quais 
grupos 
separar?) 

 

% de RF por 
anos de 
estudo 

% de famílias 
cadastradas que 
são beneficiárias 
do PBF; TSEE; 
PMCMV... 



 

Obrigada! 
 

 


