
 

Disponibilização de dados desidentificados do Cadastro Único 

 

Os dados do Cadastro Único (famílias e pessoas) para famílias com perfil de renda de até ½ 

salário mínimo per capita estão disponíveis no site do MDS, acompanhados por dicionário de 

variáveis e documento com detalhamento do plano amostral. 

 

Plano amostral 

A população alvo da amostragem proposta são as famílias pobres e seus componentes, 

registradas no Cadastro Único. A seleção da amostra de registros de famílias e pessoas foi 

realizada por amostragem probabilística do tipo estratificada, em múltiplos estágios.  

No primeiro estágio, os municípios foram avaliados quanto à quantidade de famílias no 

Cadastro Único. Foram criados dois grandes grupos de municípios (estratos), de acordo com a 

quantidade de famílias cadastradas, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Distribuição da quantidade de municípios no Cadastro Único,  

segundo grupos de municípios. Brasil, 2017. 

Grupos de municípios 

Municípios 

Quantidade 
Percentual  

(%) 

GM1 (101 a 5.000 famílias) 4.537 82,6 

GM2 (5.001 e mais) 958 17,4 

Total 5.495 100 

Fonte: MDS/SENARC/SAGI/DGI. 

 

Quase 82% dos municípios possuem entre 101 e 5.000 famílias cadastradas. Municípios com 

até 100 famílias cadastradas foram retirados do processo de amostragem, respeitando o 

princípio da prudência na divulgação dos dados. A Tabela 2 mostra o quantitativo de famílias 

cadastradas em cada um desses grupos de municípios (estratos).  

  



 

Tabela 2 – Distribuição da quantidade de famílias no Cadastro Único, 

segundo grupos de municípios. Brasil, 2017. 

Grupos de municípios 

Famílias 

Quantidade 
Percentual  

(%) 

GM1 (101 a 5.000 famílias) 4.096.579 18,4 

GM2 (5.001 e mais) 18.129.555 81,6 

Total 22.226.134 100 

Fonte: MDS/SENARC/SAGI/DGI. 

 

Partindo inicialmente da divisão dos municípios brasileiros, segundo número de famílias do 

Cadastro Único (Tabela 1), foram estabelecidos mais dois níveis de subdivisão, de modo a 

garantir a representatividade da amostra: UF e divisão administrativa (capital, demais 

municípios da RM ou RIDE e demais municípios da UF). O Fluxograma 1 ilustra o esquema de 

amostragem utilizado, em múltiplas etapas. 

 

Fluxograma 1 – Estratificação da amostra do Cadastro Único 

 

 

Para o grupo de municípios entre 101 e 5.000 famílias (GM1), foram selecionadas 20% das 

famílias em cada subdivisão da amostra. Para o grupo de municípios com mais de 5.000 

famílias (GM2), todos os municípios participaram da amostra, sendo selecionadas 20% das 

famílias registradas do Cadastro Único. 
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