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Cadastro	  Único	  em	  números
(Janeiro	  de	  2017)

• 15	  anos	  de	  existência	  (criado	  em	  2001)
• Rede	  interfederativa:	  União,	  Estados	  e	  Municípios
• Rede	  de	  atendimento:	  9.500	  pontos	  em	  todos	  os	  

municípios
• Famílias	  cadastradas:	   26.589.866	  
• Pessoas	  cadastradas:	   78.149.300
• Instrumento	  de	  identificação	  e	  caracterização	  das	  

famílias	  de	  baixa	  renda
• Atende	  mais	  de	  30	  programas	  e	  políticas	  sociais
• Registro	  com	  possibilidade	  de	  identificar	  17	  

Grupos	  Populacionais	  Tradicionais	  e	  Específicos	  
(GPTE)



Evolução	  do	  cadastramento	  
Brasil	  2006	  a	  2017	  (milhões	  de	  famílias)

14,8
16,3 17,7 18,9 20,1

21,7
24,2 25,2

27,3 26,7 26,5 26,1 27,4 26,6



Grupos	  Populacionais	  Tradicionais	  e	  
Específicos	  (GPTE)



Percentual	  de	  famílias	  de	  GPTE	  no	  
Cadastro	  Único	  (janeiro	  de	  2017)

2.149.254

24.440.612

Total	  GPTEs	  (8%)

Total	  Cadastro	  Sem	  
GPTE	  (92%)



Evolução	  do	  total	  de	  famílias	  GPTE	  no	  
Cadastro	  Único	  -‐ 2011	  -‐ 2017
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Famílias	  Cadastradas	  por	  GTPE	  

1.206.806

179.201

159.200

148.161

143.715

102.686

74.815

69.146

68.182 38.190
17.36511.543 5.590 5.271 4.959 Agricultores	  familiares

Pescadores	  artesanais
Quilombolas
Indígenas
Assentadas
Ribeirinhas
Catadores	  de	  material	  reciclável
Acampadas
Situação	  de	  rua
Extrativistas
Preso	  do	  sistema	  carcerário
Atingidas	  por	  empreedimentos
Comunidades	  de	  terreiro
Beneficiárias	  do	  PNCF
Ciganas



Famílias	  pertencentes	  a	  grupos	  populacionais	  
tradicionais	  e	  específicos
(Brasil	  e	  Amazônia	  Legal,	  Janeiro	  de	  2017)	  

GPTEs Brasil Amazônia	  Legal
Famílias %

Agricultores	  familiares 1.206.806	   238.241	   20%
Pescadores	  artesanais 179.201	   97.065	   54%
Quilombolas 159.200	   59.072	   37%
Indígenas 148.161	   82.249	   56%
Assentadas 143.715	   45.520	   32%
Ribeirinhas 102.686	   86.392	   84%
Catadores	  de	  material	  reciclável 74.815	   9.970	   13%
Acampadas 69.146	   16.523	   24%
Famílias	  em	  situação	  de	  rua 68.182	   1.778	   3%
Extrativistas 38.190	   34.452	   90%
Famílias	  de	  preso 17.365	   1.379	   8%
Atingidas	  por	  empreendimentos 11.543	   5.011	   43%
Comunidades	  de	  terreiro 5.590	   615	   11%
PNCF 5.271	   1.122	   21%
Ciganas 4.959	   337	   7%
Total	  de	  famílias	  GPTE 2.234.830	   679.726	   30%



Programas	  usuários	  do	  Cadastro	  Único	  



Famílias	  beneficiárias	  de	  programas	  sociais	  inscritas	  
no	  Cadastro	  Único	  (Brasil,	  dezembro	  de	  2015)

13.659.885

8.454.836

1.699.435 926.687 626.955 610.812 192.202 73.769

PBF Tarifa	  
Social	  de	  
Energia	  
Elétrica

BPC Minhas	  
Casa	  
Minha	  
Vida

Programa	  
Nacional	  

da	  
Reforma	  
Agrária

Carteira	  do	  
Idoso

Programa	  
Fomento

Programa	  
Bolsa	  
Verde



Famílias	  beneficiárias	  de	  programas	  sociais	  inscritas	  
no	  Cadastro	  Único	  (Amazônia	  Legal,	  dezembro	  de	  2015)

2.859.753

1.660.608

378.714 253.500 191.432 141.164 90.603 59.415 45.590



Prêmio	  Rosani Cunha	  -‐ Cadastro	  Único	  
(2016)

• Experiência	  vencedora	  na	  categoria	  Cadastro	  
Único	  e	  Diversidade	  Social:
– “Equipe	  Itinerante:	  28	  de	  Maio	  no	  Território	  das	  
Águas”	  (desde	  2014)	  

–Município	  de	  Muaná	  – PA
–Mapeamento	  socioterritorial georreferenciado
– Visita	  da	  equipe	  ao	  território	  para	  apresentar	  
ações	  e	  serviços	  à	  população	  e	  realizar	  
levantamento	  de	  demandas	  para	  futuras	  
intervenções



Programa	  Bolsa	  Família	  (PBF)
O	  PBF	  é	  um	  programa	  de	  transferência	  condicionada	  de	  renda	  que	  beneficia	  

famílias	  em	  situação	  de	  pobreza	  e	  extrema	  pobreza	  em	  todo	  o	  país.



Benefício	  
Básico
R$	  85

Benefício	  
Variável
0	  -‐15	  anos
R$	  39

(até	  5	  por	  
família)

Beneficio	  
Variável	  
Gestante
R$	  39

(até	  5	  por	  
família)

Beneficio	  
Variável	  
Nutriz
R$	  39

(até	  5	  por	  
família)

Beneficio	  
Variável	  

Adolescente
R$	  46

(até	  2	  por	  
família)

Benefício para	  
Superação	  da	  

Extrema	  
Pobreza

Pago	  a	  famílias	  
extremamente	  
pobres	  (renda	  
mensal	  por	  
pessoa	  de	  até	  
R$	  85).

Pago	  às	  
famílias	  com	  
renda	  mensal	  
de	  até	  R$	  170	  
por	  pessoa	  
com	  crianças	  
ou	  
adolescentes	  
de	  0	  a	  15	  anos	  
de	  idade.

Pago	  às	  
famílias	  com	  
renda	  mensal	  
de	  até	  R$	  170	  
por	  pessoa	  
que	  tenham	  
grávidas.	  
Nove	  parcelas	  
mensais.	  
Pago	  apenas	  
se	  a	  gravidez	  
for	  
identificada	  
pela	  área	  de	  
saúde.

Pago	  às	  
famílias	  com	  
renda	  mensal	  
de	  até	  R$	  170	  
por	  pessoa	  
que	  tenham	  
crianças	  com	  
idade	  entre	  0	  
e	  6	  meses.	  
Seis	  parcelas	  
mensais.	  	  
A	  criança	  
precisa	  ter	  
seus	  dados	  
incluídos	  no	  
Cadastro	  
Único	  até	  o	  
sexto	  mês	  de	  
vida.

Pago	  a	  famílias	  
do	  PBF	  (com	  
renda	  mensal	  de	  
até	  R$	  170,00	  
por	  pessoa)	  que	  
tenham	  
adolescentes	  
entre	  16	  e	  17	  
anos.

Pago	  a	  famílias	  
do	  PBF	  que	  
continuem	  com	  
renda	  mensal	  
por	  pessoa	  
inferior	  à	  R$	  85,	  
mesmo	  após	  
receberem	  
outros	  
benefícios.
Calculado	  de	  
acordo	  com	  a	  
renda	  e	  
quantidade	  de	  
pessoas	  da	  
família.



Famílias	  beneficiárias	  2003-‐2017
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Evolução	  anual	  do	  número	  de	  famílias	  beneficiárias	  do	  PBF	  	  
Brasil,	  2003	  a	  2017	  (em	  milhões)



Perfil	  etário	  do	  beneficiários
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Percentual	  de	  beneficiários	  do	  PBF	  por	  faixas	  etárias
Brasil,	  março/2017



Valor	  médio	  do	  benefício
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Evolução	  do	  valor	  médio	  do	  benefício	  do	  PBF,	  em	  reais	  (R$)	  
Brasil,	  2003	  a	  2017



O	  PBF	  na	  Amazônia	  Legal	  

• Amazônia	  Legal:	  corresponde	  à	  área	  dos	  estados	  
da	  Região	  Norte	  (Acre,	  Amapá,	  Amazonas,	  Pará,	  
Rondônia,	  Roraima	  e	  Tocantins),	  acrescidos	  da	  
totalidade	  do	  estado	  de	  Mato	  Grosso	  e	  dos	  
municípios	  do	  estado	  do	  Maranhão	  situados	  a	  
oeste	  do	  meridiano	  44º	  O.	  

• Em	  sua	  configuração	  atual,	  equivale	  a	  área	  de	  
atuação	  da	  SUDAM.

• 772	  municípios	  compõem	  a	  Amazônia	  Legal



Famílias	  beneficiárias	  PBF	  na	  Amazônia	  
Legal	  – UF,	  março	  2017



Programa	  Bolsa	  Família	  na	  Amazônia	  Legal	  
Março/2017



Famílias	  de	  grupos	  prioritários	  no	  PBF	  
Amazônia	  Legal	  – UF,	  março	  2017



Famílias	  beneficiárias	  do	  PBF	  pertencentes	  a	  grupos	  
prioritários	  -‐ Amazônia	  Legal,	  Total	  e	  UF,	  

março/2017

Indígenas Quilombolas

Famílias	  com	  
pessoas	  libertas	  de	  
situação	  análoga	  à	  
de	  trabalho	  escravo

Famílias	  com	  
pessoas	  catadoras	  

de	  material	  
reciclável

Famílias	  com	  
pessoas	  em	  situação	  
de	  trabalho	  infantil

Total

AMAZÔNIA	  LEGAL 62.551 42.956 7.400 7.235 20.261 138.798 4,15 85,47% 576.245

AC 3.410 0 73 38 446 3.944 5,05 82,02% 19.899

AM 30.792 337 712 3.686 2.510 37.710 4,45 86,86% 167.773

AP 636 453 91 74 154 1.406 4,68 91,96% 6.582

PA 4.176 12.163 2.205 2.058 4.941 25.041 4,12 86,74% 103.246

RO 1.426 125 253 224 189 2.202 4,51 90,01% 9.930

RR 9.478 10 109 49 193 9.758 4,48 87,91% 43.704

TO 2.093 779 398 88 652 3.989 4,42 86,66% 17.633

MA 4.823 28.321 3.032 455 10.592 46.628 3,64 83,12% 169.780

MT 5.717 768 527 563 584 8.120 4,64 84,37% 37.698

UF

Número	  de	  famílias	  por	  grupo	  prioritário	  ao	  qual	  pertencem

Número	  médio	  de	  
pessoas	  nas	  famílias

%	  de	  responsáveis	  
familiares	  (RF)	  do	  
sexo	  feminino

Número	  de	  pessoas



Condicionalidades

Saúde	  
• Acompanhamento	  do	  calendário	  vacinal,	  do	  

crescimento	  e	  desenvolvimento	  de	  crianças	  menores	  
de	  7	  anos;	  

• Pré-‐natal	  para	  gestantes.	  
Educação
• Frequência	  escolar	  mensal	  mínima	  de:	  

– 85%	  para	  faixa	  etária	  de	  6	  a	  15	  anos;	  
– 75%	  para	  jovens	  de	  16	  e	  17	  anos	  (BVJ).	  

Objetivo:	  estimular	  o	  exercício	  dos	  direitos	  sociais	  básicos



Condicionalidades	  em	  educação
Setembro	  2016

Mais	  de	  14,9	  milhões	  de	  
estudantes	  no	  PBF	  acompanhados	  
na	  Educação

Mais	  de	  3,3	  milhões	  de	  
estudantes no	  PBF	  acompanhados	  
na	  Educação	  na	  Amazônia	  Legal

95,2%	  dos	  beneficiários	  de	  
6	  a	  17	  anos	  cumpriram	  as	  
condicionalidades	  

97,7%	  dos	  beneficiários	  de	  
6	  a	  17 anos	  cumpriram	  as	  
condicionalidades	  na	  
Amazônia	  Legal	  

Condicionalidades:	  frequência	  de	  85%	  
para	  alunos	  de	  6	  a	  15	  anos	  e	  de	  75%	  para	  
alunos	  de	  16	  e	  17	  anos	  



Condicionalidades	  em	  saúde
2ª	  Vigência	  2016

5,2	  milhões	  de	  crianças	  com	  
saúde	  acompanhada	  

1,7	  milhões	  de	  crianças	  com	  saúde	  
acompanhada

99%	  com	  calendário	  de	  vacinação	  
em	  dia	  

82%	  com	  acompanhamento	  do	  
crescimento

88%	  com	  acompanhamento	  do	  
crescimento

98,4%	  com	  calendário	  de	  vacinação	  
em	  dia

Brasil	   Amazônia	  Legal	  	  



Perspectivas	  do	  Bolsa	  Família	  e	  do	  Cadastro	  
Único	  em	  2017

• Continuidade	  das	  ações	  de	  aperfeiçoamento	  da	  gestão	  
do	  PBF	  e	  do	  Cadastro	  Único	  

• Ampliação	  dos	  cruzamentos	  para	  todo	  o	  Cadastro	  Único
• Qualificação	  das	  informações	  cadastrais	  para	  todos	  os	  

Programas	  Usuários	  do	  Cadastro	  Único
• Automatização	  dos	  processos	  de	  cruzamentos	  de	  dados	  
• Implementação	  das	  novas	  diretrizes	  definidas	  em	  revisão	  

normativa	  do	  Cadastro	  Único	  e	  do	  Programa	  Bolsa	  
Família

• Aperfeiçoamento	  das	  estratégias	  de	  comunicação	  para	  
ampliação	  do	  conhecimento	  das	  regras	  do	  Programa	  



Perspectivas	  do	  Bolsa	  Família	  e	  do	  
Cadastro	  Único	  em	  2017

Novo	  site	  do	  Programa	  Bolsa	  Família	  (www.mds.gov.br/bolsafamilia)


