
• Mapa das famílias mais pobres do Brasil 
• Base do Brasil Sem Miséria 

18 programas que utilizam o Cadastro Único  

Cadastro Único no BRASIL SEM MISÉRIA 



Cadastro Único e o Programa Água Para Todos 

• Meta de universalização do acesso à água para consumo na 
área rural das famílias do semiárido 

 
• Identificação da demanda por meio das informações do 

Cadastro Único sobre acesso á água 
 
• Público alvo: Famílias de comunidades rurais dispersas que 

não têm acesso ou acesso precário à água de qualidade, 
inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até 
R$ 140,00 

 
• Demanda de 750 mil famílias sem água 
 



Cadastro Único e o Programa Luz Para Todos 

• Identificação das ligações realizadas desde 2011 em domicílios 
extremamente pobres, de acordo com informações do Cadastro 
Único 
 

• Identificação de demanda de domicílios que informam não ter 
acesso a energia elétrica no Cadastro Único  
 

• Lista de cadastrados com identificação familiar e de localidade 
enviada para as concessionárias de energia elétrica 
 

• Há também uso do Cadastro Único para concessão e 
manutenção do benefício Tarifa Social de Energia Elétrica 



Cadastro Único e ATER 

• Assistência Técnica e Extensão Rural no modelo BSM – Educação não 
formal para auxiliar agricultores familiares, quilombolas, indígenas, 
extrativistas e pescadores artesanais a melhorarem suas atividades 
produtivas 

 
• Público alvo: famílias extremamente pobres que exercem atividades 

de agricultura familiar e que estejam cadastradas no Cadastro Único e 
portadoras da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)  
 
 

• Modelo BSM com maior intensidade de acompanhamento e 
realização de mais etapas de assistência: 
1. Agente ATER: diagnóstico da situação atual 
2. Projeto produtivo detalhado, com metas 
3. Visitas periódicas para acompanhamento das famílias (dicas para 

comercialização dos excedentes) 
 

 



Cadastro Único e Creches do Brasil Carinhoso 
 
• Crianças de até 48 meses beneficiárias do PBF (Cadastro Único) 

em creches públicas ou conveniadas – 50% adicional do FUNDEB 
a partir da informação no SIMEC da existência dessas crianças 
ou abertura de novas vagas para esse público (MDS) 
 

• Antecipação dos recursos FUNDEB pelo MEC – não é necessário 
aguardar os resultados do Censo Escolar da Educação Básica 
 

• Cadastro Único/PBF utilizado em nível local para cruzamento 
nas Prefeituras (trabalho das Secretarias de Educação e de 
Assistência Social) e como parâmetro de auditoria das 
informações prestadas pelos gestores municipais 
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