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Uso de ferramentas informacionais para subsidiar o monitoramento de políticas 

de Desenvolvimento Social

- Apresentação geral de ferramentas informacionais do Ministério

- Estudos de casos reais de uso dos dados

- Manipulação das principais ferramentas 

PROPOSTA DA OFICINA



Ministério da 
Cidadania

Secretaria Especial 
de Desenvolvimento 

Social (SEDS)

Secretaria Especial 
do Esporte (SEESP)

Secretaria Especial 
da Cultura (SECULT)

Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação (SAGI)



Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

SAGI

Departamento de 
Avaliação

DA

Departamento de 
Monitoramento

DM

Departamento de 
Gestão da 

Informação

DGI

Departamento de 
Disseminação da 

Informação

DFD

Departamento 
do Cadastro 

Único

DECAU

Chefia de 
Gabinete

Pesquisas de 
avaliação de 

impacto

Desenvolvimento de 
indicadores

Dimensionamento 
de população 

elegível

Elaboração de 
sistemas para 
visualização, 

manipulação e 
integração das bases 

de dados

Capacitação e 
formação de agentes 

públicos e sociais

Gestão do Cadastro 
Único e de processos 

relacionados a ele



PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

Entendimento do 
negócio

Capacidade e 
possibilidade de 
explorar dados

CONHECIMENTO

Definir o problema

Formular a pergunta 
certa

Tomar decisões 
mais eficazes



NÃO CONHECE OU NUNCA USOU

53%

CECAD RI Social

54%

MOPS

89% 80%

VisData

180 respondentes que trabalham na Assistência Social em Estados ou Municípios



Produção de conhecimento

EXPLORANDO DADOS COM FERRAMENTAS DA SAGI

MOPS

Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS) é um portal de acesso livre que reúne e organiza 
informações sobre a disponibilidade de serviços, equipamentos públicos e programas sociais identificados 
em municípios, microrregiões e estados no país.

CECAD 2.0

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 PBF.



O seu CRAS atende as famílias do Cadastro Único 

georreferenciadas a 2 km de raio do equipamento?

Exemplo do CRAS Outeiro de Belém/PA? 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO



Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Outeiro (Belém/PA)

MOPS >  Alterar local >  Pará > Belém > Ver mapa do município  > Clique no CRAS Outeiro > Selecione um raio de 2 Km



Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Outeiro (Belém/PA)

CECAD 2.0 >  EXPLORAR >  CRAS/CREAS localidade  >  Pará > Belém > CRAS/CREAS  > Consultar



Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Outeiro (Belém/PA)

MOPS >  Alterar local >  Pará > Belém > Ver mapa do município  > Clique no CRAS Outeiro > Selecione um raio de 2 Km



Será que o CRAS Outeiro (Belém/PA) atende grande parte das famílias cadastradas no Cadastro 

Único georreferenciadas a 2 km de raio do CRAS?

• Por que essa diferença?

• Alguma relação moradia x trabalho?

• Diferença temporal entre as fontes de informações (dado do CECAD é mais atualizado)?

Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Outeiro (Belém/PA)

CECAD 2.0 MOPS

1.540
famílias inscritas no Cadastro Único estão 

referenciadas ao CRAS Outeiro de Belém/PA

3.425
famílias inscritas no Cadastro Único residem em 
um raio de 2 km de distância do CRAS Outeiro de 

Belém/PA



O seu CRAS atende as famílias do Cadastro Único 

georreferenciadas a 2 km de raio do equipamento?

Exemplo do CRAS Centro de Gravataí/RS? 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO



MOPS >  Alterar local >  Rio Grande do Sul > Gravataí  > Ver mapa do município  > Clique no CRAS Centro > Selecione um raio de 2 Km

Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Centro (Gravataí/RS)



CECAD 2.0 >  EXPLORAR >  CRAS/CREAS localidade  >  Rio Grande do Sul > Gravataí > CRAS/CREAS  > Consultar

Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Centro (Gravataí/RS)



Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Centro (Gravataí/RS)



Será que o CRAS Centro (Gravataí/RS) atende grande parte das famílias cadastradas no 

Cadastro Único georreferenciadas a 2 km de raio do CRAS?

• Por que essa diferença?

• Alguma relação moradia x trabalho?

• Diferença temporal entre as fontes de informações (dado do CECAD é mais atualizado)?

Cruzamento MOPS x CECAD  - CRAS Centro (Gravataí/RS)

CECAD 2.0 MOPS

5.967
famílias inscritas no Cadastro Único estão 

referenciadas ao CRAS Centro de Gravataí/RS

1.402
famílias inscritas no Cadastro Único residem em 
um raio de 2 km de distância do CRAS Centro de 

Gravataí/RS



MOPS

Diagnóstico Socioterritorial a um determinado raio (em km) de um equipamento público selecionado inclui 
informações do Cadastro Único e do Censo Demográfico do IBGE.

- Total de famílias cadastradas
- Total de famílias com até 2 anos de atualização no cadastro
- Total de famílias em situação de Extrema Pobreza
- Total de famílias em situação de Pobreza
- Total de famílias de Baixa Renda
- Total de famílias com renda per capita acima de ½ S.M.
- Total de famílias com benefícios do PBF
- Total de famílias com informação de membros com deficiência
- Total de pessoas cadastradas
- Total de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias PBF
- Total de pessoas por faixa etária pré determinada (caso a 

seleção seja de um Setor Censitário)

- População residente em domicílios particulares permanentes
- Moradores em domicílios particulares permanentes com 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita ate R$ 70,00 
(1/4 SM)

- Moradores em domicílios particulares permanentes com 
rendimento nominal mensal domiciliar per capita ate R$ 140,00 
(1/2 SM)

- Crianças de 0 a 6 anos
- Pessoas com 65 anos de idade ou mais
- Pessoas Responsáveis analfabetas
- Domicílios particulares permanentes
- Domicílios particulares permanentes em outra condição de 

ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos)
- Domicílios particulares permanentes com outra forma de 

abastecimento de água
- Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso 

exclusivo dos moradores e nem sanitário
- Domicílios particulares permanentes sem energia elétrica

CADASTRO ÚNICO CENSO DEMOGRÁFICO - IBGE



MOPS – SETOR CENSITÁRIO

Total de 
pessoas 

cadastradas no 
CadÚnico

201
FONTE: CADASTRO 

ÚNICO JUNHO/2017

População 
residente em 

domicílios 
particulares 

permanentes

734
FONTE: CENSO IBGE 2010



MOPS – SETOR CENSITÁRIO

Total de 
pessoas 

cadastradas no 
CadÚnico

3
FONTE: CADASTRO 

ÚNICO JUNHO/2017

População 
residente em 

domicílios 
particulares 

permanentes

996
FONTE: CENSO IBGE 2010



https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/painel03.php

CECAD 2.0

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Consulta de nomes/NIS

- Frequência de uma ou mais 

variáveis

- Endereço de pessoas do Cadastro 

Único que se enquadram em 

determinada característica

- Extração dos dados do Programa 

Bolsa Família

- Etc

MÉDIA DE 6 MILHÕES DE 
ACESSOS MENSAIS

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/painel03.php


CECAD 2.0

Exemplo:

Concessionárias

Exemplo: 

Trabalhadores da 

Assistência Social 

nos Estados e 

Municípios

Exemplo:

Trabalhadores 

da Assistência 

Social no 

Governo 

Federal



CECAD 2.0



CECAD 2.0

Duas abas adicionais, BUSCAR e BAIXAR, serão exibidas para quem tem acesso via 
e-mail, após o log in no CECAD 2.0 



https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/buscaPessoa.php

A consulta por NOME/NIS corresponde a 83% dos acessos ao CECAD.

CECAD 2.0 - BUSCAR

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/buscaPessoa.php


Ao clicar no “papelzinho” aparece apenas a linha relativa ao NIS especificado, com informações da pessoa 
inscrita no Cadastro Único que possui este NIS.

Ao clicar no símbolo “+” na coluna família, aparece a tela que consta no slide seguinte

CECAD 2.0 - BUSCAR



Ao clicar no símbolo “+” é possível verificar as informações do Cadastro Único referente à pessoa selecionada na pesquisa, no 
respectivo bloco ou temática, podendo-se também verificar informações referentes a outros membros da família dessa pessoa.

CECAD 2.0 - BUSCAR



CECAD 2.0 - BAIXAR



https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/extrator_controle.php

A aba BAIXAR do CECAD 2.0 permite o download de uma planilha com todos os registros
do Cadastro Único de um determinado município para o último período de referência.  

CECAD 2.0 - BAIXAR

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/extrator_controle.php


CECAD 2.0 - TABCAD

E se não quisermos todos os registros, mas apenas o registro de 

pessoas inscritas no Cadastro Único no município que atendam a uma 

determinada condição?

O TabCad permite que isso seja feito!



CECAD 2.0 - TABCAD



CECAD 2.0 - TABCAD

Qualquer pessoa pode acessar a ferramenta do tabulador do Cadastro Único (TABCAD) e fazer o cruzamento de variáveis do 
CadÚnico de qualquer município, e assim obter valores absolutos ou percentuais do cruzamento das variáveis. 

Cruzamento  

Grau de Instrução  x  Recebe PBF



CECAD 2.0 - TABCAD

Cruzamento  

Grau de Instrução  x  Recebe PBF

Qualquer pessoa pode acessar a ferramenta do tabulador do Cadastro Único (TABCAD) e fazer o cruzamento de variáveis do 
CadÚnico de qualquer município, a fim de obter valores absolutos ou percentuais. 



Para pessoas que trabalham na área finalística da Assistência Social, o CECAD 2.0

traz um presente.

CECAD 2.0 - TABCAD



CECAD 2.0 - TABCAD

Cruzamento  

Grau de Instrução  x  Recebe PBF



CECAD 2.0 - TABCAD

Cruzamento  

Grau de Instrução  x  Recebe PBF



Para quem tem um email com permissão para acessar às informações dos inscritos

no Cadastro Único, o TabCad mostra essa imagem que chamamos de

“presentinho”.

Ao clicar nele, é feito o download de duas planilhas, uma com os registros das

pessoas que atendem às condições do filtro, e outra com um dicionário explicando o

que significa cada variável da planilha.

Por exemplo, ao clicar no presentinho em destaque no slide anterior, serão

retornados os registros das pessoas em Feira de Santana-BA que não possuem

instrução (sem instrução) e que são beneficiárias do Programa Bolsa Família.

CECAD 2.0 - TABCAD



CECAD 2.0 - TABCAD

Arquivo dicionário.csv



CECAD 2.0 - TABCAD

Arquivo domicilio_pessoa.csv



EXEMPLOS HIPOTÉTICOS DE USO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO CECAD 2.0 PARA O DIRECIONAMENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS:

- Mapear os bairros onde reside a maior parte das famílias de baixa renda com crianças de 0 a 5 anos e, assim, definir mais 

adequadamente os locais onde devem ser implantadas creches e pré-escolas.

- Identificação de famílias com domicílios precários, priorizando-as em políticas de habitação ou saneamento básico.

- Identificar adultos com baixo grau de instrução para ofertar cursos de alfabetização ou supletivos.

CECAD 2.0

Visão ampliada da pobreza a partir 
de informações

Colabora para a intersetorialidade
de Políticas Públicas

EXEMPLOS REAIS DE USO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO CECAD 2.0 PARA O DIRECIONAMENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS:

- A partir do CECAD, o município de São José do Rio Preto/SP mudou o endereço físico de um de seus CRAS para que 

este ficasse localizado mais próximo às famílias mais vulneráveis daquele município.

- No Rio de Janeiro/RJ, beneficiários que tinham direito à Tarifa Social de Energia Elétrica foram localizadas pela 

concessionária de Energia Elétrica através do CECAD (mais de R$ 4 milhões economizados pelos beneficiários no ano).



CECAD 2.0 - TABCAD

Faixa etária  x  Faixa de renda familiar per capita



CECAD 2.0 - TABCAD

Faixa etária  x  Faixa de renda familiar per capita



CECAD 2.0 – TELA INICIAL



CECAD 2.0 – TELA INICIAL



CECAD 2.0 – TELA INICIAL



CECAD 2.0 – TELA INICIAL



CECAD 2.0 – TELA INICIAL



OK! Tenho essas informações para o período mais recente. 

Mas e se quisermos o quantitativo mensal, ao longo dos anos, de um 

desses indicadores relativos ao Cadastro Único, ou mesmo de outros, 

de modo “baixar” essas informações no formato uma planilha e assim 

fazer análises com esses dados?

A funcionalidade Série Histórica do CECAD 2.0 possibilita isso!

CECAD 2.0 >  EXPLORAR >  SÉRIE HISTÓRICA

CECAD 2.0 – SÉRIE HISTÓRICA



CECAD 2.0 – SÉRIE HISTÓRICA

Os indicadores que possuem série histórica 
disponível para download estão divididos em 4 

grandes grupos: Cadastro Único, Programa Bolsa 
Família, IGDM e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC)

GRUPO
TOTAL DE 

INDICADORES
COMENTÁRIOS/EXEMPLOS

Cadastro
Único

78

Há indicadores relativos a Famílias, Pessoas e Grupos Populares Tradicionais e Específicos (GPTE), sendo 
estes últimos abarcando Grupos Étnicos (quilombolas, indígenas, ciganos), Grupos Relacionados às 
Questões Conjunturais (situação de rua, presos do sistema carcerário, etc), Grupos Relacionados ao 
Meio Ambiente (famílias de extrativistas, de ribeirinhas, etc) e Grupos Relacionados ao Meio Rural
(famílias de agricultores familiares, etc) famílias assentadas da reforma agrária, famílias acampadas)

PBF 12
Famílias PBF atualizadas
Quantidade de benefícios bloqueados

IGD-M 13
Valor Repassado no Ano IGDM
TAC - Taxa de Atualização Cadastral

BPC 2
Valor total repassado para beneficiários Pessoas com Deficiência x Idosos BPC
Quantidade de beneficiários Pessoas com Deficiência x Idosos



CECAD 2.0 – SÉRIE HISTÓRICA



CECAD 2.0 – SÉRIE HISTÓRICA

Esta é a tela que aparece após a seleção
do município e o clique em “consultar”.

Para a exibição dos dados tabelados por
mês relativos ao indicador (valor
repassado no ano IGDM) deve-se clicar
em SÉRIE HISTÓRICA.

Os valores então são mostrados, havendo
a possibilidade de download dos mesmos.



CECAD 2.0 – SÉRIE HISTÓRICA

Dados por mês relativos ao indicador
valor repassado no ano IGDM.

Para baixá-los para uma planilha
deve-se clicar no botão CSV.



No CECAD 2.0, em CREAS/CRAS LOCALIDADE é possível obter informações do 
total de famílias referenciadas a determinado CRAS/CREAS de acordo com as 
seguintes variáveis:

- Estado cadastral da família
- Faixa da renda domiciliar per capita
- Faixa da renda domiciliar per capita das famílias atualizadas
- Famílias em extrema pobreza com/sem PBF
- Grupos populacionais tradicionais e específicos
- Número de famílias indígenas cadastradas
- Número de famílias por quantidade de meses após a última atualização cadastral
- Número de famílias quilombolas cadastradas
- Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família

CECAD 2.0 – CRAS/CREAS LOCALIDADE

CECAD 2.0 >  EXPLORAR >  CRAS/CREAS LOCALIDADE



CECAD 2.0 >  EXPLORAR >  CRAS/CREAS localidade  >  Rio Grande do Sul > Gravataí > CRAS/CREAS  > Consultar

CECAD 2.0 – CRAS/CREAS LOCALIDADE



• Quantas famílias estão cadastradas no Cadastro Único?

• Quantas pessoas estão cadastradas no Cadastro Único?

• Qual a distribuição das famílias cadastradas no Cadastro Único por faixa etária?

• Qual a taxa de atualização das famílias no Cadastro Único?

Produção de conhecimento

Ferramenta: VisData

Caminho: VisData  >  Painel de Monitoramento Social  >  Cadastro Único (visão geral)

Nível geográfico: nacional, regional, estadual e municipal



VisData >  Painel de Monitoramento Social >  Cadastro Único (visão geral) > Brasil

Quantas famílias estão cadastradas no Cadastro Único?



Quantas pessoas estão cadastradas no Cadastro Único?

VisData >  Painel de Monitoramento Social >  Cadastro Único (visão geral)  > Brasil



Qual a distribuição das pessoas inseridas no Cadastro Único por faixa etária?

VisData >  Painel de Monitoramento Social >  Cadastro Único (visão geral)  > Brasil



Qual é a taxa de atualização das famílias no Cadastro Único?

VisData >  Painel de Monitoramento Social >  Cadastro Único (visão geral)  > Brasil



• Informações demográficas, do Cadastro Único (CadÚnico), do Programa Bolsa Família (PBF), do Índice de 
Gestão Descentralizada (IGD), do Benefício de Prestação Continuada (BPC), dos equipamentos da rede 
socioassistencial do SUAS,  de valores repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do 
saldo em conta corrente, de cisternas, de equipamentos de segurança alimentar?

Produção de conhecimento

Ferramenta: VisData

Caminho: VisData >  Relatórios de Informação >  Relatório de Programas e Ações do 
Ministério da Cidadania

Nível geográfico: nacional, regional, estadual e municipal



Relatórios de Programas e Ações – Informações demográficas

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Cadastro Único

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Bolsa Família

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Valores repassados pelo FMAS

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Valores repassados pelo FMAS

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Valores repassados pelo FMAS

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – BPC/RMV

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Equipamento da rede SUAS

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Saldos em conta corrente

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Relatórios de Programas e Ações – Equipamentos de segurança alimentar

VisData >  Relatório de Informações >  Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania  > Foz do Iguaçu/PR



Produção de conhecimento

• Qual é o perfil das pessoas/famílias cadastradas no Cadastro Único?

Ferramenta: VisData

Caminho: VisData >  Painéis de Monitoramento >  Cadastro Único: perfil das 

pessoas/famílias cadastradas

Nível geográfico: nacional, regional, estadual e municipal



VisData > Painéis de Monitoramento >  Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas > Lages/SC

Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas – Sexo / Faixa etária



Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas – Raça / Faixa de renda

VisData > Painéis de Monitoramento >  Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas > Lages/SC



Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas – Escoamento sanitário / 

Abastecimento de água

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas > Lages/SC



Produção de conhecimento

• Como está a gestão local do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único?

• Qual é o IGD-M de Curitiba/PR e seus fatores de condicionalidades?

Ferramenta: VisData

Caminho: VisData  > Painéis de Monitoramento  > Bolsa Família: Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD) 

Nível geográfico: nacional, regional, estadual e municipal



Bolsa Família: Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas > Curitiba/PR



Bolsa Família: Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Cadastro Único: perfil das pessoas/famílias cadastradas > Porto Alegre/RS



Produção de conhecimento

• Qual é o comportamento do atendimento a usuários de drogas e vítimas de violência nos CREAS ao 
longo do tempo no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul?

• E no CREAS Partenon em Porto Alegre-RS (cod. 14314903256)?

Ferramenta: VisData

Caminho: VisData  > Painéis de Monitoramento  > Atendimento CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social)

Nível geográfico: nacional, regional, estadual, municipal e por CREAS



RMA – Brasil

Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  > Brasil

Adultos em um maior patamar



RMA – Brasil

Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)

Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica)
Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, 

psicológica ou sexual)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  > Brasil

Maior patamar comparado a outros grupos



RMA – Porto Alegre/RS

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  > Porto Alegre/RS

Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas

Houve alguma ação 
específica em 01/2018?

Tendência de crescimento



RMA – Porto Alegre/RS

Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)

Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica)
Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, 

psicológica ou sexual)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  > Porto Alegre/RS

Assim como no caso do Brasil, crianças e adolescentes estão 
em um patamar maior quando comparados a outros grupos



RMA – Porto Alegre/RS – CREAS Partenon (cod. 14314903256)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  >
Porto Alegre/RS  >  CREAS Partenon 

Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas

Há mais casos envolvendo pessoas adultas



RMA – Porto Alegre/RS – CREAS Partenon (cod. 14314903256)

Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica)
Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, 

psicológica ou sexual)

Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  >
Porto Alegre/RS  >  CREAS Partenon 



Produção de conhecimento

• Em quais cidades há mais registros de pessoas/famílias em situação de rua?

• Como está o atendimento da assistência social em relação à população de rua?

• E a relação entre pessoas atendidas pelos Centros POP e a inclusão de pessoas/famílias em situação de rua no 
Cadastro Único?

Ferramentas: CECAD 2.0, VisData, RMA

Nível geográfico: nacional, regional, estadual, municipal e por Centro POP



IBGE UF (sigla) MUNICÍPIO CadÚnico PBF PBF/CadÚnico (%)

355030 SP SÃO PAULO 31.022 23.421 75,5%

310620 MG BELO HORIZONTE 8.043 6.413 79,7%

330455 RJ RIO DE JANEIRO 5.701 4.615 81,0%

530010 DF BRASÍLIA 3.055 2.535 83,0%

230440 CE FORTALEZA 2.573 2.169 84,3%

Municípios brasileiros com mais famílias em situação de rua no Cadastro Único e 

beneficiárias do Programa Bolsa Família

CECAD 2.0 >  EXPLORAR DADOS  >  SÉRIE HISTÓRICA  >  Cadastro Único
>  GPTE > Distribuição de Grupos Relacionados às Questões 

Conjunturais >  Famílias em Situação de Rua >  Famílias em situação de 
rua cadastradas > Selecione uma UF e um Município > MAIORES 

VALORES DO PAÍS

CECAD 2.0 >  EXPLORAR DADOS  >  SÉRIE HISTÓRICA  >  Cadastro Único >  GPTE > 
Distribuição de Grupos Relacionados às Questões Conjunturais >  Famílias em 

Situação de Rua >  Famílias em situação de rua beneficiárias do Programa Bolsa 
Família > Selecione uma UF e um Município > MAIORES VALORES DO PAÍS



Mês/Ano
Pessoas incluídas 

no CadÚnico

11/2018 21

12/2018 11

01/2019 33

Mês/Ano
Pessoas atendidas 
pelo Centro POP

11/2018 1.338

12/2018 1.266

01/2019 1.167

Pessoas em situação de rua incluídas no Cadastro Único (Fonte: RMA)

Pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro POP (Fonte: RMA)

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento Centro POP  > Curitiba/PR  > Todos os Centro POP

Nos últimos 3 meses, 2% do 
número de pessoas atendidas 

no Centro POP foram 
incluídas no Cadastro Único

Centro POP e pessoas/famílias em situação de rua



CECAD 2.0 >  EXPLORAR DADOS  >  SÉRIE HISTÓRICA  >  Cadastro Único
>  GPTE > Distribuição de Grupos Relacionados às Questões 

Conjunturais >  Famílias em Situação de Rua > Famílias em situação de 
rua cadastradas > PR-Paraná > Curitiba

CECAD 2.0 >  EXPLORAR DADOS  >  SÉRIE HISTÓRICA  >  Cadastro Único
>  GPTE > Distribuição de Grupos Relacionados às Questões 

Conjunturais >  Famílias em Situação de Rua >  Famílias em situação de 
rua beneficiárias do Programa Bolsa Família > PR-Paraná > Curitiba

04/2019

1.520
04/2019

2.074

Centro POP e pessoas/famílias em situação de rua

Entre 2011 e 2017, o número de Centros Pop no Brasil passou de 90 para 227. Dentre outras atividades, estes Centros 
realizam atendimentos individuais e incluem pessoas em situação de rua no Cadastro Único.



Produção de conhecimento

• Atuação em contextos de desastres:

- Diagnóstico da ocorrência, mediante acesso a informações;
- Subsidiar tomada de decisão em ações de prevenção de riscos sociais. 

• Qual o comportamento dos atendimentos no serviço da assistência social de Mariana-MG após o rompimento da 
barragem?



Registro Mensal de Atendimentos – Mariana/MG

VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Atendimento CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)  > Mariana/MG (2014,2015, 2016)

Data do rompimento da barragem
5 de novembro de 2015

Atendimentos realizados no CRAS – Mariana/MG

Nov/15 Dez/15 Variação

594 897 +51%



VisData >  Painéis de Monitoramento  >  Programa Bolsa Família: benefícios  > Mariana/MG (Junho/2015 – Junho/2016)

Famílias beneficiárias do PBF – Mariana/MG

Data do rompimento da barragem
5 de novembro de 2015

Famílias Beneficiárias do PBF – Mariana/MG

Mês Nov/15 Dez/15 Jan/16

Total 3.681 3.713 4.220

Variação - +2,63% +13,65%



Produção de conhecimento

• Atuação em contextos de desastres:

- Diagnóstico da ocorrência, mediante acesso a informações;
- Subsidiar tomada de decisão em ações de prevenção de riscos sociais. 

• Qual o dimensionamento de demandas sociais emergenciais localizados entre a barragem de 
Brumadinho-MG e o lago de Três Marias-MG?



- 12 municípios com alto 
potencial de 

vulnerabilidade estão 
localizados entre a 

barragem de 
Brumadinho/MG e o lago 

de Três Marias (MG)

- Foram georreferenciadas 
cerca de 40 mil famílias de 

baixa renda que moram 
nos municípios situados ao 

longo do Rio Paraopeba, 
atingido pela lama

Mapeamento de municípios localizados entre Brumadinho/MG e o lago de Três Marias (MG)

Direção do Rio
Paraopeba

Data do rompimento da 
barragem

25 de janeiro de 2019

Local do 
rompimento



Distribuição das famílias do Cadastro Único por setor censitário no município de Esmeralda/MG



CECAD 2.0 >  EXPLORAR  >  CRAS/CREAS LOCALIDADE  >  MG-Minas Gerais  >  Esmeralda  >  Faixa de Renda Familiar Per Capita

Distribuição das famílias do Cadastro Único no município de Esmeralda/MG



CECAD 2.0 >  EXPLORAR  >  CRAS/CREAS LOCALIDADE  >  MG-Minas Gerais  >  Esmeralda  >  Faixa de Renda Familiar Per Capita

Distribuição das famílias do Cadastro Único no município de Esmeralda/MG



Distribuição das famílias do Cadastro Único no município de Esmeralda/MG

CECAD 2.0 >  EXPLORAR  >  CRAS/CREAS LOCALIDADE  >  MG-Minas Gerais  >  Esmeralda  >  Faixa de Renda Familiar Per Capita

Exemplo de normalização:

Preposição

Espaço em branco

Exemplo de padronização:



Município Total de logradouros Total de logradouros tratados

Brumadinho 210 114

Esmeraldas 408 135

Florestal 58 40

Igarapé 180 93

Juatuba 144 52

Mário Campos 79 37

Mateus Leme 126 60

Pará de Minas 227 122

São Joaquim Bicas 222 101

Sarzedo 162 39

TOTAL 1.816 793

Quantitativo do tratamento dado ao nome dos bairros dos municípios localizados entre a barragem 

de Brumadinho e o lago de Três Marias (MG)







https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=183

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=183


SAGI: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/

CECAD 2.0: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/painel03.php

VisData: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data/home.php

Ferramentas informacionais: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=183

PRINCIPAIS LINKS PARA ACESSAR DADOS E INFORMAÇÕES

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/painel03.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data/home.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=183

