
Celulares no Brasil passam de 90 milhões 
 
Operadoras registraram 1,17 milhão de habilitações em abril  
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou ontem que as operadoras de 
telefones celulares fecharam abril com 1.175.468 novas habilitações de celulares, acumulando 
um total de 90.584.187 de acessos em serviço no País, ante 89.408.187 até março. Os pré-
pagos somam 72.934.857 de acessos (80,52% do total) e os pós-pagos, 17.649.330 
(19,48%). Dos quatro primeiros meses deste ano, somente fevereiro teve adesão ao serviço 
inferior à registrada em abril.  
 
Embora o acumulado em 12 meses, de maio de 2005 a abril de 2006, comprove ainda um 
crescimento de 27,96% (ou 19.793.882 novos acessos) na base de assinantes da telefonia 
móvel, as vendas nominais do quarto mês de 2006 são 45,46% inferiores a igual mês do ano 
passado, quando se registrou adesão de mais de 2,1 milhões de novos assinantes. 
 
De janeiro a abril deste ano, 4.373.651 de novos assinantes aderiram à telefonia móvel, 
número 18,53% inferior às 5.184.728 adesões de igual período do ano passado. Mesmo em 
queda, o resultado de abril manteve a tendência de crescimento da teledensidade do serviço 
móvel no País - o índice avançou de 48,14, em março, para 48,72 em abril, contra 46,58 em 
dezembro de 2005.  
 
O indicador (teledensidade), que é utilizado internacionalmente para mostrar o número de 
telefones em serviço para cada grupo de 100 habitantes, cresceu 4,59% este ano no Brasil e 
26,22% em 12 meses. 
 
Brasília tem maior índice de aparelho por habitante 
 
A mais elevada teledensidade no País é verificada no Distrito Federal, com índice de 118,5 - ou 
1,18 telefone celular para cada habitante. A menor é a do Maranhão (índice de 19,48 - ou 0,19 
telefone celular para cada habitante).  
 
Segundo informou a Anatel, a consolidação dos números mensais da telefonia móvel celular e 
teledensidade pela Superintendência de Serviços Privados (SPV) foi concluída na segunda-feira 
e já deveria estar disponível ontem no endereço eletrônico da Agência na Internet 
(www.anatel.gov.br), nos atalhos "Comunicação Móvel/Móvel Pessoal/Dados do SMC-SMP". 
 
O relatório informa que o Rio Grande do Sul permanece com a segunda melhor teledensidade 
entre as unidades da federação (índice de 64,67), seguido do Rio de Janeiro (64,15) e Mato 
Grosso do Sul (63,76). Goiás, com densidade de 57,92, continua em acelerado ritmo de 
expansão no indicador e acaba de superar Santa Catarina (57,26), que está à frente de Mato 
Grosso (55,81), São Paulo (54,51), Paraná (52,01) e Minas Gerais (48,78).  
 
O Piauí detém a dianteira entre as unidades da federação quando o assunto é crescimento da 
teledensidade. O Estado registra avanço de 9,67% este ano e 49,12% em 12 meses - apesar 
de permanecer com a segunda mais baixa densidade nacional (índice de 23,71). O segundo 
maior crescimento no indicador em 2006 é do Rio Grande do Norte (9,11%), seguido da 
Paraíba, (8,9%), Bahia (8,62%), Pernambuco (7,99%), Alagoas (7,93%), Ceará (7,66%) e 
Tocantins (7,48%). 
 
A Anatel destacou que a manutenção do bom desempenho dos Estados do Nordeste mantém a 
recuperação da densidade na Região, que era de 21,32 em 2004, chegou a 30,52 em 
dezembro de 2005 e, atualmente, está em 33,02, índice que é ainda o menor entre todas as 
regiões brasileiras. O crescimento da densidade no Nordeste em 12 meses foi, no entanto, de 
41,72%, um recorde entre as cinco regiões.  
 
O Norte detém a segunda menor densidade (índice de 36,1) regional. A Região Sudeste, a 
mais rica do País, mantém a terceira posição no indicador (índice de 54,58), enquanto a 



Região Sul tem a segunda melhor densidade (índice de 58,24), atrás apenas do Centro-Oeste, 
líder no indicador com índice de 69,35. 
 
Comissão da Câmara aprova telefone social 
 
O ministro das Comunicações, Hélio Costa, comemorou ontem a aprovação, na Comissão de 
Ciência e Tecnologia da Câmara, do projeto que cria o telefone social. A proposta terá que ser 
examinada ainda pelas comissões de Constituição e Justiça e Trabalho antes de ir a plenário. O 
ministro esteve ontem na comissão, para acompanhar a votação do substitutivo do deputado 
José Rocha (PFL-BA).  
 
Costa previu que até julho o projeto terá sido votado também no Senado, permitindo assim 
que o telefone social seja implantado em todo o País.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 maio 2006, Economia, p. A-6. 


