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Para pessoas com
deficiência auditiva

Metas e obrigações
Localidades entre
100 e 300 habitantes
1. Telefone público – orelhão
Essas localidades devem contar com, pelo menos, um telefone
público instalado em local acessível 24 horas por dia, capaz
de realizar e receber chamadas locais e de longa distância
nacional e internacional.

Telefonia Fixa
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Encontre o Orelhão
mais próximo
A área de Telefonia Fixa apresenta tópicos para o cidadão conhecer melhor o serviço de
telefonia, os procedimentos de ligação, as empresas operadoras e realizar consultas
interativas, como por exemplo os preços de ligações e a localização/números de telefones
públicos. Verifique no menu lateral o assunto de seu interesse e acesse as páginas e
documentos disponíveis.
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC): corresponde ao nome técnico do serviço de
telecomunicação realizado através da transmissão de voz e de outros sinais destinados à
comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. Entre as
modalidades de telefonia fixa para o público em geral estão o serviço Local, o serviço de
Longa Distância Nacional (LDN) e o serviço de Longa Distância Internacional (LDI).
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A universalização
garante o acesso
de pessoas ou
instituições à
telefonia fixa,
independentemente

Localidades com mais
de 300 habitantes
1. Telefone público – orelhão
A concessionária deve instalar telefones públicos de tal forma
que qualquer ponto da localidade esteja no máximo 300
metros de um orelhão.
2. Atendimento às Instituições
Estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde,
órgãos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos,
além de instalações do Poder Judiciário, do Ministério Público
e de defesa do consumidor, podem solicitar às
concessionárias a instalação de um telefone público em suas
unidades. O atendimento a estas instituições deve ser feito em
até sete dias.
3. Atendimento a locais
As concessionárias de telefonia fixa devem assegurar que
sejam atendidos com orelhão, instalados em local acessível
vinte quatro horas por dia, mediante solicitação dos
respectivos órgãos competentes, os seguintes locais que
compõem: comunidades quilombolas, assentamentos de
trabalhadores rurais, escolas públicas, postos de saúde
públicos, aldeia indígenas, organizações militares das Forças
Armadas, posto da Polícia Rodoviária Federal e aeródromos
públicos.

de sua localização
ou condição
socioeconômica.
Pelo portal da
Anatel é
1
possível,
também,
conhecer os
dados de Universalização
da telefonia fixa no seu
estado e em todo o Brasil.
Para isso, basta, na aba
Espaço do Cidadão,
escolher o canal
Telefonia Fixa, no menu
à esquerda, e, em seguida,
a opção Mapa da
Telefonia Fixa.

A partir do
portal da Anatel
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(www.anatel.go
v.br) escolha a
aba “Espaço do
Cidadão” e clique em
“Encontre o Orelhão mais
próximo”. O sistema Fique
Ligado permite identificar
geograficamente todos os
orelhões do país, suas
características, os que estão
instalados em locais
acessíveis 24 horas e
adaptados para pessoas com
deficiência, bem como o
número de cada um. Poderá
também ser verificado o
funcionamento do telefone,
marcado na cor verde como
Disponível ou na cor
laranja como em
Manutenção.

As ligações
para os
serviços
públicos de
emergência,
disponíveis na
localidade
devem ser
gratuitas.

Como se informar
sobre a universalização?

Na Anatel
Sempre que solicitar algum serviço à concessionária,
exija o número de protocolo. É por meio do
protocolo que você acompanha sua solicitação.
Caso não tenha sua demanda atendida, entre em contato com a
Anatel pelos telefones 1331 e 1332 (este último, apenas para
pessoas com deficiência auditiva) ou envie correspondência para:
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
SAUS Quadra 6, Bloco F, Térreo – Biblioteca
CEP: 70.070-940 Brasília/DF.
Com sede em Brasília, a Anatel conta com representações em todas
as capitais brasileiras. Consulte os endereços no portal da Agência.

Na Internet
Se preferir, utilize o atendimento eletrônico da Anatel,

4. Postos de Serviços Multifacilidades (PSMs) em
área rural:
As concessionárias de telefonia fixa devem tornar acessível
ao público em geral um PSM, que consiste em um conjunto
de instalações de uso coletivo que oferte um acesso de voz,
à internet, digitalização, impressão e transmissão de texto
e imagem para atender a cada cooperativa localizada em
área rural, mediante solicitação de seu representante legal,
no prazo máximo de 120 dias.

5. Acessibilidade
Pelo menos 2,5% dos telefones públicos da
localidade devem ser adaptados para cada
tipo de deficiência (locomotora, auditiva ou da
fala), mediante solicitação pela pessoa com
deficiência ou por seu representante.
Consulte a concessionária local que atende
sua região para saber como deve ser feita a
solicitação. O prazo para a instalação de um
telefone público adaptado é de sete dias a
partir da solicitação e cabe à concessionária
arcar com os custos da adaptação.

6. Central de Intermediação da Comunicação
Localidades com mais de 300 habitantes devem ter acesso
à central de intermediação para a comunicação das
pessoas com deficiência auditiva, pelo número 142.

pelo portal www.anatel.gov.br.
Pelo Fale Conosco, você conhece todos os canais de atendimento
aos usuários.

7. Linhas telefônicas
A concessionária deve ofertar linhas telefônicas
residenciais e não-residenciais; as solicitações devem ser
atendidas em até sete dias.

Como se define uma localidade?
As metas de universalização são aplicáveis de acordo com o número
de habitantes de cada localidade, definida como toda parcela do
território nacional que possua um aglomerado de pessoas que
residem em domicílios permanentes e próximos.
Além dessa condição, os domicílios devem formar uma área
continuamente construída, com arruamento reconhecível ou dispostos
ao longo de uma via de comunicação. Consideram-se próximos os
domicílios que não estejam separados por mais que 50 metros, como
indica a ilustração abaixo.
Para aferir o número de habitantes de cada localidade é necessário
multiplicar o número de domicílios que guardam proximidade
máxima de 50 metros entre si pelo índice relativo à média de

moradores por domicílio do município, fixado pelo IBGE, conforme
tabela vigente no SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática, à
época da aferição.
Um exemplo pode ajudar a entender esse conceito. Na ilustração, a
localidade apresenta 52 domicílios. Caso a média de moradores por
domicílio do município seja de 3,25, a localidade terá número
estimado de 169 habitantes (52 x 3,25).
As obrigações de universalização, nessa situação, garantem a
existência de no mínimo um telefone público na localidade. Vale
destacar que o domicílio situado no canto inferior da ilustração (casa
azul) não é considerado para o cálculo da estimativa populacional,
por estar a mais de 50 metros do domicílio mais próximo.

Limites da
localidade

Adjacência de
até 50 metros

Distância
superior a
50 metros

