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Critérios demográficos atuais 
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• Toda parcela circunscrita 
do território nacional que 
possua um aglomerado 
de habitantes 
caracterizado pela 
existência de domicílios 
permanentes e 
adjacentes (50 metros), 
formando uma área 
continuamente 
construída com 
arruamento reconhecível 
ou disposta a uma via de 
comunicação 
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• Todo lugar do território 
nacional onde exista um 
aglomerado permanente 
de habitantes 
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l • Agrupamento de 
população considerado a 
partir de um conjunto de 
edificações adjacentes 
(50m ou menos de 
distância entre si) e com 
características de 
permanência, situado em 
área legalmente definida 
como rural 



Critérios demográficos propostos 

Localidade com o 
mesmo nome do 
Município a que 
pertence (sede 
municipal) e onde está 
sediada a respectiva 
prefeitura, excluídos os 
municípios das capitais 

Cidade 

Localidade com o 
mesmo nome do 
Distrito a que pertence 
(sede distrital) e onde 
está sediada a 
autoridade distrital, 
excluídos os distritos 
das sedes municipais 

Vila 

Agrupamento de 
população considerado 
a partir de um conjunto 
de edificações 
adjacentes (50m ou 
menos de distância 
entre si) e com 
características de 
permanência, situado 
em área legalmente 
definida como rural 

Aglomerado rural 

Menor unidade 
territorial, formada por 
área contínua, 
integralmente contida 
em área urbana ou 
rural, com dimensão 
adequada à realização 
da coleta de dados por 
um pesquisador que vai 
a campo por ocasião do 
censo 

Setor censitário 

Situação do domicílio 

Urbana Rural 

Cidade ou vila 

Área urbana 
isolada 

Área rural 
(exceto aglome- 

rado) 

Aglomerado 

Área urbanizada 

Área não 
urbani- 

zada 

De extensão 
urbana 

Povoado Núcleo 
Outros aglome- 

rados 

Fonte: IBGE 



Diretrizes de investimento 

Regulação 

•Termos de ajustamento de 
conduta 

•Outorga onerosa de 
autorização de uso de 
radiofrequência 

•Atos regulatórios em geral 

Investimentos 

•Redes de transporte de alta 
capacidade 

•Redes de acesso em banda 
larga móvel 

•Rede de acesso de banda 
larga fixa 



Diretrizes de investimento 
Redes de transporte de alta capacidade 
• cidades, vilas e aglomerados rurais que ainda não disponham dessa infraestrutura 
• localidades com projetos aprovados de implantação de cidades inteligentes 

Região 
Todos os 

municípios 

Municípios 

sem backhaul 

de fibra óptica 

Municípios 

com backhaul 

de fibra óptica 

Norte 5,5 1,0 7,2 

Nordeste 5,5 1,4 7,1 

Centro-

Oeste 14,1 4,1 15,0 

Sul 15,8 4,3 16,2 

Sudeste 18,1 4,4 19,2 

Brasil 12,9 2,2 14,7 

Densidade de acessos de banda larga fixa, segundo presença de 

backhaul de fibra óptica no município, por grande região 
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Proporção da população em municípios com backhaul de fibra 
óptica 



Diretrizes de investimento 
Redes de acesso em banda larga móvel 
• vilas, aglomerados rurais e rodovias federais com, no mínimo, tecnologia 3G; 
• cidades com, no mínimo, tecnologia 4G. 

2.209 distritos não sede (47%) sem antena 3G instalada Dos 125.148,30 km de extensão de rodovias federais, 

95.643,72 km (76,4%) são cobertos com SMP 



Diretrizes de investimento 
Redes de acesso de banda larga fixa 
• setores censitários sem oferta de acesso à Internet por meio desse tipo de 

infraestrutura 

60% 
< 30 Mb/s 

45% 
< 10 Mb/s 



Dinâmica de atendimento 

MCTIC estabelece metas quantitativas 

75% de municípios com 
backhaul de fibra óptica 

100% das vilas com 3G+ 

60% da população coberta 
por redes de acesso em 
banda larga fixa de alta 
capacidade (30 Mb/s+) 

Critério preferencialmente seguido pela Anatel 

Localidades com maior 
população 
potencialmente 
beneficiada, de acordo 
com critérios objetivos 
divulgados pela Agência 

Anatel pode considerar 

Localidades relevantes 
para outras políticas 
públicas federais 

Localidades em que haja 
presença relevante de 
provedores regionais de 
acesso à Internet em 
banda larga 
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