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Celulares 
 

Os precursores dos celulares são os rádios 
comunicadores usados em aviões e barcos, 
os primeiros protótipos de telefones móveis 
foram criados no Bell Labs em 1947, a 
Ericsson chegou a desenvolver um modelo 
em 1956. 
 
Na União Soviética, o primeiro celular foi 
desenvolvido em 1955 por Leonid 
Kupriyanovich. Ele pesava 1,2 quilogramas e 
tinha alcance de 1,5 quilômetro. 
Kupriyanovich, aprimorou esse modelo em 
1961 com um dispositivo ainda menor, 
pesando 70 gramas, que cabia na palma da 
mão, e tinha um alcance de mais de 30 
quilômetros. Em 1958, foi desenvolvido, na 
União Soviética, o serviço Altay, que era 
usado em carros e chegou a estar presente 
em até 30 cidades do país. Em 1965, a 
empresa búlgara Radioelektronika também 
apresentou um sistema de base que podia 
usar até 15 telefones. 
 
Em 3 de abril de 1973, liderado por Martin Cooper, a Motorola apresentou o 
DynaTAC 8000, que só chegou a ser comercializado em 1983. Este celular marcou 
a primeira geração. 
 
Em 1991, houve a primeira transmissão do novo formato digital de sinal digital de 
celular, o 2G. Além de conversas, o novo padrão também possibilitava troca de 
mensagens através do serviço SMS. Em 1993, foi lançado o IBM Simon, que reunia 
recursos de celulares e PDAs com tela sensível ao toque, e que é considerado o 
primeiro smartphone. O novo padrão variado do 2G (chamado de 2.5G) adicionou o 
acesso à internet por telefone celular pelo padrão GPRS. Em 1998, foram 
disponibilizados os primeiros conteúdos disponíveis para download na Finlândia e, 
em 1999, o primeiro serviço completo de acesso à internet no Japão. 
 
Devido à alta demanda por serviços de internet, foi lançada, em maio de 2001 no 
Japão, a primeira rede 3G. O primeiro aparelho foi lançado em outubro do mesmo 
ano. A primeira década do século XXI viu um rápido crescimento da popularização 
dos celulares. 
 
No ano de 2007, a Apple lança o iPhone, o seu primeiro smartphone, em um formato 
que mudou a aparência da maioria dos telefones celulares, sendo o primeiro 
aparelho a apresentar tela multitoque. Tinha, como principal característica, a 
ausência de teclados numéricos físicos, deixando-os para serem gerados por 
software. No ano de 2008, a Google apresenta o Android, seu sistema operacional 
para smartphone, que logo se popularizou e é, até o momento, o mais utilizado. 


