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DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 5G NO BRASIL: BENEFICIOS E
INFRAESTRUTURA.

FÁBIO JOSÉ DA SILVA FALCÃO JUNIOR
JAILSON JOSÉ DE LIMA JUNIOR
LAERTE DOS SANTOS SOARES
PROFESSOR ORIENTADOR: ADILSON SILVA 1

Resumo:
Este trabalho irá abordar e falar sobre a próxima tecnologia de redes móvel
(5G) no Brasil, seus benefícios e infraestrutura necessária para implementação no
país. Na introdução é abordado como está a expectativa para a inserção da próxima
rede móvel em comparação com suas antecessoras (1G, 2G, 3G e 4G), é falado
também dos respectivos anos de implementação de cada rede e suas tecnologias de
funcionamento nas devidas épocas.
A quinta geração (5g) possibilitara alta velocidade de conexão (maior que
10gbit/s) com a menor latência e outros benefícios, com isso o brasil terá problemas
em relação a sua infraestrutura para implementação da tecnologia no vasto território
nacional. Abordando a evolução das tecnologias e período de suas implementações
e comercialização, iniciando da primeira geração até a atual utilizada, também
mostrando o quanto é notório as melhorias que ocorreram do 1G até então, e
também suas características.
É apresentado o que haverá de novo com o 5G, como a expectativa de
velocidade alta, benefícios, latência, entre outros.

Palavras-chave: 5G. REDE. INFRAESTRUTURA. IOT.
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1 INTRODUÇÃO

Como em tudo na tecnologia precisa ser melhorado e buscar sempre satisfazer
as expectativas das pessoas ao utilizarem determinados produtos assim também não
seria também diferente na evolução das redes móveis são decorrer do tempo saímos
de 1g e hoje já se espera a chegada do 5g aqui no Brasil mais já é presente no mundo
em vários países. (Minha conexão 2020)

De acordo com a necessidade de contato das pessoas desde os princípios da
evolução dos aparelhos celulares começaram a aparecer um aumento significativo de
busca no mercado, não apenas em termos de telefonia, mas por dados na internet,
essa grande busca obrigou todos os setores de telecomunicações a fornecerem
estrutura necessária para iniciar um suporte as grandes quantidades de bits em rede
diariamente. A partir de 1980, a primeira geração de telefonia móvel focou em fornecer
telefonia com qualidade, principalmente através da comutação por circuitos. (ítala
2016)

Em meados dos anos 2000 foi implementado o 3g com isso o foco e objetivo
mudaram para dar suporte e sustentação a troca de dados via ip, fornecendo um
serviço na internet. Com isso nasceu o 4g para prover a troca de dados com
exclusivamente por comutação por pacotes e via ip. (ítala 2016)

Por isso a rede 5g vem com uma nova geração de telefonia móvel com o
objetivo de conceber ao usuário uma nova experiência em conexão, trabalhando com
a latência abaixo de 5 Ms e possibilitando conectividade com serviços interligados e
ininterruptos. (teleco 2019)
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

O foco e objetivo da pesquisa realizada foi para mostrar hipóteses das
pesquisas e indagações, e demonstrar vantagens e melhorias, que essa tecnologia
trará com relação ao novo cenário. As suas características e o quanto as operadoras
de telefonia móvel estão se preparando para implementar a quinta geração da internet
móvel. Aumentar o conhecimento sobre essa evolução das redes móveis e a
infraestrutura que será utilizada para essa implementação.

Nessa pesquisa sobre o 5g no Brasil e em outros países relacionando os
ganhos com essa nova forma de conexão, foi proposto que o intuito da mesma seria
de forma exploratória para comparar estudos feitos, e baseados em artigos
disponibilizados no Google acadêmico, e de instituições especializadas neste assunto
de telecomunicações, com finalidade de trazer ao leitor algo simples, para a
compreensão e acrescentar valor ao assunto além de analisar quais serão as
tecnologias que estarão sendo moldadas para a utilização de dessa nova rede em
destaque o 5g. Assim como toda evolução tecnológica gera transformações e trazem
com ela essa expectativa de como será essa tecnologia com base no que já temos
para o que ganharemos com a quinta geração da comunicação móvel.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo a cisco (2017), as redes móveis se tornaram um pilar da sociedade,
e o uso deste recurso só tende a aumentar com a inserção de mais dispositivos
conectados nas redes para Automação, sensoriamento e envio de dados. (Apud
Nicolas 2018).

Desde a rede 2G, cada nova geração busca o aumento da taxa de transmissão
para melhorar os serviços moveis para consumidores, entretanto, a rede 5G diferente
das gerações anteriores porque a taxa de transmissão não é o único motivo que
impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologia. (Lidiano 2018)

No brasil estamos na quarta geração, o padrão LTE é predominante em todo o
país, sendo adotado por todas as operadoras. Sua implantação passou por desafios
como a necessidade de adoção da fibra optica e alto custo da tecnologia para
distribuição. Ítala (2016)

Devido a constante evolução da tecnologia ao redor do mundo, segundo Rafael
(2015) A cada nova geração de dispositivos móveis é normalmente atribuído novas
bandas de frequência e mais uma ampla largura de banda espectral por canal de
frequência, mas há pouco espaço para novas bandas de frequência ou canal de
larguras de banda maiores.

Conforme o Tiinside (2020) os desafios para conectar o Brasil são muitos e
superá-los é questão de urgência para que o País não fique para trás nessa nova
etapa da Era Digital.

Segundo Hossain (2013) o 5G será a nova tecnologia que irá fornecer Todos
os tipos de aplicações possíveis, utilizando apenas um dispositivo universal, e
interligando a maior parte das infraestruturas de comunicação já existentes. (Apud
Rafael 2015)
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4 EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA

As melhorias iram sendo feitas através do tempo se iniciando em meados dos
anos 1980 com a chegada da primeira geração. À introdução do 1g ficou bem
aclamada na década de 80, tendo uma visão visionaria onde todos tinham
perspectivas de melhoria de vida com a chegada do sinal analógico. (Ítala 2016)

4.1 COBERTURA 1G

Segundo o site minha conexão (2019), a primeira geração (1g), não
funcionavam muito bem e tinham vários problemas no início dos anos 80, a qualidade
da chamada era péssima por ter interferência por causa do tipo de sinal usado na
época, e além disso, os primeiros modelos de celulares tinham cerca de 1 kg, com
uma bateria que não tinha eficiência e rapidamente descarregava e possuía uma única
função: realizar chamada

O grande benefício dessa tecnologia foi tornar o mundo mais facilmente
comunicativo, pois, naquela década se tornou possível se comunicar com várias
pessoas em diferentes lugares, apenas bastava um celular. (Francisco 2016)

Todas a características da primeira geração conforme dados do minha conexão.


Frequências de 800 MHz e 900 MHz.



Largura de banda: 10 MHz.



Tecnologia: analógica.



Modulação: modulação de frequência (FM).



Modo de serviço: somente voz.



Má qualidade de voz devido a interferências.



Vida útil da bateria: fraca.



Telefones celulares de grande porte (não é conveniente para transportar).



Menos segurança (as chamadas podem ser decodificadas usando um
desmodulador de FM).
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Número limitado de usuários e cobertura de celular.



O roaming não foi possível entre sistemas semelhantes.

4.2 COBERTURA 2G

Com o passar da década e no início da década de 90 veio o congestionamento
dos sistemas analógicos, a segunda geração (2g) implementou a o sistema na era
digital dando um passo importante na tecnologia, houve um aumento significativo na
qualidade do serviço tanto na parte técnica e comercial. (Rafael 2015)

Apresentando maior capacidade de transmissão, sinais de voz de qualidade de
ruído e comunicação de dados com possibilidade de criptografia em sua transmissão
no final de sua geração podíamos mesmo baixar imagens e sons, com um certo limite
devido à baixa velocidade. (Ítala 2016)
Os dispositivos 2G ficaram mais populares, pois seu custo era menor
comparado aos seus predecessores. Além disso, o tamanho dos aparelhos
diminuindo bastante e, hoje em dia, ainda é comum ver o uso destes
aparelhos em zonas rurais onde o alcance das novas gerações ainda não
chegou. (Minha conexão, 2020)

“Durante a 2ª geração existiu também uma tecnologia chamada de 2.5G, o
mérito dela foi melhorar a transferência existente de dados, foi basicamente uma fase
de transição entre as tecnologias 2G e 3G”. (Minha conexão, 2020)
A primeira fase do 2G (segunda geração) com tecnologia GSM
oferecia uma taxa de dados de até 9,6 Kbps e aumentou na segunda fase
para atingir uma taxa de pico de mais do que 300Kbps com largura de banda
de 200 KHz. A Alteração para comutação por pacote em adição ao de circuito
começou a partir da segunda fase e o acesso via rádio foi o TDMA / FDMA.
(TRISTAO, RAFAEL, 2015, P.10)

Alguns dados e Características da 2ª geração da telefonia móvel


Sistema digital (comutação)



Serviços de SMS é possível



Roaming é possível



Segurança melhorada
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Transmissão de voz criptografada



Primeira internet com taxa de dados de 64~144 kbps



Menos recursos em dispositivos móveis



Número limitado de usuários e capacidade de hardware

4.3 COBERTURA 3G

Na primeira década do século XXI foi dada largada para o uso da terceira
geração de redes de comunicação móvel no mundo. Foi este tipo que tivemos a
transformação de celulares em smartphones. (ítala 2016)
Para os sistemas do 3G (Terceira Geração), a taxa de dados de pico
começou de 2 Mbps na primeira fase e se aproximou de 50Mbps em fases
consecutivas em com uma ampla largura de banda de 5 MHz. O regime de
acesso aprovado para o 3G foi o CDMA e a comutação continuou a ser por
circuito em adição ao de pacote. No entanto, no início do 3,5G, com o sistema
HSDPA, o foco era apenas na comutação por pacotes. (TRISTAO, RAFAEL,
2015, P.10)

Com suas taxas de transferências aumentada significante, além do uso de
mensagens de textos passamos a ter mais interação em tempo real com as
transmissões de vídeos chamadas e outras funcionalidades. (ítala, 2016)

Características da 3ª geração segundo o teleco.
.


Maior taxa de dados, com velocidades de até 2 Mbps



Maior segurança, maior número de usuários e cobertura



Suporte para aplicativos móveis



Geolocalização e mapas



Melhor navegação na web



Enviar / receber mensagens de e-mails grandes



Web de alta velocidade / mais segurança / videoconferência / jogos 3D



Streaming de TV / TV móvel / chamadas telefônicas



Taxas caras para serviços de licenças 3G



Foi um desafio construir a infraestrutura para 3G
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Pode-se dizer que o 3G teve sua ascensão pela necessidade de mudança do
usuário e pela oferta de banda larga sem fio por causa disto o teve que haver evolução
na tecnologia para bater de frente com um mercado que estava em constante
expansão. (Minha conexão 2020)

A rede 3g possuía novos serviços para implica em uma melhoria com eficiência
espectral com isso teria maior taxa de transmissão por faixa de frequência, com mais
velocidade permitia se equipara com as redes fixas de banda larga. (Minha conexão
2020)

4.4 COBERTURA 4G

A quarta geração foi implementada no Japão em 2007, permitindo comunicação
bilateral de voz, vídeo e dados com taxas de transferências começaram com cerca de
100 MPPS2 e hoje atinge 1 GBPS3 de download, apresentando uma grande diferença
com a sua antecessora e chegando com qualidade ao usuário final.

Tem como principal serviço a alta entrega de transferências de dados, sendo
comercialidade a partir de 2010 com a chegada da tecnologia LTE (long term
evolution) e assim dando passo importante para quarta geração de redes moveis.
(teleco 2015)

No brasil o padrão LTE e utilizado em todo o território nacional e sendo utilizado
por todas as operadas inicialmente na frequência 2500 MHz, tendo alteração em seu
nome para comercialização do serviço no brasil, assim, sendo chamado de 4,5G e
4,5+. (Teleco 2015)

O LTE possui algumas qualidades que a tecnologia passada 3G não possui.
Como:

2
3

Megabit por segundo
Giga bits por segundo
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Desempenho e capacidade: um dos princípios do LTE e suportar taxas
de pico de downlink de pelo menos 100 mbit/s, permitindo até
velocidades acima de 200 MBit/s.



Latência com 10 ms atendendo a proposta do 4G.



Variedade de dispositivo: além da conexão em dispositivos moveis
podendo ser conectar em computadores e dispositivos eletrônicos.
Figura 1 – cobertura de municípios brasileiros

FONTE: https://www.teleco.com.br/4g_cobertura.asp

Em 2014 a Anatel licitou a faixa de frequência de 700 mhz, liberando para a
utilização da quarta geração no brasil, liberada após a transição da TV aberta para
tecnologia digital (teleco,2016).

Com essa movimentação os usuários do 4g e do LTE tiveram uma velocidade
superior chegando a 200 Mbps.
Hoje cerca de 97% do território brasileiro tem acesso ao 4g e suas variações.
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Figura 2 – quantidade entre operadoras

FONTE: https://www.teleco.com.br/4g_cobertura.asp

Incorporando as características e funcionalidades de sua antecessora, o 4g
vem aumentando a capacidade e taxas por meio da utilização de uma rede de rádio
melhorada, com sua interface e melhorias no core da rede. Graças a isso a rede 4g
tinha um maior ganho na velocidade e capacidade com eficiência do uso do espectro
(por técnica de modulação e decodificação). (João 2018)

Mas melhorias pontuais na modulação e no esquema de codificação não será
suficiente para sustentar todos os requisitos do 5g, já que está próximo do limite,
portanto outros aspectos devem ser explorados .
“Um dos principais casos de uso é a ultra banda larga, que é
aumentar o throughput das redes móveis, com alta capacidade e baixa
latência. Isso garante uma melhor experiência de uso para o consumidor
tradicional de smartphones, conseguindo velocidades próximas a 1Gbps”,
segundo Caram (2020).

4.5 PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA

Com a finalização da consulta pública N 9° pela agencia nacional de
telecomunicações, sobre a proposta de implementação da tecnologia 5g no brasil, a
associação brasileira de infraestrutura para telecomunicações (abritel) enviou para a
Anatel uma carta com pedidos, contribuições, e com diversas observações de
empresas que detém a maioria das torres instaladas no território nacional (cerca de
45 mil) para melhoria na infraestrutura brasileira. (TIinside 2020)
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Segundo a abritel (2020) os desafios do brasil para conectar o pais começa
com mais infraestrutura e devemos supera-los com certa urgência para que o pais não
fique ultrapassado nessa nova etapa na era digital, tendo que ter uma evolução
significativa no número de torres no pais.

Um novo conceito de rede deve ser estrategicamente repensado considerados
tópicos como infraestrutura de telecomunicações, trafego de informação, gestão e
disponibilidade para o usuário final tendo em vista prestação de serviços. (abritel
2020)
"Essa transição de tecnologia exigirá um aumento expressivo do
número de antenas em todo o País dada suas características técnicas,
cerca de 3 a 4 vezes mais antenas em relação à conexão 4G. Somente as
empresas da Abrintel planejavam investir R$ 6 bilhões em infraestruturas de
telecomunicações de 2019 até 2021 no Brasil" stutz , Luciano4 (2020).

Para a abritel (2020) precisamos de uma melhor definição do arcabouço
regulatório sobre o 5g, com diferenciação de termos e tratamentos das infraestruturas
para separarmos o que será prestação de serviço do 5g, isso resultara na extinção de
uma série de barreiras implementadas para a nova tecnologia, a abritel defende "
independência de processos de licenciamento da infraestrutura

de elementos

essenciais". Com estrema importante de levarmos em consideração novas
possibilidades de estruturas de suporte, como postes, mobiliários urbanos e públicos
com estruturas de vias de acesso que devem ficar a parte do licenciamento do 5g no
brasil assim como equipamentos de pequeno porte.

Calcula-se que a relação estipulada de usuários por estações transmissoras de
radiocomunicação (ETR), E estações de rádio base (ERBs), para um bom padrão com
qualidade de envolvimento esteja entre 1000 e 1500. No brasil com cerca de 220
milhões de pessoas e potenciais usuários do 5g. (Tiinside 2020)

Na proporção média atual na cidade de são Paulo que tem cerca de 2300 e
conta com 24 milhões de usuários, há anos não tem novos licenciamentos para
infraestrutura de telecomunicações, esta relação alcançar mais ou menos 3.300

4

Luciano stutz presidente da abritel
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usuários por ERBs afetando diretamente a qualidade de serviço na cidade. (teleco
2020)

A cidade de são Paulo e problemática, sendo considerada centro financeiro do
pais e o principal centro populoso, precisando urgentemente modernizar sua lei de
antenas.

"Nos últimos dois anos, as operadoras e as empresas de
infraestrutura protocolaram mais de 1,8 mil pedidos de novas torres em São
Paulo, e apenas 90 foram liberados. Parte significativa dessas torres vetadas
está nessas regiões da periferia", diz Stutz.

Dois fatores principais tendem a dificultar mais a vida do paulista na ampliação
da infraestrutura.

A primeira e uma lei municipal antiga e ultrapassada de 2004, e a segunda não
diferenciação da implantação de uma torre de 30 metros para u m rooftops (estruturas
com apenas 3 metros de altura que são instalados no topo de prédios).

O presidente da Claro, deseja que a sua operadora seja a primeira a
implementar o 5g no brasil porem não tem pressa para e sem prazo para que isso
aconteça, e quando isso acontecer será apenas em grandes regiões do brasil tendo
em vista o retorno financeiro.
Segundo José Felix (2018) “em pontos específicos onde se justifique a
tecnologia, tanto do ponto de vista do uso… quanto do retorno sobre investimento”.

Um dos equipamentos para dar suporte na rede 5g, será antenas direcionais,
essas antenas serão antenas inteligentes que terá por função melhorar e aperfeiçoar
a capacidade de transmissão com mais capacidade e velocidade ou seja melhora o
poder de transmissão de Bits no fluxo da rede graças a esse equipamento que estará
atuando também em lugares urbanos por exemplo como periferias e interior para que
mais pessoas possam se conectar através da rede de forma mais simples. Por isso
para a implementação do 5g foram elaboradas antenas de grande escala para que

20

atendessem a diversos usuários utilizando o mesmo recurso com relação a
frequência-tempo. (Teleco 2020)

Teremos outros equipamentos que serão capazes de fornecer apoio a rede da
quinta geração uns em estudos e testes de desenvolvimento, mas serão capazes de
trabalhar com eficiência e qualidade atendendo aos requisitos necessários. O 5g
também entregará aprimoramento para as operadoras pois será assim com a
integração dessa nova tecnologia a ativação de modelos de assinaturas que serão
flexíveis e dinâmica especialmente úteis para garantir a gigantesca gama de
dispositivos que serão disponibilizados com os novos serviços e dispositivos que
estará atuando. (Pedro 2019)
Foi apresentado a Anatel uma proposta pela Abratel para o uso num futuro
próximo da faixa 3,5 GHz, que era utilizada para a transmissão de canais aberto de
TV. No qual a faixa de frequência será utilizada pelo 5G na transmissão de dados.

A proposta é migrar a radiodifusão da banda C para a banca Ku e utilizar
recursos recebidos no leilão do 5G para se comprar distribuição de kits de banda Ku
para a população de baixa renda. Leilão esse que seria realizado em 2020, mas
devido a pandemia a Anatel adiou. (Bruno 2019)
“O serviço só tem hoje 22 milhões de receptores nos domicílios por
conta do custo do equipamento. A gente está falando de LNB [receptor] que
custa R$ 20. O receptor melhorado [de banda C, com filtro para diminuir a
interferência do 5G], ainda não foi ofertado, mas a expectativa de preço dele
é da ordem de R$ 160. E ele não resolveu o problema [de interferência] ”,
disse Wender Souza, representante da Abratel.

De acordo com Vicente Bandeira, membro do conselho Diretor da Anatel, todas
as situações para solucionar o uso da frequência 3,5 GHz pelo 5G estão sendo
analisados
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4.6 O QUE O 5G TERA DE NOVO: INOVAÇÃO E VELOCIDADE.

Foi dado a largada em pelo 27 países pelo mundo na implementação do 5g no
mundo desde 2019 já com redes comerciais ativas, e a nova tecnologia começa a
ganhar mais visibilidade. Pelo menos aqui no brasil teremos problema com espectro
a investimentos que enderecem as lacunas na infraestrutura. (Teleco 2019)
Figura 3 – 5g

Fonte: gov.br disponível em: https: https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa
“O modelo busca garantir acesso a espectro para diversos players,
tanto atuais como novos. E o edital prevê que para ter 5G eficiente existe a
necessidade de tampar os gaps de infraestrutura que existem no país.
Precisa de rede de acesso fibrada nas cidades, backbone para escoar esse
tráfego, além de chegar a localidades ainda não atendidas” segundo Vinicius
Caram (2019).

No brasil ainda esbarramos na burocracia e na demora para a implementação
da rede no pais, tendo em vista que o leilão do 5g já foi adiado e com a previsão para
ser realizado ainda este ano. Alguns presidentes falaram sobre o caso com certa
negatividade em relação a realizado do leilão. (Paula lobo 2020)
O leilão do 5G envolverá o espectro nas faixas de frequência de 700
MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. A Anatel disse anteriormente que não
planeja gerar receita a partir dos lances. Em vez disso, buscará
compromissos de investimento de licitantes com prazos para a
implementação da rede, bem como metas de cobertura e capacidade que
devem ser cumpridas. (CASTRO, VICTOR, 2019, p.35)
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A alocação de espectro de maneira adequada, suficiente, e competitiva e
contendo disponibilidade suficiente são necessariamente para a implementação e
mudanças bem-sucedidas aos novos desafios. (Paula lobo 2020)
Para maximizar a eficiência de espectro, todas as tecnologias de
acesso e tecnologias de interface aéreas programáveis deverão ser capazes
de mapear os requisitos dos serviços para haver as melhores combinações
de recursos de frequência e de rádio. (TRISTAO, Rafael, 2015, p.31)

"A este respeito, é necessário liberar mais espectro em tempo Para o uso
móvel, particularmente em mercados emergentes. Os Governos também deveriam
evitar a fragmentação da banda de Espectro entre muitos atores e evitar investiment os
especulativos em licenças de espectro móvel. " Segundo Christoph Steck (2017).
Além da utilização flexível e eficiente do espectro disponível em
diferentes cenários de implantação de rede, liberando espectro adicional
também será necessário para suportar aumento da capacidade em mil vezes
até 2020 - e até mesmo aumentos mais elevados para 2040 e além. Mas
enquanto um consenso global que está se formando indica que é necessária
uma largura de banda adicional 31 do espectro de 500MHz a 1GHz, será
preciso levar em conta as seguintes considerações. (TRISTÃO, Rafael, 2015,
p.31)

• Disponibilidade das faixas do espectro por região e as leis locais que
governam seu uso deverão ser harmonizadas para a circulação global e para que as
economias de escala para dispositivos móveis não sejam afetadas negativamente.
• Como todas e novas bandas IMT serão utilizadas para alcançar 10 Gbps para
o usuário final é um grande desafio para a concepção de sistemas de 5G.

Entretanto

é

necessária

mais

harmonização

no

espectro,

mais

economicamente viável será a implantação de uma rede, sendo necessário da
prioridade a infraestrutura nacional, observando que terá uma compensação entre
uma melhor cobertura.
"Sabemos que para o governo - que estima arrecadar R$ 246 bilhões
com o 5G, sendo uma parcela dessa receita com as Operadoras de
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telecomunicações, o leilão é relevante. Mas para nós, o esforço está muito
no 4G, na infraestrutura", segundo Paulo César Teixeira5 (2020).

Segundo o Christian Gebara6 (2020) "Não sabemos como será o calendário da
Anatel, apresentamos nossa contribuição, mas até lá, vamos investir no 4,5G.
Acreditamos que o 4G e o 5G vão conviver por muito tempo"

Apesar de todos os protestos e pedidos para não realização a Anatel segue
convicta que terá o leilão este ano e encerrou a consulta pública sobre o 5g no dia 17
de abril e começou o período de análise de atribuições realizadas pelo mercado,
mesmo o pais enfrentando a pandemia de covid-19.

Tendo em vista o futuro promissor em torno do 5g a tecnologia mesmo não
tendo um padrão de rede estabelecido mundialmente, já sabemos que será
extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico, com redes de testes
chegando a 20 gb/s em dispositivos moveis, pode parecer exagerado para 2020
porem visando trilhões de dispositivos que estarão conectados permanentemente a
rede, entre carros autônomos, drones e lâmpadas com isso dando início a internet das
coisas (iot).

Segundo Phil Wilson, diretor de Estratégia e Operações de Telecomunicações
da Deloitte (2018), desafios que serão que todo o mundo terá que enfrentar na
implementação do 5g e "valorizar a capacidade de velocidades e a baixa latência da
nova geração de banda larga móvel" e afirma que "para o brasil o ponto de partida e
a infraestrutura".

4.6.2 LATÊNCIA

A baixa latência será uma grande vantagem e diferencial no brasil e no mundo
para próxima geração, com uma grande expectativa de que fique abaixo de 1 ms.
Fernando (2019)

5
6

Paulo César presidente da Claro
Christian Gebara e presidente da vivo
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Figura 4 – evoluçao da latência

FONTE: TELECO (2020) disponível: https://www.teleco.com.br/4g_tecnologia.asp

Controlar equipamentos e objetos em tempo real de forma remota,
descreve o que será uma internet táctil. A comunicação extrema em tempo
real necessitará de uma taxa de transmissão extremamente alta, mobilidade,
confiabilidade crítica, etc. Equipamentos nos processos de fabricação,
cuidados médicos e carros autônomos são exemplos de interação táctil que
deverá apresentar um tempo de reação em milissegundos (HATTA CHI;
ERFANIAN, 2015).

Segundo Braga, Lucas (2017) “Um dos pontos mais ousados do rascunho é
que o 5G deve suportar pelo menos 1 milhão de dispositivos conectados por
quilômetro quadrado. Caso isso seja concretizado”.

4.6.3 BENEFICIOS
A introdução do 5g terá muitos benefícios de qualidade de desempenho e
diversas aplicações por meio de uma ampla utilização de recursos baseados em
virtualização, nuvem e outras tecnologias emergentes.
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Figura 5 – benefícios do 5G

FONTE: TELECO (2020) disponível: https ://www.tel eco.com.br/tutori a i s /tutori a l redes 5g2/pa gi na 2.a s p

Tendo acesso a banda em áreas densas irá requerer uma interação melhor
entre vários usuários e serviços como o 3D, escritórios inteligentes onde todos os
serviços estarão conectados, reuniões o acesso deverá ter em todos os lugares pelo
menos 50m Mbps. (Guilherme 2019)

O núcleo pode ser uma convergência de novas tecnologias como a
nanotecnologia, computação em nuvem e Rádio cognitivo, e com base em todas as
plataformas IP” falado por HOSSAIN (2015, apud, Rafael Tristão, 2015)

A internet das coisas (iot), pode ser considerada como uma evolução na
otimização e autonomia, e sendo mais focada em monitoramento e controle de
maquina-a-maquina (m2m). (Ricardo 2020)

Serviços conectados são o primeiro passo para uma solução em IOT,
permitindo automação de processos maquina-a-máquina com objetos inteligentes que
levarão um ganho significativo em comunicação.
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IoT permite que objetos sejam detectados e controlados
remotamente através de infraestrutura de rede existente, criando
oportunidades para a integração direta entre os mundos físico e digital,
resultando em maior eficiência, precisão e benefícios econômicos (5G
américas)
A Internet das coisas possibilita inúmeras oportunidades e conexões,
muitas das quais não conseguimos imaginar nem entender completament e
seu impacto nos dias de hoje. Os dispositivos vestíveis, como relógios
inteligentes, acessórios com sensores, e fones de ouvido para monitorament o
de exercício, estão apenas recentemente sendo mais amplamente adotados
e usados pelas pessoas. (CASTRO, Victor, 2019, p.8)

Com a internet das coisas vários segmentos terão um avanço tecnológico e de
comunicação como benefícios, podendo ter economia com custos operacionais e de
mão de obra. (Ricardo 2020)


Cidade inteligente



Carro inteligente,



Agronegócio



Indústria inteligente



Energia inteligente



Casa inteligente



Saúde inteligente

Dentre os pontos que a nova arquitetura 5G deve evoluir da rede 4G
e que o EPC tem um alto custo de implantação e dimensionamento devido a
utilização de hardware dedicado e proprietário, alocação ineficiente de
recursos devido as configurações de redes manuais e estáticas. Esses
problemas afetam as operadoras de redes moveis, já que aumentam os
custos e diminuem o tempo de comercialização de novos serviços. Para
resolver os problemas descritos, e necessário ter uma mudança radical no
projeto da arquitetura (S. Alencar, Marcelo, 2018, p.46)
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Figura 6 – desenvolvimento ponta a ponta de serviços

FONTE: TELECO (2020) disponível: https ://www.tel eco.com.br/tutori a i s /tutori a l redes 5g2/pa gi na _2.a s p

Segundo a ITU (International Telecommunication Union), informa que o 5G
deverá ter taxas mínimas de download de 20 gb/s e upload de 10 gb/s, fazendo com
que seja dividido para os usuários conectados no momento. Onde a meta de
download para cada usuário em áreas urbanas bastante povoada seja de 100 Mbps
de download e 50 Mbps em upload.

Experimentos de jogo online em realidade virtual foram feitos pela Vivo e
Huawei no Rio de Janeiro para demonstrar a capacidade do 5G e tal teste tem
importância, pois a realidade virtual necessita da baixa latência, pois isto necessita
de baixa tempo de resposta para o usuário se sinta de fato imerso no conteúdo. Pois
se houver demora na resposta quando for enviado um comando (usuário se
movimentando, neste caso) a imersão deixa de existir e pode haver o risco de o
usuário sentir enjoos, por exemplo. (Olhar digital, 2018)
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Para que o 5G atinja as velocidades desejadas deve possuir mais estações
base nas áreas mais densa. Nas tecnologias mais antigas como o 3G e 4G, as
operadoras de redes moveis providenciaram as devidas correções setorizando e
acrescentando Sistemas de Antenas Distribuídas (DAS), no qual se exige soluções
mais sofisticadas de infraestrutura. (Decision report. 2017)
“Embora o planejamento e implementação de um sistema de
milhões de small cells possa atuar como base da 5G, também dependerá
da disponibilidade do espectro. A tecnologia 5G exigirá ampliar espectro, o
que pode ser alcançado tirando proveito dos equipamentos de redes que
também suportarão 3G e 4G existentes”, destaca César Franco Calderón.

Tal situação permanecerá, para oferecer a capacidade e velocidades
desejadas do 5G.

A radiodifusão terá que fornecer informação (downlink) e dar retorno do canal
(uplink), sendo ambos possíveis em tempo real e tempo não real para os usuários
finais. Os serviços como informações e notícias poderão ser recebidos em vários
formatos em qualquer lugar no momento do acontecimento. Tipos de serviços de
radiodifusão como local e regional serão de distancias de 1 - 20km para serviços de
emergência local e de 1 - 100km que serão de informações de engarrafamento e
avisos de desastres, respectivamente, por exemplo. E também radiodifusão nacional
e continental que procuram alterar ou complementar os serviços de televisão e rádio.
(HATTACHI; ERFANIAN, 2015).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tem por finalidade e objetivo analisar como vai o cenário do 5g no
Brasil, quais operadoras estão à frente da corrida para implementação dessa rede,
tanto no sentido de rede de acesso quanto também na rede core que atende ao padrão
5g que foi definido pelas normas dos órgãos que definem as tecnologias do nosso
país como o 3GPP (Responsável pela padronização da evolução do GSM para 3G/4G).

Através da nova rede de comunicação do 5g, teremos uma nova forma de
conexão e comunicação móvel no Brasil. Mais com isso precisamos está pronto para
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que, essa tecnologia seja realidade, alguns desafios precisam ser vencidos como por
exemplo: a infraestrutura que a rede 5g usará, por ser diferente das versões passadas
terá grandes mudanças para essa implementação.

Com isso faz-se necessário uma equipe de profissionais bem qualificados, para
realizar manutenções e está sempre analisando a qualidade e como está sendo essa
nova geração da tecnologia sem fio nesse novo cenário da quinta geração.

Foi realizada uma revisão das primeiras tecnologias móveis no Brasil, a
evolução que elas tiveram até chegarmos ao 5g. temos baixa latência, alta
performance na taxa de transmissão, velocidade, melhor qualidade na comunicação,
sem deixar de falar que os usuários desfrutam de várias vantagens como streaming,
baixar vídeos, músicas, jogos online, e muito mais tudo isso de forma rápida e segura.

Essa rede traz novas funcionalidades e opções falando um pouco sobre a rede
de acesso, coletamos informações sobre o 5g.

A expectativa é que essa rede mude de forma revolucionária, a visão que se
tinha nas versões anteriores, e com a chegada do 5g vamos ter melhor conectividade
podendo interconectar pessoas e dispositivos móveis e máquinas-máquinas tudo isso
conectado à rede simultaneamente e assim cidades inteligentes serão realidade com
a chegada dessa tecnologia.
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