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INTRODUÇÃO

Um número sem precedentes de novos serviços e aplicações que exigem menos 
latência, mais confiabilidade, densidade massiva de conexões e maior eficiên-
cia energética está aparecendo. Com seus recursos avançados, a 5G é a tecnolo-
gia mais bem posicionada para atender a todas essas necessidades e aproveitar 
dessas oportunidades de mercado. Um dos melhores exemplos é a Comuni-
cação Ultraconfiável de Baixa Latência (Ultra-Reliable Low-Latency Communi-
cation - URLLC), um conjunto de recursos projetado para suportar aplicações 
missão crítica, entre as quais a Internet industrial, redes inteligentes, cirurgias 
remotas e sistemas de transporte inteligentes. 

Nos termos da 3GPP Release 14, a latência da LTE 4G está na faixa de 4 milisse-
gundos. A URLLC faz parte do Release 15 e seu objetivo é de reduzir a latência 
para 1 milissegundo. Além disso, a URLLC é ideal para aplicações que exigem 
segurança ponta-a-ponta e confiabilidade de 99,999% e é praticamente deter-
minística em termos dos limites temporais para entrega de pacotes. Comparada 
com as tecnologias sem fio de passado, essa combinação de recursos requer 
uma abordagem totalmente diferente para o projeto e operação de sistemas. 

O maior desafio é, sem dúvida, camada física, por que a URLLC precisa satis-
fazer duas exigências conflitantes: a baixa latência e a ultra confiabilidade. Essa 
combinação difere muito do tipo de qualidade de serviço (QoS) esperado das 
aplicações tradicionais da banda larga móvel.  

NOVAS ARQUITETURAS SOFISTICADAS
PARA SERVIR NOVAS EXIGÊNCIAS

Cada vez mais aplicações missão crítica exigem comunicações que oferecem 
cada vez mais desempenho e confiabilidade. Alguns exemplos de aplicações 
onde a tecnologia sem fio precisa oferecer ou menor latência (por exemplo, ~1 
ms) ou maior confiabilidade, ou os dois parâmetros ao mesmo tempo, incluem 
comunições com veículos, trens de alta velocidade, drones e robôs industriais. 
Além disso, essas aplicações frequentemente exigem muita segurança.
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FIGURA 1,1. PROBLEMA DE BAIXA LATÊNCIA - A LATÊNCIA DE UM PACOTE
ENTRE SUA ORIGEM E SEU DESTINO NA REDE 5G.
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Para preencher todos esses requisitos, a 5G combina a URLLC com serviços de Banda 
Larga Móvel Avançada (Enhanced Mobile Broadband - eMBB) dentro de uma estrutu-
ra integrada para a interface de ar 5G. A latência que existe entre as duas pontas da 
rede é o principal obstáculo em trabalhos de reduzir a latência para 1 ms. Para ilustrar 
o problema, a latência neste exemplo é o tempo que transcorre entre a transmissão 
de determinadas informações por um sensor conectada à Internet das Coisas (IoT), o 
processamento dessas informações pela estrutura administrativa da rede, e a 
resposta da rede chegar ao sensor. Esse processo é ilustrado na Figura 1.1. A URLLC 
consegue encurtar o processo reduzindo a latência do plano do usuário.

Para preencher todos esses requisitos, a 5G combina a URLLC com serviços de 
Banda Larga Móvel Avançada (Enhanced Mobile Broadband - eMBB) dentro de 
uma estrutura integrada para a interface de ar 5G. A latência que existe entre as 
duas pontas da rede é o principal obstáculo em trabalhos de reduzir a latência 
para 1 ms. Para ilustrar o problema, a latência neste exemplo é o tempo que 
transcorre entre a transmissão de determinadas informações por um sensor 
conectada à Internet das Coisas (IoT), o processamento dessas informações 
pela estrutura administrativa da rede, e a resposta da rede chegar ao sensor. 
Esse processo é ilustrado na Figura 1.1. A URLLC consegue encurtar o processo 
reduzindo a latência do plano do usuário. Isso inclui as comunicações do 
processamento da aplicação no modem do dispositivo até o processamento da 
aplicação no modem da estação base.
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A latência do plano do usuário é o tempo necessário para entregar um pacote da 
camada da aplicação ou mensagem da camada do protocolo de rádio, a partir 
do ponto em que entra na unidade de dados de serviços (service data unit - 
SDU) até o ponto de saída correspondente (TR 38,913). O tempo de percurso 
(round trip time - RTT) inclui a latência do plano do usuário, o prazo de proces-
samento pela aplicação e atrasos na rede de transporte.

Em geral, existe um consenso que o futuro de muitos serviços de controle 
industrial, segurança de trânsito, médicos e da Internet deve exigir conectivi-
dade com latências garantidas e consistentes de até 1 ms e altíssima confiabi-
lidade dos Taxas de Erro de Bloco (Block Error Rates - BLERs), de até 10-9. 
Seria possível aumentar a capacidade das redes móveis usando bandas mais 
altas de espectro e aumentando a densidade das redes. Em paralelo, as tecno-
logias de rede e dispositivos sem fio também precisam evoluir e contribuir 
para esses esforços de minimizar a latência e maximizar a confiabilidade. Esse 
relatório explica várias técnicas URLLC que já foram adotadas e que a 3GPP 5G 
NR está analisando.



1 NGMN 5G White Paper, NGMN Alliance. Fevereiro de 2015. www.ngmn.org.

TABELA 2,1. APLICAÇÕES URLLC.
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DETERMINANTES DE MERCADO
E CASOS DE USO PARA A URLLC 5G

SETOR APLICAÇÃO
Fábrica inteligente/ Controle Industrial 
Automação Controle de Robôs
industrial Máquina a  
 máquina
 Controle de Processos
Saúde Diagnóstico remoto
 Resposta 
 Emergencial
 Cirurgias a Distância
Entretenimento  Entretenimento   
 imersivo
 Jogos On-line
Transporte Assistência para   
 Motoristas
 Segurança Avançada
 Veículos Autônomos
 Gestão de Transito
Indústria Controle de Movimento
 Controle remoto
 Aplicações de
 RA e RV
Energia Energia Inteligente
 Rede inteligente

Nos últimos anos, várias tendências de mercado leva-
ram ao desenvolvimento de um número grande e 
crescente de aplicações que precisam de URLLC. O 
relatório sobre Rede Móveis de Próxima Geração (Next 
Generation Mobile Networks - NGMN) 5G de 20151 
destacou as aplicações que exigem baixa latência e 
alta confiabilidade, entre as quais estão as aplicações 
de vídeo, trens de alta velocidade, comunicação em 
tempo real extremo, a Internet tátil, os robôs colabo-
rativos, a automação e a realidade aumentada.

É claro que a integração de aplicações de saúde, 
processos industriais, serviços de transporte e entrete-
nimento que exigem baixa latência e extrema confiabi-
lidade está criando novas oportunidades de negócio. 
No entanto, essas aplicações apresentam exigências 
que as redes atuais dificilmente conseguem atender e, 
além disso, representam grandes desafios para o 
design e implementação de redes 5G do futuro.

APLICAÇÕES

Resumo de aplicações da vários setores que exigem 
redes de baixíssima latência - Tabela 2.1.

O tamanho de alguns dos principais mercados que 
dependem da latência reduzida oferecida pela 5G 
foi analisando em outro relatório, a Análise de 
Casos de Negócio e Tecnologia para Aplicações 5G 
de Baixa Latência, publicado em 2017.2 O valor do 
mercado global de saúde digital deve chegar a GBP 
43 bilhões, praticamente o dobro do seu valor em 
2014. O setor automotivo global ou mercado de 



2 Casos de Negócios e Análise Tecnológica para Aplicações 5G de Baixa Latência, por Maria A. Lema, Andres Laya, 
Toktam Mahmoodi, Maria Cuevas, Joachim Sachs, Jan Markendahl e Mischa Dohler, IEEE Access. Abril de 2017.
3 Relatório do Sistema de Transporte Inteligente para Mobilidade, GSMA. Abril de 2015 e Previsão de Carros 
Conectados: Mercado Global de Carros Conectados deve Triplicar de Tamanho em Cinco Anos, Relatório, GSMA. 
Fevereiro de 2013.
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carros conectados já está oferecendo novas aplicações em áreas como assis-
tência para motoristas, tecnologias de segurança básica e veículos autôno-
mos, e esse mercado deve valer GBP 104,2 bilhões até 2019, mantendo sua 
trajetória de crescimento com um CAGR de 35%.3 O valor do mercado global 
de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) deve chegar a GBP 
118,5 bilhões; essas aplicações também exigem baixa latência. 4 As áreas de 
RA e RV 5 estão entre os segmentos de maior crescimento e, por sua vez, 
devem fomentar o setor de dispositivos de vestir. Ainda mais importante, o 
valor do segmento da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) do setor 
industrial, baseado em controles robóticos e automação industrial, deve atin-
gir GBP 755,7 bilhões somente na União Europeia (UE).

Claramente, existem muitos incentivos para fazer a 5G oferecer baixa latência e 
altíssima confiabilidade. Ao mesmo tempo, o trabalho necessário para fazer isso 
acontecer é um grande desafio que exige muito investimento. As seções a seguir 
analisam as aplicações missão crítica emergentes que exigem baixa latência e 
alta confiabilidade.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A automação industrial é uma aplicação chave para recursos URLLC. Alguns 
processos industriais possuem Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) rigoro-
sos para comunicações 5G entre sensores, atuadores e controladores. Exemplos 
de casos de uso nessa categoria incluem: 

 • Controle de movimento 
 • Ethernet Industrial 
 • Comunicação controle-a-controle 
 • Automação de processos 
 • Geração e distribuição de energia elétrica

A URLLC é uma das tecnologias viabilizando a quarta revolução industrial. 
Como parte dessa nova visão industrial, os controles industriais serão automati-
zados usando redes instaladas em fábricas. Casos de uso típicos para a auto-
mação industrial que exigem a URLLC incluem a automação da fábrica em si, 
seus processos e do sistema de energia elétrica. Esses casos de uso envolvem 



comunicações que suportam a automação de processos industriais onde o 
tempo é um parâmetro crítico. Vários setores, como metais, semicondutores, 
farmacêuticos, montagem de eletrônicos, alimentos e bebidas, dependem 
desse tipo de comunicação. 

Essas aplicações exigem latência ponta-a-ponta abaixo de 0,5 ms e altíssima 
confiabilidade, com BLER de 10-9. Os sistemas de controle industrial são tradi-
cionalmente baseados em redes cabeadas por que as atuais tecnologias sem fio 
não suportam a latência e a confiabilidade necessárias. Ao mesmo tempo, a 
substituição dos cabos atualmente em uso por sistemas de rádio pode agregar 
vários benefícios, 

 • reduzindo os custos de fabricação, instalação e manutenção; 
 • aumentando a confiabilidade a longo prazo, por que as redes cabeadas  
  sofrem de degradação em aplicações que incluem algum tipo de movimento 
 • e flexibilidade de instalação

VEÍCULOS TERRESTRES, DRONES E ROBÔS

A 5G suportará comunicações com e entre veículos terrestres, drones e robôs. Os 
veículos autônomos são frequentemente usados em aplicações industriais e, 
além da URLLC, eles também dependem da cobertura da rede sem fio e da mobili-
dade. Os robôs estão presentes em aplicações fixas e móveis e cada aplicação tem 
seus próprios KPIs para seus sistemas de comunicação. Exemplos de casos de uso 
nessa categoria incluem:

 • Robôs móveis e industriais 
 • Conectividade de chão de fábrica 
 • Fábricas do futuro, incluindo veículos autônomos guiados
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INTERAÇÃO POR TOQUE

A interação por toque se refere a um nível de sensibilidade que funciona em 
escala humana. Por exemplo, aplicações para atendimento médico a distância 
ou jogos precisam de tempos de percurso muito reduzidos para convencer os 
sentidos humanos que aquilo que se percebe tocando, vendo ou ouvindo é real. 

Esses casos de uso envolvem interações entre seres humanos e sistemas, 
onde o ser humano controla objetos reais e virtuais através de sistemas sem 
fio e a interação requer um sinal de controle tátil, acompanhada de uma 
resposta visual ou auditiva. As interações e controles robóticos podem ser 
usados em vários cenários e têm múltiplas aplicações para a indústria, a 
saúde remota e veículos autônomos. A interação tátil exige reações em tempo 
real da ordem de alguns milissegundos. Exemplos de casos de uso nessa cate-
goria incluem: 

 • Internet tátil 
 • Comunicações em tempo real extremo

REALIDADE AUMENTADA (RA)
E REALIDADE VIRTUAL (RV)

Além dos desafios de URLLC, abordados acima, a Realidade Aumentada (RA), 
Realidade Virtual (RV) e Realidade Mista (RM) também exigem mais largura de 
banda. A principal diferença entre a RA e a RV é o uplink. A RV precisa de infor-
mações que mostram o posicionamento do capacete, enquanto a RA requer 
imagens que representam aquilo que o usuário está vendo.

Esses casos de uso são as aplicações críticas da IdC e devem exigir alta confiabi-
lidade, alta disponibilidade e baixa latência, com pouca demanda para a trans-
missão de dados, mas muito mais valor empresarial. Esses casos de uso 
também podem ser classificados como Comunicação Tipo Máquina (Machi-
ne-Type Communication - MTC) missão crítica.
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A MTC missão crítica foi projetada para oferecer controle e automação, em 
tempo real, dos processos dinâmicos encontrados em vários setores, como a 
automação de processos industriais, distribuição de energia e sistemas de 
transporte inteligentes. Esses casos de uso e aplicações têm interações em 
todas as categorias, humano-para-humano, humano-para-máquina e máqui-
na-para-máquina.

EMERGÊNCIAS, DESASTRES
E SEGURANÇA PÚBLICA

Os casos de uso nessa categoria precisam de comunicações confiáveis para 
responder a desastres naturais, como terremotos, tsunamis, enchentes e fura-
cões. Nesses casos, a localização exata do usuário e a comunicação rápida entre 
usuários e sistemas serão fundamentais. Além disso, a duração da bateria e as 
comunicações de rede também são muito importantes. Os órgãos de segurança 
pública precisam de comunicações avançadas e seguras, com vídeo em tempo 
real e a capacidade de enviar imagens de alta qualidade.

ATENDIMENTO DE SAÚDE EMERGENCIAL

Esses casos de uso são baseados em aplicações que oferecem tratamento e diagnós-
tico à distância. Essas aplicações precisam de monitoramento remoto do paciente e 
a capacidade de comunicar com os dispositivos que medem os sinais vitais, como o 
ECG, pulso, glicose no sangue, pressão sanguínea e temperatura. O tratamento 
remoto baseado nos dados monitorados pode salvar a vida do paciente e requer a 
capacidade de responder imediatamente, de forma automática ou semiautomática. 
Nesse caso, os recursos URLLC seriam usados em dois momentos: para consultas 
cirúrgicas à distância e procedimentos cirúrgicos remotos.

Procedimentos cirúrgicos remotos podem ser realizados em ambulâncias, em 
situações de desastre ou em áreas remotas, em situações onde o cirurgião precisa 
de mecanismos de comunicação que garantem controle dos instrumentos com 
alta precisão, o que, pro sua vez, requer baixa latência e alta confiabilidade e segu-
rança. Em casos de cirurgia à distância, todo o tratamento do paciente é realizado 
por um cirurgião remoto, onde suas mãos são substituídas por braços robóticos. 
Nesses dois casos, as redes de comunicação devem suportar a transmissão 
confiável de áudio e vídeo.
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Além disso, os vários sensores localizados nos equipamentos cirúrgicos preci-
sam enviar uma resposta háptica para que o cirurgião possa sentir o que os 
braços robóticos estão tocando e tomar a decisão correta. Entre os três tipos de 
tráfego, tato, áudio e vídeo, a resposta háptica requer a menor latência, com um 
tempo de percurso abaixo de 1 ms. Em termos de confiabilidade, falhas raras 
podem ser toleradas em consultas cirúrgicas, enquanto a cirurgia remota exige 
altíssima confiabilidade com BLER de 10-9, por que qualquer erro perceptível 
pode ser catastrófico.

TRANSPORTE INTELIGENTE

A URLLC poderá viabilizar várias transformações tecnológicas no setor de trans-
portes, entre as quais a automação de veículos, segurança no trânsito e eficiên-
cia do controle de tráfego. Com essas transformações, os veículos serão total-
mente conectados e podem reagir a situações de trânsito cada vez mais com-
plexas, cooperando com outros veículos em vez de somente depender das 
informações locais. Neste caso, as informações precisam ser distribuídas entre 
veículos em prazos extremamente curtos. 

Por exemplo, em casos de direção totalmente automatizada do veículo sem 
intervenção do ser humano, o veículo pode receber informações de dispositivos 
localizados na rua ou de outros veículos. Os casos de uso nesse cenário incluem 
a ultrapassagem automatizada, a cooperação para evitar colisões e agrupamen-
to de alta densidade, que exigem latência reduzida em toda a rede e um alto 
nível de confiabilidade.
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4 3GPP TS 22.261: Requisitos de serviços para novos serviços e mercados de próxima geração.
5 3GPP TR 22.821: Estudo de Viabilidade para Suporte para LANs em 5G.
6 3GPP TR 22.804: Estudo sobre Comunicações para Automação em Domínios Verticais (CAV).
7 3GPP TR 22.830: Estudo sobre Modelos de Negócios para Fatiamento de Redes.
8 3GPP TS 22.261: Requisitos de serviços para novos serviços e mercados de próxima geração.
9 3GPP TS 22.104: Requisitos de serviços para aplicações de controle cíber-físicos em domínios verticais.
10 3GPP TS 22.261: Requisitos de serviços para novos serviços e mercados de próxima geração.
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URLLC 5G -
REQUISITOS E KPIS

Baseado nos casos de uso e aplicações mencionados acima, a 3GPP especificou 
alguns requisitos normativos para o sistema 5G.4 Esses requisitos incluem os 
serviços e KPIs necessários para redes privadas, automação industrial, RA, RV e 
a Internet com tátil. Esses requisitos serão especificados e as capacidades 
URLLC definidas pelos grupos de Rede de Acesso via Rádio (Radio Access 
Network - RAN) e Aspectos de Serviços e Sistemas (Services and Systems 
Aspects - SA) da 3GPP. A 3GPP recentemente se beneficiou com a entrada de 
vários participantes não tradicionais que querem usar a tecnologia 5G para 
servir novos mercados, entre eles os setores de automação industrial, 
entretenimento e transporte. Suas pesquisas e requisitos foram incorporados 
em alguns dos estudos e itens de trabalho mais recentes.

Em 3GPP Release 16, a SA1 ampliou esse trabalho com estudos sobre 
integração 5G com Redes de Área Local (Local Area Networks - LAN),5 e 
comunicação para automação em domínios verticais como a automação de 
fábricas, transporte, programação6, e modelos de negócios para fatiamento 
de redes (network slicing)7. Os últimos KPIs da 3GPP para a URLLC podem ser 
encontrados nas especificações8 9. Vejo o quadro resumo10 (incluindo 
solicitações de mudança aprovadas até maio de 2018). Esses números serão 
aprimorados para o 3GPP Release 16.



13

NOVOS SERVIÇOS
E APLICAÇÕES COM 

COMUNICAÇÕES
ULTRA CONFIÁVEIS E 

DE BAIXA LATÊNCIA 
COM 5G

NOTA 1: Atualmente realizado por cabos de comunicação 
NOTA 2: Essa é o valor máximo de latência ponta-a-ponta permitido para o sistema 5G conseguir 
entregar o serviço, no caso da latência ponta-a-ponta ser inteiramente alocada ao sistema 5G da UE 
até a Interface com a Rede de Dados 
NOTA 3: A disponibilidade do serviço de comunicação se refere às interfaces do serviço, a 
confiabilidade se refere a um nó específico Uma ou mais retransmissões podem ser realizadas 
através da interface de rádio para satisfazer o requisito de confiabilidade 
NOTA 4: Pequeno: payload tipicamente ≤ 256 bytes 
NOTA 5: Baseado na premissa que todas as aplicações conectadas dentro do volume do serviço 
exigem a velocidade de transmissão de dados do usuário 
NOTA 6: Baseado na premissa de 100% de penetração 5G 
NOTA 7: Estimativa de dimensões máximas: o último número é a dimensão vertical 
NOTA 8: Em áreas urbanas de alta densidade 
NOTA 9: Todos os valores nesta tabela são metas e não exigências Ao considerar serviços que 
atendem às metas, as configurações de implementação devem ser levadas em conta

TABELA 3,1. REQUISITO DE DESEMPENHO PARA CENÁRIOS DE BAIXA LATÊNCIA
E ALTA CONFIABILIDADE.

Tempo de 
sobrevivência

0 ms

100 ms

100 ms

25 ms

10 ms

100 ms

Velocidade de 
transmissão de 
dados do 
usuário

10 Mbps

1 Mbps até
100 Mbps

1 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

Max. latência 
ponta-a-ponta 
permitida 
(NOTA 2)

10 ms

60 ms

60 ms

40 ms

5 ms

30 ms

Cenário

Automatização  
discreta

Automação de 
processo - 
controle remoto

Automação de 
processos - 
monitoramento 

Distribuição de 
eletricidade - 
voltagem média

Distribuição de 
eletricidade - 
alta voltagem  
(NOTA 2)

Sistemas de 
transporte 
inteligentes - 
infraestrutura 
do backhaul

Disponibilidade 
do serviço de 
comunicação 
(NOTA 3)

99,99 %

99,9999 %

99,9 %

99,9 %

99,9999 %

99,9999 %

Confiabilidade 
(NOTA 3)

99,99 %

99,999 %

99,9 %

99,9 %

99,999 %

99,999 %

Tamanho 
do payload 
(NOTA 4)

Pequeno a 
grande

Pequeno a 
grande

Pequeno

Pequeno a 
grande

Pequeno

Pequeno a 
grande

Densidade 
de tráfego  
(NOTA 5)

1 Tbps/km2

100 
Gbps/km2

10 Gbps/km2

10 Gbps/km2

100 
Gbps/km2

10 Gbps/km2

Densidade 
da conexão  
(NOTA 6)

100 000/km2

1 000/km2

10 000/km2

1 000/km2

1000/km2

(NOTA 8)

1000/km2

Dimensão da 
área de serviço 
(NOTA 7)

1000 x 1000 x 
30 m

300 x 300 x
50 m

300 x 300 x
50 m

100 km ao 
longo da linha 
de transmissão

200 km ao 
longo da linha 
de transmissão

2 km ao longo 
de uma rua



14

A URLLC é um dos elementos chaves do sistema 5G que a 3GPP está 
normatizando. As exigências para trabalhos avançados com a URLLC podem ser 
encontradas em 3GPP TS 22.804, e na Seção 3. A 3GPP tem dois estudos 
analisando este recurso. Um é o “Estudo sobre aprimoramento de URLLC 
suportando a 5GC”, em SA2 para Release 16. O outro é o “SID em Avanços da 
Camada Física para URLLC NR”, em RAN para Release 16. Em termos de suporte 
URLLC em LTE, existe um item de trabalho “Suporte EPC para E-UTRAN URLLC” 
concluído em 3GPP SA2 para Release 16. Além disso, o estudo V2X em SA2 
(Estudo de arquitetura avançada para suporte 3GPP de serviços V2X avançados, 
TR 23-786) também avalia alguns dos aspectos de QoS para serviços V2X que 
exigem serviços URLLC.

ABORDAGEM TÉCNICA PARA URLLC EM REDES 5G

Um dos desafios para a criação de uma rede que suporta a URLLC é a natureza 
de diferentes casos de uso que precisam ser atendidos por redes 5G e que, em 
algumas situações, concorrem entre si. Alguns desses desafios para a rede core 
são a crescente complexidade, o que aumenta a demanda por capacidade dos 
nós da rede (e interações entre esses nós) e a natureza dinâmica da topologia e 
heterogeneidade dos elementos E2E inseridos na rede (UE, RAN, Core e AS). 
Várias tecnologias estão em fase de avaliação e desenvolvimento para a rede 
core 5G e definidas na norma 3GPP com a intenção de enfrentar esses desafios. 
Algumas técnicas aplicáveis incluem:

Um design de rede modular que suporta correntes dinâmicos de serviços e 
permite o uso de tecnologias NFV e SDN (So�ware-Defined Network ou Rede 
Definida por So�ware) 
 
 • A separação do plano do usuário e o plano de controle para oferecer  
  diferentes topologias que conseguem reduzir latências, e que podem ser  
  configurados para casos de uso ou aplicações específicos 
 • O uso de tecnologias NFV e SDN que oferecem mais flexibilidade para a  
  localização dos elementos de rede e otimizam suas interações 

NOVOS SERVIÇOS
E APLICAÇÕES COM 

COMUNICAÇÕES
ULTRA CONFIÁVEIS E 

DE BAIXA LATÊNCIA 
COM 5G

SITUAÇÃO ATUAL DO
DESIGN E ESPECIFICAÇÃO
DA URLLC 3GPP 



15

 • Maior confiabilidade e disponibilidade interna de NFs, além da otimização  
  de interações entre NFs 
 • O provisionamento de múltiplos caminhos de dados para garantir a   
  entrega de dados aos aplicativos (transmissão redundante no plano
  do usuário) 
 • Otimização dos processos de handover, garantindo menos latência e  
  instabilidade para serviços URLLC 
 • Melhor coordenação entre a função da aplicação (AF) e a 5GC para   
  suportar o remanejamento de aplicativos (para uma rede de dados   
  periférica) sem impactar as funções do plano de controle ou interromper  
  continuidade do serviço. Isso também é relacionado com o segundo item  
  da lista acima. 
 • A URLLC possui exigências rigorosas em termos de latência, instabilidade  
  e outros aspectos de QoS, que exigem monitoramento de QoS para que a  
  rede possa tomar medidas para atender às exigências, quando possível. 
 • Possibilidades de reduzir o uso de recursos RAN para suportar casos de  
  uso baseados em eventos que exigem baixa latência. Esse seria um   
  aprimoramento relacionado principalmente com a RAN.

URLLC PARA 5G CORE

A meta do estudo SA2 “Estudo de avanços em suporte para Comunicação de 
Baixa Latência e Ultra Confiabilidade (URLLC) na rede Core 5G” (TR 23. 725), que 
ainda está em andamento, é de investigar possíveis novos avanços nas 
especificações da arquitetura 5G para suportar serviços URLLC. Esse estudo foi 
aprovado como um dos itens prioritários do Release 16 para SA2 durante o 
Plenário 3GPP #80 em La Jolla, e ainda está em andamento.

URLLC PARA NR

Em 5G NR Release 15, muitos recursos para tráfego URLLC já estavam presentes 
no projeto geral. São eles:

Suporte da NR para várias numerologias com espaçamento entre sub-portadores 
de 15, 30, 60 ou 120 kHz. Maior espaçamento entre sub-portadores reduz a 
duração do slot e a latência. 
 
 • A NR suporta a programação de mini-slots, onde a transmissão ocupa  
  somente alguns dos símbolos de Orthogonal Frequency Division   
  Multiplexing (OFDM). Isso reduz o tempo de alinhamento entre a chegada  
  e transmissão dos dados, além de acelerar a decodificação. NOVOS SERVIÇOS

E APLICAÇÕES COM 
COMUNICAÇÕES

ULTRA CONFIÁVEIS E 
DE BAIXA LATÊNCIA 

COM 5G
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 • Para obter uma transmissão rápida no uplink, comparado com o   
  procedimento de programação baseado em solicitações, a transmissão  
  no UL é baseada em permissões configuradas, usando Permissões   
  Configuradas do Uplink Tipo 1 ou 2. Com a configuração Tipo 1 ou Tipo 2,  
  a UE consegue iniciar a transmissão de dados no uplink de acordo com a  
  periodicidade configurada e os recursos de rádio disponíveis. A   
  transmissão no UL Tipo 1 depende somente dos parâmetros configurados  
  para a RRC, enquanto a transmissão no UL Tipo 2 depende, além dos  
  parâmetros configurados para a RRC, da (des)ativação da DCI. Além disso,  
  a repetição do K-slot (ou seja, agregação de slots) pode ser configurada  
  para obter a confiabilidade necessária. 
 • A agregação nível 16 é suportada para transmissões no PDCCH,   
  suportando a recepção confiável no PDCCH. 
 • Capacidades agressivas de processamento UE foram definidas e podem  
  ser usadas pela URLLC.
  o Um exemplo de maior capacidade da UE é o monitoramento de   
   múltiplos PDCCHs dentro de um único slot para obter maior   
   granularidade da programação de domínio e suportar as latências  
   reduzidas que a URLLC exige. Mais especificamente, o padrão de   
   monitoramento do PDCCH pode ser configurado, indicando o(s)   
   primeiro(s) símbolo(s) do conjunto de controles de recursos dentro de  
   um slot usado para monitoramento do PDCCH, usando símbolos para  
   monitoramento de parâmetros de uma camada mais alta dentro do  
   mesmo slot.
  o Outro exemplo de maior capacidade da UE é a possibilidade de   
   disparar relatórios CSI de baixa latência. Isso aumenta a eficiência dos  
   recursos URLLC, obtendo CSIs mais precisas dentro do intervalo de  
   tempo necessário. 
  o Ainda outro exemplo de maior capacidade da UE é a definição da  
   capacidade de UE avançada #2 em conjunto com a capacidade UE #1,  
   suportando a transmissão e recepção mais rápida de dados.
 • Duplicação de dados em camadas mais altas para garantir
  a confiabilidade

NOVOS SERVIÇOS
E APLICAÇÕES COM 
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A HRLLC para LTE foi especificada em 3GPP Release 15. O projeto já é estável e 
com a conclusão do ciclo do Release 15, já entrou em manutenção.

VISÃO GERAL DO PROJETO

O design da URLLC para LTE aproveitou de um recurso 3GPP para latência 
reduzida chamado de TTI Curto (Short TTI) e Tempo de Processamento Curto 
(Short Processing Time). Ou seja, a latência de TTI curta na camada física 
sub-ms pode ser obtida com a LTE. O design de URLLC para LTE é baseado nos 
requisitos da ITU 2020, permitindo transmissão de um payload de 32 bytes 
dentro de 1 ms, com uma taxa de sucesso de 99,999% (taxa de erro de 1E-5).

Em resumo, os trabalhos da 3GPP para suportar serviços URLLC em 5G estão em 
andamento, com estudos ainda analisando a RAN 5G e a rede core 5G. As 
respectivas especificações aproveitam da arquitetura do Release 15, com 
técnicas adicionais para aumentar a capacidade das redes 5G de suportar 
serviços URLLC. Essas técnicas aproveitam de tecnologias fundamentais, como 
a arquitetura fase I da 5G e a MEC, em conjunto com técnicas específicas da RAN 
e das redes core, criando opções flexíveis de implementação que podem ser 
ajustadas para atender casos de uso diferentes. Esses trabalhos devem ser 
concluídos dentro do prazo previsto para fechamento do Release 16.
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Com o auxílio de capacidades críticas de comunicação que oferecem baixa 
latência e alta confiabilidade, as redes móveis e setores verticais estão 
passando por uma grande transformação tecnológica, especialmente nos 
setores de saúde, automotivo, automação industrial, energia e entretenimento. 
Inicialmente, a versão comercial da 5G deve ser implementada com o principal 
objetivo de aprimorar a banda larga móvel, no entanto, a 5G deve incluir casos 
de uso caracterizados pela ultra confiabilidade e/ou a baixa latência no futuro. 

A baixa latência é um fator importante para garantir que as aplicações sejam 
interativas e que podem ser usadas em comunicação humano-para-humano, 
humano-para-máquina ou máquina-para-máquina. Para criar redes que 
confiáveis e de baixa latência, ainda enfrentamos vários desafios importantes 
em áreas como design, normatização e engenharia. Esse relatório apresenta 
uma visão geral e resumida das aplicações emergentes, dos desafios na fase 
de design e das possíveis abordagens para o design da URLLC. 
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TERMO DE ISENÇÃO
DE RESPONSABILIDADE

Esse estudo é extraído do relatório “Novos Serviços e Aplicações Com 
Comunicações 5G de Baixa Latência Ultraconfiáveis” publicado pela 5G 
Americas em 2018. O estudo completo, em inglês, pode ser encontrado aqui:
 www.5gamericas.org

O conteúdo deste documento reflete as pesquisas, análises e conclusões da 
5G Americas e não necessariamente representam as opiniões e/ou os pontos 
de vista individuais de cada uma das empresas membros da 5G Americas. A 5G 
Americas oferece esse documento, e as informações aqui contidas, somente 
para fins informativos. Qualquer uso dessas informações será por sua própria 
conta e risco. A 5G Americas não assume qualquer responsabilidade por erros 
ou omissões neste documento. Este documento está sujeito à revisão ou 
exclusão a qualquer momento e sem aviso prévio. A 5G Americas não oferece 
qualquer representação ou garantia (expressa ou implícita) em relação ao 
presente documento. Por meio deste termo, a 5G Americas não será responsá-
vel por qualquer alteração ou modificação deste documento que causa qual-
quer dano direto, indireto, punitivo, especial, incidental, consequente ou 
exemplar em função de ou em conexão com o uso este documento e as infor-
mações nele prestadas.
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