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INTRODUÇÃO
Com o lançamento das redes 5G em 2019, a indústria de comunicações sem fio deu 
outro grande passo em direção a transformação de como as pessoas interagem 
com o mundo. Ao oferecer suporte a novos tipos de aplicações e ao uso flexível do 
espectro, incluindo frequências nunca antes usadas em sistemas celulares, a 5G 
será a base de comunicação para o mundo no futuro, um mundo de realidade 
aumentada, carros autônomos, cidades inteligentes, computadores portáteis e 
inovações ainda não criadas. 

A 4G LTE demonstra quão bem a tecnologia sem fio pode suportar a banda larga 
fixa, móvel e a Internet das Coisas (IoT), além de fornecer a base para a 5G aumen-
tar exponencialmente sua capacidade, aumentar a velocidade de transferência, 
diminuir a latência e aumentar a confiabilidade, dando suporte a aplicações que 
as conexões sem fio não conseguem atender. A 5G não substituirá a LTE; em muitos 
casos, as duas tecnologias serão amplamente integradas e coexistirão pelo menos 
até o final da década de 2020. 

As primeiras implementações baseadas na primeira fase do padrão 5G, com ênfase 
na banda larga móvel aprimorada, está sendo acelerada com a introdução de 
novos dispositivos 5G disponíveis no mercado. O padrão 5G completo, que adicio-
na suporte para itens como a IoT Industrial, Acesso Integrado e Backhaul (IAB em 
inglês) e espectro não licenciado chegarão em 2020. Assim como a LTE continuou 
a avançar ao longo desta década, a 5G também será continuamente aprimorada. 

Alguns dos recursos que tornarão a 5G extremamente eficaz estão presentes em 
formas avançadas de LTE. Com a junção de operadoras, por exemplo, as operado-
ras não só aproveitaram o potencial de seus espectros para aumentar capacidade 
e performance, mas a tecnologia em si se torna a base de novas possibilidades, 
como operar LTE em bandas não licenciadas, uma possibilidade agora amplamen-
te utilizada. A inteligência computacional em dispositivos, combinada com a com-
putação em nuvem e agora a edge clouds, estão criando um ambiente de compu-
tação mais distribuído. Esse ambiente, combinado com outras inovações, como a 
IA, resultará em aplicações completamente novas tanto para consumidores como 
para empresas.

Como o crescimento, a longo prazo, de Smartphone e outros dispositivos móveis é 
limitado pelo número de pessoas, inovadores estão concentrando esforços na IoT, 
que já engloba uma ampla variedade de aplicações. Os aprimoramentos na LTE, 
seguidos pelos recursos da IoT 5G, auxiliam hoje dispositivos vestíveis, tornando 
cidades mais inteligentes, incentivando a adoção de veículos inteligentes e melho-
rando a saúde. O 5G não só explora a implementação de IoT em grande escala, mas 
também habilita aplicações que dependem de comunicações ultra confiáveis e de 
baixa latência, às vezes chamadas de "aplicações de importância crítica".
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ELEMENTOS
TRANSFORMACIONALES

Muitos elementos interagem para transformar a tecnologia sem fio, porém os fatores 
que desempenham um papel crucial são os avanços nas tecnologias de rádio que 
garantem acesso a um número maior de espectro, capacidades específicas para IoT, 
pequenas células, novas arquiteturas de rede que ampliam a função de virtualização 
de redes, redes definidas por so�ware e novos meios para empregar espectro não 
licenciado. Excluindo o acesso a espectro de banda alta, um objetivo exclusivo da 5G, 
essas vantagens podem ser aplicadas tanto para LTE e 5G.

No passado, desenvolvedores utilizavam modems e redes desenvolvidas para 
comunicação humana. Mas agora, novos métodos de operação de redes, iniciados com 
a LTE e posteriormente aprimorados com a 5G atendem às necessidades exclusivas de 
uma ampla variedade de aplicações de máquina ao atender a necessidade de baixo 
custo, longevidade de bateria, comunicação de longo alcance e uma extensa variação 
nas taxas de transferência. Por exemplo, algumas aplicações de IoT necessitam apenas 
de comunicações com baixa taxa de transferência, algumas enviando apenas um 
pequeno número de bits por dia.

A tecnologia do espectro, ao longo da história do rádio, ascendeu na escala do uso de 
frequências cada vez mais altas. O que anteriormente chamávamos de “frequência 
ultra alta” à época disponibilizadas para transmissões televisivas são hoje 
consideradas frequências de banda baixa pelas redes de celular. Frequências acima de 
6 GHz, em especial a mmWave, que opera em frequências a partir de 30 Ghz, são 
consideradas hoje a nova fronteira. Essas redes aproveitarão a vantagem de ter até dez 
vezes mais espectro comparadas com a disponibilidade atual, e essa disponibilidade 

FIGURA 1. ELEMENTOS TRANSFORMACIONAIS FUNDAMENTAIS
DA BANDA LARGA MÓVEL. FONTE: PESQUISA RYSAVY.
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só tende a aumentar no decorrer dos anos quando a tecnologia cruzar a fronteira dos 
100 GHz e começar a explorar as frequências de terahertz. Embora difíceis de serem 
utilizadas devido a limitações de propagação e maior perda em penetração, métodos 
como MIMO maciço, direção de feixe, rastreamento de feixe, conectividade dupla, 
agregação de operadoras e arquiteturas de pequenas células com auto-retorno 
ajudarão a mitigar os desafios nessas frequências.

Além de acessarem bandas mais altas, as tecnologias celulares integram espectros não 
licenciados de forma mais efetiva, utilizando tecnologias como LTE-U, LAA, LTE Wi-Fi 
Aggregation (LWA) e LTE WLAN Radio Level Integration com IPSec Tunnel (LWIP). O 
trabalho atual em 3GPP sobre 5G permitirá abordagens semelhantes à NR (New Radio). 
Essa integração aumentará de forma imediata a capacidade de pequenas células, 
melhorando os argumentos econômicos para as mesmas.

Células pequenas, no radar por muitos anos, mas pouco utilizadas por dificuldades de 
implementação como backhaul, são agora envolvidas em lançamentos de larga escala, 
levando a altas densidades até a proporção de quatro a dez células pequenas para cada 
macro célula.

De forma a facilitar os recursos listados acima, as redes estão se tornando 
programáveis. Usando uma rede distribuída, habilitada por so�ware, baseada na 
virtualização e novas abordagens arquiteturais, como a MEC (Multi-access Edge 
Computing) e divisão de rede, operadoras e terceiros poderão implementar novos 
serviços e aplicativos de forma mais ágil e escalável. Essa arquitetura de computação 
distribuída, juntamente com serviços em nuvem e computadores e dispositivos 
poderosos, permitirão que aplicativos baseados em IA tornem as redes mais eficientes 
e capazes de fornecer serviços totalmente novos.

Para milhões e, possivelmente bilhões de pessoas, as conexões sem fio serão as únicas 
conexões necessárias. Essas redes também fornecerão a base para novas indústrias, 
que ainda não foram sequer concebidas.

http://brechazero.com.br/


As comunicações machine-to-machine, evoluindo para a Internet das Coisas, são uma 
grande oportunidade para comunicações sem fio, com todas as tecnologias 3GPP 
potencialmente desempenhando papéis importantes.

Os dispositivos celulares de menor custo que permitem comunicações M2M atualmente 
são modems GPRS, que correm o risco de se tornarem obsoletos à medida que as 
operadoras aposentam seus sistemas GSM. A HSPA também é utilizada para comunicações 
M2M, assim como a LTE, que foi otimizada para comunicar-se de forma eficiente com 
pequenas rajadas de informações, tornando-a particularmente adequada para M2M. 

As opções de modem GSM de baixo custo (através de cobertura avançada GSM IoT 
[EC-GSM-IoT]) e modem LTE no 3GPP lançados ao decorrer das versões de 10 a 13, reduzem 
os custos, melhoram o alcance das comunicações e prolongam a vida útil das baterias. 

Na versão 14, o 3GPP especificou como as tecnologias LTE podem interagir nas 
comunicações com veículos, incluindo veículo com veículo e veículo com 
infraestrutura, aproveitando os recursos de comunicação entre dispositivos já 
especificados para LTE nas versões 12 e 13.1

A versão 15 adicionou um aprimoramento maior da IoT na LTE, adicionando suporte a 
TDD, maior eficiência espectral e wake-up radio.2

A versão 16 adiciona recursos industriais de IoT ao 5G NR, incluindo comunicações ultra 
confiáveis e de baixa latência além de aprimoramentos para redes onde a latência deve ser 
mínima, incluindo Ethernet sem fio (tempo de referência preciso, suporte para comunicação 
determinística e / ou isócrona com alta confiabilidade e disponibilidade, e compressão do 
quadro Ethernet). A estação base pode sinalizar informações de referência de tempo para o 
UE usando sinalização unicast ou broadcast com uma granularidade de 10 nanossegundos.

Os desenvolvedores poderão utilizar as tecnologias sem fio 3GPP para muitas 
aplicações de IoT. Em outros casos, os desenvolvedores utilizarão tecnologias de baixo 
alcance, como Wi-Fi, Bluetooth Low Energy e ZigBee. As novas tecnologias sem fio de 
baixa área ampla (LPWA) que emergem especificamente para oferecer suporte à IoT 
incluem Ingenu, LoRa e Sigfox. A necessidade de pouca energia de algumas dessas 
tecnologias, incluindo a LTE, permitirá que baterias durem  por muitos anos.

A segurança é uma grande preocupação para desenvolvedores e usuários da 
tecnologia IoT. Uma quantidade crescente de infraestrutura conectada à rede resultará 
em novas vulnerabilidades de segurança que já estão sendo tratadas por um esforço 
conjunto do setor. 3

Plataformas de suporte baseadas em nuvem e interfaces padronizadas são essenciais 
para o desenvolvimento e implantação de aplicações IoT. 

5G GLOBAL: TECNOLOGIAS E ELEMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO 06

INTERNET DAS COISAS
E MACHINE-TO-MACHINE

1 3GPP, 3GPP TR 36.885, Technical Specification Group Radio Access Network; Estudo sobre LTE-based V2X Services; (Versão 14).
2 Webnário Qualcomm, What is the role of LTE Advanced Pro as 5G rolls out in 2019? Abr. 26, 2018.
3 Para maiores informações acesse o white paper da Ericsson, IoT Security, Fev. 2017, https://www.ericsson.com/assets/local/publications/white-pa-
pers/wp-iot-security-february-2017.pdf.



5G GLOBAL: TECNOLOGIAS E ELEMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO 07

Usar a tecnologia de comunicação móvel em automóveis aumentará a segurança e 
eventualmente ajudará na direção autônoma. A C-V2X está ganhando força, incluindo 
testes globais que tiveram início em 2017, além do endosso de organizações como a 5G 
Automotive Association (5GAA),4 em seu desenvolvimento inicial.5 C-V2X está sendo 
desenvolvida para ser compatível com outros padrões automobilísticos, como os da 
ETSI e os da Sociedade de Engenheiros Automotivos. 

A comunicação de veículos com tecnologia celular é uma alternativa para abordagens 
como DSRC (Dedicated Short Range Communications) com base em padrões que 
incluem IEEE 802.11p e 802.11bd (em desenvolvimento e destinados a operar em 5,9 
GHz e 60 GHz). 

Na versão 14, a 3GPP especificou as comunicações celulares vehicle-to-X (C-V2X) com 
dois modos de transmissão complementares: comunicações diretas entre veículos e 
comunicações de rede. 

As comunicações diretas usam bandas como a banda de 5,9 GHz dos Sistemas de 
Transporte Inteligente (ITS), usando a interface PC5 especificada para as comunicações 
de dispositivo a dispositivo LTE e não exigem um SIM (USIM) do Universal Integrated 
Circuit Card (UIMC). Ao operar em diferentes canais na banda ITS, o celular direto V2X 
poderá coexistir com o IEEE 802.11p, outro protocolo de comunicação automotiva. Os 
modelos de comunicação incluem Veículo para veículo (V2V), Veículo para infraestrutu-
ra (V2I) e Veículo para pessoa (V2P). 

No modelo de comunicação em rede, o sistema usará o espectro celular tradicional 
licenciado.

Os exemplos de caso de uso incluem avisos de não ultrapassar, avisos de perigo de 
curva sinuosa, avisos de obras nas estradas, assistência em cruzamento cego, direção 
coordenada com compartilhamento de intenções de comando, trens de veículos coor-
denados (pelotão), alertas de ciclistas e pedestres, compartilhamento de sensores, 
assistência de interseções a esquerda e atualização de infraestrutura em tempo real.

O C-V2X, enfatizando a segurança na versão 14, possui um caminho compatível com a 
5G NR na Versão 16, que fornecerá ao URLCC alta confiabilidade e altas taxas de dados 
que suportam direção autônoma. Um componente do C-V2X é a comunicação direta 
entre veículos ou entre veículos e infraestrutura. Na versão 16 os veículos 5G NR C-V2X 
também terão suporte para os recursos da versão 14 e 15 garantindo compatibilidade 
com versões anteriores. 

COMUNICAÇÕES
CELULARES V2X 

4 Mais detalhes em http://5gaa.org/.
5 Veja o exemploem,  Fierce Wireless, “Qualcomm, Ford and Panasonic mark first U.S. C-V2X deployment in Colorado,” 4 de Jun. , 2018, disponível em 
https://www.fiercewireless.com/wireless/qualcomm-ford-andpanasonic-mark-first-u-s-deployment-c-v2x.
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Medições de campo recentes mostraram que as comunicações V2X parecem promisso-
ras em faixas de frequência mmWave, apesar de bloqueios causados por veículos. Os 
resultados das medições mostraram que o mmWave sidelink pode suportar uma 
abrangência razoavelmente extensa, mesmo sem processos avançados de gerencia-
mento de feixes.6

Como exemplo da importância da conectividade celular na indústria automobilística, a 
Ford anunciou em janeiro de 2019 que, até 2022, todos os veículos vendidos nos 
Estados Unidos incluirão conexão celular.7

Arquitetos de rede projetam redes usando um amplo conjunto de ferramentas, incluin-
do IA, múltiplos tipos e tamanhos de células, espectro não licenciado, antenas inteli-
gentes, serviços convergentes e virtualização.

6 3GPP, Study on NR Vehicle-to-Everything (V2X), 3GPP TR 38.885, V16.0.0, Mar. 2019.
7 The Detroit News, “Ford: All new vehicles to 'talk' through 5G by 2022,” Jan. 7, 2019. Disponível em: https://www.detroitnews.com/story/business/au-
tos/ford/2019/01/07/ford-all-new-vehicles-able-talkthrough-5-g-2022/2500046002/.
8 3GPP “Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support network data analytics services”, TS 23.288, https://portal.3gpp.org/desktopmod-
ules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3579

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE SUPORTE

Pesquisadores estudam como a IA pode ser usada na infraestrutura de rede. A 3GPP 
está incorporando automação e machine learning em sua arquitetura, introduzindo a 
função de análise de dados de rede (NWDAF)8 no 5G-NGC. Embora ainda não tenha sido 
padronizada em nenhuma de suas especificações, a IA pode:

 • Otimizar a rede em tempo real, controlando conexões, como as estações-base com  
  as quais os usuários se conectam, seja para transferir de celular para Wi-Fi, configurações  
  de malha para backhaul sem fio multi-hop ou balanceamento de carga de dados. 
 • Lidar com o aumento da complexidade da rede com um número maior de cell sites  
  (especialmente células pequenas), quantidade de dispositivos e velocidade de operação. 
 • Reparo de rede para solucionar falhas, como uma estação base que se torna inoperante. 
 • Organiza os recursos de rádio usados por diferentes faixas da rede 5G. 
 • Reduz as subidas nas torres usando drones com processamento de imagens de  
  vídeo por AI para detectar problemas. 
 • Fornecer funções de suporte ao cliente. 
 • Aumentar funções de segurança, como detecção de ameaças. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)



 • Automatizar o gerenciamento e a orquestração da rede, gerenciando o ciclo de vida e  
  monitorar o status de uma faixa da rede ou do desempenho de aplicações de terceiros.

O Acumos AI9 é uma plataforma e uma estrutura de código aberto que facilita a criação, 
o compartilhamento e a implantação de aplicações de IA. Acumos faz parte da AI Foun-
dation da Linux Foundation, uma organização guarda-chuva da Linux Foundation que 
apoia e sustenta a inovação de código aberto em inteligência artificial, machine 
learning e deep learning. A Acumos padroniza as camadas de infraestrutura e os com-
ponentes necessários para a execução de uma ampla solução de IA pronta para uso 
(out-of-the-box). Essas funções já estão sendo padronizadas, em parte, nos recursos de 
auto-otimização e auto-configuração, mas com a entrada da IA a sofisticação desses 
recursos será ampliada.

Os consumidores já utilizam IA em seus smartphones como a Siri e o Assistente do 
Google. As funções de IA no futuro serão distribuídas entre nuvens centralizadas, 
nuvens de edge e dispositivos. As nuvens centralizadas serão a melhor opção para o 
treinamento de IA e para conteúdo não sensíveis a lags, enquanto as edge clouds, com 
latência muito menor, oferecerão suporte para conteúdos em tempo real. 

Para aplicativos de veículos, uma arquitetura de IA semelhante será aplicada, com a AI 
on-board capaz de executar: 

 • Linguagem natural e compreensão de gestos 
 • Cancelamento de ruído / voz
 • Segurança utilizando reconhecimento de impressões digitais e reconhecimento facial
 • Classificação de objetos 
 • Reconhecimento de Cenários
 • Processamento de sensores 
 • Segurança com reconhecimento de contexto 

A mesma arquitetura IA de três camadas para computação e inteligência artificial também 
será utilizada em aplicações industriais, interação e fornecimento de informações sobre o 
meio ambiente. O dispositivo pode, finalmente, oferecer uma maior capacidade de respos-
ta, bem como elevar a privacidade, agindo sobre dados locais e pessoais.
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9 Acumos AI, https://www.acumos.org/
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FIGURA 2. INTELIGÊNCIA EM NUVENS CENTRALIZADAS,
NUVENS DE BORDA E DISPOSITIVOS. FONTE: PESQUISA RYSAVY.

A virtualização refere-se à implementação das funções de nodes de infraestrutura 
utilizando so�ware em equipamentos de computação comercial "prontos para uso". A 
abordagem promete custos menores com hardware, menores custos operacionais, 
implantação mais rápida de novos serviços, economia de energia e maior eficiência no 
uso da rede. Com o VFR (Virtualização das Funções da Rede), muitas operadoras 
poderão compartilhar a mesma infraestrutura, facilitando, por exemplo, acordos entre 
operadoras de rede virtual móvel (MVNO em inglês) e vRAN (Rede de Acesso via Rádio 
Virtualizada). A VPL, no entanto, se apresenta como uma maneira totalmente nova de 
construir e gerenciar redes, o que demandará um longo período até ocorrer uma 
adoção generalizada da tecnologia. 

Tanto a rede principal quanto partes da rede de acesso por rádio podem ser virtualizadas. 
A rede principal, composta por menos nodes, configura uma implementação mais fácil. A 
virtualização dos elementos RAN, embora mais complexos, acabará proporcionando 
maiores ganhos de eficiência na rede, principalmente na implantação de pequenas 
células, o que facilitará a coordenação entre células e o uso de métodos como CoMP e 
coordenação de interferência. Diferente da rede principal, a virtualização de toda a RAN 
não é possível porque uma Função de Rede Física deve encerrar a interface de rádio. 

Alguns casos de uso específicos da VFR incluem:

 • 5G. As redes 5G são projetadas com interfaces que facilitam a implementação de  
  virtualização.  
 • IMS e VoLTE.  A IMS é necessária para a VoLTE, mas uma abordagem VFR pode  
  reduzir a complexidade associada aos vários nodes e interfaces na arquitetura da IMS. 
 • EPC virtualizado (VEPC). O Evolved Packet Core, que consiste no Serving Gateway  
  (SGW), no Packet Gateway (PGW) e no Mobile Management Entity (MME), pode ser  
  virtualizado, mas  alguns requisitos devem ser atendidos como, a largura de banda  
  do provedor, latência e requisitos de controle do plano de serviço.

VIRTUALIZAÇÃO

Nuvens
centralizadas

• Latência de 100 mseg ou mais
• Treinamento de IA
• Big Data
• Conteúdo não sensíveis a atraso
• Armazenamento

• Latência de 5 á 10 mseg
• Informação sobre ambiente
• Processamento para IoT em tempo real
• Aplicações de RV/RA em tempo real

• Resposta Imediata
• IA baseada em informações
 pessoais / locais
• Interação por voz

Nuvens 
Descentralizadas

("edge")



 • Novos serviços VEPC. Com a virtualização de um EPC, uma operadora pode criar  
  serviços MVNO mais facilmente, cada um com seu próprio MME, SGW e PGW virtualizado.  
  Um serviço virtualizado M2M é outro exemplo de uma oferta de serviço mais refinada  
  para o aplicação de destino. Como o PGW se conecta a redes externas, outras opor- 
  tunidades acabam surgindo para os serviços virtualizados aumentarem as funções  
  de rede, incluindo, cache de vídeo, otimização de vídeo, controle parental, inserção  
  de anúncios e firewalls. 
 • Cloud RAN. O pool de processamento de banda base em uma RAN na nuvem pode,  
  mas não necessariamente deve, usar técnicas de virtualização. A separação da  
  função de rádio do processamento de banda base normalmente requer a transmissão  
  de sinais de rádio digitalizados através de conexões de fibra de banda alta (multi-Gbps),  
  às vezes chamadas de fronthauling.  

Devido as necessidade de investimento elevada, a virtualização da RAN levará mais 
tempo para ser implementada do que a virtualização da rede principal e 
provavelmente ocorrerá de forma seletiva em implantações de pequenas células. 
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10 Para mais detalhes veja, ETSI, “Multi-access Edge Computing,” http://www.etsi.org/technologiesclusters/technologies/multi-access-edge-computing, 
viewed 25 de Maio de 2018.
11 Exemplo, veja Channel Partners, “AT&T, HPE Create Joint Edge Computing Program, Anticipating 5G,” 19 de Jun. de 2019, disponível em  https://ww-
w.channelpartnersonline.com/2019/06/19/atthpe-create-joint-edge-computing-program-anticipating-5g/.

O ETSI está padronizando o Multi-access Edge Computing, anteriormente conhecido 
como Mobile-Edge Computing, uma tecnologia que capacita um ecossistema de aplica-
tivos programáveis alocados na extremidade da rede, dentro da RAN.10 Os objetivos 
incluem latência reduzida, operações de rede mais eficientes para certas aplicações e 
uma melhor experiência para o usuário. Embora o MEC dê prioridade à 5G, especial-
mente para aplicações que precisam de baixa latência, ele também pode ser aplicado 
às redes 4G LTE. 

A Figura 3 mostra como uma combinação de serviços em nuvem, eventualmente 
ampliada com um número maior de servidores de extremidade, dará suporte para 
bilhões de dispositivos. Embora seja um conceito poderoso do ponto de vista de arqui-
tetura de computadores, a implantação de sistemas de extremidade ainda não 
começou a ser difundida, dúvidas persistem sobre quais tipos de entidades estão 
melhor posicionadas para implantá-los e mantê-los. As possibilidades incluem prove-
dores de nuvem existentes (Amazon, Google, Microso� etc.), operadoras de celular, 
fornecedores de infraestrutura de computadores, empresas privadas com seus 
próprios aplicativos, fornecedores de infraestrutura de celulares, fornecedores de data 
centers e novos participantes.11

EDGE COMPUTING



As aplicações que mais serão beneficiadas são as que exigem processamento no 
servidor mas que precisam ocorrer em um lugar específico da rede. Exemplos incluem:

 • Realidade aumentada.12

 • Realidade virtual. O processamento de renderização pode ser combinado entre o  
  dispositivo do usuário e o computador de extremidade. 

 • Processamento de vídeo inteligente, como transcodificação, armazenamento em  
  cache e aceleração. 

 • Hospedagem de jogos baseada em nuvem / extremidade.13 

 • Carros conectados. 

 • Aplicativos de IoT.14 

A arquitetura de rede 5G, ao fornecer acesso opcional aos dados do usuário em um 
ambiente local por meio de uma UPF (User Plane Function) distribuída, facilita a 
computação de borda. Para uma discussão detalhada de como o MEC pode operar em 
um ambiente 5G, consulte o white paper do ETSI, MEC nas redes 5G.15
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FIGURA 3. INTELIGÊNCIA NA NUVEM, NA BORDA E NOS DISPOSITIVOS.
FONTE: PESQUISA RYSAVY.

12 Veja, por exemplo, Fierce Wireless, “Ericsson, Telia, Intel demo augmented reality over 5G,” 14 de Mar. de 2018, disponível em https://www.fiercewire-
less.com/wireless/ericsson-telia-intel-demo-augmentedreality-over-5g.
13 Veja, por exemplo, AT&T, “AT&T Unlocks the Power of Edge Computing: Delivering Interactive VR over 5G,” 21 de Fev. de 2019, disponível em 
https://about.att.com/innovationblog/2019/02/edge_computing_vr.html.
14 Veja, por exemplo, ZDNet, “MWC 2019: AT&T tests 5G and edge computing with Microso� Azure,” 26 de Fev de 2019, disponível em https://www.zd-
net.com/article/mwc-2019-at-t-tests-5g-and-edge-computingwith-microso�-azure/.
15 ETSI, MEC in 5G Networks, ETSI White Paper 28 de Jun de 2018. disponível em https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/et-
si_wp28_mec_in_5G_FINAL.pdf.
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O espectro não licenciado está ganhando cada vez mais importância para as redes de 
banda larga móvel. O uso inicial foi uma implementação rudimentar nas redes Wi-Fi, mas 
agora as redes Wi-Fi estão se tornando mais fortemente integradas às redes celulares.

O espectro não licenciado aumenta a capacidade de duas maneiras. Primeiro, uma 
grande quantidade de espectro (aproximadamente 500 MHz) está disponível nas faixas 
de 2,4 GHz e 5 GHz, com a banda de 3,5 GHz adicionando mais espectro no futuro 
próximo. No entanto, como o espectro não é licenciado, ele deve ser compartilhado 
com outras operadoras em potencial, portanto, a quantidade de capacidade que ele 
oferece depende do uso de outras entidades do sistema. 

Uma quantidade significativa de espectro não licenciado já está disponível em bandas 
mmWave, como a 7GHz, já em uso nos Estados Unidos (57 a 64 GHz) e 7GHz adicionais 
em alocações de espectro 5G. 

Segundo, o espectro não licenciado é usado principalmente em pequenas áreas de 
cobertura, resultando em reutilização em alta frequência. 

A família de tecnologias IEEE 802.11 apresentou rápido crescimento, principalmente 
em implementações privadas. O mais recente padrão 802.11, 802.11ax, prioriza 
melhorias de capacidade e taxas de transferência mais altas. Nas frequências 
mmWave, o IEEE desenvolveu o 802.11ad, que opera em 60 GHz, e o órgão de padrões 
está atualmente trabalhando em uma tecnologia sucessora, o 802.11ay.

A integração entre a banda larga móvel e as redes Wi-Fi pode ser frouxa ou estreita. 
Integração frouxa significa rotas de tráfego de dados diretamente para a Internet e 
minimiza a travessia de dados na rede da operadora. Isso é chamado de "fuga local". 
Integração estreita significa que o tráfego de dados ou partes selecionadas dele podem 
atravessar a rede principal do operador. Um exemplo é o  Wi-Fi calling, que usa o IP 
Multimedia Subsystem. 

Embora a transferência para o Wi-Fi possa reduzir o tráfego na rede principal, a rede 
Wi-Fi nem sempre tem necessariamente maior capacidade disponível. O objetivo das 
futuras redes celulares / Wi-Fi integradas é de maneira inteligente fazer o 
balanceamento de dados entre as duas. Conexões simultâneas de celular / Wi-Fi 
também serão uma possibilidade. Por exemplo, na Versão 13, o 3GPP introduziu a 
agregação de links de Wi-Fi e LTE por meio de LWA e LWIP. 

Outra abordagem para o uso de espectro não licenciado emprega a LTE como a 
tecnologia de rádio, inicialmente em uma versão denominada LTE-Unlicensed, 
especificada pelo LTE-U Forum, que trabalha com as versões 10-12 da LTE. Na Versão 
13, o 3GPP especificou o LAA, que implementa a capacidade da listen-before-talk, um 
requisito para operação não licenciada na Europa e no Japão. Inicialmente, a 
agregação de operadoras combina uma operadora licenciada com um ou mais canais 
não licenciados. Operar o LTE em faixas não licenciadas pode diminuir a necessidade 
de transferências pelo  WiFi. Até 32 operadoras não licenciadas (de 20 MHz cada) 
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podem ser agregadas para acessar, teoricamente, 640 MHz de espectro não licenciado. 
O LAA também foi especificado para operar na banda CBRS de 3,5 GHz. O LAA 
aprimorado (eLAA), especificado na Versão 14, adiciona o uso de uplink de espectro 
não licenciado. As operadoras, de maneira geral, estão implantando a LAA.

Uma preocupação com o uso de LTE em faixas não licenciadas era se a mesma seria um 
vizinho justo para os usuários de Wi-Fi. O LTE-U baseado na Versão 10-12 abordou essa 
preocupação selecionando canais claros para usar e medir a atividade do canal dos 
usuários de Wi-Fi e, em seguida, usando um ciclo de trabalho apropriado para um 
compartilhamento justo. O Acesso Assistido por Licença na Versão 13 adicionou o 
listen-before-talk (LBT) e implementou outros requisitos regulamentares existentes em 
alguns países. A 3GPP conduziu um estudo e concluiu que: “A maioria das fontes que 
fornecem resultados da avaliação mostrou pelo menos um esquema LBT para LAA que 
não impacta o Wi-Fi mais do que outra rede Wi-Fi impactaria”.16

O MulteFire, especificado pela MulteFire Alliance, é um aplicação LTE em faixas não 
licenciadas que não requer uma âncora no espectro licenciado, abrindo a possibilidade 
de implantações por entidades que não são necessariamente operadoras, incluindo 
provedores de serviços de Internet, operadoras locais e empresas. Sob um acordo de 
roaming com operadoras de telefonia celular, os clientes de LTE podem utilizar as redes 
MulteFire. 

Um item a ser trabalhado na Versão 16 é o suporte para bandas não licenciadas no 5G NR.

Um estudo da 3GPP sobre acesso baseado em NR ao espectro não licenciado identificou 
os seguintes cenários de implantação, que serão padronizados na Versão 16:17

 • Cenário A: Agregação de operadora entre a banda licenciada NR e NR-U. O NR-U  
  pode ter downlink e uplink, ou apenas downlink. 
 • Cenário B: Conectividade dupla entre a banda licenciada LTE e o NR-U.  
 • Cenário C: NR-U independente.  
 • Cenário D: uma célula NR com DL na banda não licenciada e UL na banda licenciada.  
 • Cenário E: Conectividade dupla entre a banda licenciada NR e NR-U. 

O estudo da 3GPP concluiu que o NR-U e o Wi-Fi poderão coexistir em canais adjacentes e 
que se “o NR-U tiver requisitos de perda e seletividade semelhantes aos da LAA, o estudo 
da LAA poderá ser usado para afirmar que o NR-U causará menos interferência de canal 
adjacente a um sistema WiFi em comparação com outro sistema adicional de Wi-Fi".18
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16 3GPP, Technical Specification Group Radio Access Network; Estudo sobre  Licensed-Assisted Access to Unlicensed Spectrum; (Versão 13). 36.889. Veja o 
capítulo 9, “Conclusions.”
17 3GPP, Study on NR-based access to unlicensed spectrum (Versão 16), 3GPP TR 38.889 V16.0.0, Dez. de 2018.
18 3GPP, Study on NR-based access to unlicensed spectrum (Versão 16), 3GPP TR 38.889 V16.0.0, Dez. de 2018.



Enquanto o LTE LAA trabalha com a banda não licenciada de 5 GHz, o NR-U está sendo 
projetado para funcionar com as bandas não licenciadas de 5 GHz e 6 GHz e em bandas 
mmWave não licenciadas no futuro (possivelmente na versão 17). Com o LTE, a 
MulteFire Alliance especificou a operação do LTE em bandas não licenciadas sem uma 
âncora nas bandas licenciadas, mas com 5G, o 3GPP está padronizando essa operação. 
A operação autônoma abrirá novas possibilidades de uso, como redes privadas para IoT 
industrial, banda larga móvel para empresas e serviços de banda larga móvel 
oferecidos por outras entidades que não são necessariamente operadoras de celular. 

Atualmente, as operadoras de celular estão concentrando esforços nas transferências 
simples para Wi-Fi ou LTE-U / LAA. Técnicas de agregação, como LWA e LWIP, atualmen-
te, não apresentaram adesão no mercado.
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FIGURA 4. COMO DIFERENTES TECNOLOGIAS APROVEITAM O ESPECTRO.
FONTE: PESQUISA RYSAVY.
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Operadoras possuem muitas possibilidades ao oferecer cobertura. Frequências baixas 
possuem uma maior propagação e, portanto, requerem menos células para cobertura. 
A rede resultante, no entanto, tem capacidade mais reduzida que uma com mais 
células, portanto, as operadoras devem avaliar continuamente a localização das 
células em relação à cobertura e capacidade. 

Com o recurso "plug-and-play" derivado de recursos auto-configuráveis e auto-organi-
záveis, as pequenas células serão cada vez mais implementadas com essa finalidade 
onde houver energia e backhaul em qualquer lugar disponível, mas operarão em estrei-
ta coordenação com o restante da rede. 

A proliferação de pequenas células dentro de edifícios também fornecerá cobertura de 
dentro para fora, como nas ruas da cidade, o inverso da cobertura tradicional que se 
estende das células externas para ambientes internos.

DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS

TABELA 1. TIPOS DE CÉLULAS E CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
(NÃO DEFINIDAS FORMALMENTE)

TIPO DE CÉLULA  CARACTERÍSTICAS
Macro célula  Cobertura ampla. O LTE suporta células com alcance de até 100  
 km, mas as distâncias típicas são de 0,5 a 5 km. 
 Sempre instaladas ao ar livre.
Microcélula Cobre uma área menor, como um hotel ou shopping. 
 Alcance de 2 km, 5 a 10W de 256 a 512 usuários. 
 Geralmente instalada ao ar livre.
Picocell Interno ou externo. Células externas, também chamadas de   
 "metrocells". Faixa típica de 15 a 200 metros ao ar livre e 10 a 25  
 metros em ambientes fechados, de 1 a 2W, de  64 a 128 usuários.  
 Implantado pelas operadoras principalmente nos esforços
 de expansão de capacidade.
Consumer   Alcance de 10 metros, menos de 50 mW de 4 a 6 usuários.
Femtocell Benefício de capacidade e cobertura. Geralmente implantado por  
 usuários finais usando seu próprio backhaul. 
Enterprise  Alcance de 25 metros, de 100 a 250 mW, de 16 a 32 usuários. 
Femtocell Benefícios de capacidade e cobertura. 
 Implantado pelas operadoras.
Sistema de  Expande a cobertura interna ou externa. O mesmo hardware 
antena distribuída pode suportar múltiplos operadores (host neutro), já que a antena  
 pode suportar uma ampla faixa de frequências além de diferentes  
 tecnologias. As implantações internas geralmente estão presentes  
 em espaços mais amplos, como aeroportos. Também foi implantada  
 em ambiente externo para cobertura e expansão de capacidade.
Cabeça de rádio   Usa banda de base no local da macro existente ou equipamento 
remota (RRH em  de banda de base centralizado. Se centralizado, o sistema é 
inglês) chamado de "RAN na nuvem". Requer conexão de fibra.
Wi-Fi Fornece majoritariamente expansão de capacidade. A capacida 
 de de host neutro permite que várias operadoras compartilhem  
 infraestrutura.
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Historicamente, aumentar o número de locais com células foi o primeiro método a ser 
implantado para aumentar a capacidade, o que resultava em ganhos muito maiores do 
que o aprimoramento da eficiência espectral poderia alcançar. 

O suporte da central para células menores configura uma arquitetura de rede heterogênea, 
com muitos tipos distintos de células que realizam a cobertura de uma determinada área, 
variando em frequências usadas, raio e inclusive no tipo de tecnologia de rádio utilizada. 

O HetNets oferece aumentos significativos de capacidade e melhorias, incluindo: 

1. Células menores, como femtocélulas abertas (cobertura de área residencial) e  
 picocélulas (cobertura aproximada de um quarteirão), aumentam inerentemente  
 a capacidade porque cada célula atende a um número reduzido de usuários. 

2. O posicionamento estratégico de picocélulas dentro da macro célula fornece os  
 meios necessários para absorver o tráfego em áreas onde há uma grande concen- 
 tração de usuários. As áreas podem incluir empresas, aeroportos, estádios,   
 centros de convenções, hotéis, hospitais, shoppings, complexos residenciais e  
 Centros Universitários. 

3. Células menores também podem melhorar a qualidade do sinal em áreas onde o  
 sinal da macro célula é fraco. 

Elementos essenciais para a implantação prática do HetNet são a auto-otimização e a 
autoconfiguração, especialmente quando a indústria realizar a transição de dezenas de 
milhares de células para centenas de milhares e, eventualmente, para milhões. 

Embora pareça promissora a longo prazo, um desafio imediato na implantação de um 
grande número de células pequenas é o retorno, uma vez que o acesso à fibra não está 
necessariamente disponível e os links de microondas line-of-sight nem sempre são 
viáveis. O acesso integrado planejado e a capacidade de retorno da 5G, no entanto, 
ajudarão a resolver esse problema. A necessidade de aquisição de terras e a necessida-
de de vários operadores implantarem suas próprias células em uma determinada área 
de cobertura são desafios adicionais.19

Apesar desses desafios e do número relativamente modesto de células pequenas 
implantadas hoje, as implementações de células pequenas estão em expansão. A 
Rysavy Research projeta um milhão de pequenas células sendo implantadas nos 
Estados Unidos até 2027. 20

19 Para uma discussão mais aprofundada sobre este tópico, consultar o 5G Americas and Small Cell Forum, Small cell siting challenges,” Fev. de 2017.
20 Para uma discussão mais aprofundada sobre este tópico, consultar o 5G Americas and Small Cell Forum, Small cell siting challenges,” Feb. 2017.
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Algumas ressalvas a serem consideradas sobre pequenas células 5G: 

 • Devido à propagação limitada nas frequências mmWave, as implementações em  
  pequenas células 5G serão densas e irão demandar um grande número de áreas. As  
  distâncias entre locais (ISDs em inglês) variam de 100 a 300 metros em muitas  
  implantações, com 200 metros como média.21

 • A alta capacidade de pequenas células mmWave exigirá conexões de retorno de  
  vários Gbps usando uma combinação de fibra, rádio mmWave em conexões ponto a  
  ponto e retorno automático de 5G. 

 • O uso esperado da RAN na nuvem e das instalações centralizadas da estação base  
  reduzirá a quantidade de equipamentos no local, facilitando implantações densas. 

 • Implementações densas motivarão abordagens mais centralizadas em host neutro  
  (múltiplos usuários), mas elas estão fora do escopo dos esforços de normatização. 

 • O recurso integrado de acesso e backhaul especificado na Versão 16 reduzirá o  
  número de locais que necessitam de fibra. 

 • Operadoras podem firmar parcerias com operadores de cabo para alavancar as  
  redes coaxiais de fibra híbrida existentes, utilizadas para backhaul e energia. 

O alcance efetivo de uma célula pequena mmWave depende de vários fatores, incluindo a 
disponibilidade da line-of-sight, extensão de folhagem, altura do poste, se o equipamento 
do cliente está dentro ou fora de casa e os tipos de materiais de construção pelos quais o 
sinal deve passar para alcançar o equipamento que se encontra em ambiente interno. 

Apesar dos desafios, pequenas células contribuirão imensamente no aumento de 
capacidade de redes.

21 Contribuições dos membros da 5G Americas.
22 5G Americas and Small Cell Forum, Multi-operator and neutral host small cells; Drivers, architectures, planning and regulation, Dez. de 2016. Relatório 
disponível em http://www.5gamericas.org/files/4914/8193/1104/SCF191_Multioperator_neutral_host_small_cells.pdf.

Soluções para multi-operadoras e host neutro podem acelerar a implantação de pequenas 
células22 Atualmente, quase todas as implantações de pequenas células são específicas 
para cada operadora, mas, no futuro, implantações que suportam várias operadoras 
podem reduzir o custo que uma única operadora teria para oferecer cobertura.

Uma banda candidata para pequenas células de host neutro é a de 3,5 GHz, usando LTE 
TDD e MulteFire como tecnologias em potencial. A tecnologia Wi-Fi também atende as 
especificações de host neutro no que tange acesso, mas apresenta desafios de roaming e 
autenticação. O HotSpot 2.0 atende tanto roaming quanto autenticação.

PEQUENAS CÉLULAS DE HOST NEUTRO
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As antenas inteligentes, apresentadas com capacidade progressivamente maiores a 
cada versão do 3GPP proporcionam ganhos significativos no rendimento e na capaci-
dade. Ao implementar múltiplas antenas nas bases da estação e nas unidades de cada 
cliente, a tecnologia ou explora sinais que viajam através de vários caminhos no 
ambiente ou realiza o direcionamento de feixe.

As implementações iniciais da LTE em bandas baixas usam MIMO 2X2 no downlink 
(duas antenas de transmissão da estação base, duas antenas receptoras de celulares) 
e 1X2 no uplink (uma antena de transmissão móvel, duas antenas de recepção da 
estação base) em bandas mais altas, 2X2 no downlink MIMO foram implementadas, 
no entanto é mais comum a implementação de quatro antenas para recepção de 
uplink em uma configuração 1X4. Implementações de LTE usam , no momento, 4X2 
MIMO e 4X4 MIMO no downlink (quatro antenas de transmissão de estações base). As 
especificações da LTE englobam configurações de ordem superior como 4X4 MIMO, 
8X2 MIMO e MU-MIMO no downlink e 1X4 no uplink. Considerações práticas, como 
tamanho de antena proporcionais ao alcance de ondas ditam as diferentes opções de 
banda para a MIMO.

As operadoras também estão, agora, implantando sistemas MIMO maciços, que empre-
gam um número muito maior de elementos de antena na estação base - 64, 128 e, even-
tualmente, um número ainda mais elevado. O uso em bandas 5G de cmWave e 
mmWave, com seus comprimentos de onda curtos, facilitará o MIMO maciço, mas 
mesmo antes disso, o 3GPP está desenvolvendo especificações para o MIMO maciço em 
sistemas 4G o chamado  MIMO de dimensão integral (FD-MIMO). A versão 14 normatiza 
configurações com até 32 antenas na estação base.

O MIMO maciço é prático mesmo em frequências celulares. Por exemplo, a 2,5 GHz, 
uma matriz 8X8 usando um espaçamento de meio comprimento de onda produziria 
um fator de configuração de 50 cm X 50 cm. A Sprint, por exemplo, está implantando 64 
rádios de transmissão e 64 de recepção na 2,5 GHz.23

As aplicações com essas matrizes incluem a formação de feixes ao longo de uma 
direção horizontal, bem como formação de feixes na direção vertical, de modo a aten-
der diferentes andares superiores de arranha-céus.

Nas implementações iniciais de 5G, as estações base normalmente usam de 128 a 256 
elementos de antena abaixo de 6 GHz e 256 a 512 elementos de antena nas frequências 
mmWave, e os dispositivos móveis usam entre quatro e trinta e dois elementos. Essa 
configuração suporta formações de feixe tridimensionais.24

MIMO MASSIVO

23 Véase, por ejemplo, Sprint, “Sprint presenta seis ciudades listas para 5G; Hito significativo para el lanzamiento de la primera red móvil 5G en los 
Estados Unidos”, 27 de febrero de 2018, disponible en http://newsroom.sprint.com/sprintunveils-5g-ready-massive-mimo-markets.htm.
24 Seminario web de Qualcomm, "Romper las barreras inalámbricas para movilizar 5G NR mmWave", enero de 2019.
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Outro novo e importante serviço é o streaming de vídeo que utiliza funções multicast e broad-
cast. A 3GPP definiu as capacidades de multicast/broadcast para a HSPA e para a LTE. Serviços 
móveis de TV obtiveram pequeno sucesso comercial até agora, mas o broadcasting utiliza os 
recursos do rádio de forma muito mais eficaz do que simplesmente implementar streams 
separados de ponto a ponto para cada cliente. Por exemplo, clientes que estejam em um deter-
minado evento esportivo podem gostar de ver replays de jogadas em seus smartphones. A 
tecnologia suporta essas aplicações; é uma questão das operadoras em conjunto com provedo-
res encontrarem aplicações com apelo comercial.

A versão 14 do 3GPP fornece a opção de broadcast de forma mista que emprega um switch dinâmico 
entre unicast e broadcast, o que permite que a entrega de conteúdo similar, feita a diferentes 
clientes, seja mais eficiente.

MULTICAST E BROADCAST

Em muitos cenários possíveis de uso as redes sem fio oferecem acesso à internet por meio de 
banda larga, uma rede que em si está em constante evolução. A internet é baseada em um 
design centrado em nodes, desenvolvido a quarenta anos atrás. O método de comunicação 
ponto a ponto que a internet utiliza funcionou bem para uma vasta gama de aplicativos, mas 
não é mais a maneira ideal devido a nova forma com a qual o conteúdo é desenvolvido e distri-
buído atualmente. Tanto a indústria como organizações acadêmicas estão desenvolvendo 
pesquisas de um conceito chamado de “Information-Centric Networking.” O ICN busca uma 
nova abordagem de cache na rede que distribui conteúdo em larga escala, com economia e 
segurança.

A maioria do conteúdo na Internet usa URIs (Uniform Resource Identifiers) para localizar objetos 
e definir endereços IP específicos baseados em localização. Essa abordagem, no entanto, causa 
problemas quando o conteúdo é movido para outro lugar, quando os sites mudam de domínio 
ou quando o conteúdo é replicado e cada cópia se apresenta como um objeto novo e distinto. 
Novas aplicações como sobreposições ponto a ponto e redes de distribuição de conteúdo (como 
a Akamai) que distribuem cópias em cache de conteúdo configuram o primeiro passo em 
direção a um modelo de comunicação centrado em informações.

A ICN é construída desde o início com o intuito de mobilidade em seu DNA, com o objetivo de 
eliminar as sobreposições de mobilidade às quais as redes de banda larga móvel são dependen-
tes. Essa abordagem permitirá alocar a informação em qualquer lugar da rede com recuperação 
imediata e fácil.

O objetivo da ICN é simplificar o armazenamento e a distribuição de uma grande quantia de 
conteúdo e ao mesmo tempo reduzir o tráfego e a latência que os clientes enfrentam ao acessar 
conteúdos. A internet não pode ser substituída, no entanto, pelo menos nos estágios iniciais, a 
ICN pode operar como uma camada sobreposta a ela, e com o tempo poderia assumir uma 
porcentagem cada vez maior das funções presentes na internet. A ICN não eliminaria o IP; ao 
invés disso ela tem como objetivo generalizar o conceito de roteamento para incrementar a rede 
com recursos novos. 

Como a mobilidade é um aspecto central da ICN, operadoras de redes móveis estão em uma 
posição única para participar de pesquisas e desenvolvimento da ICN, fazendo isso como parte 
do desenvolvimento da 5G. A ICN ainda não avançou o suficiente para ser incluída nas especifi-
cações da 3GPP, por isso seus promotores estão trabalhando para que ela seja incluída nas 
especificações da 5G. Com essa abordagem , as operadoras, na década de 2020 terão a opção de 
sobrepor as capacidades da ICN em suas redes 5G. A ICN poderá inclusive ser implementada 
como uma fatia da rede 5G exclusiva para sistemas móveis ou end-systems com capacidade ICN.

REDE CENTRALIZADA DE INFORMAÇÃO
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O serviço de voz evoluiu de um serviço de comutação de circuitos separados em redes 
2G e 3G para um serviço de comutação de pacotes em redes 4G LTE que podem se 
integrar a outros serviços e aplicativos, como mensagens e chamadas de vídeo.

SUPORTE A VOZ E VOLTE
Enquanto as tecnologias 2G e 3G foram desenvolvidas desde o começo com capacida-
de de voz e de dados, as redes LTE podem ser implementadas tanto com ou sem supor-
te à voz. Há dois métodos disponíveis: fallback comutado por circuito (CSFB) para 2G / 
3G e VoIP. A maioria das operadoras implantou o LTE usando inicialmente o CSFB, mas 
desde então migraram para os métodos de VoIP com o VoLTE, que usa o IMS. As implan-
tações iniciais de VoLTE aconteceram em 2012.

Por enquanto operadoras 3GPP com redes UMTS/HSPA continuarão a usar voz comuta-
da por circuito em suas conexões 3G.

Utilizando a VoLTE, operadoras terão a possibilidade de oferecer serviços de voz de alta 
definição (HD) utilizando um novo codec de voz chamado de Adaptive MultiRate Wide-
band (AMR-WB). Serviços de voz em HD não apenas melhoram a clareza e a com-
preensão mas também diminuem ruído. A AMR-WB tem uma amplitude de banda de 
áudio que varia de 50 a 7000 Hz em comparação com o codec de banda estreita que 
fornece amplitude de banda de áudio de 80 a 3700 Hz. O serviço de Voz em HD inicial-
mente funcionará apenas nas chamadas que utilizarem a mesma rede. O 3GPP 
também desenvolveu um novo codec de voz, chamado de “Enhanced Voice Services” 
(EVS), que será o sucessor dos codecs AMR e AMR-WB.

Outras vantagens da voz transmitida em pacotes pela LTE incluem a capacidade de 
combiná-la com outros serviços, como videochamadas e presenças; gastando metade 
do tempo de configuração de chamadas de uma conexão 3G; alta eficiência espectral 
de voz. Com a qualidade de voz em HD do VoLTE garantindo um menor atraso e maior 
capacidade, as operadoras podem competir com os provedores de VoIP OTT. Devido à 
priorização do tráfego, a qualidade da voz em VoLTE permanece alta, mesmo sob 
cargas pesadas, que são prejudicadas no serviço de voz por OTT.

SUPORTE DE VOZ 5G
A 5G será capaz de oferecer serviços de voz via IMS, assim como a 4G LTE faz. Inicial-
mente, no entanto, como os telefones 5G serão habilitados com tecnologia 4G e 5G de 
forma simultânea (usando conectividade dupla), ligações de voz serão executadas 
pelas conexões LTE.

VOLTE, 5G VOICE, RCS, WEBRTC,
E WI-FI CALLING
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RICH COMMUNICATIONS SUITE
Uma iniciativa chama de “Rich Communications Suite” (RCS), suportado por muitos 
operadores e fornecedores, baseia-se na tecnologia IMS para fornecer um conjunto 
consistente de recursos, bem como diretrizes de implementação, casos de uso e imple-
mentações de referência. O RCS usa padrões e especificações já existentes no 3GPP, 
Open Mobile Alliance (OMA) e GSMA e permite a interoperabilidade dos recursos supor-
tados entre as operadoras que oferecem o suite. O RCS suporta voz comutada por 
circuito e por pacotes e pode interoperar com pacotes de voz LTE.

Os principais recursos incluem:

 • Fornecer ao cliente a capacidade de troca ou a descoberta de novos serviços onde  
  clientes podem conhecer os recursos de outros usuários.

 • Mensagens aprimoradas (baseadas em IP que suportam texto, mensagens
  instantâneas e mensagens multimídia) com histórico de bate-papo e mensagens.

 • Chamadas avançadas que incluem conteúdo multimídia (como compartilhamento  
  de foto ou vídeo) durante chamadas de voz. Essa pode se tornar a principal maneira  
  com a qual as operadoras possam começar a oferecer chamadas de vídeo.

Os principais impulsionadores da adoção da RCS são, a capacidade de implantar VoLTE 
de uma forma bem definida e dar suporte a troca de mensagens dentro do escopo do 
IP. O RCS adota a tendência de mercado em que os usuários estão deixando de lado 
mensagens tradicionais baseadas em texto e fornecendo uma plataforma para 
serviços, dentro da operadora, que competem com os aplicativos de mensagens OTT.

WEBRTC
O WebRTC é um projeto de código aberto apoiado pelo Google, Mozilla e Opera na 
Internet Engineering Taskforce (IETF) que permite a comunicação em tempo real 
em navegadores da Web por meio de APIs JavaScript. As especificações do 3GPP 
na versão 12 definem como os clientes WebRTC podem ter acesso a serviços IMS, 
incluindo comunicação por pacote de voz e de vídeo. O WebRTC que opera com 
IMS possui o benefício adicional de uma transição contínua e sem interrupções 
entre redes, por exemplo, LTE para Wi-Fi.

As operadoras podem integrar o WebRTC ao RTC, facilitando o desenvolvimento de 
aplicações verticais, como telemedicina e atendimento ao cliente. WebRTC e RCS são 
tecnologias mais complementares do que concorrentes. Ambos, por meio de interfaces 
de aplicações, podem fornecer acesso às funções de rede subjacentes.
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WI-FI CALLING
Outra vantagem da arquitetura VoLTE/IMS/RCS é que ela é independente da conexão 
do usuário, o que significa que o serviço de voz e vídeo pode se estender às conexões 
Wi-Fi tão facilmente quanto as conexões LTE. As chamadas Wi-Fi podem ser vantajosas 
nas áreas de cobertura, onde o sinal de Wi-Fi tem melhor qualidade do que o sinal de 
LTE. Para chamadas de vídeo, o uso de Wi-Fi também reduz o consumo de dados pela 
conexão celular. Ao implementar uma abordagem baseada em padrões, em oposição 
às implantações de voz por OTT, as pessoas envolvidas na chamada têm acesso ao 
mesmo número de telefone, independente da rede em que estão e podem entrar em 
contato com o usuário utilizando esse mesmo número. 
 

http://brechazero.com.br/
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AVISO LEGAL

Esse estudo é extraído do relatório “Global 5G: Implications of a Transformational 
Technology” publicado pela 5G Americas em 2019. O estudo completo, em inglês, 
pode ser encontrado aqui:

https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-5G-Americas-Rysavy
-Implications-of-a-Transformational-Technology-White-Paper.pdf

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Americas e 
não necessariamente representa as opiniões coletivas e pontos de vista individuais de 
cada empresa membro da 5G Americas. 

A 5G Americas fornece este documento e as informações aqui contidas para fins infor-
mativos, e você é unicamente responsável pelo uso desse documento. A 5G Américas 
não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões neste documento. Este 
documento está sujeito a revisão ou remoção a qualquer momento, sem aviso prévio.
 
A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressas ou implíci-
tas) e a 5G Américas não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, 
punitivas, especiais, incidentais, subsequentes ou exemplares decorrentes ou relacio-
nadas ao uso deste documento ou de qualquer informação aqui apresentada. 
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