
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
   ESCOLA DE ENGENHARIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

Hanna Felícia dos Santos Mendes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem teórica da aplicação de virtualização de funções de rede na tecnologia 
de comunicação 5G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niterói - RJ 

2019 



ii 
 

Hanna Felícia dos Santos Mendes 

 

 

Abordagem teórica da aplicação de virtualização de funções de rede na tecnologia 

de comunicação 5G 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao Curso de Graduação em Engenharia de 

Telecomunicações da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção do 

grau de Engenheiro de Telecomunicações. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Vladimir Gonzalez Castellanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

2019 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Hanna Felícia dos Santos Mendes 

 

Abordagem teórica da aplicação de virtualização de funções de rede na tecnologia 

de comunicação 5G 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao Curso de Graduação em Engenharia de 

Telecomunicações da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção do 

grau de Engenheiro de Telecomunicações. 

Aprovada em 09 de dezembro de 2019. 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Dr. Maurício Weber Benjó da Silva 
UFF - Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 

Prof. Dr. Tadeu Nagashima Ferreira 
UFF - Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

Prof. Prof. Dr. Pedro Vladimir Gonzalez Castellanos - Orientador 
UFF - Universidade Federal Fluminense 

 

 

Niterói - RJ 

2019 



v 
 

RESUMO 

 

A conectividade mudou a forma de comunicação de todo o mundo. Internet de alta 
velocidade, Internet das Coisas (IoT), Cidades Inteligentes, realidade aumentada, 
entre outros, aquecem progressivamente a economia global, impactando 
definitivamente a vida dos usuários. E por sua vez, desafiam as redes atuais a 
lidarem com requisitos como alta taxa de dados, baixa latência e conexão estável 
para os dispositivos. A tecnologia de Quinta Geração (5G) prevê revolucionar a 
comunicação como conhecemos hoje. Ela é uma evolução para as suas 
predecessoras que não estão preparadas e nem foram pensadas para tal evolução, 
que está além de downloads mais rápidos. Para atingir seu pleno potencial, é 
necessário que o 5G seja mais eficiente em garantir a conectividade maciça de 
dispositivos, com baixa latência, além de um volume de tráfego expressivo. Na 
prática, exigirá uma nova arquitetura de rede, diferente e flexível, baseada 
nas tecnologias de Virtualização de Funções de Rede (NFV) e Rede Definida por 
Software (SDN). O objetivo deste trabalho é abordar teoricamente como a 
Virtualização de Funções de Rede (NFV) possibilita a visão funcional e arquitetural 
de futuras redes 5G.   

 
Palavras-Chave: NVF. SDN. 5G. IoT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       



vi 
 

ABSTRACT 

 

The connectivity has changed the way of communication of the entire world. High-
speed internet, Internet of Things (IoT), Smart Cities, augmented reality, among 
others, are progressively increasing the global economy, impacting the lives of users. 
In turn, it challenges the current capacity of networks to deal with specifications like 
high data traffic rate, low latency and stable connection to devices. Fifth generation 
technology (5G) is supposed to revolutionize communication as we are used to 
know. It is an evolution to its predecessors that were not prepared and thought for 
such an evolution, which is more than just faster downloads. To achieve its full 
potential, 5G needs to be more efficient ensuring massive connectivity to devices, 
with low latency and huge data traffic volume. In practice, it will require a new 
network architecture, different and flexible, based on Network Functions Virtualization 
(NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technologies. The purpose of this 
work is to theoretically approach how the virtualization of network functions enables a 
functional and architectural vision of future 5G networks. 
 
Keywords: NFV. SDN. 5G. IoT. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Considerações iniciais  

A conectividade proporcionada pela tecnologia de Quinta Geração promete 

dar solução aos atuais gargalos gerados pelos novos serviços de comunicação que 

tem como objetivo revolucionar a vida dos usuários comuns e as indústrias de todos 

os setores de negócios. Essa onda de impacto, não somente tecnológica, estimulará 

o crescimento progressivo do mercado e, por conseguinte, a economia global, que é 

o que hoje conhecemos como indústria 4.0.  

Graças às suas características técnicas, como conexão maciça de 

dispositivos à rede e maior volume de tráfego, o 5G promete dar maior agilidade à 

prestação de serviços, em áreas diversas e não estritamente ligadas à telefonia 

móvel.  

Essa nova geração impulsionará uma rede cada vez mais ampla de 

conexões, atraindo o interesse de muitas empresas, e, portanto, proporcionando o 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, facilitando, desse modo, 

aplicações relacionadas a cidades inteligentes e impactando diretamente setores 

como de transporte público, segurança, saúde, agricultura e manufatura.  

Para atingir todo o seu potencial, de modo a garantir melhor desempenho, e, 

portanto, maior eficiência, o 5G precisará atender as atuais e as novas demandas de 

serviços, como baixa latência, conexão de grande quantidade de dispositivos e baixo 

consumo de energia. Sem esquecer que hoje a informação deve ser atualizada e em 

tempo real, assim será essencial uma interação com os serviços através da nuvem. 

Dessa forma, o 5G deverá possuir uma arquitetura distribuída, e para isso é de 

suma importância virtualizar as funções de rede. 

A Virtualização de Funções de Rede fornece a flexibilidade, personalização, 

escalabilidade e simplicidade necessárias ao fornecimento de maior largura de 

banda, menor latência, menor consumo de energia e de recursos de computação 
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que são essenciais para a disseminação do uso de 5G, ademais, reflete na redução 

de custo de operação e manutenção.  

 

1.2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo abordar teoricamente como a Virtualização 

de Funções de Rede possibilita explorar, em todo o seu potencial, a Quinta Geração 

de serviços móveis (5G).  

 

1.3 Descrição dos capítulos 

A fim de abordar o tema de forma clara e entendível o presente trabalho foi 

dividido em capítulos. 

Nesse capítulo, foram apresentadas as considerações iniciais da Virtualização 

de Funções de Rede e da tecnologia de Quinta Geração, o objetivo e a estrutura do 

trabalho. 

O Capítulo 2 explora o conceito de Virtualização de Funções de Rede e de 

Rede Definida por Software, bem como suas arquiteturas e desafios acerca de suas 

implementações. 

No Capítulo 3, o foco principal são os fundamentos teóricos que dão 

embasamento à tecnologia de Quinta Geração. 

 No Capítulo 4, explicitamos como a Virtualização de Funções da Rede pode 

ser aplicada em redes de sistema de comunicação móvel de Quinta Geração.  

Os benefícios, desafios e estudo de caso acerca da tecnologia 5G são 

observados no Capítulo 5.  

O Capítulo 6 foi reservado para as considerações finais sobre o estudo da 

tecnologia de Quinta Geração.  

E por fim, no Capítulo 7, é dado um direcionamento para possíveis trabalhos 

futuros, com o intuito de aprimorar os conhecimentos e aplicações da tecnologia 5G. 
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Capítulo 2 

Virtualização de Funções de Rede e Redes Definidas por Software 

2.1 Introdução 

Códigos fonte proprietários de fabricantes de hardware dedicado limitam a 

compatibilidade entre as diferentes tecnologias existentes. Em consequência a essa 

incompatibilidade, ocasionam-se dificuldades no gerenciamento e configuração das 

redes. 

A Virtualização de Funções de Rede e a Rede Definida por Software visam 

atender requisitos como flexibilidade na configuração e implementação de funções 

de rede, e, consequentemente, facilitar procedimentos de operação e manutenção.  

Ambas as arquiteturas supracitadas fazem uso de abstração de rede, 

entretanto, não da mesma maneira. Enquanto, a SDN procura separar as funções de 

controle de rede das funções de encaminhamento de rede, a NFV procura abstrair o 

encaminhamento e outras funções de rede do hardware no qual é executado [1].  

Ainda que com propósitos diferentes, as tecnologias NFV e SDN são 

complementares, mas não interdependentes. Quando combinadas são mutuamente 

benéficas no que diz respeito a automação de infraestrutura, que melhora a 

eficiência operacional, e a otimização, que melhora a qualidade dos recursos da 

rede [2]. 

 

2.2 Virtualização de Funções de Rede 

A Virtualização de Funções de Rede (NFV) desassocia as funções da rede de 

hardware proprietário, como por exemplo, firewalls e roteadores e as implementa 

através de software, de forma a acoplar várias funções de rede em um ou mais 
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servidores físicos comuns, os quais não foram desenvolvidos especificamente para 

determinado serviço [3].  

Segundo Zhang (2018, p.38): “Em ambientes NFV, as complexas funções de 

rede executadas em hardware especializado são decompostas em unidades 

funcionais menores e orquestradas dinamicamente em uma infraestrutura 

virtualizada de nuvem e borda. Essas funções de rede são executadas como 

software em uma Máquina Virtual (VM)”.  

Essa proposta simplifica o provisionamento e gerenciamento dos serviços de 

rede, dado que não se faz necessário a utilização de hardware específico para cada 

função da rede, tornando possível utilizar hardwares genéricos e compartilhados 

para essas funções. Ademais, essa abordagem reduz custo operacional e 

proporciona maior flexibilidade, personalização e escalabilidade, e, por conseguinte, 

reduz a complexidade da implementação de novos serviços. 

 

2.2.1 Arquitetura NFV 

O ETSI (European Telecommunications Standards Institute) padronizou uma 

arquitetura de referência de modo a direcionar fabricantes na implementação de 

protocolos e produtos ligados a NFV [5]. O mapeamento da arquitetura NFV é 

demonstrado na Figura 1.1 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Arquitetura NFV. Fonte: Adaptado de ETSI (2014). 

A arquitetura NFV é composta principalmente por três camadas:  

(i) A camada de Infraestrutura; 

(ii) A camada de Rede Virtualizada; 

(iii) A camada de Gerenciamento e Orquestração. 

A camada NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure), conhecida 

como Infraestrutura NFV, é formada por recursos de hardware e software, que 

quando combinados formam a base para o ambiente virtualizado [5]. Esta camada é 

subdivida em três componentes:  
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• Os Recursos de Hardware são dispositivos físicos que proveem 

capacidade de processamento, armazenamento e conectividade, como 

por exemplo, CPU e memória, para as Funções de Rede Virtualizadas 

(VNF) [7]. 

• A Camada de Virtualização, também conhecida como Hypervisor, faz a 

separação entre os recursos virtuais e físicos. Esta camada é 

responsável por abstrair os recursos de hardware, de modo a 

desassociar o software das Funções de Rede Virtualizadas (VNF) de 

hardware dedicado [5], [7]. 

• Os Recursos Virtuais são abstrações dos recursos físicos de 

processamento, armazenamento e conectividade, sendo selecionados 

de acordo com as necessidades da rede [7]. 

A camada VNF (Virtual Network Function), conhecida como Funções de Rede 

Virtualizadas, é uma máquina virtual destinada a executar determinada função de 

rede como, por exemplo, firewalls, roteadores, servidores de autenticação, entre 

outros. As funções de rede devem ser implementadas virtualmente de tal maneira 

que o seu desempenho seja similar àquele obtido em plataformas dedicadas [7]. 

A camada de Gerenciamento e Orquestração do NFV inclui módulos de 

provisionamento de recursos que alcançam os benefícios prometidos pelo NFV [4] e 

é composta por três subcamadas:  

• Os Gerenciadores da VNF desempenham duas funções principais: 

operação e provisionamento de recursos [4]. A operação do VNF 

consiste em gerenciamento de infraestrutura, gerenciamento de falhas 

e gerenciamento de desempenho e planejamento [4]. O 

provisionamento garante alocação ideal de recursos, por exemplo, 

alocação de máquinas virtuais e servidores, conservação de energia e 

recuperação de recursos e é responsável pelo ciclo de vida (criação, 

manutenção e finalização) das VNFs [4], [5]. 

• O Orquestrador concentra a inteligência para a distribuição das VNFs 

ao longo da rede. Sendo responsável por fazer o elo entre os 

ambientes físico e virtual, além de funcionar como interface de 
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comunicação com sistemas legados de gerenciamento de rede, como 

OSS (Operational Support System) e BSS (Business Support System) 

[5], [7]. 

• O Gerenciador de Infraestrutura Virtualizada (Virtualized Infrastructure 
Manager - VIM) é responsável por controlar e gerenciar os recursos de 
computação, armazenamento e rede, bem como sua virtualização [4].  

OSS/BSS são sistemas legados que precisam ser integrados ao ambiente de 

NFV para adequação aos processos da operadora [5], sua principal função no NFV 

é apoiar as funções abrangentes de gerenciamento e operações [4]. O OSS lida com 

o gerenciamento da rede e de seus serviços, enquanto que o BSS lida com o 

gerenciamento de clientes e produtos.  

 

2.2.2 Desafios NFV 

Dentre os desafios a serem superados para que a Virtualização de Funções 

de Rede otimize a operação e manutenção da rede, pode-se destacar 

principalmente os relacionados à [4]: 

• Eficiência: a plataforma NFV deve fornecer SLAs (Service Level 

Agreement) de desempenho e disponibilidade idênticos aos oferecidos 

por serviços dedicados.  

• Escalabilidade: a plataforma deve suportar um grande número de VNFs 

e escalar a rede eficientemente à medida que o número de 

aplicações/volume de tráfego aumenta.  

• Disponibilidade: a plataforma deve prover disponibilidade fim-a-fim de 

todos os recursos da rede. 

• Elasticidade: a plataforma NFV deve poder aproveitar os benefícios da 

execução de instâncias na nuvem, permitindo que a mesma instância 

da rede atenda a vários usuários finais, a fim de maximizar a utilização 

dos recursos.  
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2.3 Redes Definidas por Software 

As arquiteturas de rede convencionais não se adequam com facilidade aos 

requisitos de rede em constante evolução. Nesse cenário, a SDN foi projetada para 

lidar com ambientes de rede dinâmicos e exigentes, de modo a tornar a rede flexível 

e ágil. 

A Rede Definida por Software (SDN) é uma arquitetura baseada na 

separação dos planos de controle e encaminhamento da rede, para que cada plano 

possa ser escalado independentemente [4]. O plano de controle centraliza a 

inteligência da rede, através de controladores baseados em software, que 

determinam as rotas do fluxo de pacotes na rede. O plano de encaminhamento tem 

como responsabilidade encaminhar para o destino, determinado pelo plano de 

controle, os pacotes de dados. A Figura 1.2 [8] compara as redes convencionais 

(Figura 1.2 (a)) e SDN (Figura 1.2 (b)). 
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                                  (a)                                                                                    (b) 

Figura 2.2 - Modelos de Rede Convencional (a) e de Rede Definida por Software (SDN) (b). Fonte: 

Adaptado de A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and Future of Programmable 

Networks (2014). 

Nunes (2014, p. 3) destaca que, “a separação do hardware de 

encaminhamento da lógica de controle permite uma implantação mais fácil de novos 

protocolos e aplicações, da visualização e gerenciamento da rede. Ao invés de 

impor políticas de funcionamento em diversos dispositivos, a rede é reduzida a 

hardware de encaminhamento simples e ao controlador de rede, responsável pela 

tomada de decisão”.  

A separação dos planos facilita o gerenciamento da rede, uma vez que torna 

o plano de controle diretamente programável. Dessa forma, caso haja necessidade 

de redefinir as regras de encaminhamento, bastará modificar o plano de controle.  
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2.3.1 Arquitetura SDN 

A Rede Definida por Software possui uma arquitetura na qual os dispositivos 

de rede deixaram de ter papel fundamental nas decisões de encaminhamento de 

pacotes, uma vez que essas decisões passaram a ser de responsabilidade de um 

dispositivo denominado controlador SDN. O mapeamento simplificado da arquitetura 

SDN, com os planos de aplicação, controle e encaminhamento e os respectivos 

elementos que os compõem, além, das APIs (Application Programming Interface) de 

interconexão dos planos (SouthBound e NorthBound) é demonstrado na Figura 2.3 

[2], [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Arquitetura SDN. Fonte: Adaptado de ONF e Ciena (2013). 

O Plano de Aplicação compreende as aplicações responsáveis pela 

implementação de funções que atuarão no contexto SDN, cada qual com controle 

exclusivo de um conjunto de recursos expostos por um ou mais controladores SDN 

[10]. Assim, pode-se, por exemplo, implementar soluções de roteamento para um 

determinado ambiente, funcionalidades de tolerância a falhas, etc. 
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O Plano de Controle oferece uma visão centralizada da rede, sendo 

considerado como o “cérebro” da Rede Definida por Software, e consiste em um ou 

mais controladores SDN centralizados, cada um dos quais com controle sobre um 

conjunto de recursos fornecidos pelos dispositivos de rede que compõem o Plano de 

Dados/Encaminhamento [10], [11]. Este plano, oferece uma visão geral da rede para 

o Plano de Aplicações através da interface NorthBound (responsável por permitir a 

comunicação entre o controlador SDN e as aplicações). Além disso, configura, 

utilizando a interface SouthBound (responsável por permitir a comunicação  através 

de protocolos entre o controlador SDN e os dispositivos de rede), as regras de 

encaminhamento de dados nos switches e roteadores da rede. Atualmente, o 

protocolo predominante que possibilita comunicação entre o controlador SDN e os 

dispositivos da rede é o OpenFlow.  

O OpenFlow é um protocolo aberto e programável, padronizado pela ONF 

(Open Networking Foundation), para comunicação entre o Plano de 

Dados/Encaminhamento e o Plano de Controle, e de forma geral descreve como 

aplicações podem programar a tabela de fluxos de diferentes switches e roteadores 

[12]. Sua arquitetura, ilustrada na Figura 2.4, é composta por [13]:  

(I) Dispositivos de rede, como switches, contendo as tabelas de fluxo que 

possuem campos para correspondência e ação/instrução para cada 

entrada de fluxo. A cada chegada de pacote verifica-se na tabela se há 

correspondência, se houver o pacote é processado conforme 

ação/instrução contida na tabela de fluxo, como por exemplo, 

encaminhá-lo para determinada porta, caso contrário, este é 

encapsulado e enviado para o controlador através de canal seguro, a 

fim de que este defina as instruções para o fluxo.  

(II) Canal Seguro que é uma interface que tem como responsabilidade 

garantir a comunicação segura entre o controlador e os dispositivos da 

rede, permitindo a transmissão/recepção dos pacotes de controle entre 

eles.  

(III) Controlador que é um programa responsável por gerenciar a tabela de 

fluxos, atualizando, adicionando ou removendo as regras de 

encaminhamento dos dispositivos da rede de forma dinâmica ou 
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estática, ou seja, as regras de encaminhamento podem ou não ser 

alteradas durante a execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Arquitetura OpenFlow. Fonte: Adaptado do artigo Analisando métodos e oportunidades 

em redes definidas por software (SDN) para otimizações de tráfego de dados (2017). 

O Plano de Dados/Encaminhamento consiste dos dispositivos de rede, como 

por exemplo, roteadores e switches, que tem como responsabilidade encaminhar ao 

destino os pacotes de dados, de acordo com as regras de encaminhamento 

transmitidas pelo Plano de Controle através da interface SouthBound [11]. 

 

2.3.2 Desafios SDN 

Dentre os desafios a serem superados pelas Redes Definidas por Software 

pode-se destacar principalmente os relacionados à escalabilidade, confiabilidade e 

segurança. 

A confiabilidade desempenha um papel importante em qualquer 

desenvolvimento de software [14]. Caso ocorram falhas no sistema, os usuários 

devem ser informados e a solução executada automaticamente. Na SDN, apenas o 

Controlador 
Switch 

OpenFlow 

Canal 

Seguro 

Tabelas de 

Fluxo 

SW 

HW 

Protocolo OpenFlow 



13 
 

controlador central é responsável por toda a rede, se a rede central falhar, poderá 

gerar impactos, como indisponibilidade, em toda a rede [14]. Para aumentar a 

confiabilidade, discussões acerca das funções do controlador devem ser exploradas. 

A escalabilidade está relacionada ao crescimento da rede e ao seu 

gerenciamento [14]. A visão centralizada da rede proporcionada pela SDN facilita 

sua configuração e manutenção, entretanto, controladores SDN podem 

potencialmente se tornar um gargalo na operação da rede. Com a expansão da 

rede, mais eventos e solicitações são enviadas ao controlador e, em algum 

momento, este pode não conseguir lidar com todas as solicitações. 

Quanto a Segurança, as interfaces abertas da rede SDN podem trazer novos 

tipos de ataques à rede que podem reduzir o seu desempenho [14]. Soluções devem 

ser propostas na estrutura SDN a fim de garantir a integridade do software e a 

detecção e mitigação de ameaças à rede [14]. 
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Capítulo 3 

Quinta Geração de Tecnologia Móvel (5G) 

3.1 Introdução 

O compartilhamento de informações entre consumidores e os mais variados 

setores de negócio, influencia diretamente na identificação de processos e soluções 

que ampliam a eficiência e qualidade de vida e dos negócios.  

A transformação no modelo tradicional de negócios e na forma de 

comunicação da sociedade em geral criou a necessidade de evoluir o conceito de 

conectividade sem fio para a Quinta Geração de Tecnologia Móvel (5G), a fim de 

permitir novas maneiras de definir o monitoramento e a garantia do desempenho, 

bem como a qualidade do serviço e o nível de experiência do usuário [15]. 

A mais nova geração de comunicação móvel proporcionará mudanças 

substanciais na taxa de transferência de dados, no suporte à grande quantidade de 

dispositivos conectados, na diminuição do tempo de latência, e consequentemente, 

no suporte a comunicações entre dispositivos em tempo real. Outrossim, utilizará 

intensamente tecnologias relacionadas à nuvem em sua rede principal, para que 

possa atender melhor à elasticidade da demanda e dos recursos [4]. Além disso, 

suportará migração e roaming contínuos entre as tecnologias de acesso via rádio 

que coexistirão [4]. 

As melhorias supracitadas viabilizam o desenvolvimento de tecnologias que 

atendam as futuras demandas, oferecendo conectividade 5G a recursos e dados em 

nuvem, e por sua vez, suportam soluções e serviços inteligentes em setores como 

saúde, mídia e transporte, além de facilitar a IoT (Internet of Things). 

Em geral, a implementação das tecnologias 5G permite que as operadoras 

estabeleçam uma infraestrutura única a ser usada para fornecer diferentes tipos de 

serviços em redes fixas e móveis [16]. 

 



15 
 

3.2 Características 

Tecnicamente, o 5G é um sistema projetado para atender aos requisitos do 

IMT-2020 estabelecidos pela especificação ITU-R M.2083 [17]. A Tabela 3.1 [17], 

[18] apresenta os principais parâmetros do IMT-2020. Esses parâmetros são 

considerados como requisitos estratégicos para o desenvolvimento do 5G. 

Requisitos Medidas 

Taxa de Dados 

Pico 
Downlink 20 Gbps 

Uplink 10 Gbps 

Experimentada 

pelo usuário 

Downlink 100 Mbps – 1Gbps 

Uplink 50 Mbps 

Eficiência Espectral 
Melhor, em comparação ao 4G (IMT-Advanced), 

3 vezes 

Capacidade de Tráfego por Área 10 Mbps/m2 

Latência 1 ms 

Densidade de Conexão 106 dispositivos/km2 

Eficiência Energética 
Melhor, em comparação ao 4G (IMT-Advanced), 

100 vezes (proporcional ao tráfego de dados) 

Mobilidade 500 Km/h 

Tabela 3.1 - Principais parâmetros do IMT-2020. Fonte: Adaptado da ITU-R M.2083 (2015) e do 

Relatório Road to 5G Introduction and Migration (2018). 

 

3.3 Pilares do 5G 

A União Internacional de Telecomunicações (ITU) definiu três cenários 

principais para casos de uso [18] do 5G: 

A Banda Larga Móvel Aprimorada (eMBB) pode ser vista como a primeira 

fase do 5G, sendo uma evolução das redes de Quarta Geração (4G) atuais. Este 

caso de uso tem como objetivo maximizar a taxa de dados, garantindo uma 
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confiabilidade moderada [19]. Dessa forma, o acesso à banda larga móvel deve 

estar disponível em áreas de grande densidade populacional, com uma ampla área 

de cobertura, em ambientes indoor e outdoor, de modo a oferecer maior mobilidade 

e uma experiência consistente ao usuário. 

As Comunicações Ultraconfiáveis e com Baixa Latência (URLLC) possuem 

requisitos rigorosos para recursos como latência e disponibilidade [16], e dão 

suporte para comunicações de condição crítica, como procedimentos cirúrgicos 

realizados remotamente e direção autônoma de veículos. Esta suporta transmissões 

de baixa latência de pequenos payloads de dados, com confiabilidade muito alta, de 

um conjunto limitado de terminais, que são ativados de acordo com padrões 

normalmente especificados por eventos externos, como alarmes [19].  

As Comunicações Massivas do Tipo Máquina (mMTC) tem por objetivo a 

conexão eficiente e acessível de um número expressivo de dispositivos, com 

requisitos de comunicação distintos, minimizando o consumo energético e sem 

sobrecarregar a rede [19]. Em outras palavras, as tecnologias que coexistirem 

poderão usar simultaneamente a mesma rede física sem que haja conflito entre elas. 

Para isto, apenas um subconjunto aleatório de dispositivos fica ativo 

intermitentemente. Estes enviam seus dados utilizando uma taxa de transmissão 

fixa, tipicamente baixa. O grande número de dispositivos, em princípio, inviabiliza a 

alocação de recursos para dispositivos mMTC individuais [19]. Em vez disso, é 

necessário fornecer recursos que possam ser compartilhados por meio de acesso 

aleatório [19]. 

Cada um desses cenários apresenta um requisito crítico e prevê diferentes 

exemplos de casos de uso. A Figura 3.1 [18] ilustra alguns exemplos de casos de 

uso previstos para os cenários do IMT-2020. 
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Figura 3.1 -  Cenários de uso previstos para o IMT-2020. Fonte: Adaptado da Recomendação ITU-R 

M.2083-0 (2015). 

Os principais parâmetros do IMT-2020 expostos na Tabela 3.1 são 

importantes para a maioria dos serviços, porém existe uma classificação de 

relevância, de acordo com os cenários de uso.  A ITU-R definiu uma escala, 

subdivida em três níveis (baixo, médio e alto), para indicar o grau de importância de 

cada parâmetro em relação aos cenários de uso de Banda Larga Móvel Aprimorada, 

Comunicação Ultraconfiável e com Baixa Latência e Comunicação Massiva do Tipo 

Máquina, vide Figura 3.2 [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - A importância dos principais recursos em diferentes cenários de uso. Fonte: Adaptado da 

Recomendação ITU-R M.2083-0 (2015). 
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No cenário de uso de Banda Larga Móvel Aprimorada, os parâmetros Taxa de 

Dados de Pico, Taxa de Dados Experimentada pelo Usuário, Eficiência Espectral, 

Mobilidade, Eficiência Energética da Rede e Capacidade de Tráfego por Área tem 

um alto grau de relevância. Porém, não terão o mesmo grau de importância em 

todos os casos de uso deste cenário. Por exemplo, em hotspots, seria necessária 

uma taxa de dados mais alta, mas uma mobilidade menor do que no caso de 

cobertura de uma área ampla [18].  

No cenário de Comunicações Ultraconfiáveis e com Baixa Latência, os 

parâmetros de latência e mobilidade tem alto grau de relevância, de modo a dar 

suporte à comunicações de condição crítica, como por exemplo, resgate em zonas 

de risco, controle de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), controle e segurança 

no trânsito e direção autônoma de veículos. Todavia, os outros parâmetros 

mencionados na Tabela 3.1 possuem menor importância. 

No cenário de Comunicação Massiva do Tipo Máquina, o parâmetro 

Densidade de Conexão possui um grau de importância alto, para suportar um 

grande número de dispositivos na rede [18]. 

 

3.4 Espectro 

A variedade de cenários de implantação e de requisitos de recursos da rede é 

um grande desafio para concepção dos sistemas 5G. Provedores de serviços em 

todo o mundo se esforçam para fazer melhor uso do espectro a ser utilizado para a 

nova geração de comunicação móvel. As diferentes características físicas do 

espectro, como por exemplo, alcance, penetração nas estruturas e propagação em 

torno de obstáculos, levam algumas aplicações a serem mais adequadas para, e 

espera-se que sejam implantadas, em determinadas faixas de espectro [20]. Dessa 

forma, se faz necessário o uso de diferentes faixas de espectro, com propriedades 

únicas, para suportar todos os cenários de casos de uso, a fim de equilibrar 

idealmente os requisitos estratégicos do 5G, como taxa de transferência, cobertura, 

latência, confiabilidade e eficiência espectral e manter a interoperabilidade de todas 

as tecnologias implantadas na rede.  
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No que se refere às características físicas, o espectro destinado à 

implementação do 5G pode ser dividido em três faixas de frequência, como pode ser 

observado na Figura 3.3 [23]. 

Figura 3.3 - Espetro do 5G. Fonte: RCR Wireless News. 

O Espectro de Banda Baixa (Sub-1 GHz) é adequado para oferecer suporte 

aos serviços de IoT e estender a cobertura de banda larga móvel das áreas urbanas 

para as áreas suburbanas e rurais [17]. Isso ocorre porque as propriedades de 

propagação do sinal nessas frequências permitem que o 5G crie áreas de cobertura 

muito grandes e penetração profunda nos edifícios. Ou seja, é ideal para área de 

cobertura ampla em ambientes outdoor, bem como para cobertura profunda em 

ambientes indoor, normalmente necessária para serviços de voz e eMBB [22]. 

O Espectro de Banda Média (1 GHz – 6 GHz)  atualmente é utilizado para 

serviços 2G, 3G e 4G [22] e fornece benefícios em termos de capacidade para 

serviços 5G e cobertura em áreas urbanas. Com uma melhor cobertura de área 

ampla e interna do que o espectro de banda alta, o espectro de banda média possui 

um compromisso ideal entre cobertura, qualidade, rendimento, capacidade e latência 

[22]. Existe uma quantidade razoável de espectro de banda larga móvel existente, 

identificado com esse intervalo que pode ser usado para implantações iniciais de 5G 

[16]. 

O Espectro de Banda Alta (acima de 6 GHz), fornece claramente o salto 

antecipado na velocidade, capacidade, qualidade e baixa latência dos dados 

prometidos pelo 5G [22]. Este fornece, graças à grandes (acima de 100 MHz)  

larguras de banda que podem ser alocadas para comunicações móveis, uma 

oportunidade significativa para serviços de taxa de transferência muito alta para 

eMBB [17], [22]. Porém, tem como desvantagem uma área de cobertura limitada.  
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3.4.1 Ondas milimétricas 

Devido à saturação da faixa espectral abaixo de 6 GHz, pesquisadores, 

provedores de serviço e órgãos regulamentadores estão cada vez mais interessados 

no espectro de banda alta, já que este possui uma ampla faixa espectral disponível. 

As ondas milimétricas (mmWave) são ondas eletromagnéticas com 

comprimentos de onda entre 1 mm e 10 mm e faixa espectral entre 30 GHz e 300 

GHz [24]. Essa faixa espectral tem sido estudada a fim de permitir comunicações 

com altas taxas de dados, entretanto, altas frequências implicam em menor alcance 

do sinal transmitido, daí a necessidade da abordagem de conceito de células 

menores para os sistemas de telefonia [24]. A Figura 3.4 [25] ilustra o espectro de 

frequências, incluindo a faixa espectral de micro-ondas e mmWave.                                                                                                                                                                   

Figura 3.4 - Espectro de Micro-Ondas e Ondas Milimétricas. Fonte: Cartesian (2017). 

 A faixa espectral mmWave proporciona como vantagens [26]:  

• Grande faixa de frequência para alocação; 

• Espectro limpo: garantia de menor interferência em razão de não haver 

ampla utilização deste espectro;  

• Alta frequência: permitindo utilização de pequenas antenas com alto 

ganho e amplificadores RF de baixa potência; 

• Alta perda de propagação: permitindo sobreposição de redes sem que 

estas interfiram muito entre si. 
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Além disso, as grandes larguras de banda que podem ser alocadas para os 

serviços de comunicações móveis permitem que maiores taxas de transferência de 

dados sejam alcançadas.  

 

3.5 Aspectos arquiteturais 

3.5.1 Aspectos arquiteturais do 4G 

Para introduzir a arquitetura da tecnologia 5G, é necessário contextualizar 

aspectos da arquitetura 4G, ilustrada na Figura 3.5 [27]. Esta arquitetura possui 

quatro blocos principais: Equipamento de Usuário, E-UTRAN, EPC (Evolved Packet 

Core) e Serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Arquitetura 4G/LTE. Fonte: Análise da viabilidade de indicadores de infraestrutura e 

confiabilidade de redes móveis 4G (2014). 

O Equipamento de Usuário é composto pelos dispositivos móveis que 

permitem a conexão dos usuários à rede [27]. 
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O Bloco E-UTRAN é uma conexão do tipo malha, entre várias ERBs 

(Estações Rádio Base) denominadas eNodeB, de modo que estas possam dar 

suporte umas as outras, trocar informações sobre os usuários e se comunicar com a 

rede de núcleo EPC [27]. 

A rede de Núcleo EPC é composta pelos principais recursos do sistema, 

dentre eles [27], [28]: 

• MME (Mobility Management Entity – Entidade de Gerenciamento de 

Mobilidade): responsável pelo controle e gerenciamento do EPC. Tem 

como responsabilidades os gerenciamentos de mobilidade (handover), 

de perfil de usuário e de autenticação e autorização de serviços.    

• HSS (Home Subscriber Server – Servidor de Origem do Assinante): 

banco de dados que contém o registro e serviços utilizados pelos 

usuários.  

• S-GW (Serving Gateway – Gateway Servidor): ponto de interconexão 

entre a rede de acesso via rádio e rede de núcleo (EPC). Responsável 

por encaminhar e gerenciar o roteamento de pacotes entre P-GW e 

eNodeB. Além de servir de ponto de ancoragem de mobilidade para 

handovers entre eNodeBs. 

• P-GW (Packet Data Network Gateway – Gateway da Rede de Dados 

por Pacote): ponto de interconexão entre a rede de núcleo (EPC) e as 

redes externas. Serve como ponto de entrada e saída do tráfego de 

dados dos Equipamentos dos Usuários e a rede de pacotes de dados, 

sendo responsável pela alocação e gerenciamento de IP para os 

equipamentos de usuários. 

• PCRF (Policy Control and charging Rules Function – Função de 

Política e Cobrança): responsável pelo controle de alocação de tráfego; 

controla a atribuição de recursos, além de fornecer as regras de 

tarifação com base no fluxo de serviços de dados para o P-GW. 

O bloco Serviços tem como responsabilidade fazer a comunicação da rede 

LTE com as redes externas. 
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3.5.2 Aspectos da rede de núcleo do 5G 

O 5G exigirá uma arquitetura flexível e escalável a fim de atender aos 

requisitos de rede dos diversos cenários de uso. Isto implicará na necessidade de 

separação das funções do Plano de Usuário (PU) das funções do Plano de Controle 

(PC) e, consequentemente, aumentará a flexibilidade na conexão de usuários e 

facilitará o suporte as diversas tecnologias de acesso, assim como, redefinirá os 

limites entre a rede de core (rede de núcleo ou principal) e a rede de acesso [17], 

[29]. 

Duas arquiteturas distintas para a rede de núcleo foram propostas: EPC 

CUPS e 5GC. O EPC CUPS é uma evolução da rede de núcleo da geração de 

comunicação móvel anterior (4G), já o 5GC é uma arquitetura recente proposta para 

ser "nativa da nuvem". 

A Separação entre o Plano de Usuário e o Plano de Controle, conhecida 

como CUPS (Control and User Plane Separation), para o EPC (Evolved Packet 

Core) da rede de núcleo/core do atual 4G permite a evolução independente dos 

planos de acordo com a necessidade da rede móvel, de modo que novas 

tecnologias e aplicações possam ser atualizadas ou substituídas, e 

consequentemente, permite a ampliação de elementos no Plano de Usuário sem 

que haja necessidade de ampliar os elementos do Plano de Controle [28]. A CUPS 

forma a arquitetura básica para evolução da rede core do 5G, e possibilita 

flexibilidade de especializar o Plano do Usuário para diferentes aplicações, sem 

gerar custos associados a um Plano de Controle dedicado para cada aplicação [28]. 

A Figura 3.6 [28] ilustra o EPC tradicional (Figura 3.6 (a)) e o EPC CUPS (Figura 3.6 

(b)), evidenciando a separação entre os Planos de Usuário (PU) e de Controle (PC) 

nos gateways P-GW (Packet Data Network Gateway) e S-GW (Serving Gateway). 
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                                               (a)                                                          (b) 

Figura 3.6 - EPC Tradicional (a) versus EPC CUPS (b). Fonte: Artigo Evolução da Arquitetura de 

Redes Móveis Rumo ao 5G (2018). 

A rede de núcleo 5GC foi projetada para ser fortemente dependente da 

virtualização, permitindo que as operadoras de telefonia móvel forneçam serviços a 

diversos cenários de uso [30]. A Figura 3.7 [28] ilustra a arquitetura de núcleo 5G. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Rede de Núcleo 5G (5GC). Fonte: Artigo Evolução da Arquitetura de Redes Móveis 

Rumo ao 5G (2018). 

A rede de núcleo 5G (5GC) é composta pelas seguintes funções [28]: 

• AMF (Access and Mobility Management Function – Função de 

Gerenciamento e Mobilidade): responsável pelo controle de acesso, 
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gerenciamento de mobilidade e conexão do usuário, possuindo parte 

das funcionalidades do MME, S-GW e P-GW do EPC. 

• NSSF (Network Slice Selection Function – Função de Seleção de Fatia 

de Rede): responsável por determinar o conjunto de fatias de rede e de 

AMF que serão disponibilizados para o Equipamento do Usuário (EU). 

• NEF (Network Exposure Function – Função de Exposição da Rede): 

responsável por informar os recursos de rede disponíveis. 

• NRF (Network Function Repository Function – Função de Repositório 

da Rede): responsável pelos serviços de pesquisa, manutenção e 

abertura do perfil da fatia de rede e instâncias disponíveis. 

• UDR (Unified Data Repository – Repositório Unificado de Dados): 

banco de dados que contém os registros dos usuários. 

• UDM (Unified Data Management – Gerenciamento de Dados do 

Usuário): responsável por gerar chave de autenticação e autorização 

de acesso, além de, gerenciar usuários, possuindo parte das 

funcionalidades do HSS do EPC; 

• AUSF (Authentication Server Function – Função do Servidor de 

Autenticação): servidor de autenticação que possui parte das 

funcionalidades do HSS do EPC. 

• PCF (Policy Control Function – Função de Controle de Política): 

responsável por fornecer políticas para as regras e controle de 

tarifação, possuindo parte da função de PCRF do EPC. 

• UDC (User Data Convergence – Convergência de Dados do Usuário): 

engloba o UDR, UDM, AUSF e PCF. 

• AF (Application Function – Função da Aplicação): responsável por 

verificar os serviços/aplicações que são considerados confiáveis pela 

operadora. 

• SMF (Session Management Function – Função de Gerenciamento de 

Sessão): responsável pelo gerenciamento de sessão, alocação e 

gerenciamento de IP para o usuário, possuindo parte das 

funcionalidades do MME, P-GW e S-GW do EPC. 

• UPF (User Plane Function – Função do Plano do Usuário): ponto de 

ancoragem para mobilidade intra e inter-rede de acesso, responsável 
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pelo roteamento, inspeção e encaminhamento de pacotes e pelo 

tratamento de QoS. 

• gNodeB: Estação Rádio Base (ERB) 5G. 

 

3.5.3 5G NR 

A nova interface de rádio do 5G, chamada de 5G NR (New Radio) foi 

projetada para melhorar o desempenho e eficiência das redes móveis atuais, 

aproveitando ao máximo o espectro licenciado e não licenciado disponível. Esta 

utilizará faixas do espectro incluindo ondas milimétricas (acima de 24 GHz), 

frequências menores que 3 GHz e banda C [28].  

 A utilização de altas frequências permitirá a obtenção de altas taxas de 

transmissão, entretanto, fornecerão uma cobertura reduzida. As frequências baixas 

e altas podem ser utilizadas no modo de agregação de portadora (permite conexão 

simultânea em mais de uma frequência ou faixa de espectro), aumentando 

simultaneamente a cobertura e a taxa de transmissão [28]. Assim, uma grande 

variedade de serviços, como por exemplo, cobertura para IoT e eMBB são 

suportados. 

 

3.5.4 Arquitetura 5G 

Na fase inicial da implantação do 5G, as operadoras de telefonia móvel 

deverão escolher entre dois modelos de arquitetura de rede, a 5G StandAlone (SA) 

que oferecerá experiência E2E (end-to-end) e a 5G Non-StandAlone (NSA) que será 

complementada e suportada pela rede LTE [30]. A primeira arquitetura levará tempo 

para se desenvolver, enquanto que a segunda oferece benefícios limitados ao 5G 

[30].  

 



27 
 

3.5.4.1 Arquitetura StandAlone (SA) 

A arquitetura de rede StandAlone ou rede autônoma é uma solução de rede 

independente que permite a interoperabilidade entre as redes 4G/LTE e 5G, de 

modo a prover continuidade nos serviços entre estas gerações [17], [28].  Neste 

cenário, as ERBs 5G NR ou LTE são usadas para o Plano de Controle e o Plano de 

Usuário, ademais, usa apenas uma tecnologia de acesso via rádio para rede de core 

(rede principal) [29]. Em outras palavras, cada tecnologia de acesso via rádio, 5G 

NR e LTE possui um núcleo de rede separado. As três variações da arquitetura SA, 

ilustradas na Figura 3.8 [28], definidas pelo 3GPP são: 

• Opção 1 (Figura 3.8 (a)): usa núcleo de rede EPC e acesso LTE (as 

atuais redes 4G/LTE); 

• Opção 2 (Figura 3.8 (b)): usa núcleo de rede 5GC e acesso 5G NR;  

• Opção 5 (Figura 3.8 (c)): usa núcleo de rede 5GC e acesso LTE. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.8 - Variações da Arquitetura SA. Fonte: Artigo Evolução da Arquitetura de Redes Móveis 

Rumo ao 5G (2018). 

 

3.5.4.2 Arquitetura Non-StandAlone (NSA) 

A arquitetura de rede Non-StandAlone ou rede não autônoma é uma solução 

na qual as redes de acesso 5G NR e LTE são combinadas por meio de 

conectividade dupla (dualconnectivity), permitindo que os dispositivos móveis 

conectem-se simultaneamente a ambas as tecnologias de acesso por rádio, além do 

mais, a critério da operadora, a rede de core ou rede principal poderá ser EPC ou 
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5GC [17], [28]. Este cenário favorece as operadoras que pretendem aprimorar as 

redes existentes da LTE/4G e facilitar a transição para as redes 5G, combinando 

recursos de acesso via rádio LTE e 5G NR com o núcleo da rede LTE existente ou 

5GC [17], [28]. As três variações da arquitetura NSA, ilustradas na Figura 3.9 [28], 

definidas pelo 3GPP são: 

• Opção 3 (Figura 3.9 (a)): usa núcleo de rede EPC e acesso LTE 

atuando como ERB principal/mestre e 5G NR atuando como 

secundária; 

• Opção 4 (Figura 3.9 (b)): usa núcleo de rede  5GC e acesso 5G NR 

atuando como ERB principal/mestre e LTE atuando como secundária; 

• Opção 7 (Figura 3.9 (c)): usa núcleo de rede  5GC e um LTE atuando 

como ERB principal/mestre e 5G NR atuando como secundária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 - Variações da Arquitetura NSA. Fonte: Artigo Evolução da Arquitetura de Redes Móveis 

Rumo ao 5G (2018). 

Diferentemente das gerações anteriores, que exigiam que a rede de acesso e 

de núcleo fosse da mesma geração, a rede 5G permite a integração de elementos 

pertencentes a diferentes gerações e em diversas configurações [28]. 
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Capítulo 4 

Virtualização e 5G 

4.1 Introdução 

As redes e serviços de telecomunicações continuam evoluindo, visando 

suportar às crescentes demandas de conectividade de um número significativo de 

dispositivos, da densidade de assinantes, de aumento de tráfego de dados e da 

diversidade de negócios. Essa evolução implica em investimentos crescentes das 

operadoras de telefonia móvel em soluções, como por exemplo, as Redes Definidas 

por Software e a Virtualização de Funções da Rede, que permitem uma distribuição 

das funções da rede, aperfeiçoando a infraestrutura das redes existentes.  

SDN e NFV permitem que os provedores de serviço de comunicação 

proporcionem serviços de forma flexível e sob demanda, de modo a atender as 

necessidades de comunicação e processamento de dados de diversos segmentos 

independentes, garantindo a Qualidade de Serviço (QoS). 

 A fim de atender aos requisitos e diversos cenários da rede 5G se fará 

necessário a virtualização do núcleo e da borda da rede. Uma nova arquitetura de 

rede de acesso via rádio Cloud RAN (C-RAN) e o fatiamento de rede foram 

propostos para dar suporte a implantação das futuras redes 5G. 

 

4.2 Fatiamento de Rede 

A nova geração de comunicação móvel visa dar suporte a serviços de 

diversos segmentos, alocando recursos conforme demanda. Para atender as 

necessidades do 5G, uma única infraestrutura física dará suporte a múltiplas redes 

virtuais através do fatiamento de rede (Network Slicing), propiciando as operadoras 

de telefonia móvel garantir suporte a serviços de diferentes cenários de uso [28]. Em 

outras palavras, cada fatia lógica da rede fornece conectividade exclusiva e é 

configurada de acordo com o serviço a ser disponibilizado, contudo, todas elas 

compartilham a mesma rede física. Essa fatia de rede será, temporariamente, de 
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propriedade de “inquilinos”, conhecidos como verticais, já que estes integram a 

infraestrutura 5G verticalmente tendo controle sobre as camadas de virtualização, 

infraestrutura e serviço [32]. Dessa forma, fornece flexibilidade as operadoras e 

eficiência operacional, reduzindo o tempo de lançamento de novos serviços [28].  

O fatiamento de rede é um recurso do 5GC que permite que as operadoras de 

telefonia móvel forneçam numa mesma infraestrutura requisitos heterogêneos e 

específicos, que, por exemplo, garantam diferentes tipos de Qualidade de Serviço 

(QoS) para os diversos cenários de uso do 5G [30], [32]. Ademais, há uma economia 

de recursos, uma vez que os “inquilinos” compartilham a mesma infraestrutura física.   

A experiência do usuário é similar à utilização de uma rede fisicamente separada, 

uma vez que as fatias de rede são isoladas umas das outras nos Planos de Controle 

e de Usuário [28].  

 A Figura 4.1 [28] ilustra um exemplo de utilização de uma mesma rede física 

(infraestrutura) para suportar serviços de IoT, Saúde e eMBB.  

Figura 4.1 - Fatiamento de Rede. Fonte: Artigo Evolução da Arquitetura de Redes Móveis Rumo ao 

5G (2018). 
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Sob a perspectiva de uma operadora de telefonia móvel, o fatiamento da rede 

refere-se a fatias lógicas independentes compartilhando uma infraestrutura física, 

capaz de fornecer uma qualidade de serviço negociada [31]. Essas fatias 

compreendem recursos dedicados e/ou compartilhados, em termos de 

disponibilidade, latência, eficiência espectral, taxa de dados e etc. 

O conceito de fatiamento de rede envolve três camadas [32].  

(i) Camada de instância de serviço; 

(ii) Camada de instância de fatia de rede;  

(iii) Camada de recurso.  

A camada de instância de serviço, suportada pela camada de instância de 

fatia de rede, corresponde ao usuário final e/ou serviços fornecidos por operadoras 

ou provedores de serviços [32].  

A camada de instância de fatia de rede é suportada pela camada de recursos 

e fornece as características da rede exigidas por uma instância de serviço [32]. 

A camada de recursos consiste em recursos físicos de processamento, 

memória, armazenamento e etc., ou de uma abrangente infraestrutura de rede ou de 

funções de rede [32]. 

A crescente evolução das tecnologias SDN e NFV faz jus a estas serem 

reconhecidas como componentes essenciais para as futuras redes 5G. A 

Virtualização de Funções de Rede está associada aos requisitos de flexibilidade, 

agilidade, escalabilidade e de computação em nuvem. Já a Rede Definida por 

Software está associada a tornar programáveis os serviços de conectividade 

fornecidos pelas redes 5G, em que os fluxos de tráfego podem ser orientados e 

gerenciados dinamicamente, a fim de obter o máximo de benefícios de desempenho 

[32]. 

Através de NFV, elementos de rede tradicionais, como, por exemplo, Entidade 

de Gerenciamento de Mobilidade (MME), Gateway da Rede de Dados por Pacote 

(P-GW) e Gateway Servidor (S-GW) podem ser substituídos por servidores comuns 
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que hospedem as funções de rede dos elementos supracitados, sendo estes 

servidores considerados um “pool” de máquinas virtuais em execução [33].  

A Figura 4.2 [33] ilustra uma arquitetura de um sistema 5G embasada em 

fatiamento de rede.  

 

Figura 4.2 - Arquitetura 5G embasada em Fatiamento de Rede. Fonte: Adaptado de Network Slicing 

Based 5G and Future Mobile Networks: Mobility, Resource Management, and Challenges (2017). 

Na Figura 4.2, a nuvem principal fornece algumas funções importantes do 

plano de controle, como gerenciamento de mobilidade, gerenciamento de recursos 

virtualizados e etc. Já a nuvem de borda é um “pool” de funcionalidade virtualizadas 
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como funções da RAN, funções do Plano de Controle e do Plano de Usuário para 

fornecer serviços de baixa latência, além de executar encaminhamento de dados 

[33]. 

A fatia eMBB oferece suporte a serviços com alta taxa de dados, como 

streaming de vídeo em alta definição. A função de cache, unidade de dados e 

unidade de nuvem auxiliam as funções de controle na implementação destes 

serviços [33]. 

A fatia URLLC oferece confiabilidade, baixa latência e segurança a serviços 

extremamente sensíveis à latência, como direção autônoma e V2X (transmissão de 

dados de um veículo para um sistema ou vice-versa que tenha o poder de afetar tal 

veículo). Em razão da necessidade de baixa latência, essas funções devem ser 

instanciadas na nuvem de borda [33]. 

A fatia IoT atende a um grande número de dispositivos estáticos ou dinâmicos 

do tipo máquina (como sensores e monitores). As aplicações são colocadas na 

camada superior para dar suporte aos serviços exigidos por diferentes inquilinos 

comerciais [33]. 

Através de SDN, as redes 5G podem conectar as máquinas virtuais 

distribuídas na nuvem principal e na nuvem de borda, criando um mapeamento entre 

elas. Além disso, os controladores SDN podem controlar o fatiamento da rede de 

maneira centralizada. 

 

4.3 Cloud RAN  

A fim de atender aos requistos de gerenciamento de recursos do 5G é 

fundamental uma nova arquitetura para Redes de Acesso via Rádio (RAN).  

Em arquiteturas RAN tradicionais, cada ERB realiza o processamento da 

banda base através de uma Unidade de Banda Base (BBU, BaseBand Unit) e de 

rádio frequência através de uma Unidade Remota de Rádio (RRH/RRU, Remote 

Radio Head) localizada na ERB [28].  
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A arquitetura C-RAN (Cloud Radio Access Network), conhecida como Rede 

de Acesso via Rádio Centralizada ou em Nuvem, é caracterizada por centralizar os 

recursos de processamento de banda base, em um “pool” de BBUs de modo a 

simplificar a gestão e otimizar os recursos de rede, sendo este pool compartilhado 

entre as ERBs [28], [34]. Já os recursos de processamento de rádio permanecem 

nas bordas da rede [28]. 

A Figura 4.3 [28] ilustra a arquitetura RAN tradicional (Figura 4.3 (a)) em 

comparação com a arquitetura C-RAN (Figura 4.3 (b)), com os RRHs localizados nas 

ERBs e as BBUs centralizadas no pool de BBUs. 

(a)                                                                               (b) 

Figura 4.3 - RAN Tradicional (a) versus C-RAN (b). Fonte: Artigo Evolução da Arquitetura de Redes 

Móveis Rumo ao 5G (2018). 

Nessa arquitetura, um conjunto de funções críticas de hardware é mantido 

nos componentes físicos do RRH, enquanto que as funcionalidades do BBU são 

virtualizadas e concentradas em datacenters comuns locais que são compartilhados 

para um grande número de células [35]. A virtualização fornece a flexibilidade e 

escalabilidade necessárias para atender aos casos de uso dinâmicos e 

desafiadores, como por exemplo, banda larga móvel aprimorada, conectividade 

massiva e comunicações ultra confiáveis e de baixa latência. 

Em termos de integração NFV e SDN, a arquitetura C-RAN exige interação 

adequada entre a camada de gerenciamento e orquestração do NFV, para implantar 
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BBUs virtuais sob demanda, e a camada de controle SDN, para garantir que essas 

BBUs e RRHs estejam conectadas, atendendo aos requisitos reais [35]. 

No contexto do pool de BBUs, as funções de banda base são realizadas 

como instâncias de software, chamadas de Estações Base Virtuais (VBSs, Virtual 

Base Stations), estas compartilham recursos comuns, como o sistema operacional e 

recursos físicos, conforme ilustrado na Figura 4.4 [34]. Esses recursos podem ser 

alocados dinamicamente de modo a tornar a pool de BBUs flexível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Arquitetura de Pool de BBUs. Fonte: Adaptado de Cloud RAN for Mobile Networks - A 

Technology Overview (2015). 

A arquitetura C-RAN traz benefícios em comparação a arquitetura RAN 

tradicional, destacando-se [28]: 

1) Diminuição de custo operacional. A centralização das BBUs, implica na 

redução na quantidade de recursos, uma vez que estes são 

compartilhados entre as ERBs.   

2) Novos serviços. O pool de BBUs pode ser compartilhado por diferentes 

operadoras de rede móvel, permitindo que a rede de acesso via rádio 

seja alugada como um serviço na nuvem. 
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3) Facilidade no gerenciamento da rede. Com uma infraestrutura 

centralizada e virtualização, a instalação e manutenção são 

simplificadas. 

 

4.4 Computação de borda de múltiplo acesso 

A Computação de Borda de Múltiplo Acesso (MEC, Multi-Access Edge 

Computing) oferece recursos de computação em nuvem e um ambiente de serviços 

de TI (Tecnologia da Informação) na borda da rede móvel [35]. Desta forma, os 

dados são analisados, processados e armazenados mais próximos ao usuário, nas 

Estações Rádio Base localizadas nas bordas da rede, criando um ambiente 

caracterizado por baixa latência, largura de banda alta, acesso em tempo real a 

informações das redes de acesso via rádio, com alto desempenho nas aplicações, 

como por exemplo de geolocalização e multimídia, e assim, habilitando novos casos 

de uso.     

A MEC permite a criação de novos serviços em diferentes setores de 

negócios para usuários comuns e cliente corporativos. As operadoras de rede móvel 

podem facilitar a implementação, por terceiros, de aplicações e serviços inovadores 

para usuários comuns, empresas e segmentos verticais, sem ter que investir em 

recursos adicionais, implicando na vantajosa redução de seus custos [35]. 

Para executar de forma eficiente e menos onerosa a Computação de Borda 

de Múltiplo Acesso, é de suma importância a implementação de três tecnologias 

habilitadoras da MEC: Virtualização das Funções de Rede, Redes Definidas por 

Software e Nuvem de Borda (Edge Cloud), cujas interseções operacionais, são 

ilustradas na Figura 4.5 [36]. 
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Figura 4.5 - Interseção entre MEC, NFV e SDN. Fonte: Adaptado de Multi-Access Edge Computing for 

pervasive networks (2018). 

Na arquitetura MEC, a integração adequada das tecnologias SDN e NFV é 

essencial para aproximar os recursos de processamento, armazenamento e rede do 

usuário final, de modo a permitir a oferta sob demanda de recursos virtuais e a 

suportar vários “inquilinos” na borda da rede móvel [35].  

Um elemento chave dessa arquitetura é a plataforma MEC que fornece 

autorização de acesso de aplicações de terceiros à serviços disponíveis por meio de 

APIs, como por exemplo, serviços de gerenciamento de largura de banda, de 

informação de localização, de solicitação para ativar o TOF (Traffic Offload, em 

tradução livre, Transferência de Tráfego)  para atender usuários de borda e etc [34].      

A tecnologia NFV fornece a MEC a infraestrutura de nuvem, camadas de 

virtualização e componentes de gerenciamento e orquestração [35]. O NFVI e o VIM 

definidos pela NFV fornecem um ambiente virtual para as aplicações MEC, assim 

como, a camada de gerenciamento e orquestração, utilizada para gerenciar o ciclo 

de vida das aplicações e orquestrá-las de acordo com as necesidades dos usuários 

finais e provedores de serviços [35]. Ademais, esta inclui o gerenciamento da 

plataforma MEC e dos seus respectivos serviços e APIs. A Figura 4.6 [35] ilustra o 

mapeamento da arquitetura MEC. 
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Figura 4.6 - Arquitetura MEC. Fonte: Adaptado de Vision on Software Networks and 5G (2017). 

Devido à mobilidade dos dispositivos dos usuários, a nuvem de borda deve 

ser ágil para que nenhum tempo de inatividade seja visível para o usuário. A 

arquitetura MEC além de porporcionar baixa latência, ajuda a aumentar a 

confiliadade da rede [36]. 

Um dos pontos mais importantes a serem considerados ao criar a MEC é que 

não é economicamente viável instalar servidores enormes em todas as estações 

base, o que indica a limitação computacional da ERB, porém, os limites entre MEC e 

servidores precisam ser atenuados, assim, necessariamente, toda a rede precisa se 

tornar mais “inteligente”, além de implantar hardware de computação na borda da 

rede [36]. 
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Capítulo 5 

Vantagens, desafios e estudo de casos 

5.1 Vantagens e desafios 

O 5G atrelado a softwarização e virtualização da rede é uma promissora 

solução para as problemáticas enfrentadas pelas atuais redes móveis, devido a [37]: 

1) Flexibilidade e capacidade de programação. A evolução para uma rede 

ampla, flexível e programável, a fim de dar suporte aos cenários de uso 

do 5G e suas funcionalidades aprimoradas é de suma importância para 

permitir que as funções de rede sejam implementadas, atualizadas ou 

redesenhadas de modo a  lidar com a diversidade de aplicativos e 

serviços propostos. A softwarização permite que as funções de rede 

sejam redesenhadas, proporcionando diferentes recursos para uma ou 

mais funções de rede de acordo com a demanda, sem 

necessariamente adicionar entidades de hardware. A virtualização 

permite que as funções de rede, baseadas em software,  sejam 

executadas em hardware comum e alocadas conforme status da rede e 

da necessidade do serviço (tráfego, recursos computacionais, etc.). Em 

suma, a flexibilidade e programação suporta topologias de rede 

dinâmicas, facilitando sua reconfiguração para atender aos requisitos 

dos serviços.     

2) Escalabilidade. De modo a dar suporte a conectividade de inúmeros 

dispositivos a rede e a aplicativos de diferentes setores de negócios, a 

escalibidade insere algumas funções de rede na RAN, implicando em 

controle de sobrecarga e redução de latência. A virtualização permite 

que as funções de rede relevantes para os planos de controle e usuário 

sejam projetadas e alocadas na borda da rede para reduzir atrasos e 

sobrecarga a serviços específicos. Em termos da interoperabilidade 

entre diferentes sistemas de comunicação e da coexistência e 

integração de diferentes tecnologias a rede de núcleo, a virtualização 

pode introduzir escalabilidade no controle de requisitos de forma 

independente para cada serviço, sendo vantajosa para lidar 



40 
 

simultaneamente com um grande número de usuários ou dispositivos. 

Em suma, a escalabilidade fornece baixa latência, diponibilidade de 

rede, conectividade massiva de dispositivos e fácil integração e 

interoperabilidade com outras tecnologias e sistemas de comunicação.    

3) Gerenciamento adequado dos planos de usuário e controle. As 

aplicações são heterogêneas em termos de Qualidade de Serviço 

solicitada. Estas solicitações envolvem operações nos planos de 

controle e de usuário, que por sua vez, devem ser reprojetados para 

permitir um gerenciamento de rede com base na tomada de decisão 

dinâmica, como por exemplo, de congestionamento, alteração de 

priorização de tráfego, etc. A impossibilidade de proporcionar QoS 

instantânea pode prejudicar o requisito de confiabilidade para algumas 

aplicações 5G, assim procedimentos de sinalização acionados por 

equipamentos do usuário devem ser projetados. A virtualização permite 

que os terminais móveis ajudem nas decisões de rede, fornecendo seu 

conhecimento de conectividade, como por exemplo, células 

detectadas. Em suma, o adequado gerenciamento dos planos de 

controle e de usuário dão suporte a requisitos como baixa latência, 

gerenciamento ativo de QoS, além de, garantir confiabilidade. 

Entretanto, existem diversos desafios a serem superados para que as futuras 

redes 5G sejam eficientes, agéis e flexíveis, destacando-se: 

1) A implementação global de redes 5G será cara, uma vez que muitos 

lugares no mundo ainda carecem de infraestrutura para atender aos 

requisitos necessários para tornar operacional as redes de Quinta 

Geração, portanto, os investimentos iniciais podem demorar a se 

materializar. 

2) Os consumidores exigem continuamente da rede mais velocidade, 

conectividade e funcionalidades, entretanto, com custo menores. Já as 

operadoras e prestradoras de serviços de telecomunicações competem 

para ter as melhores redes. A fim de garantir um retorno justo pelos 

enormes investimentos em 5G, as operadoras e prestadores de 

serviços de telecomunicações devem pensar de maneira geral sobre as 
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oportunidades de monetização ou receita dos serviços oferecidos e das 

diversas aplicações [38]. 

3) O 5G será formado por uma combinação de diferentes tecnologias, 

existentes e em desenvolvimento. Discussões acerca de como 

administrar os interesses individuais de cada uma destas tecnologias, 

atendendo aos requisitos do 5G, deverão ser levadas em pauta. 

4) Aspectos como congestiamento, segurança e privacidade da rede 

devem ser discutidos em prol de garantir a conectividade eficiente entre 

um grande números de dispositivos.  

 

5.2 Estudo de casos 

Operadoras, provedores de serviços, orgãos regulamentadores e centros 

tecnológicos estão realizando pesquisas e testes avançados acerca das tendências 

e possibilidades oferecidas pelo 5G para garantir a viabilidade econômica de sua 

implementação. 

 

5.2.1 Carros autônomos 

O projeto europeu 5GCAR, liderado pela Ericsson, consiste na união da 

indústria automotiva, de operadoras de comunicações móveis e de pesquisadores 

acadêmicos. O objetivo do projeto é desenvolver tecnologias que associem os 

setores automotivos e de comunicação móvel, como V2X (transmissão de dados de 

um veículo para um sistema ou vice-versa, permitindo futuramente o controle do 

veículo em caso de risco de colisão) com base em redes 5G, permitindo uma futura 

direção automotiva, conectada e autônoma, de forma segura e eficiente [39].  

    O projeto visa desenvolver uma arquitetura 5G que ofereça baixa latência 

(no caso de comunicação veicular se espera uma latência menor do que 100 ms), 

alta confiabilidade e disponibilidade, além de, garantir a interoperabilidade de 

tecnologias de rádio heterogêneas, aumentar a escalabilidade e proteger as 

comunicações veiculares. A Figura 5.1 [39] ilustra o conceito 5GCAR. 
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Figura 5.1 - Projeto 5GCAR. Fonte: 5gcar. 

Carros, transportes públicos, pedestres e objetos serão beneficiados por 

estarem conectados uns aos outros e à rede. A troca contínua de informações é a 

chave para estender a percepção de cada veículo além do alcance de seus 

sensores de bordo, para melhorar cooperativamente a segurança e eficiência do 

tráfego [39]. 

A pesquisa proposta gira em torno de algumas áreas principais de ação, 

destacando-se: 

A orquestração e o gerenciamento de rede incluem todas as operações 

necessárias para a implantação eficiente das funções de rede necessárias para dar 

suporte às comunicações V2X. O 5GCAR identificou a infraestrutura como serviço 

como um conceito-chave para permitir a implantação dinâmica de serviços, usando 

as tecnologias de Rede Definida por Software e Virtualização de Funções de Rede 

[39]. 

O fatiamento de rede é um facilitador essencial para suportar, com uma única 

infraestrutura, a diversidade de serviços automotivos, oferecidos por diferentes 

atores. Essa diversidade implica que, no 5GCAR, os veículos serão conectados o 

tempo todo a várias fatias da rede, cada uma servindo um caso de uso específico, 

oferecido por um determinado inquilino [39].  

 



43 
 

Capítulo 6 

Conclusão 

Este documento tem como objetivo proporcionar uma abordagem conceitual 

de como a evolução da tecnologia de comunicação 5G faz uso das tecnologias NFV 

e SDN para atingir seu objetivo. Uma discussão detalhada esclarece como a nova 

arquitetura flexível, programável, ágil e escalável proporcionada por essas 

tecnologias atende aos requisitos de conectividade maciça de dispositivos e de 

usuários à redes 5G e de como proporciona o funcionamento simultâneo de diversas 

aplicações e serviços.  

Com a constante evolução e a diversidade dos serviços e demandas dos 

usuários, poderá ser observado um gargalo em relação ao número de dispositivos 

conectados que inviabilizam o modelo das redes atuais. Nesse contexto, as 

tecnologias habilitadoras NFV e SDN permitem que a rede proporcione 

configurações distintas para os serviços prestados por operadoras ou provedores de 

serviços de diversos setores de negócio. A integração dessas tecnologias possibilita 

uma infraestrutura física comum de acesso, na qual as funções de rede, baseadas 

em software, exercem suas funções específicas.  

Da pesquisa realizada para a realização do trabalho foi possível melhorar e 

aprofundar o conhecimento sobre a arquitetura que possivelmente será utilizada no 

sistema de comunicação 5G. Desta abordagem teórica podemos citar algumas 

conclusões, como: 

A virtualização permite unificar o provisionamento de recursos físicos, de 

modo, a disponibilizar a infraestrutura da rede para diversos provedores de serviço, 

implicando em benefícios econômicos derivados da redução de custos relativos à 

manutenção e atualização da rede. Ademais, facilita o gerenciamento da rede, uma 

vez que, as decisões estão centralizadas numa entidade de controle, 

proporcionando agilidade, escalabilidade e flexibilidade a prestação de serviços em 

ambientes que há dinamismo no funcionamento da rede, como por exemplo, no 

tráfego de dados.  
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A arquitetura do sistema 5G deve ser altamente adaptável para atender às 

expectativas aos cenários de uso novos e legados, serviços e modelos de negócios 

que surgirão com o 5G.  

A Separação do Plano de Usuário do Plano de Controle é uma das principais 

mudanças tecnológicas no caminho para a evolução 5G, uma vez que esta 

possibilita a especialização do plano do usuário para diferentes aplicações, sem 

gerar custos associados a um plano de controle dedicado para cada aplicação. 

O fatiamento da rede é essencial para o fornecimento de ofertas diferenciadas 

e fornece um ambiente de solução completo e adaptado para o uso específico de 

aplicações, de forma a utilizar recursos de rede com eficiência.  

A arquitetura C-RAN através de sua infraestrututa centralizada e virtualizada 

simplifica o gerenciamento, melhora o desempenho e a cobertura da rede, além de 

oferecer suporte a várias tecnologias, proporcionando redução de custos 

operacionais e de implementação, bem como do consumo de energia.     

Em conjunto com SDN e NFV, a Computação de Borda de Múltiplo Acesso 

será crucial para proporcionar baixa latência, alta largura de banda e agilidade a 

conectividade de um grande número de dispositivos, por meio da implementação de 

uma infraestrutura com poder computacional localizada próxima ao usuário final. 

A virtualização é a base para a flexibilidade e escalabilidade do 

5G. Entretanto, embora seja uma promissora solução para as problemáticas 

enfrentadas pelas redes predecessoras ao 5G, também transmite enormes desafios 

e complexidade aos sistemas e processos responsáveis por operá-los. 
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Capítulo 7 

Sugestões para trabalhos futuros 

Sob a perspectiva acadêmica alguns pontos, destacados a seguir, são 

vislumbrados como possibilidades de trabalhos futuros: 

1) O 5G é uma plataforma de inovação para o futuro, a qual uma série de 

casos de uso que geram impacto em vários setores de negócio são 

viabilizados através de releases fornecidos por órgãos 

regulamentadores e empresas. Isto implicará na necessidade de 

estudos acerca desse tema a fim de acompanhar uma série de novas 

especificações e novidades do 5G. 

2) Realizar experimentos em ambientes reais para que sejam analisados 

os diversos recursos avaliados nesse trabalho, buscando assim ratificar 

as informações fornecidas. 

3) Embora o processo de implementação de redes 5G ainda esteja em 

fase inicial, pesquisas sobre a geração de redes móveis que sucederá 

o 5G, denominada por 6G já estão em pauta, e são interessantes para 

futuras discussões e estudos.  

Sob a perspectiva comercial e econômica para as operadoras e prestadores 

de serviços de telecomunicações, discussões acerca das oportunidades de 

monetização (que vão além de cobrar mais dos usuários comuns por velocidades 

mais rápidas) dos novos modelos de negócios e serviços facilitados pelas redes 5G 

podem ser levantadas. 
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