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RESUMO 
A rede 5G está sendo implantada no mundo inteiro e também no Brasil. O presente trabalho 
visa falar sobre como funciona a rede 5G, que até agora sabe-se que ela é formada por 
ondas eletromagnéticas decorrente do movimento de partículas subatômicas. Essa nova 
tecnologia vai carregar, mandar coisas por mensagens, e-mails e etc muito mais rápido. 
Parte da população e alguns cientistas acreditam que essa nova rede pode trazer doenças, 
tipo o câncer. Mas a outra parte da população e outros cientistas acreditam que isso não 
será possível, que ela será segura e a internet vai estar muito melhor depois que o 5G for 
aplicada em todo o mundo. A diferença do 5G para o 4G, 3G está na velocidade de 
compartilhamento de informações. Mas afinal, o que é 5G? O 5G é um padrão de tecnologia 
de banda larga que as empresas de telefonia celular começaram a implantar em todo o 
mundo. 
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INTRODUÇÃO 

As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, 

apenas de energia. Alguns exemplos de ondas: luz, raio-x, microondas, ondas de rádio, som 

dentre outras. As ondas podem ser divididas em duas classes, as ondas mecânicas e as 

ondas eletromagnéticas. 

As ondas eletromagnéticas são aquelas que se originam da variação de campos 

elétricos e magnéticos em conjunto. Quando se movimenta rapidamente, com a velocidade 

da luz, a energia liberada apresenta o aspecto de onda. Por esse motivo, recebe o nome de 

onda eletromagnética. Não podemos vê-las, mas temos as ondas eletromagnéticas que 

estão presentes no nosso dia a dia. Elas estão nos rádios, TVs, raios X, nos fornos de micro-



 
ondas e também na luz visível (luz do Sol). Por ter a mesma velocidade da luz, Maxwell 

pôde concluir que a luz é uma onda eletromagnética. 

 

FIGURA 1: Ondas eletromagnéticas

 

FONTE: Google imagens 

 

Maxwell mostrou, usando a analogia das oscilações dos campos elétricos e 

magnéticos, que essas oscilações poderiam funcionar da mesma maneira que as ondas 

mecânicas. Usando essa referência como descoberta, a luz visível pode ser uma onda 

eletromagnética. 

A tecnologia 5G é a próxima geração de rede de internet móvel. Ela trará ainda mais 

velocidade para downloads e uploads, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. A 

ideia é usar o melhor espectro de rádio e permitir que mais aparelhos acessem a internet 

móvel ao mesmo tempo. A rede 5G foi criada na Coreia do Sul em maio de 2013. A nova 

geração móvel pode ser resumida no seguinte: padrão fixo de 20 Gbps, que para os 

usuários representará velocidades de até 10000 Mbps. Por isso, quanto maior a quantidade 

de megas da sua internet, mais velocidade para acessar fotos, vídeos e sites você terá. 

Uma das finalidades é conseguir conexões mais estáveis, com menos atraso e implementar 

a chamada internet das coisas. Estas redes funcionam por meio de ondas de rádio, assim 

como as redes móveis das gerações anteriores. No entanto, o espectro coberto pela quinta 



 
geração da banda larga móvel é expressivamente maior que os anteriores, espalhando-se 

entre 600 e 700 MHz, 26 e 28 GHz e 38 e 42 GHz.  

As antenas da rede 5G serão acopladas às antenas já existentes, que serão 

adaptadas para funcionar em paralelo com a nova infraestrutura de conexões. Além disso, 

antenas menores com alcance de poucos metros, como as domésticas, poderão ser 

instaladas para repetirem o sinal dos dispositivos locais, que será, então, redirecionado para 

uma estação central. Já as antenas replicadoras, instaladas em postes ou em prédios altos, 

serão capazes de cobrir distâncias de até 250 m. Além disso, um mecanismo inteligente 

das antenas 5G será responsável por focalizar o sinal de rádio em vez de emiti-lo para todas 

as direções. A direção do foco, por sua vez, será determinada pela demanda de dispositivos 

que requisitarem conexão com a rede, otimizando, assim, a capacidade de cada antena. 

Toda matéria é composta de partículas muito pequenas, invisíveis aos olhos 

humanos. Cada uma dessas partículas recebe o nome de átomo. Por exemplo: a água é 

uma molécula representada pela fórmula H₂O que é formada por 2 átomos de hidrogênio 

(H) e 1 átomo de oxigênio (O). No ano 5 a.C., o filósofo grego Leucipo utilizou pela primeira 

vez a palavra átomo para denominar as partículas que compõem a matéria. Átomo, em 

grego, significa “indivisível”: como se um objeto fosse partido em milhares de pedaços, até 

chegar a um pedaço impossível de partir. Os átomos são compostos de um núcleo, onde 

se encontram as partículas chamadas nêutrons e prótons. Em torno do núcleo estão os 

elétrons que possuem cargas elétricas negativas. Num átomo neutro as cargas positivas 

são iguais às negativas, ou seja, o número de prótons é igual ao de elétrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Átomo 
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FIGURA 3: Tabela periódica 

 
FONTE: Google Imagens 

 

 

 

 

OBJETIVO  



 
O objetivo é entender como a tecnologia 5G funciona, quais benefícios e malefícios 

pode trazer para as pessoas e principalmente as facilidades que proporciona, assim como 

trazer o conhecimento a respeito das tecnologias de informação de uma maneira simples. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

O problema do 5G é que uma parcela da população mundial acredita que esta 

tecnologia vai causar alterações no nosso corpo e assim aumentar as chances de 

desenvolvimento de doenças, mais precisamente o câncer. Com um pouco de pesquisa 

pode-se perceber que isso não funciona desta maneira. Seria possível através deste projeto 

trazer de uma maneira mais clara as discussões a respeito da tecnologia 5G?  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para este trabalho foram realizadas pesquisas em diferentes sites na internet, com o 

objetivo de construir conhecimento e entender como essa tecnologia funciona. 

A metodologia utilizada neste trabalho será exploratória, que vai buscar padrões, 

ideias ou hipóteses a respeito dos benefícios ou malefícios para a vida das pessoas.  

Para o desenvolvimento do projeto foi criado um roteiro que contém explicações a 

respeito do átomo e sua organização, das ondas eletromagnéticas, e da conexão que existe 

entre estes dois fenômenos da natureza. Com isso pretende-se esclarecer ao público o 

motivo pelo qual a tecnologia 5G não vai afetar as células do nosso corpo aumentando as 

chances de desenvolver um câncer. 

Para aplicar o roteiro que foi desenvolvido, elaborou-se um podcast que será como 

um programa de entrevista. Nele teremos um convidado fictício, uma Física, que irá 

responder algumas perguntas com o intuito de sanar as dúvidas a respeito da tecnologia 

5G. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para apresentar os resultados da pesquisa será feito um podcast. A ideia é que seja 

tipo uma entrevista com algum especialista no assunto, que vai sanar algumas dúvidas do 

entrevistador a respeito do tema 5G. Algumas perguntas já foram elaboradas previamente. 

São elas: 

- O que é esse tal de tecnologia 5G? 

- Qual a diferença do 5G para os outros G’s (4G, 3G e etc.)? 



 
- Quem a desenvolveu? 

- Essa tecnologia já existe no Brasil? Se não, quando ela vai chegar? 

- Tem uma galera por aí falando que o 5G vai aumentar as chances de se 

desenvolver um câncer nas pessoas, isso é verdade? 

- Beleza, entendi. E você conseguiria explicar aqui pra mim e para o público que está 

nos ouvindo, como essa tecnologia funciona? Tipo, como ela realmente funciona, 

como a gente consegue produzir e utilizar isso? 

- O que você acha a respeito da tecnologia 5G?  

- Você acha que essa nova tecnologia veio para mudar o mundo para melhor, ou 

para pior? 

 As respostas para as possíveis perguntas ainda estão sendo elaboradas. Neste 

processo algumas perguntas podem sobre mudanças ou serem trocadas por outras. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a montagem do podcast, o mesmo será colocado na plataforma Spotify e estará 

disponível para quem quiser ouví-lo. Para organizar as próximas etapas do projeto foi feito 

um cronograma para organização. 

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES A REALIZAR PERÍODO 

Produção do PPT Outubro 

Organização do roteiro do podcast Outubro 

Produção do podcast Novembro 

Postagem do podcast no Spotfy Novembro 
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