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1. RESUMO 

 

O presente trabalho resulta do estudo de referências bibliográficas, opções 

de mercado e testes comparativos do desempenho do novo espectro de frequência 

na faixa entre 18 e 31 GHz, onde se encaixa a denominada Banda Ka, utilizadas por 

satélites para transmissões FSS de banda larga para Internet e BSS em 

transmissões de TV DTH. Serão apresentados conceitos importantes da transmissão 

via Satélite, que servirão de embasamento ao entendimento das características 

principais da tecnologia, os experimentos até o momento realizados por empresas 

de telecomunicações, problemas inerentes como atenuação do sinal pela chuva, as 

técnicas de contorno do desvanecimento como modulação e codificações 

adaptativas, e comparativo com as demais tecnologias de banda larga e seu 

desempenho. 
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2. INTRODUÇÃO  

 

O congestionamento do espectro em grande parte das bandas comerciais 

utilizadas na comunicação via satélite, principalmente na faixa de 12 a 14GHz, 

pertencente à banda Ku, leva à necessidade de pesquisas e uso de novas faixas 

frequências. Estas pesquisas levaram ao desenvolvimento de serviços via satélite na 

frequência de 20 a 30 GHz, denominada Banda Ka. Além da crescente demanda de 

utilização de frequências, os serviços nestas transmitidos tiveram grandes inovações 

e crescimento. Para a viabilização de serviços mais inovadores, o novo espectro de 

frequência deve trazer requisitos tecnológicos que ofereçam suporte para atender 

necessidades atuais, tais como a transmissão de TV Digital - High Definition 

Television e acesso banda larga à Internet para atender ao mercado para os 

próximos 10 a 20 anos. A Banda Ka tem elevada largura de banda e leva a uma 

mudança total de tecnologia e de topologia de redes com novos conceitos e 

desempenho que justifica este trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Abordar os aspectos e características da Banda Ka como uma inovação que 

vai revolucionar as comunicações via satélite, comparando o seu desempenho, as 

vantagens, desvantagens e problemas decorrentes. Os objetivos específicos são: a) 

mostrar o que faz a Banda Ka uma mudança de paradigma em comunicação via 



satélite; b) apresentar as aplicações, experimentos feitos pelas empresas de 

telecomunicações; c) trazer mais informações sobre a tecnologia, que ainda no 

Brasil tem poucas publicações e trabalhos. d) testar o uso do serviço de banda larga 

de 5 Mb, fazendo comparativo de desempenho da banda Ka frente às opções de 

banda larga do mercado. 

 

4. METODOLOGIA 

  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e aplicada, referente a tecnologia de 

transmissão via satélite denominada Banda Ka. Prevê as seguintes fases / etapas: 

a) seleção e estudo da bibliografia; b) estudo de um caso real prático baseado no 

relatório de acompanhamento de uma visita técnica à provedora de serviços de 

banda larga via satélite Via Sat, onde será observado a instalação residencial de 

banda larga via satélite em Banda Ka, na velocidade de 5 Mb (apontamento de 

antena e configuração dos equipamentos); d) análise de desempenho, e 

comparativo entre a solução em Banda Ka e seus principais concorrentes via cabo 

(ADSL) do mercado; e) conclusões e considerações; f) elaboração do relatório final.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Cada uma das etapas previstas na metodologia para o desenvolvimento do 

trabalho estará sendo desenvolvida. Para o estudo da bibliografia pertinente ao 

assunto, foram selecionadas as referencias em sites de literatura especializada e 

livros especializados em biblioteca com acervo tecnológico em faculdades e 

empresas. O levantamento de dados para analise e estudo comparativo, estará 

sendo efetuada a partir da visita técnica em uma provedora de banda larga via 

satélite Via Sat, sediada em Goiânia/GO. Na ocasião estarão sendo analisados e 

testados os serviços de Banda Larga Ka, analisando as especificações, a 

performance em navegação, downloads, aplicações em jogos online, telefonia Voip, 

VPN e acesso remoto. Além dos testes de estresse de banda, latência, Jitter e 

roteamento. Os resultados destes testes e as analises apoiarão a pesquisa para as 

conclusões e resultados finais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

No momento, a situação do projeto é a seguinte: Foi levantada e 

selecionada a bibliografia que apoiará o estudo. Estão especificados os requisitos e 

os passos de um caso real prático, a ser aplicado em visita técnica a uma provedora 



de serviços de banda larga via satélite Via Sat em Goiânia/GO. Está acertada a 

observação de instalação residencial e a configuração da banda larga via satélite em 

Banda Ka, na velocidade de 5 Mb, como subsídio para a análise do desempenho e 

elaboração de um comparativo entre a solução em Banda Ka e seus principais 

concorrentes via cabo (ADSL) do mercado. Os trabalhos estarão sendo 

desenvolvidos até a primeira quinzena de dezembro de 2013. 
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