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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar as vantagens e desvantagens de alguns sistemas que permitem a visualização gráfica do 
nível de sinal e outros parâmetros coletados por meio de drive test em uma operadora de telefonia móvel no trajeto do Círio de Nazaré Belém –
Pará. O trabalho se concentra na descrição e análise de técnicas de visualização, tais como: visualização 2D (mapa de rotas), 3D (relevo de 
intensidade) e por meio de curvas de nível. Os dados utilizados neste trabalho foram coletados através da realização de drive test no percurso do 
tradicional Círio de Nazaré a qual é uma tradicional procissão religiosa realizada aos segundos domingos de outubro em Belém – PA. Os resultados 
foram analisados e comparados entre três formas diferentes de visualização: o modelo convencional – 2D, o modelo de curvas de níveis e o 
gráfico em 3D, todos utilizando softwares de predição livres. O primeiro método analisado foi o mais convencional, o método 2D, o qual é 
amplamente utilizado pelas operadoras de telefonia e tem como vantagem a visualização das rotas de coleta de dados, mas por outro lado, neste 
método não é realizada a interpolação dos dados, e a predição de níveis de sinal em regiões onde o drive teste não foi realizado. Outra técnica 
também utilizada é o Modelo de Curvas de Nível, muito utilizada na geologia para visualização de relevos, esta técnica é implementada aqui 
utilizando o nível de sinal celular como parâmetro de relevo. Ou seja, níveis de sinais mais intensos equivalem a terrenos mais altos, níveis de 
sinais mais baixos, equivalem a terrenos mais baixos. Na técnica de curvas de nível, ao contrário da técnica 2D, existe a interpolação de dados e a 
possibilidade de predição do nível de sinal em locais onde não foi realizada a coleta. Finalmente, foi analisado o Método de Visualização 3D, o 
qual exige um maior conhecimento da região onde foi realizada a coleta dos dados e de leitura de gráficos 3D. Neste método também é realizada 
e interpolação dos dados prevendo também o nível de sinal em locais não visitados, ou seja, onde não foi realizada a coleta. Através da análise 
destas técnicas podemos concluir que o melhor método utilizado é o de curvas de nível, pois nele a visualização é feita com maior facilidade e 
pode-se contar com a predição de nível de sinal em rotas não medidas no drive test. Entretanto, é necessário validar esta interpolação de dados e 
predição usando modelos de propagação apropriados.
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