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Embora o tema planejamento de redes geodésicas seja largamente investigado desde a segunda 
metade do Século XIX, existem questões em aberto na formulação dos critérios de qualidade de redes 
geodésicas, como por exemplo, a consideração da existência de múltiplos outliers (simultâneos) nas 
observações; uma medida única de incerteza posicional que considere tanto os efeitos de erros aleatórios 
(componente de precisão) quanto os efeitos de possíveis erros sistemáticos e/ou grosseiros (componente 
de tendência); e a estimação do poder do teste mínimo do procedimento Data Snooping (DS) considerando 
múltiplas hipóteses alternativas. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma nova 
relação entre os critérios de qualidade para redes geodésicas. Nesta pesquisa, são formulados os seguintes 
critérios de qualidade: incerteza posicional dos vértices da rede, considerando tanto efeitos de tendência 
quanto de precisão (segundo um determinado nível de confiança); o número máximo admissível de outliers 
não detectados; o nível de confiabilidade e homogeneidade das observações; e o poder do teste mínimo do 
DS para múltiplas hipóteses alternativas. As principais novidades desta pesquisa em relação aos demais 
trabalhos pulicados sobre o tema consistem no uso de conceitos avançados, tais como as medidas de 
confiabilidade para múltiplos outliers e o poder do teste para múltiplas hipóteses alternativas (ao invés de 
considerar apenas um outlier e/ou apenas uma hipótese alternativa para o DS); e um procedimento 
sequencial de cálculo, onde os critérios de qualidade são matematicamente relacionados (ao invés de 
serem considerados como critérios independentes no processo de otimização da rede geodésica). Sua 
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aplicação prática é demonstrada numericamente no planejamento de uma rede horizontal real, onde um 
desempenho satisfatório foi alcançado por meio de simulações numéricas no processo de otimização da 
rede. Além disso, experimentos por Monte-Carlo foram realizados para verificar o poder do teste e a 
incerteza posicional dos vértices. Os resultados obtidos nestes experimentos demonstram evidências 
empíricas de que os critérios de qualidade propostos fornecem resultados realistas no processo de 
otimização de redes geodésicas. Ressalta-se que alguns dos novos aspectos propostos também podem ser 
aplicados na etapa de controle de qualidade, como, por exemplo, relacionar a componente de tendência e 
a componente de precisão ao mesmo nível de confiança. Além disso, ao invés de ser arbitrado, como nos 
métodos convencionais, aqui o poder do teste é obtido em função do número de outliers não detectados e 
da componente de tendência, que por sua vez é derivada da componente de precisão. Desta forma, sendo 
uma nova abordagem baseada em conceitos avançados nos campos da teoria da confiabilidade e da 
incerteza posicional, bem como a aplicação de um procedimento computacional não convencional, onde os 
critérios de qualidade são resolvidos sequencialmente, há muitos aspectos que exigem maior investigação. 
O objetivo aqui é apresentá-los e verificar o seu desempenho prático, bem como, fornecer algumas 
evidências empíricas para os resultados. Portanto, estudos futuros podem considerar critérios de qualidade 
alternativos, tais como componentes de tendência derivadas da análise de robustez, a razão tendência-
ruído da confiabilidade externa, ou medidas de precisão como elipses ou elipsóides de erros relativos entre 
os vértices da rede. Outra questão é a escolha adequada do nível de significância (ou nível de confiança), 
que exerce um efeito significativo sobre os resultados do procedimento DS. Algumas relações matemáticas 
na etapa de planejamento também requerem investigação adicional para evitar redes muito dispendiosas 
ou um grande número de cálculos até uma solução satisfatória ser atingida. Em particular, a relação 
quadrática entre o parâmetro de não centralidade do modelo e a componente de tendência requer 
atenção especial. Em alguns casos, a incerteza posicional desejada e/ou o poder do teste mínimo deve(m) 
ser ligeiramente alterado(s) para evitar resultados não realistas. O número máximo admissível de outliers 
não detectados e a sua relação com a redundância de observações e a matriz design do ajustamento 
também merecem mais investigação. Embora a aplicação de simulações numéricas computacionais tenha 
atingido resultados satisfatórios, o procedimento computacional de cálculo pode ser realizado por 
algoritmos meta-heurísticos ou métodos analíticos. Finalmente, também é sugerida a aplicação da 
transformação S, uma vez que a matriz de covariância dos parâmetros depende do sistema de referência 
adotado. 


