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A orientação de imagens obtidas a partir de sensores de varredura linear orbitais tem sido alvo de pesquisas há 

mais de 25 anos. Diversos modelos matemáticos funcionais foram desenvolvidos e atualmente são classificados em 

modelos generalizados e modelos rigorosos. Os modelos generalizados, apontados na literatura como potencialmente 

menos acurados e menos flexíveis com reação à distribuição de pontos de controle, são baseados desenvolvimentos 

polinomiais. Como exemplo cita-se o modelo de funções racionais, a Transformação Linear Direta (DLT) e o modelo 

de Projeção Afim (APM). Por outro lado, os modelos rigorosos baseiam-se no princípio de colinearidade adaptado à 

geometria de aquisição de imagens por sensores de varredura linear. Atualmente existem duas classes de modelos 

rigorosos, os chamados modelos posição-rotação e os modelos órbita-atitude. Enquanto o primeiro considera apenas a 

transformação do Sistema de coordenadas do sensor para o Sistema de coordenadas do espaço objeto, o segundo, por 

utilizar dados orbitais, considera mais dois sistemas, a saber: o Sistema de referência da plataforma e o Sistema de 

referência da órbita. Dentro do contexto dos modelos rigorosos, uma preocupação que se deve ter é a modelagem da 
propagação dos parâmetros de orientação exterior (POE), isto é, a definição do modelo da plataforma. Diversos 

modelos de plataforma foram desenvolvidos e experimentados ao logo dos anos, sendo baseados na utilização de 

polinômios, de interpoladores ou de parâmetros de Mecânica Orbital. Baseado no modelo de plataforma que utiliza 

polinômios de 2º grau, Michalis e Dowman (2005) associaram os termos lineares às componentes da velocidade do 

satélite e os termos quadráticos às componentes da aceleração, seguindo a teoria do Movimento Uniformemente 

Variado (MUV). A partir desta consideração, foi desenvolvido o denominado Modelo de Kepler, uma vez que as 

acelerações são estimadas considerando que o movimento do satélite na órbita é um movimento kepleriano, ou seja, 

desprovido da consideração de perturbações orbitais sobre o mesmo. Porém, este modelo apresenta a desvantagem de 

que uma vez que o Problema dos Dois Corpos é proposto para a estimativa da aceleração, as coordenadas do espaço 

objeto dos pontos de controle devem estar referenciadas ao Sistema de Coordenadas Geocêntrico Inercial (SCGI). 

Além disso, á órbita de um satélite de Sensoriamento Remoto, por mais controlada que seja dentro do intervalo 
pequeno de aquisição das cenas (~s) não é isenta de perturbações causadas por forças gravitacionais e dissipativas. 

Uma das perturbações mais significativas é a atração gravitacional terrestre devido a sua elipticidade, representado pelo 

harmônico zonal J2 do geopotencial. Diante do apresentado, esta pesquisa objetivou a inserção de termos adicionais na 

aceleração proposta pelo Modelo de Kepler, que representem tanto a perturbação orbital citada, como a parcela que 

leva o Problema dos Dois Corpos para o Sistema de Coordenadas Geocêntrico Terrestre (SCGT). Os testes foram 

realizados utilizando-se duas imagens: uma imagem do sensor HRC do satélite CBERS 2B obtida junto ao INPE, e 

uma imagem PRISM do satélite ALOS obtida junto ao Departamento de Engenharia Cartográfica da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente. Os pontos de controle da 

imagem HRC foram obtidos a partir de cartas 1:2000 e os da imagem PRISM a partir de rastreios GNSS. Ao todo, 6 

experimentos foram definidos para esta pesquisa. No primeiro experimento a imagem HRC foi orientada considerando 

o modelo de Kepler sem termos adicionais na aceleração; no segundo e terceiro, ainda utilizando a imagem HRC, 

foram adicionadas os termos de passagem do SCGI para o SCGT e o termo da perturbação orbital. O quarto, quinto e 
sexto experimentos seguiu-se a mesma configuração do grupo de experimentos anterior utilizando-se a imagem 
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PRISM. Em todos os modelos de plataforma, o ângulo κ foi propagado a partir de polinômio de 2º grau, uma vez que 

este sofre variações devido ao movimento lateral dos dois satélites (crab movement). Os ângulos ω e φ foram 

considerados sem variações durante o tempo de formação das cenas por serem bem controlados. A acurácia das 

orientações foi obtida a partir de pontos de verificação. Como resultados, têm-se que para ambas as imagens o 

comportamento dos experimentos foi praticamente o mesmo. A acurácia nos experimentos da inserção do termo 

adicional de passagem do SCGI para o SCGT foi concordante ao nível do centímetro com a acurácia dos experimentos 

considerando o modelo de Kepler original com os pontos de controle e verificação no SCGI. Já as acurácias nos 

experimentos que analisaram a inserção do termo adicional da perturbação orbital apresentaram-se ligeiramente (~cm) 
melhores em relação aos demais. Como conclusão tem-se que os resultados foram muito semelhantes, concordantes ao 

nível centimétrico, o que indica que a adaptação do modelo de Kepler para uso de coordenadas referenciadas ao SCGT 

pode ser utilizada ao invés do modelo de Kepler original, evitando a necessidade de se ter coordenadas referenciadas ao 

SCGI. Por outro lado, a modelagem da perturbação orbital não trouxe benefícios significativos. 
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