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RESOLUÇÃO 

1. The Armaggeddon Man 

[Versão (muito) simplificada de um problema de mecânica celeste.] 

O telescópio sentinela da cintura de asteroides detetou a colisão entre 

dois destes corpos celestes. Após o choque, um deles, do tamanho da 

Ilha da Madeira, alterou a sua órbita e dirige-se agora em linha reta 

para a Terra, em rota de colisão! A gravidade da Terra puxa o 

asteroide de acordo com a 2ª lei de Newton e a lei da gravitação 

universal, cuja combinação culmina na equação diferencial de 2ª 

ordem 

𝑑"𝑟
𝑑𝑡"

= −
𝐺𝑀)
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			 ; 			𝐺 = 6,67×10233 	

N.m"

kg"
			 ; 			𝑀) = 5,97×10";	kg 

com 𝑟 a distância entre o asteroide e a Terra, 𝐺 a constante de 

gravitação universal e 𝑀) a massa da Terra. 

No instante da deteção, o asteroide está a 250 milhões de km da 

Terra (𝑟< = 2,5×1033	m) e viaja em direção a esta com velocidade de    

-40 km/s (𝑣< = −40	000	m/s), em que o sinal menos indica sentido em 

direção à Terra. 

Questão: (4 val) calcule o tempo que a humanidade tem para 

encontrar uma solução para o problema!  
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O sistema a resolver é 
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Implementando o algoritmo de Heun para sistemas de equações 

diferenciais temos, para os valores do enunciado, 

 

A passagem da distância Terra-asteroide a negativa significa impacto. 

Ou seja, o asteroide chega à Terra ao fim de cerca de 72 dias, e é 

esse o tempo que temos para resolver o problema. 

Questão opcional: (para as mentes inquisidoras) a colisão com a 

Terra dar-se-á quando r < 6370 km, i.e. quando a distância é menor 

do que o raio da Terra. A que rapidez se dará o embate? Note que 

para obter esta rapidez com precisão razoável precisará de passo 

muito baixo, da ordem de h = 1 s. 

O Excel usado acima já não dá para resolver esta questão... vão ser 

precisas mais de 6 milhões de iterações! Há mesmo que programar 

um integrador dedicado. Se o fizermos veremos que, para h = 1, o 

asteroide embate com rapidez de cerca de 41540 km/s, que é quase 
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igual à rapidez inicial (40000 km/s). Ou seja, a atração gravitacional 

da Terra não é muito importante. Isto acontece porque a Terra é um 

planeta relativamente pequeno. Se repetirmos o exercício p.ex. para 

Júpiter, veremos que há uma diferença muito substancial entre a 

rapidez inicial e à chegada. Este efeito de aceleração à passagem por 

planetas gigantes, conhecido como “gravitational slingshot”, é usado 

para catapultar sondas espaciais para fora do sistema solar, como 

p.ex. as sondas Pioneer, Voyager e, mais recentemente, a sonda New 

Horizons, que fotografou Plutão. O tratamento correto do slingshot é, 

naturalmente, bem mais complexo do que o nosso problema 

simplificado J. Requer p.ex. considerar-se o movimento a 2D e o 

momento angular orbital. Mais info em 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_assist   


