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INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas que encontramos no ambiente espacial é a atrofia
que nossos corpos sofrem, quando em microgravidade. Além da diminuição da
massa óssea e muscular, existem consequências letais, como a calcificação
do sangue. Visto isso, para possibilitar a exploração espacial a longo prazo,
futuro da nossa civilização, é necessário desenvolver espaçonaves capazes
de gerar gravidade artificial.

https://br.pinterest.com/pin/51650726963316044/:

https://www.wired.com/story/2001-a-space-
odyssey-predicted-the-future50-years-ago/

OBJETIVO

Mostrar as consequências da microgravidade para o organismo humano, além de
demonstrar possíveis soluções e/ou alternativas para espaçonaves, que viabilizariam
não só a estadia prolongada no espaço, mas também a exploração humana do
Sistema Solar.

METODOLOGIA

QUESTÃO DA PESQUISA
Quais são os riscos da microgravidade para a saúde humana, e como desenvolver naves
espaciais que possibilitem a solução desses problemas?

https://canaltech.com.br/espaco/como-cirurgias-
poderiam-ser-feitas-em-um-ambiente-desafiador-

como-o-espaco-168412/

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os problemas da microgravidade no organismo humano são diversos e severos, desde a
osteoporose até a calcificação de músculos e sangue. A criação de gravidade artificial
realmente é um dos grandes problemas que impedem a humanidade de conquistar o cosmos.
Todavia, tal realidade ainda é distante, já que das duas opções de veículos possíveis, uma
necessita de proporções colossais (nave de aceleração centrípeta) e a outra requer motores
com potência a rendimento excepcionais (nave de aceleração linear), atualmente inviáveis à
raça humana.
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COMO SOBREVIVER À MICROGRAVIDADE

Pesquisa bibliográfica acerca da temática abordada, sistematização e
análise dos dados e informações encontradas


