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A vida no espaço é bastante diferente daquela que conhecemos na superfície do nosso planeta. Os 
seres humanos e todas as demais formas de vida – animais, vegetais, microrganismos – da Terra 
experimentam, desde o nascimento até a morte, uma força gravitacional que nos mantém firmes ao 
solo e que nos permitem executar nossas tarefas com relativa facilidade. Vejamos na sequência esse 
conceito básico:

Gravidade: é a força que segura  a nós e a tudo o que existe, na superfície da Terra. Tudo o que tem 
massa sofre o efeito da gravidade: é a força da gravidade que faz a Lua circular a Terra, e esta 
circular o Sol. 

Mas... qual seriam as consequências de um ambiente de gravidade reduzida sobre o funcionamento 
do organismo dos seres vivos, tal como o ambiente da Lua, que tem um sexto da gravidade da Terra, 
ou o ambiente da Estação Espacial Internacional, em que a força gravitacional é tão reduzida a 
ponto de os astronautas flutuarem? E que implicações isso teria ao longo de gerações múltiplas? 
São algumas das perguntas que os cientistas da área Biologia Espacial e Medicina Espacial estão 
tentando responder. Encontrar respostas para essas perguntas é essencial para os planos de 
construção de bases em outros corpos celestes, para a futura colonização de outros planetas, bem 
como para aprofundar estudos sobre organismos vivos na superfície da Terra – incluindo o ser 
humano. 

Assim, uma das áreas de interesse para as agências espaciais é o comportamento de animais e 
plantas no espaço. Considerando que os projetos mais ambiciosos de viagens espaciais tripuladas 
incluem a construção de bases em outros corpos celestes como Marte, a Lua e satélites de outros 
planetas, é de fundamental importância saber qual a influência de ambientes de gravidade reduzida 
sobre os diferentes tipos de organismos vivos. Isso porque esses organismos vivos serão necessários 
em módulos espaciais instalados nesses corpos celestes. Precisaremos replicar, no interior desses 
módulos, um ecossistema terrestre. Um ambiente com plantas, animais e seres humanos. 
Precisaremos aprender a economizar e reaproveitar recursos que em nosso planeta muitas vezes 
desperdiçamos, como água e energia. Aqui, exploraremos sobretudo conceitos relacionados a 
Biologia Espacial, a fim de analisarmos alguns resultados de experimentos com plantas e animais 
enviados ao espaço ou a outros ambientes de gravidade reduzida. 
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Fig. 1 – O ser humano ao longo da vida. Em todos os estágios da vida, dependemos da força gravitacional para realizar nossas 
atividades. Imagine como seria mais difícil amarrar um cordão de sapato ou abrir uma lata de sardinha em um ambiente com 
gravidade reduzida! Precisaríamos constantemente nos apoiar em algo e realizar uma série de movimentos calculados para 
executar procedimentos que realizamos com facilidade na gravidade da Terra. Fonte da imagem: Apresentação da Jabobs 
University Bremen. 

mailto:normareis@mec.gov.br


Biologia Espacial

Mas... o que investiga a Biologia Espacial? 

– habilidade de organismos vivos sobreviverem a um voo espacial;
– mudanças biológicas durante/após o voo espacial;
– mecanismos das mudanças biológicas;
– desenvolver medidas para mensurar alterações biológicas;
– entender a influência do ambiente da gravidade da Terra na evolução e futuro 

desenvolvimento da vida.

1. Animais no espaço

A utilização de animais em experimentos de microgravidade é anterior à própria Era Espacial! O 
primeiro animal foi enviado, nos Estados Unidos, a um voo suborbital (não chegou a entrar em 
órbita) em um foguete. Isso ocorreu em junho de 1948, quando o macaco Albert foi anestesiado e 
enviado a bordo do foguete V2, no Novo México. Apesar de não ter chegado à órbita da Terra, o 
macaco sofreu todas as pressões oriundas do lançamento, quando o veículo espacial precisa 
atravessar a atmosfera terrestre. Ele não retornou vivo. Outros animais morreram em lançamentos 
mal-sucedidos de foguetes, entre 1949 e 1950. Entre os anos de 1951 e 1952, ocorreram três voos 
de testes com macacos. Os animais voaram a uma altitude de 64.5 km, a uma velocidade de 3.200 
km/h e foram expostos a microgravidade por dois minutos. Eles foram recuperados com sucesso e, 
assim, considerados “as primeiras criaturas vivas a sobreviver ao programa de testes”. Após o voo 
exitoso da cadela Laika, de chimpanzé, macacos e ratos, criou-se confiança de que os seres 
humanos poderiam voar em segurança, também. 

Abrindo caminhos para os primeiros seres humanos no espaço

Depois disso, ocorreram os voos dos primeiros animais à órbita da Terra: cães, macacos, chimpanzé 
e ratos. A primeira finalidade dessa prática consistiu em aprender sobre o impacto do voo espacial 
no organismo e comportamento dos animais e prever seu impacto sobre o organismo humano. Em 
termos simples, os animais foram nossas “cobaias” no início da Era Espacial. Era preciso saber se o 
ser humano sobreviveria a um voo espacial – lançamento, permanência em órbita e reentrada – e se 
poderia executar atividades de trabalho no ambiente espacial. A pobre cadela Laika, enviada pelos 
russos, perdeu sua vida no espaço em prol dos estudos que permitiriam o voo tripulado do primeiro 
cosmonauta, Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961. Mais tarde, os pesquisadores responsáveis pelo 
experimento se arrependeram de terem sacrificado a cadela e confessaram que não seria necessária 
a sua morte para garantir que o primeiro ser humano voasse com segurança em sua missão espacial. 
O envio posterior de primatas foi devido ao fato de eles poderem ser treinados para executar tarefas 
durante a missão. Outra finalidade foi o teste de estruturas espaciais – verificar se os sistemas de 
manutenção da vida da espaçonave eram adequados para conservar a vida humana. Essa série de 
voos de animais ao espaço comprovaram que voos de curta duração na órbita baixa da Terra seriam 
seguros do ponto de vista biológico. Em síntese, os primeiros estudos de animais no espaço focaram 
na sobrevivência, segurança e desempenho e o estímulo para essa fase foi a Corrida Espacial. 

Foi somente após o envio de cão, macaco, rato ao espaço, que os primeiros seres humanos 
realizaram seus voos espaciais. O ser humano se mostrou apto às condições do voo espacial, 
sobretudo a gravidade reduzida. Importante notar que nem todas as pessoas são aptas ao voo 
espacial. É preciso, no mínimo, ter ótimas condições de saúde, além de se submeter a rígidos 
programas de condicionamento físico, para ser capaz de resistir a todos os desafios de uma viagem 
espacial. Apesar de, atualmente, o treinamento de astronautas ser menos rigoroso que nos primeiros 
anos, ele ainda é rígido o suficiente para permitir que apenas uma minoria de pessoas sejam 



consideradas aptas para a aventura. Com o tempo, todavia, a tendência é que os voos espaciais 
passem a ser mais confortáveis, mais seguros, e uma quantidade maior de pessoas possa realizar 
treinamentos bem mais simplificados, habilitando-se dessa forma ao turismo espacial. 

Novas pesquisas com animais no espaço

Os primeiros animais no espaço abriram caminho para que seres humanos se aventurassem no 
espaço. Uma variedade de modelos animais foram usados para avaliar questões como sistemas de 
propulsão, exposição a radiação, sistemas de apoio à vida e procedimentos de recuperação de 
veículos espaciais. Atualmente, os animais geralmente acompanham os astronautas nas missões 
espaciais e os motivos pelo qual enviamos animais ao espaço é para investigar a influência da 
gravidade e/ou da gravidade reduzida sobre organismos vivos. Entender como o ambiente espacial 
altera a vida, em aspectos importantes como desenvolvimento, execução de tarefas básicas e 
reprodução. Os estudos em microgravidade ajudam-nos a verificar até que ponto a força 
gravitacional moldou o mundo tal qual o conhecemos; saber como e até que ponto as forças 
gravitacionais constituem parte direta ou indireta de nossa herança biológica (Alberts); categorizar 
as alterações fisiológicas causadas pelo voo espacial, pela exposição à microgravidade e seus riscos 
(Morey-Holton e Souza, 2005; Borkowsky, Wilfinger e Lane, 2005). Assim, estudamos como um 
cão ou um rato suporta as enormes pressões geradas pelo lançamento de um foguete ao espaço, que 
costuma ser de várias vezes o seu peso. E também a influência da gravidade reduzida, que tem 
impacto direto sobre a forma como os animais realizam suas atividades costumeiras, tais como 
alimentação, deslocamento e procriação; além dos efeitos do ambiente espacial relacionados à 
saúde, como descalcificação dos ossos e uma maior propensão ao câncer, devido à exposição a 
níveis mais elevados de radiação. Sabemos também, por exemplo, que um astronauta, após passar 
longos períodos no espaço, quando retorna à Terra sofre alguns problemas de equilíbrio, pois ele 
passou um longo tempo sem caminhar em “terra firme” e precisar fazer esforço. Por isso, uma 
rotina de exercícios físicos foi incluída no dia-a-dia dos astronautas em suas missões espaciais. Esse 
conjunto de estudos sobre o comportamento dos animais no espaço são úteis também à biologia 
terrestre, na medida em que ajudam a desvendar características dos seres vivos na Terra, por 

Fig. 2 – O primeiro animal no espaço. Laika foi enviada ao espaço em 1957, e seu 
destino era a morte. Os cientistas responsáveis sabiam que a cadela não retornaria 
viva. Esse foi o único voo na história de um animal em que sabia-se, com certeza, 
que ele não retornaria vivo. Seu voo contribuiu não somente para o avanço do 
programa espacial tripulado da ex-União Soviética, mas também para avançar o 
combate aos maus tratos aos animais, e a exigência de que os animais utilizados em 
experimentos no espaço voltem vivos à Terra. Fonte da imagem: Blog “Biologia na 
Medida Certa”, 
http://cienciasvirtual-bio.blogspot.com.br/2011/04/laika-e-sua-viagem-para-morte.html
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comparação aos seres vivos submetidos às condições do espaço. Outro objetivo dessas pesquisas 
consiste em realizar testes de múltiplas gerações no espaço. 

O que verificamos ao enviar animais ao espaço?
Além daqueles animais pioneiros da primeira fase da exploração espacial, já foram enviados ao 
espaço também moluscos, anfíbios, insetos e aves. Esses viajantes passam a ser chamados 
““astronautas” não-humanos”! E o que observamos durante a viagem espacial?

– Os mamíferos suportam a enorme pressão do período de lançamento, que compreende a 
ignição do foguete até a total saída da atmosfera terrestre?

– Eles podem suportar gravidade reduzida? Por quanto tempo?
– Podemos trazê-los de volta?
– Eles permanecem saudáveis quando retornam? 
– Os peixes nadam em microgravidade?
– As abelhas produzem mel no espaço?
– Formigas podem viver no espaço?

Vejamos algumas ferramentas utilizadas para aprendermos sobre os efeitos da gravidade em 
sistemas vivos em geral::

– Hiper gravidade (aceleração aumentada – experimentos em centrífugas);
– Hipo gravidade (voos parabólicos, por exemplo);
– Gravidade reduzida (foguetes de sondagem, voo espacial);
– Sensação de ausência de peso (ambiente espacial).

Nem todos os experimentos precisam ser conduzidos no espaço. A centrífuga é um equipamento 
que faz parte do programa de treinamento dos astronautas. Ele funciona mais ou menos da seguinte 
forma: o astronauta senta-se em uma cadeira, “aperta os cintos”, e ao ligar a centrífuga, como o 
próprio nome sugere, ela começa a girar. O astronauta é girado a alta velocidade e experimenta uma 
sensação de ter um peso muito maior que o seu verdadeiro. Digamos, se você pesa 70 kg, isso 
corresponde a “1-G”. Colocar uma carga de “3-G” sobre você significaria você experimentar uma 
sensação de peso de 210 kg. A finalidade da centrífuga é treinar o astronauta para  o lançamento, 
quando ele terá que experimentar cargas gravitacionais bastante elevadas! A centrífuga é também 
utilizada para testar naves espaciais, que também precisam ser submetidas às enormes pressões do 
lançamento. Assim, os testes de animais na centrífuga têm a mesma finalidade: verificar a 
capacidade de os diferentes seres vivos resistirem às pressões do lançamento. 

Os voos parabólicos, por sua vez, reproduzem, sem que se saia da atmosfera, uma sensação de 
ausência de peso. E como isso é possível? A lógica é simples. Muitas pessoas já andaram de 
montanha russa em um parque de diversões e experimentaram um “friozinho” na barriga, que é uma 
sensação de redução de peso. Aquilo é mais ou menos parecido ao que um viajante em um voo 
parabólico experimenta! Basicamente, o avião fica por poucos minutos em queda livre; a sensação 
de ausência de gravidade é a sensação de queda livre! Sim, pois, na verdade, os viajantes da Estação 
Espacial Internacional não experimentam “ausência de gravidade”. Sabemos que a Estação se 
encontra a poucas centenas de quilômetros em relação à superfície da Terra, e que essa distância é 
insuficiente para que os astronautas dentro da Estação não experimentem atração gravitacional. Na 
verdade, o que mantém os astronautas flutuando é a constante “queda” da Estação. A velocidade 
com a qual ela viaja para que não “reentre”, ou caia sobre a a Terra, é o que ocasiona que os 
astronautas flutuem! Da mesma forma, viajantes em um avião que realize voo parabólico 
experimentará, por poucos minutos, a aparente ausência de peso. Esse tipo de experimento é 
realizado também com aninais. 



Há também experimentos realizados com foguetes. Nesse caso, o cientista pode inserir uma carga 
útil repleta de experimentos. Essa carga pode ser composta por formigas, plantas e outros 
organismos vivos. Tal carga viajaria a velocidade elevada por um certo intervalo de tempo. E o que 
podemos observar com um experimento dessa natureza? Exemplo: as formigas retornam com vida? 
Elas apresentam algum comportamento peculiar nos momentos posteriores a seu retorno ao solo? E 
quando elas são inseridas em suas colônias, elas apresentam alguma alteração comportamental? 
Essa alteração é significativa? Estudos como estes podem ser conduzidos com foguetes educativos. 
Temos algumas iniciativas nesse sentido, tal como as realizadas pela empresa que realizou o 
primeiro Space Camp brasileiro, a Acrux Aerospace: http://www.aatsolutions.net/   

Aqui, exploraremos em especial alguns resultados de pesquisas realizadas com animais e plantas no 
espaço. Esses organismos vivos foram levados por astronautas para a Estação Espacial 
Internacional. Algumas pesquisas foram realizadas no interior das próprias naves espaciais. 

Alguns exemplos de animais enviados ao espaço e resultados:

a) Caracóis: nenhuma alteração no processo de bio-mineralização.

b) Abelhas: continuam fazendo o mesmo trabalho de produzir mel.

c) Aranhas: se adaptam com muita facilidade. Por isso, elas não constituem um assunto muito 
interessante para voos espaciais. Entretanto, é essa capacidade que as tornam tão interessantes, 
considerando que o estudo de como o seu corpo se ajusta a imponderabilidade pode fornecer pistas 
importantes sobre como organismos mais complexos (como os seres humanos) podem se adaptar. 
Elas tecem suas teias, apesar de que seu formato ficar um pouco instável.

d) Sapos: quando procriavam no espaço, girinos pareciam normais e após seu retorno à Terra, eles 
amadureciam e se tornavam sapos normais. No entanto, os girinos não se desenvolviam em sapos, 
no espaço.

e) Peixes: Ao observar como os peixes nadam no espaço, podemos estudar aspectos como: 
– comportamento do nado;
– desenvolvimento;
– pesquisa neurológica e vestibular;
– imunologia.

Fig. 3 – Peixes nadando em ambiente espacial. Observe como os movimentos são diferentes em comparação à movimentação 
na Terra, com a força gravitacional. Fonte da imagem: Apresentação da Jabobs University Bremen.

http://www.aatsolutions.net/


O nado dos peixes assume uma configuração diferenciada no espaço. Além disso, eles conseguiram 
copular e botar ovos em ambiente de microgravidade. 

f) Aves: codornas fertilizadas na Terra e incubadas na estação espacial russa Mir botaram ovos, mas 
os filhotes não desenvolveram as habilidades necessárias para sobreviverem por muito tempo. As 
aves adultas conseguiam se apoiar para se alimentar. Entretanto, os filhotes ficavam agitados 
quando soltos em microgravidade. Eles olhavam para o astronauta, como um ponto de referência 
para se orientar, e só ficavam bem quando segurados por um astronauta. Esses filhotes somente se 
alimentavam normalmente quando segurados por um astronauta. Assim, se os astronautas não 
tivessem intervindo, os filhotes teriam morrido. 

g) Mamíferos: ratos jovens se adaptam a microgravidade, com mudanças em numerosos sistemas 
fisiológicos, de forma semelhante aos humanos. No que se refere a reprodução, foi realizado pelos 
russos um experimento com ratos em que se pretendia que eles copulassem. Para isso, eles 
mantiveram inicialmente um macho e uma fêmea em gaiolas separadas. Ao abrirem-se as gaiolas 
em que os dois animais estavam, eles não quiseram copular. Uma hipótese é que a microgravidade 
possa alterar os estados de cio dos animais. Além disso, estudos demonstraram que o ambiente de 
microgravidade compromete o desenvolvimento de esperma, e que quinze dias no espaço pode 
comprometer permanentemente o funcionamento dos ovários. No experimento, os fólicos estavam 
morrendo e os genes envolvidos com o hormônio feminino estrógeno haviam parado de funcionar. 
Em outro experimento, observou-se que a gestação de ratos continua mesmo em ambiente de 
microgravidade. Uma ratazana gestante após 11 dias em microgravidade, deu à luz filhotes que, 
quando retornaram à Terra, apresentaram movimentos exagerados da cabeça, em resposta a 
mudanças direcionais durante os primeiros dias pós natal. Esses estudos com ratazanas gestantes 
mostraram também uma redução de 13-17 por cento no desenvolvimento de quase todas as áreas do 
esqueleto fetal, em microgravidade. Além disso, observou-se que a formação adequada de conexões 
neurais – um processo que continua mesmo após o nascimento – exige movimento sob pressão 
gravitacional. As funções de imunidade são também comprometidas pela microgravidade. 
Observou-se também que, em ambiente de microgravidade, filhotes de ratos apresentam problemas 
de crescimento. 

2. Plantas no espaço

Comecemos discutindo sobre o que fazem as plantas:

– liberam oxigênio e removem dióxido de carbono;
– transpiram água;
– produzem alimento, fibra e farmacêuticos;
– respondem ao meio ambiente.

Perguntamos se as plantas sobrevivem bem no espaço, quanto a:

– crescimento, desenvolvimento e reprodução;
– orientação;
– metabolismo e fotossíntese;
– expressão genética.

Por que estudar plantas no espaço?

– entender melhor a Biologia Básica;
– elucidar eventos relacionados a gravidade;



– usar plantas para suporte a vida humana (sistema bio-regenerativo de suporte à vida);
– benefícios à Terra (horticultura, biotecnologia, ecologia).

Foi realizado durante seis anos (1984-1990) um experimento com sementes de tomate em 
microgravidade, na órbita baixa da Terra. As sementes permaneceram viáveis durante a missão. 
Observou-se que as sementes germinam e que a raiz continua a crescer em microgravidade. No que 
se refere à reprodução, experimentos iniciais mostraram pouco crescimento e desenvolvimento 
alterado. As plantas morreram na transição do estágio vegetativo para o estágio de flor. Elas 
floresceram, mas do modo anormal. Sementes se formaram, mas eram estéreis. Já no que diz 
respeito à movimentação das plantas, há um modelo que afirma que a planta possui movimentação 
intrínseca e outro que afirma que a gravidade é necessária para o movimento. Alguns experimentos 
demonstraram que a gravidade não é necessária para a movimentação das plantas. 

E quanto à fotossíntese? Comparação entre plantas de controle e plantas em microgravidade 
mostraram que elas são similares no que se refere a:

– germinação;
– crescimento;
– distribuição da raiz;
– índices de fotossíntese.

Assim, a microgravidade parece não interromper esses processos. 

Fig. 4 – Plantas no espaço. Experimentos conduzidos em microgravidade mostram que elementos como crescimento de 
raiz e fotossíntese não são afetados pela redução da força gravitacional. Fonte da imagem: Apresentação da Jabobs 
University Bremen. 



Algumas conclusões

Os experimentos que comentamos aqui foram realizados na órbita baixa da Terra, em geral no 
ambiente de microgravidade da Estação Espacial Internacional e/ou das naves espaciais que 
realizam viagens levando astronautas até essas órbitas baixas. Observou-se que em geral, plantas e 
animais são capazes de suportas as condições de microgravidade. As plantas conseguem realizar 
fotossíntese, embora apresente comprometimentos na fase de formação de flores e sementes. 
Concluímos que os animais são capazes de suportar condições de microgravidade. Entretanto, 
foram observadas alterações comportamentais em alguns sistemas biológicos. 

Os dados obtidos sugerem que alguns organismos podem ser afetados apenas de forma transitória 
pela microgravidade, enquanto outros podem precisar de maiores pressões gravitacionais para 
desenvolvimento normal ou mesmo sobrevivência, como o caso dos filhotes de rato e o caso dos 
girinos, que não se desenvolveram em sapos no espaço. Em aves e ratos, cargas biomecânicas 
seriam necessárias para desenvolvimento similar ao na Terra e para o inervamento de certas 
estruturas. Além disso, constatamos que algumas adaptações poderiam tornar possível que alguns 
animais tivessem maior sucesso em sua sobrevivência. Assim, colocar filhotes de pássaros em 
gaiolas pequenas, ajudariam-os a ter maior controle sobre o seu ambiente, conseguindo, por 
exemplo, apoiar-se para poder se alimentar sem interferência de humanos. 

As pesquisas com animais e plantas no espaço ajudam-nos a melhor entender as possibilidades e 
limitações da sobrevivência de seres humanos no espaço por períodos prolongados, bem como para 
melhorar a qualidade de vida dos astronautas. Hoje sabemos, por exemplo, que a imponderabilidade 
produz certas disfunções, desordens vestibulares, impossibilidade de cicatrização de feridas, anemia 
e envelhecimento precoce. Além disso, a radiação do ambiente espacial é outra preocupação para o 
desenvolvimento fetal. Esse problema, associado aos efeitos da microgravidade, torna a gestação no 
espaço muito perigosa. Esses estudos também ajudam a resolver problemas de saúde na Terra. 
Assim como a deterioração de ossos e músculos em microgravidade imitam os efeitos do 
envelhecimento na Terra, a pesquisa com o sistema reprodutor de animais no espaço fornece um 
modelo para estudar como o sistema reprodutor se altera com a idade. Na medida em que os 
cientistas aprendem sobre como os hormônios associados a reprodução são afetados e quais genes 
param de funcionar, eles podem encontrar maneiras de manter a vitalidade sexual ao longo da vida 
e/ou minimizar os sintomas da menopausa, por exemplo. Pesquisas em Biologia Espacial trouxeram 
maiores revisões em crenças científicas amplamente difundidas e abriram novos caminhos de 
questionamento científico. O uso e aplicação de modelos experimentais de animais para estudar os 
complexos problemas biomédicos e pato-fisiológicos continuarão a fornecer novos entendimentos 
sobre mecanismos biológicos que influenciam nossa vida na Terra e no espaço. 

Analisando os diferentes estudos realizados com animais no espaço, constatamos que a adaptação 
ao ambiente espacial não é o problema maior; retornar a Terra, sim. O voo espacial parece validar a 
Hipótese do Uso Funcional: use ou perca. Quanto osso/força muscular pode ser perdida no espaço 
antes de que o retorno à Terra se torne inviável? Podemos nos aventurar no espaço, mas poderemos 
voltar para casa após diversas gerações? Os dados disponíveis até o momento precisam ser 
complementados por estudos de longo prazo. Os experimentos com sapos, aves e ratos precisam ser 
repetidos para determinar se a reprodução por múltiplas gerações seria possível na aparente 
ausência de gravidade. 

Pesquisas em biologia gravitacional conduzidas além da órbita baixa da Terra, em missões de longo 
prazo de exploração de Marte, da Lua ou de outros corpos celestes nos permitiriam estudar questões 
sobre nosso futuro: a vida terrestre se limita à Terra? Ou podemos viver bem e nos reproduzir em 
outros mundos? A vida em múltiplas gerações seria impossível sem, pelo menos, alguma gravidade. 
Como alternativa, futuros colonizadores espaciais poderiam criar gravidade artificial – digamos, 



uma estação espacial com formato de roda, semelhante àquela mostrada no filme “2001: Uma 
Odisseia no Espaço”. Entretanto, em linhas gerais, podemos inferir que, se os seres humanos 
realmente decidirem se tornar uma civilização espacial, é preciso ter em mente que haverá 
mudanças nesses indivíduos e que, após diversas gerações no espaço, talvez não seja possível 
retornar ao berço chamado planeta Terra. 
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