
1977 — Homenagem à Jornada nas 
Estrelas 

 

A Enterprise, batizada em homenagem à nave comandada pelo capitão Kirk no 
seriado Jornada nas Estrelas, foi o primeiro ônibus espacial construído pela Nasa. Mas ele 
nunca foi ao espaço. Só foi utilizado em voos de teste. 



1981 — Voo inaugural 
 Duas décadas depois 

de Yuri Gagarin 
chegar ao espaço a 
bordo da Vostok 1, a 
agência espacial 
norte-americana 
lança seu primeiro 
ônibus espacial: o 
Columbia. Dois voos 
são realizados (12 de 
abril e 12 de 
novembro) para 
testar o desempenho 
da nave criada com o 
objetivo de ser 
reutilizada em 
diversas missões.  



1982 — Primeira missão 
 

A nave Columbia já tinha quatro voos bem-sucedidos em seu currículo e poderia finalmente 
partir para o espaço com uma missão mais importante. No dia 11 de novembro foi lançada com 
uma tripulação de quatro astronautas para levar dois satélites comerciais de comunicação. 



1983 — Challenger estreia 
 

A Challenger faz 
seu primeiro voo. 
Os astronautas 
Donald H. Peterson 
e F. Story Musgrave 
fazem a primeira 
caminhada espacial 
para testar roupas 
e ferramentas para 
trabalhos fora da 
espaçonave. 



1984 — Discovery estreia 
 

A Discovery fez seu voo de estreia no dia 30 de agosto de 1984. Levou três satélites de 
comunição. Ganhou o nome em homenagem a dois navios, um comandado pelo navegador 
britânico James Cook (que descobriu o Havaí) e outro por Henry Hudson 



1986 — A primeira tragédia 

Um defeito na vedação de borracha dos tanques de combustível da Challenger causou a 
explosão da nave, apenas 73 segundos depois de ser lançada, no dia 28 de janeiro. Sete 
membros da tripulação, que incluía uma professora, Christa McAuliffe, morrem durante a 
catástrofe, televisionada ao vivo.  



1990 — Visão além do alcance 
 

O telescópio espacial 
Hubble e a sonda Ulysses 
são transportados pela 
nave Discovery. A partir 
disso, o homem 
consegue ver mais longe: 
os instrumentos 
mostram estrelas muito 
além da nossa própria 
galáxia, revelando um 
lado até então obscuro 
do universo. 



1992 — Estreia do Endeavour 
 

Primeiro voo da Endeavour, ônibus espacial construído para substituir o Challenger. Ele 
interceptou e relançou um satélite que saiu da rota. 



1995 — Enfim, amigos 
 

Eileen Collins se torna a primeira mulher a pilotar um ônibus espacial na missão STS-6. 
Quatro meses depois, o ônibus espacial Atlantis acopla na estação orbital russa Mir, algo 
impensável durante a Guerra Fria. É o centésimo voo tripulado dos Estados Unidos. 



1998 — Construindo a ISS 
 

Endeavour envia as primeiras peças para a sequência de montagem da Estação Espacial 
Internacional (ISS), o mais ambicioso projeto já realizado no espaço. 



2003 — Nova tragédia 
 

O ônibus espacial Columbia é desintegrado ao reentrar na atmosfera. Uma espuma do tanque 
externo escapa e o sistema de isolamento térmico falha. Sete astronautas estavam a bordo. O 
evento dá margem a questionamentos sobre a segurança dos ônibus espaciais.  



2005 — Medidas extremas 
 

No dia 26 de julho câmeras da NASA observaram que pedaços de espuma isolante do tanque 
externo se desprenderam da nave Discovery. O problema, que já havia causado o acidente com 
o Columbia, obrigou dois tripulantes a reparar pela primeira vez a parte externa de uma nave 
em órbita. Missões foram adiadas por conta do ocorrido.  



2011 — Despedida 
 

Chega ao fim a era dos ônibus espaciais. A nave Discovery, a mais utilizada pela NASA para levar 
astronautas e equipamentos ao espaço, é lançada para sua última missão no dia 24 de fevereiro, 
retornando no dia 08 de março. A Endeavour decolou pela última vez no dia 16 de maio e 
retornou no dia 1º de julho. Atlantis será o último ônibus especial a se aposentar. O lançamento 
de sua última missão está marcado para o dia 08 de julho.  



Números 
Números da frota 
Custo de cada missão: US$ 500 milhões  
Custo do programa: US$ 200 bilhões  
Total de missões: 135  
Satélites entregues: 61 
 
Números de cada ônibus 
Comprimento: 37 metros  
Peso: 78 toneladas 
Peso total na decolagem: 110 toneladas  
Peso máximo no pouso: 100 toneladas  
Capacidade de carga: 25 toneladas  
Altitude de órbita: de 180 a 640 quilômetros  
Velocidade de órbita: 28 mil km/h  
Tripulação: de cinco a sete astronautas 

 



Economia e segurança foram os pontos fundamentais do 
programa espacial em que os ônibus falharam.  
 
Cada missão custava em média 500 milhões de dólares, muito 
mais que os russos gastam para mandar suas cápsulas Soyuz ao 
espaço.  
 
Dos cinco ônibus espaciais que efetivamente participaram de 
missões, dois terminaram em tragédias (Challenger e Columbia), 
matando 14 astronautas, e por outro (Discovery) temeu-se que 
tivesse o mesmo fim  
 
No mesmo período, só o ineficiente programa espacial brasileiro 
matou mais gente: 21 pessoas na explosão ocorrida na base de 
Alcântara, em agosto de 2003, nenhuma delas astronauta. Na 
Rússia, mesmo em crise financeira após a queda do regime 
comunista, apenas uma pessoa morreu, em 2002, por causa da 
explosão de um foguete.  


