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 Desde o inicio do período denominado “Corrida Espacial”, iniciado logo após a 
Segunda Guerra Mundial, numa disputa de poder entre a ex-União Soviética e Estados 
Unidos, era o sonho dos entusiastas da exploração espacial possuir uma nave tripulada 
capaz de ir ao espaço e retornar em segurança. Esse sonho tornou-se realidade com a 
construção dos veículos popularmente conhecidos como ônibus espacial (em inglês: 
space shuttle), desenvolvidos pela agência espacial norte-americana NASA, como 
mostra a figura 1. 

 

Fig. 1: ônibus espacial sendo lançado. Foto: Michael Berrigan/Reuters 

 O invento acabou se tornando uma especie de sucessor bem sucedido do  Projeto 
Apollo, após o fim das viagens com astronautas  com destino à Lua. Assim, o primeiro 
ônibus espacial voou pela primeira vez em 1981, embora seja considerado um projeto 
de construção de veículos espaciais reutilizáveis iniciado na década de 1970, quando 
foram feitos os primeiros testes de um protótipo acoplado a um avião Boeing 747 
adaptado a testes de voo a grande altura.  
 Apesar da sua aposentadoria, o ônibus espacial ainda hoje é considerado uma 
das máquinas mais complexas já construídas pelo homem. Sua atuação foi de 
funamental importância para o lançamento de equipamentos na órbita da Terra e com 
finalidades mais ambiciosas de exploração do Universo e do sistema Solar. A própria 
estação espacial internacional (ISS, ver  figura 2), deve a sua existência à capacidade 
técnica de transporte de carga e astronautas para trabalhar  em sua montagem. Graças ao 
potencial dos ônibus espaciais, a humanidade pode contar atualmente com um grande 
laboratório de pesquisas científicas em ambiente de microgravidade.   



 

Fig. 2: ônibus acoplado à ISS. Foto: NASA 

 Além da montagem da ISS e outros feitos envolvendo o uso dos ônibus, 
podemos destacar o lançamento, posicionamento e manutenção do super telescópio 
espacial Hubble que deu aos cientistas e a toda a humanidade um conhecimento sem 
precedentes sobre os astros da vizinhança da Terra e outros situados além dos limites do 
alcance de qualquer outro equipamento de observação já inventado. 
 A família dessas espaçonaves foi  constituida por cinco unidades operantes do 
mesmo padrão, chamadas Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour, que 
cumpriram diversas missões no espaço. Destas apenas a Discovery, a Atlantis e a 
Endeavour ainda existem, já que as outras duas acabaram destruídas em acidentes que 
se tornaram célebres tragédias na história da exploração espacial. 

OS ACIDENTES COM OS ÔNIBUS ESPACIAIS 

 O Challenger (desafiador, em inglês), segundo da familia a ser fabricado, estreou 
seu primeiro voo em  4 de abril de 1983. Realizou várias missões bem sucedidas em sua 
trajetória inicial de trabalho, até que, em sua décima missão, em 28 de janeiro de 1986, 
um defeito nos tanques de combustível causou a explosão da Challenger (ver figura 3), 
matando todos seus ocupantes a bordo, inclusive a professora Christa McAuliffe, a 
primeira civil escolhida em um concurso para participar de um voo espacial. Este 
desastre jogou um balde de água fria no programa espacial dos Estados Unidos durante 
meses, entre os quais foi feita uma extensa investigação que concluiu por defeito no 
equipamento e no processo de controle de qualidade da fabricação das peças da 
espaçonave. 
 De acordo com informações da própria NASA, a investigação sobre o acidente 
com o ônibus espacial foi liderada pelo renomado físico novaiorquino Richard Philips 
Feynman, que descobriu uma falha nos anéis de borracha que serviam para a vedação 
das partes do tanque de combustível. Feynman foi a público explanar as causas do 



acidente que chocou os Estados Unidos e fez uma demonstração em rede nacional e ao 
vivo, numa tentativa de esclarecer a opinião pública a causa do acidente fatal. 

 

Fig. 3: Explosão da nave Challenger. Foto: NASA 

 Passados quase duas décadas, outro acidente fatal se repetiria. Desta vez, com o 
primeiro membro da família. O Columbia foi o primeiro de uma série de cinco naves 
espaciais reutilizáveis, numa tentativa dos Estados Unidos de transformar os voos 
espaciais em lançamentos rotineiros, de forma a serem economicamente mais viáveis. 
 Quando o Columbia foi lançado em seu voo inaugural, em 12 de abril de 1981, a 
previsão que os primeiros modelos fariam até 100 voos e haveria uma média de 24 
lançamentos por ano. Contudo, passados mais de 27 anos do primeiro lançamento foram 
realizados um total de 124 voos, tendo ocorrido dois grandes desastres com a morte das 
duas tripulações, e o recorde de lançamentos foi de apenas 9 em 1985. 
 A fatalidade com esta espaçonave veio a ocorrer no dia 1 de Fevereiro de 2003,  
ao regressar da sua 28ª missão, o Columbia desapareceu dos radares quando 
sobrevoava, a grande altitude, o estado do Texas. Um pedaço de espuma que se soltara 
durante a decolagem danificou a proteção de cerâmica da asa esquerda, provocando 
uma pequena fissura. O problema não foi detectado nem durante a decolagem, nem 
durante a missão. Na re-entrada na atmosfera, o calor causado pela fricção com a 
atmosfera aumentou o tamanho da fissura, acabando por destruir a asa e 
consequentemente toda a nave, causando a morte dos sete tripulantes. 

O FIM DE UMA ERA 

 Após três décadas de voo com os ônibus espaciais e mais de 130 missões 
completadas com sucesso , a frota dos ônibus da NASA vai se aposentar e estar em 
exibição em instituições e museus de todo o país para inspirar a próxima geração de 
exploradores. Segundo a NASA, nesta última missão, o Atlantis levou mais de 4 mil 
quilos de mantimentos e equipamentos - inclusive mais de 1,1 mil quilos de alimentos -, 
que ajudarão a ISS a continuar operando durante 2012, além de contribuir com vários 



experimentos científicos, como um elaborado para o desenvolvimento de vacinas contra 
a salmonela. 
 Para marcar esta histórica missão, os tripulantes do Atlantis entregaram a seus 
companheiros da ISS a bandeira que viajou ao espaço na missão STS-1, realizada pelo 
Columbia em 12 de abril de 1981, e um escudo comemorativo da missão STS-135, a 
última da era dos ônibus espaciais.  
 Assim, no dia 21 de julho de 2011, encerra-se um capitulo histórico da conquista 
espacial patrocinada pela ciência de ponta, fruto da técnica humana, como símbolo do 
que somos capazes de realizar quando nos empenhamos com firmeza e dedicação. Não 
são os obstáculos que farão cessar o espírito de aventura, conhecimento e conquista do 
homem. Ainda há muito o que fazer na exploração espacial e, neste aspecto, a 
humanidade apenas começou a engatinhar. 
 Este é o fim de uma era e o começo de uma nova jornada de exploradores e 
novas tecnologias. É preciso desenvolver novos conceitos de espaçonaves mais 
eficientes, viáveis economicamente e que possam ir muito mais longe do que qualquer 
ser humano possa imaginar, dentro de um verdadeiro espírito de uma ‘jornada nas 
estrelas’. Por fim, como o saudoso Carl Sagan dizia: “em algum lugar deve existir algo 
incrível esperando para ser descoberto”.  
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