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“Sob a ponte Mirabeau corre o Sena 
E nosso amor 
É preciso trazê-lo à cena 
Vinha sempre a alegria antes da pena 
Venha a noite, soe a hora 
Os dias se vão, não vou embora” 
Guillaume Apollinaire (trecho do poema “A Ponte Mirabeau”) 

 
Olá!!! A hora soou... Tempo de despedidas... Tempo de recomeço... 
O último voo... Metáfora da vida... Nascimento... Anos de sucesso... 
Recolhimento...  Descanso em um Museu... Lá se vão os Ônibus 
Espaciais... Continuarão a sua existência em exposição em 
Museus... Não irão embora... Resilientes, permanecerão presentes 
na vida das gentes... Na memória, em belas imagens... Na história, 
como mostra do desenvolvimento tecnológico da humanidade... 
A imagem de um astronauta no espaço é um símbolo do 
desenvolvimento tecnológico a disposição da humanidade. No dia 8 
de julho de 2011 os Estados Unidos realizaram com sucesso o 
lançamento do Ônibus Espacial Atlantis, em direção à Estação 
Espacial Internacional. Esse lançamento tem um grande significado. 
Representa a última viagem de um Ônibus Espacial ao Espaço. Era 
o último Ônibus Espacial em atividade. Este é o nome popular da 
nave (Space Shuttle, em inglês), oficialmente ela é chamada de 
Sistema de Transporte Espacial (STS, Space Transportation 
System). Desde o primeiro vôo realizado pela Columbia em 12 de 
abril de 1981 foram realizados 135 voos, considerando este último. 
Ocorreram dois trágicos acidentes, com o  Challenger em 28 de 
janeiro de 1986 e com o Columbia em 1o de fevereiro de 2003. 
Após o acidente do Columbia havia dois ônibus espaciais em 
atividade, o Discovery, o Atlantis e o Endeavour. O Endeavour foi 
construído devido ao acidente com o Challenger. Em cada viagem 
os ônibus espaciais podem levar ao espaço uma tripulação de até 
sete astronautas. Cada um poderia ser utilizado, pelo menos na 
previsão inicial da NASA, para realizar até 100 voos, antes da sua 
aposentadoria. Foi um sistema necessário para a construção da 
Estação Espacial Internacional. Podia levar ao espaço uma carga 
útil de até 29 toneladas aproximadamente. A dimensão das naves é 
de aproximadamente 37,2 metros de comprimento, possuindo 
aproximadamente 24 metros de envergadura das asas. O local para 
as cargas possuía 18 metros de comprimento e 4 metros de largura. 
O Ônibus Espacial Discovery realizou o seu primeiro lançamento 
para o espaço no dia 30 de agosto de 1984 e o seu último pouso 



ocorreu no dia 9 de março de 2011, realizando 39 voos em 27 anos 
de atividades. O Ônibus Espacial Endeavour realizou o seu primeiro 
lançamento para o espaço no dia 17 de maio de 1992 e o seu 
último pouso ocorreu no dia 1º de junho de 2011, realizando 25 
vôos em 19 anos de atividades. Ambos já encerraram as suas 
atividades. O Ônibus Espacial Atlantis realizou o seu primeiro 
lançamento para o espaço no dia 3 de outubro de 1985. Nessa sua 
última missão tem a previsão de retornos à superfície terrestre no 
dia 20 de julho. Será o último Ônibus Espacial a ser aposentado. 
Terá concluído, considerando esse último lançamento, 32 missões 
em 26 anos de atividades. A partir desse momento os Estados 
Unidos precisarão utilizar as naves Russas Soyuz para levar os 
seus astronautas para a Estação Espacial Internacional. A nave 
norte-americana que será desenvolvida para substituir os Ônibus 
Espaciais ainda está sendo construída. O governo norte-americano 
tem incentivado empresas privadas a desenvolverem essa nova 
nave. A SpaceX é a empresa que está mais próxima de conseguir 
obter sucesso nessa área. A nave reutilizável Dragon sendo levada 
ao espaço pelo foguete Falcon 9, ambos construídos pela SpaceX, 
deve ser o novo sistema de transporte a ser utilizado pelos Estados 
Unidos. Quando entrará em funcionamento? Até o momento 
ninguém pode apresentar uma previsão precisa. Os problemas 
enfrentados na área espacial pelos Estados Unidos fazem com que  
outros países comecem a se destacar nessa área. A Rússia 
continua mostrando a confiabilidade dos seus foguetes e de suas 
naves espaciais. A Agência Espacial Européia, a China, o Japão e a 
Índia tem anunciado com freqüência novos projetos. O Irã lançou 
recentemente com sucesso um foguete que colocou um satélite 
Iraniano em órbita da Terra. Uma boa oportunidade para o Brasil 
também entrar para esse seleto grupo. 
No futuro, quem sabe, um ônibus para as estrelas poderá estar 
disponível... Nas suas idas levando os rancores e dissabores... Na 
sua volta trazendo uma mensagem de esperança... Um mensageiro 
das estrelas... No seu vai e vem... Como o balanço de uma cadeira 
de repouso... Embalando os sonhos... O Universo... A 
representação de uma eternidade serena...   
Céu limpo para todos. 
 


