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Nave

Dias de voo Distancia / km Voo Passageiros

EVAs Mir/ISS

Satélites

Columbia

300,74

201 497,772 28

160

7

0/0

8

Challenger

62,41

41 527,416 10

60

6

0/0

10

Discovery

255,84

168 157,672 34

192

28

1/5

26

Atlantis

220,40

144 694,078 29

161

21

7/6

14

Endeavour

206.60

136 910,237 21

130

29

1/6

3

1 045,99

692 787,174 114

703

91

9 / 17

61

Total

O projeto dos veículos espaciais reutilizáveis remonta de 1975, altura em que a NASA (Agência Espacial Americana) procurava um veículo lançador/nave
para suas missões tripuladas. O veículo substituiria os foguetes do programa Apollo.
Assim surgia uma nova era na exploração espacial, com um sistema composto por uma nave acoplada a um foguete central e outros dois auxiliares que
juntos mediam 56,14 m, sendo que a nave propriamente dita, media 37,23 m de comprimento e possuía outros 23,79 m de envergadura. A nave havia
sido projetada para operar em órbita da terra a uma distância entre 185 e 643 km, em sua velocidade máxima, alcançava os 28.000 km/h.
A sua primeira missão real ocorreu em Abril de 1981 e a última missão em Julho de 2011.
Ficha Técnica
No total, foram construídas 7 naves sendo 5 operacionais, Columbia, Challenger, Discovery,
Atlantis e Endeavour e outras duas, Enterprise (protótipo sem motores) utilizada nos NASA STSV- Columbia
ensaios aerodinâmicos, de aproximação e aterragem e, Pathfinder, utilizada como
Tipo
Nave orbital tripulada de reentrada
simulador para treinamento dos astronautas.
Projetista
O veículo se subdivide em três partes: o veículo reutilizável (Nave), tanque externo e dois
foguetes propulsores de combustível sólido. A nave possuia asa em delta e estrutura de Propulsores externos United Space Alliance: Thiokol/Alliant
Techsystems
alumínio, era revestida por placas cerâmicas termo-isolantes que suportavam as temperaturas
0
de 2.500 C da reentrada. Foram concebidas para operar raio orbital da terra, aproveitando a
Lockheed Martin/Martin Marietta
energia fornecida exclusivamente pela força gravitacional do planeta, ao contrário das naves Nave
(ET) Boeing/Rockwell
Apollo e Orion, estas naves não poderiam efetuar um voo à Lua.
País de Origem
Estados Unidos
A nave principal possuia uma cabine que se dividia em dois níveis, nos eram acomodados
Comprimento
56,1 m
entre 2 e 8 tripulantes.
8,7 m
Encontravam-se no 1º nível, os controles da nave e do braço mecânico, a comunicação e os Diâmetro
Peso
2,030 toneladas
assentos da tripulação para o lançamento e a reentrada.
Enquanto no 2º nível, os dormitórios, banheiros, refeitório, o acesso à câmara de Carga LEO
24,400 kg
despressurização e ao compartimento de carga. Este último media 18,3 m de comprimento e Carga GTO
3,810 kg
4,6 m de largura podia transportar até 22 toneladas. Este compartimento possuía um braço Carga paga
12,700 kg
robô que auxiliava nas manutensões, recolha e lançamento de peças e satélites.
Primeiro voo
12 Abril de 1981
A nave possuía 3 motores à H2 e O2., os quais somente na decolagem consumiam 4.000 L/s.
21 Julho de 2011
Para correção da órbita, a naveoperava outros 44 mini-jatos. O grande tanque externo media Último voo
Combustível sólido
47 m de altura e tinha 8 m de diâmetro, junto aos dois foguetes auxiliares, consumia outros Boosters
2
2 milhões de litros a cada lançamento, e quando atingia altitudes superiores de 100 km após Quantidade
aproximadamente 8 minutos, este tanque era alijado e não mais recuperado, por sua vez os Propulsor
1 Sólido
foguetes auxiliares eram recuperados e reutilizados após caírem de pára-quedas.
Potência
12.5 MN
A decolagem auxiliada pelos foguetes era feita na vertical, a nave pousava como um avião Tempo de queima
124 s
na “horizontal”.
Combustível
sólido
Duas naves foram perdidas em dois trágicos acidentes, a Challenger e a Columbia se
Primeiro Estágio
Tanque externo
acidentaram causando a morte dos seus tripulantes, entretanto a família dos veículos
3 SSMEs
espaciais acumulou ao longo de sua história, sucessivos exemplos de êxito. Juntas as 5 naves Propulsão
5.45220 MN
efetuaram ao longo se suas vidas úteis, 114 voos, mais de 1045 dias de voo, 26 Potência
480 s
acoplamentos as estações orbitais MIR e ISS e lançaram juntas 61 satélites. Protagonizaram Tempo de queima
inúmeras missões de manutenção de satélites, sendo a do telescópio espacial Hubble a mais Combustível
LOX / LH2
expressiva de todas.
Segundo Estágio
Orbital
As naves encerraram as suas operações, após abrirem uma nova era na exploração espacial Propulsão
2 x OME
encerraram nem Julho de 2011 a sua carreira na história, deixando um legado de conquistas
Potência
53.4 kN
para toda a humanidade…
1250 s
Curiosidade: O nome Enterprise dado ao protótipo foi uma homenagem dos integrantes da Tempo de queima
Combustível
MMH/N2O4
NASA à famosa nave de Star Trek (Jornada nas Estrelas).

