
Sobre o Space Center Houston
Descubra a empolgação e as 
maravilhas da exploração 
espacial no Space Center 
Houston.

Propriedade da organização 
sem fins lucrativos 501(c)(3) 
Manned Space Flight Education 
Foundation, o Space Center 
Houston é um museu do espaço 
e da ciência, com extensivo 
programa de educação em 
ciência.

O Space Center Houston é o 
Official Visitor Center do 
Johnson Space Center da NASA, 
e é o primeiro e único 
Smithsonian Affiliate em Houston. Contando com mais de 
400 artefatos espaciais, incluindo uma rocha lunar que você 
tocar, as metas do museu espacial continuam visando a 
educação, com ênfase em ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (ciências exatas) de forma divertida e envolven-
te.

Dicas para a sua visita
Não deixe de começar a sua visita com bilhetes de hora 
marcada já em mãos para ver o ônibus espacial na 
Praça da Independência e o Tour de Tram na Nasa. Bilhetes de 
hora marcada estão disponíveis no próprio centro ou no nosso 
site em spacecenter.org/nowait, ou visitando a estação de 
bilhetes de hora marcada. 

Em seguida, vá até o Teatro Destiny para ver o marcante filme 
Human Destiny, que explica muitos dos artefatos que você vai 
ver. Saia pelos fundos da sala de exibição para explorar a 
Galeria de Naves Espaciais, onde você pode ver naves 
espaciais já viajadas e encostar em rocha lunar.

Não se esqueça de conferir as três apresentações ao vivo e 
outros filmes sobre o presente, o passado e o futuro da 
exploração espacial.

Quer aproveitar ainda mais a sua visita? Fale com o Balcão de 
Informações, onde você pode alugar um Tour de Áudio do 
Astronauta e ouvir astronautas reais dando vida ao centro à 
medida que você o explora. 

Conexão de internet grátis disponível ao fazer o "check-in" na 
conta do Space Center Houston no Facebook: 
facebook.com/SpaceCenterHouston

Conecte-se conosco

Espaço de Aprendizado 

Educação

Mais de 100.000 professores e estudantes do mundo todo 
visitam o Space Center Houston a cada ano para participar 
de extraordinárias oportunidades de aprendizado. 

  •   Centro Universitário Espacial
  •   Centro de Recursos do Educador
  •   Passeios escolares e visitas noturnas
  •   Acampamentos diurnos para crianças de 4 a 14 anos
  •   Acampamento interno para escoteiros
  •   Camp-ins for Scouts
  •   Conferência anual de educadores

Visite o Balcão de Informações ou 
spacecenter.org/education para mais detalhes.

Filie-se
Você pode usar a compra da sua entrada e apenas alguns 
dólares a mais que o preço de uma entrada comum para 
adultos para se tornar um membro hoje mesmo. Volte 
gratuitamente por até um ano, porque uma visita é pouco 
para ver tudo o que há para ver. 
Aproveite eventos especiais para 
membros e descontos nas 
nossas lojas de 
souvenirs, restaurantes 
e acampamentos. Além 
disso, a sua contribuição 
ajuda nossa fundação 
educacional e nossos programas. 
Veja mais detalhes no Balcão de 
Membros ou ligue para 
+1 281-244-2126.

Praça Independência
Apresentado pela Boeing, o 
maior projeto da organização 
sem fins lucrativos desde a 
construção e abertura do Space 
Center Houston em 1992, a 
Praça Independência se destaca como um testemunho da 
inovação e da criatividade. A mais nova atração internacion-
al conta com uma réplica de alta fidelidade do ônibus 
espacial montada sobre o avião-base histórico NASA 905. É 
o único local no mundo onde o público pode ver por dentro 
as duas aeronaves, com deslumbrantes exposições.

Space Center Houston é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3).

#SpaceCenterHouston

Space Center Houston
1601 NASA Parkway, Houston, TX 77058 USA
+1 281-244-2100
Reservas para grupos: +1 281-283-4755
Quer organizar um evento conosco? +1 281-244-2143
spacecenter.org   |   schinfo@spacecenter.org

tripadvisor.com/space-center-houston

linkedin.com/company/space-center-houston

twitter.com/spacecenterhou

facebook.com/spacecenterhouston
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Todas as atrações são por ordem de chegada. Observe que este é um passeio ao ar livre. Passeios podem ser interrompidos devido a mau tempo. O Tour de Tram na Nasa visita instalações governamentais em operação, sujeitas a disponibilidade.

Legenda do mapa

1 Galeria de Naves Espaciais
Vivencie a história do programa espacial. Veja as cápsulas já 
viajadas Mercury, Gemini e Apollo e conheça o Robonaut 1. 

2 Tour de Tram na NASA
Não perca a mais popular atração do Space Center Houston. 
Essa é a sua chance de ir até o Johnson Space Center da 
NASA e ter uma visão "por trás das câmeras" sobre a 
exploração espacial. Evite esperas comprando bilhetes de hora 
marcada antes da sua visita ou após chegar ao centro.

3 Estação Espacial 
Internacional
Veja artefatos, ferramentas espaciais e 
um incrível modelo do laboratório orbital.

4 Galería do Astronauta 
Teatro Espacial Central
Explore uma das mais abrangentes coleções de 
trajes espaciais no mundo. Vivencie uma das 
maiores salas de exibição de tela gigante do Texas.  

Tour de Áudio do Astronauta
Narrado por uma equipe de pioneiros da exploração 
espacial, este novo passeio gravado o guiará pelo Space 
Center Houston. Os passeios de áudio estão disponíveis 
para adultos e crianças.

5 Área de Alimentação Zona Zero-G 
De sanduíches finos, saladas e refeições vegetarianas a pizzas 
e hambúrgueres, você com certeza vai encontrar algo para 
saborear.  

6 Teatro Blast-Off!
Apresentado pela cidade de Webster. Ouça as últimas notícias 
sobre Curiosity, Mars Rover e o futuro das viagens espaciais.

7 Praça Principal 
Exposições sazonais oferecem um misto de temas de ciência 
e tecnologia. Não perca as apresentações educacionais ao 
vivo no Stellar Science Stage. 

8 Praça Independência
Apresentado pela Boeing, este novo e único complexo 
multi-exposições oferece uma experiência única no mundo. 
Entre na réplica de alta fidelidade do ônibus espacial e também 
na aeronave-base histórica NASA 905. É necessário um bilhete 
com hora marcada para entrar no ônibus espacial, enquanto o 
avião é visitado por ordem de chegada.

Crianças
Galeria de Naves Espaciais
301 – Boas-vindas
302 – Foguete Goddard
303 – Nave Gemini
304 – Programa Mercury
305 – Programa Apollo
306 – Superfície Lunar
307 – Parede de Lousa
308 – Skylab Hab
309 – Oficina Skylab
310 – Módulo Lunar
311 – Mars Rovers/Curiosity

Praça Principal
330 – Orion

Estação Espacial Internacional
341 – Estação Espacial

342 – Caixa de Painéis Solares
343 – Artefatos Astronáuticos
344 – Robonaut 2
345 – Banheiro Espacial
346 – Cúpula
347 – Palco/Hab EEI

Galería do Astronauta
312 – Traje Kathryn Sullivan
313 – Traje RX-5

Praça Independência
350 – Praça Independência
351 – Sala Branca
352 – Cabine SCA
354 – Ônibus Espacial Independence
356 – Modelo do Controle Remoto

144 – Proteção Contra Impacto 
145 – Alojamentos da Tripulação 
146 – Banheiro em Microgravidade 
147 – Robonaut 2
148 – Cúpula 
149 – Palco/Hab EEI

Galería do Astronauta
123 – Traje Judith Resnik 
124 – Traje Kathryn Sullivan 
125 – Traje RX-5 
126 – Galileo

Parque do Foguete – Tour 
de Tram na NASA
118 – Mural Alan Bean
131 – Foguete de Testes "Little Joe II"
132 – Foguete Mercury Redstone
133 – Foguete Saturn V 

Praça Independência
150 – Praça Independência
151 – Sala Branca
152 – Aparato Externo SCA
153 – Ladrilhos do Ônibus Espacial
154 – Propulsores do Ônibus Espacial
155 – Ônibus Espacial Independence
160 – Cabine de Comando SCA
161 – Modelo SCA RC
162 – Anteparos SCA

Adultos
Galeria de Naves Espaciais
101 – Boas-vindas 
102 – Foguete Goddard 
103 – Explorer I 
104 – Cápsula Mercury 
105 – Cápsula Gemini 
106 – Programa Mercury 
107 – Programa Gemini 
108 – Programa Apollo 
109 – Cápsula Apollo 17 
110 – Superfície Lunar 
111 – Moon Rover 
112 – Veículo Lunar 
113 – Skylab Hab 
114 – Oficina Skylab 
115 – Cápsula Skylab 
116 – Modelo do Ônibus Espacial
117 – Módulo Lunar 
134 – Sala de Controle de Missões

Praça Principal
130 – Orion

Estação Espacial Internacional
129 – Passeio Espacial Ônibus/EEI 
140 – Modelo da EEI 
141 – Caixa de Painéis Solares 
142 – Modelo da Nave Discovery
143 – Artefatos Astronáuticos
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