
 

 
 

NASA’s Kennedy Space Center Visitor Complex 
Fact Sheet em português 

 
VISÃO GERAL 
A cada ano, os turistas de todo o mundo experimentam sua própria aventura espacial, explorando 
os emocionantes passado, presente e futuro do programa espacial norte-americano no NASA 
Kennedy Space Center Visitor Complex. Construído em 1967, hoje é uma das atrações turísticas 
mais populares da Flórida Central. 
 
Desde 1995, quando a Delaware North começou a administrar o complexo, todos os aspectos 
dessa instalação de 28 hectares foram inteiramente reformados e aprimorados. Desde o Astronaut 
Training Experience®, o Heroes & Legends featuring the US Astronaut Hall of Fame®, o Space 
Shuttle Atlantis®, os encontros com astronautas ao vivo e os filmes espaciais em 3D até as 
atividades práticas e passeios detalhados, o Complexo de visitantes oferece uma experiência 
educacional, divertida e interativa. 

 
 LOCALIZAÇÃO 
O NASA Kennedy Space Center Visitor Complex está 
localizado a menos de uma hora de Orlando, na Space 
Commerce Way. De Orlando, pegue a State Road 528 
East e siga as placas para o Kennedy Space Center. Da 
Interstate 95, pegue a saída 212 northbound ou a saída 215 
southbound. De Merritt Island ou Cocoa Beach, siga pela 
State Road 3. 

 
 

INFORMAÇÕES 
+55(11)3280-8838, juanita@tmlatinamerica.com, www.KennedySpaceCenter.com 
 

MÍDIAS SOCIAIS 
Siga o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex no Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube and Pinterest 

 
HORÁRIOS  
O Complexo de visitantes abre diariamente às 9h. Os horários de encerramento variam de acordo 
com a época. Proporcionando um dia inteiro ou mais de vivências divertidas e inspiradoras. 

 
ENTRADA - Admission 
O ingresso diário é de US$ 57 + impostos para adultos e US$ 47 + impostos para crianças de 3 a 
11 anos. Inclui as atrações Kennedy Space Center Bus Tour, Space Shuttle Atlantis®, Shuttle 
Launch Experience®, Apollo/Saturn V Center, Heroes & Legends featuring the U.S. Astronaut 
Hall of Fame®, filmes em 3D e todas as exibições. Para reservas de grupos maiores do que 15 
pessoas, ligue: +55(11)3280-8838. 
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http://www.kennedyspacecenter.com/
http://www.facebook.com/KennedySpaceCenterVisitorComplex
https://twitter.com/ExploreSpaceKSC
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http://www.youtube.com/user/ExploreSpaceKSC
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SERVIÇOS 
Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê estão disponíveis para aluguel na entrada principal, e todas 
as exposições e passeios são acessíveis. Dispõe de canis para animais de estimação. Primeiros 
socorros, caixa eletrônico e estacionamento de ônibus estão disponíveis. 

 
COMPRAS 
A Space Shop é a maior loja de varejo do mundo dedicada a mercadorias com tema espacial, 
com mais de 3.000 itens. Os viajantes também podem solicitar itens na Internet em 
www.TheSpaceShop.com. 

 

ALIMENTAÇÃO 
Os turistas podem escolher entre inúmeros restaurantes self-service e locais especializados em 
comida, com uma grande variedade de opções de menu. O Almoço com um Astronauta está 
disponível diariamente às 12h e inclui um delicioso almoço, briefing, sessão de perguntas e 
respostas e oportunidade de foto com um veterano da NASA. 

 
REUNIÕES E ENCONTROS 
Imagine-se jantando sob o maior foguete construído pela NASA que já voou à Lua, misturando-
se em um coquetel entre os outros foguetes e sob as estrelas que eles deveriam explorar e 
interagindo com os membros do Astronaut Hall of Fame® dos EUA como pano de fundo. Essas 
experiências e muito mais estão disponíveis no Kennedy Space Center Visitor Complex. Para 
mais informações, ligue para +55(11)3280-8838. 
 
PROGRAMAS EDUCACIONAIS 
Vários programas de educação são oferecidos para jovens, incluindo o Camp Kennedy Space 
Center®, Overnight Adventure, programas anuais para escoteiros e escoteiras e viagens de 
campo. Para mais informações, ligue para +55(11)3280-8838. 

 
HEROES & LEGENDS FEATURING THE U.S. ASTRONAUT HALL OF FAME® 

Primeira parada ao entrar no NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, a atração Heroes & 
Legends featuring the U.S. Astronaut Hall of Fame presented by Boeing utiliza os primeiros anos 
do programa espacial para explorar o conceito de heroísmo e as qualidades que definem os 
indivíduos que inspiraram sua geração. 

Por meio de uma narrativa envolvente, os turistas 
embarcam em uma jornada inspiradora através de 
Heroes & Legends, que começa com uma exposição 
imersiva projetada para estimular o pensamento e a 
discussão sobre como a sociedade define um herói. Em 
seguida, os convidados se juntam aos heróis e lendas 
da NASA nos estágios mais perigosos de suas 
aventuras em um teatro que apresenta uma experiência 
multissensorial em 4D. Tecnologia de ponta, 
elementos interativos e exposições envolventes 
trabalham juntos para apresentar os pioneiros do 
programa espacial da NASA: responsáveis por 

http://www.thespaceshop.com/


 

tornarem possível a exploração espacial. 

A exposição culminante de Heroes & Legends é o U.S. Astronaut Hall of Fame. Instalada em 
uma majestosa rotunda, conecta intimamente o visitante a cada um dos cerca de 100 astronautas 
através do uso de tecnologia de última geração. Um elemento característico é a capacidade de 
capturar uma lembrança: uma oportunidade de foto especial que permite aos convidados posar 
com um dos heróis astronautas do programa Mercury. 

 

SPACE SHUTTLE ATLANTIS® (Ônibus Especial Atlantis) 

A atração mais abrangente do mundo, dedicada ao ônibus espacial Atlantis, deixa a todos cara-a-
cara com o ônibus espacial, como só os astronautas já viram antes – com as portas do 
compartimento de carga abertas como se estivessem flutuando no espaço. 

Mais de 60 emocionantes experiências em telas sensíveis 
ao toque e em simuladores de alta tecnologia convidam 
participantes de todas as idades a serem astronautas, 
dando vida à paixão e ao patriotismo por trás do 
Programa Espacial de 30 anos da NASA, bem como a 
complexidade da maravilha da engenharia que lançou o 
Telescópio Espacial Hubble e construiu a Estação 
Espacial Internacional (ISS). Eles podem passar suas 
férias criando memórias como realizar uma caminhada 
no espaço virtual, atracando à ISS, criando explosões 
sonoras e deslizando pela Inclinação de Reentrada. 

O Shuttle Launch Experience® (Experiência de Lançamento de Ônibus Espacial), parte da 
exibição do Space Shuttle Atlantis, é uma incrível jornada de lançamento vertical no espaço e na 
órbita da Terra a bordo do ônibus espacial. Os “membros da equipe” se envolvem nessa 
simulação realista, que imerge nas vistas, sons e sentimentos de um lançamento de um ônibus 
espacial. A vivência de lançamento de cinco minutos na cabine exclusiva da tripulação culmina 
com uma vista de tirar o fôlego da Terra do espaço. Está inclusa no ingresso. 

 
Forever Remembered, este memorial permanente destinado a homenagear as tripulações das 
tragédias Columbia e Challenger, enfatiza a importância de aprender com o passado. O memorial 
contém a maior coleção de itens pessoais de ambas as tripulações de voo. Também inclui 
hardware recuperado da Challenger e da Columbia, em exibição exclusiva para o público. 

 
Pise, energize, lance. Visitantes energizarão seu próprio futuro, um passo de cada vez, através 
da prática interativa de piezoeletricidade. Três estruturas desenhadas como planetas darão a 
chance de participar de um protótipo tecnológico. Aqui, a energia é gerada quando os 
participantes pisam na estrutura. Com a eletricidade, lançamentos virtuais acontecem em torres 
digitais por todo o parque. A informação coletada será utilizada para desenvolver uma tecnologia 
para gerar eletricidade a partir de ruas e calçadas. 

 
 
 
 
 



 

 
TOURS 
Kennedy Space Center Bus Tour (incluído no ingresso): 
 Uma atividade imperdível, os turistas são levados a um passeio de 
ônibus narrado e complementado por vídeo. Passam pelas rampas de 
lançamento onde os astronautas da Apollo decolaram pela lua. 
Também veem imagens icônicas do programa espacial, como o Press 
Site da NASA, o Vehicle Assembly Building (VAB) de 166 metros de 
altura, onde foguetes e ônibus espaciais foram encaixados para o 
lançamento e um dos transportadores de esteira usados para mover os 
foguetes Apollo Moon e ônibus espaciais para a plataforma de 
lançamento. Um novo vídeo de turnê de ônibus com personalidade de 
TV, palestrante e escritora Emily Calandrelli, foi lançado em 2019. 

 
O tour culmina no Apollo/Saturn V Center, onde espetáculos multimídia e numerosos monitores 
propicia um olhar inspirador sobre a busca norte-americana pela Lua. É possível reviver o 
histórico lançamento da Apollo 8 no Firing Room Theatre e, em seguida, se maravilham com o 
monstruoso foguete Saturn V Moon de 110 metros, o mais poderoso foguete já construído para 
NASA e um dos três foguetes Saturn V existentes. O Moon Theater promove uma visão rara dos 
inquietantes momentos finais antes do homem pousar na Lua. 
 
Apollo Treasures Gallery: Localizada no Apollo/Saturn V Center no Kennedy Space Center 
Bus Tour, a galeria mostra tesouros das missões Apollo Moon, 
incluindo o traje espacial do comandante da missão Apollo 14 
Alan Shepard e o Módulo de Comando, Kitty Hawk, juntamente 
com uma rara coleção de trajes espaciais e outros equipamentos 
usados pelos Apollo Moonwalkers. Outras recordações incluem 
a lista de verificação do John Young da Apollo 16 com 
instruções sobre como implantar a bandeira americana na Lua e 
o kit de conserto de traje espacial da missão Apollo 13. 
 

Ad Astra Per Aspera - Uma estrada difícil leva às estrelas: 
Já se passaram 52 anos desde o incêndio na rampa de lançamento 
da Apollo 1, mas as vidas, realizações e heroísmo de Gus 
Grissom, Ed White e Roger Chaffee são comemorados em um 
tributo dinâmico que é parte museu, parte memorial e parte 
álbum da família. Ele mostra roupas, ferramentas e modelos que 
definiram como seus pais, esposas e filhos viram estes homens 
tanto quanto a nação os via. Também inclui hardware 
recuperado, em exibição pela primeira vez para o público. 



 

 
 
 

KSC Tours de Interesse Especial 
 

• O KSC Explore Tour oferece uma perspectiva privilegiada do Programa Espacial dos 
EUA, desde os locais de lançamento atuais no Kennedy Space Center e da Estação da 
Força Aérea de Cabo Canaveral até o passado e o futuro da exploração espacial. Veja o 
imenso Edifício de Montagem de Veículos (VAB), de 166 metros de altura, a pista de 
quase 5 quilômetros de comprimento da pista de pouso dos Ônibus Espaciais e as 
plataformas de lançamento de foguetes que suportam lançamentos da NASA, SpaceX e 
United Launch Alliance. O preço é de US$ 25 para adultos e US$ 19 para crianças (de 3 
a 11 anos) mais impostos, além do ingresso diário. 

 
• KSC Cape Canaveral Early Space Tour: Esta jornada narrada e profunda guia os 

visitantes através dos 50 anos de história da exploração espacial. Os destaques incluem o 
Launch Complex 5/6, local dos dois primeiros lançamentos de Mercury e o local de 
nascimento do programa espacial tripulado da NASA; o Air Force Space and Missile 
Museum, o Mercury Memorial e o Launch Complex 19, local de dez missões tripuladas 
em dois anos. O tour termina no Launch Complex 34, local da tragédia de 1967 da 
Apollo 1, na qual os astronautas Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee morreram 
em um incêndio durante um teste de lançamento. O passeio culmina no Apollo / Saturn V 
Center. Um documento de identidade com foto é necessário para maiores de 18 anos. 
Convidados internacionais devem apresentar um passaporte válido para participar. O 
preço é de US$ 25 para adultos e US$ 19 para crianças (de 3 a 11 anos) mais impostos, 
além do ingresso diário. 

 
Filmes espaciais 3D 
O NASA Kennedy Space Center Visitor Complex abriga os únicos cinemas IMAX® interligados 
do mundo, apresentando dois filmes 3D de grande formato em telas altas de cinco andares e 
meio. Incluído com o ingresso. 

 
LANÇAMENTOS 
O barulho, as vibrações - e a vista! A partir da contagem 
regressiva para decolar, não há nada como um lançamento e o 
NASA Kennedy Space Center Visitor Complex promove a 
visualização pública mais próxima dos lançamentos de foguetes. 
Um programa contínuo de lançamentos espaciais do Kennedy 
Space Center e da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, 
adjacentes, mantém os olhos colados nos céus durante o ano 
todo. As oportunidades especiais de visualização de lançamentos 
estão disponíveis para lançamentos selecionados no LC-39 
Observation Gantry e no Apollo/Saturn V Center. 
 
SHOWS AO VIVO E PROGRAMAÇÃO 
Encontro com Astronauta (Astronaut Encounter): Fique cara a cara com uma das mais de 
500 pessoas que participaram de viagens espaciais e ouça em primeira mão como os astronautas 
comem, dormem e vivem no espaço no Encontro com Astronauta. Realizado diariamente no 
Universe Theater, o programa interativo de meia hora apresenta uma sessão de perguntas e 



 

respostas e uma oportunidade de tirar uma foto com o veterano. Incluído no ingresso diário. 
 

Mission Status Briefing: especialistas do espaço dão um fascinante briefing em primeira mão 
sobre uma variedade de tópicos, incluindo a Estação Espacial Internacional e lançamentos de 
foguetes no Mission Status Briefing. Aprenda sobre os astronautas que atualmente vivem e 
trabalham a bordo da Estação Espacial Internacional e saiba mais sobre os planos da NASA para 
que os astronautas retornem à Lua e viajem para Marte. A apresentação inclui uma sessão de 
perguntas e respostas. Incluído no ingresso diário. 
 
Almoço com Astronauta (Dine With An Astronaut): Sente-se com uma deliciosa refeição 
enquanto um dos astronautas da NASA compartilha lembranças pessoais de seu tempo no 
espaço. Podem ser feitas perguntas e tirar fotos com os veteranos. O preço é de US$ 29,99 para 
adultos e US$ 15,99 para crianças (de 3 a 11 anos) mais impostos, além do ingresso diário. 
 
Journey to Mars: Explorers Wanted: Descubra o que vem a seguir para a NASA, entrando no 
centro das viagens espaciais e tornando-se parte do futuro das excitantes possibilidades de 
Journey to Mars: Explorers Wanted. Mergulhe em um ambiente de descoberta e exploração além 
do nosso planeta. Cinemas, experiências interativas e apresentações multimídia em larga escala 
mostram como o futuro das viagens espaciais pode parecer, enfatizando que a exploração 
espacial não é apenas sobre o hardware, mas sobre as pessoas por trás da tecnologia que tornam 
tudo isso possível. O programa principal, Explorers Wanted, funciona duas vezes por hora. 
Novos destinos para viagens espaciais são introduzidos para futuros pioneiros do espaço, que são 
convidados a embarcar em novas missões e abraçar os desafios da futura exploração espacial. 
Incluído no ingresso diário. 
 
Eyes on the Universe: Veja os pontos mais distantes do universo em “Eyes on the Universe: 
NASA’s Space Telescopes”, a única e mais recente gravação em resolução 4K e 3D no NASA 
Kennedy Space Center Visitor Complex. Durante esta apresentação ao vivo, atravessamos 13,4 
bilhões de anos atrás através dos olhos do Telescópio Espacial Hubble para buscar as origens da 
vida. Descubra o que ainda pode ser visto no próximo grande observatório em desenvolvimento: 
o Telescópio James Webb da NASA. Incluído no ingresso diário. 
 
EXIBIÇÕES 
Rocket Garden (O Jardim dos 
Foguetes): O popular Jardim de Foguetes é 
uma marca do NASA Kennedy Space 
Center Visitor Complex. Ao ar livre, 
apresenta oito autênticos foguetes do 
passado. Ele inclui um foguete Mercury-
Atlas semelhante ao usado para lançar John 
Glenn no espaço em 1962. Elementos 
consistem em réplicas de Mercury e 
Gemini escaláveis, com assentos e 
elementos gráficos informativos. Incluído 
no ingresso diário. 

 
Nature and Technology: Esta exposição mostra o equilíbrio único entre tecnologia e natureza 
no NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, que compartilha um limite comum com o 



 

Merritt Island National Wildlife Refuge, de mais de 5.600 hectares. Incluído no ingresso diário. 
 

Space Mirror Memorial: Criado em 1991, o Space Mirror Memorial homenageia os 24 
astronautas norte-americanos que deram suas vidas pela exploração espacial. O “Espelho 
Espacial” de 13 metros de altura por 15 metros de largura ilumina brilhantemente os nomes 
impressos na superfície de granito preto do monumento. É operado pela Astronauts Memorial 
Foundation. Incluído no ingresso diário. 

 
 Science On a Sphere®: Imagine olhar a Terra do 
espaço! Science On a Sphere é uma exibição global 
que leva os participantes em uma jornada 
tridimensional ao redor do mundo e através do sistema 
solar através de imagens dinâmicas e animadas da 
atmosfera, oceanos e planetas. Localizado no cinema 
IMAX. Incluído no ingresso diário. 

 
NASA Now: O local de nascimento dos voos espaciais norte-americanos agora é o Spaceport da 
América (porto espacial dos Estados Unidos), uma instalação utilizada por vários usuários que 
atualmente lança cargas para a Estação Espacial Internacional. Veja a espaçonave criada para o 
Programa de Tripulação Comercial e o Sistema de Lançamento Espacial da NASA, o futuro 
transporte da exploração do espaço profundo. Atualmente em exibição: réplica do NASA 
Launch System (SLS), Boeing CST-100 Starliner Crew Vehicle Pressure Vessel, SpaceX 
Dragon Cargo Vehicle da Missão COTS-2, réplica da Sierra Nevada Dream Chaser Cargo 
Vehicle, foguete Vector-R e o satélite CubeSat, cortesia do Vector Space Systems, Orion Crew 
Vehicle da missão EFT-1, Boeing CST-100 Starliner Crew Vehicle Full-Scale Engineering 
Model, réplica do ULA Atlas V Rocket, réplica do foguete ULA Delta IV, e o protótipo do 
Moon Express MTV-1 (Moon Express Test Vehicle). Incluído no ingresso admission.  

 
EXPERIÊNCIA DE TREINAMENTO DE ASTRONAUTA (ASTRONAUT TRAINING 
EXPERIENCE® - ATX®): 
 
A nova Experiência de Treinamento de Astronauta conta com as atividades práticas mais 
avançadas disponíveis no NASA Kennedy Space Center Visitor Complex através de dois 
programas distintos: Astronaut Training Experience e 
Mars Base 1. Em Astronaut Training Experience todos 
podem treinar como um astronauta preparando para uma 
missão a Marte. A Mars Base 1 presenteia os 
participantes com uma chance de viver em Marte por 
sete horas, como “astronautas novatos”, enquanto 
realizam operações de manutenção, juntamente com 
experimentos científicos reais e tarefas de engenharia. 
 
Agora localizada entre as outras atrações do NASA 
Kennedy Space Center Visitor Complex e oferecida 
como um complemento à entrada regular ou adquirida separadamente, a atração é projetada com 
foco na resolução de problemas, comunicação e colaboração, tornando-a ideal para a construção 
de equipes em um ambiente interessante e inspirador. Os programas abrangem simulações de 30 e 
45 minutos facilmente adicionadas ao passeio de um dia pelo complexo de visitantes até um dia 



 

ou dois, além de programas de acampamento de três e cinco dias, proporcionando a oportunidade 
de participar com base no nível de interesse e nas necessidades educacionais específicas. 
Experiência complementar disponível por uma taxa adicional. 

 
OUTROS PONTOS DE INTERESSE 
Children’s Play Dome: Aventuras aguardam "jovens astronautas" no Children's Play Dome. À 
medida em que as crianças brincam entre espaçonaves e foguetes que podem viajar para lugares 
além da órbita da Terra, a imaginação aumentará. Eles podem decolar em espaçonaves, escalar 
uma parede rochosa lunar, rastejar por túneis de foguetes e deslizar pela a superfície da Lua. 
 
Spaceperson: Oportunidade de conhecer e tirar fotos com o personagem Spaceperson durante 
todo o dia. 
 
Robonaut: Robonaut é um robô da NASA usado a bordo da Estação Espacial Internacional e há 
oportunidade de conhecer e tirar fotos com o personagem Robonaut ao longo do dia. 

 
Constellation Sphere: Os visitantes podem alcançar as estrelas da esbelta esfera de granito 
preto de nove toneladas que "flutua" em uma fina fonte de água. A esfera, medindo mais de um 
metro e meio de diâmetro, possui 88 constelações e 1.100 estrelas.Children’s Play Dome: 
Adventures await “junior astronauts” at the Children’s Play Dome. As children play among 
conceptual spacecraft and rockets that may travel to places beyond Earth orbit, their 
imaginations will soar. They can lift-off in spacecraft, climb a Moon rock wall, crawl through 
rocket tunnels and slide to the surface of the Moon. 
 
CENTRO DE RECURSOS DA NASA PARA EDUCADORES  
Localizado no NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, o centro promove expertise para 
ajudar os educadores a acessar e usar produtos instrutivos de tecnologia, ciência e matemática. 
Para mais detalhes ou para marcar uma consulta, ligue para +55(11)3280-8838. 

 
# # # 

 
Follow Kennedy Space Center Visitor Complex on Facebook, Twitter, Instagram YouTube and 
Pinterest 
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