
 

 

  

  

 

   

   

  

A CRONOLOGIA (LINHA DE TEMPO) DE STAR TREK ESTÁ RESUMIDA EM ALGUNS TÓPICOS 
MAIS IMPORTANTES, E SERÁ SEMPRE ATUALIZADA : 
  

   
  LEGENDA:   

TOS Fatos ocorridos na Série Original, exibida em 1966 a 1969.    

ENT Fatos ocorridos na Série Enterprise, exibida em 2001 ao presente.   

Realidade Fatos históricos reais relacionados ao desenvolvimento espacial.   

Venture Fatos ocorridos durante as Missões da USS Venture NCC 71854, PBEM com início em 2002.   

ST11 Fatos desencadeados pelo Filme Star Trek, exibido em 2009.    

   

   
ANO  

Dada Estelar ACONTECIMENTO REF. 

-4 bilhões Formação do Planeta Terra (sistema Solar) - Os Primeiros humanóides semeiam seu código genético em 
várias partes da galáxia. 

TNG 
The Chage 

 
 

 
1969  Neil Armstrong torna-se o primeiro homem a andar sobre um corpo celeste, no caso a lua terrestre.  Realidade 

 
 

 
1977 A primeira nave espacial chamada Enterprise é lançada (Shuttle OV-101) pela NASA. O "ônibus 

Espacial" fez apenas alguns vôos orbitais. Realidade 

 
 

 

2004 
Três Xindis viajam de volta no tempo para Detroit, Michigan. Eles contratam alguém para seqüestrar os 
humanos com diferentes tipos sanguíneos, baseado nos quais eles desenvolvem e quase conseguem 
libertar uma arma bacteriológica.. 

ENT 
Carpenter Street 

 
 

 

2050 
Os Andorianos começam a terraformar um planetóide que eles chamam Weytahn perto do Sistema 
Vulcano). Também é mencionado no episódio que "o planeta esteve deserto durante quase 100 anos". 
Inicio das disputas territoriais entre Vulcanos e Andorianos. . 

ENT 
Cease Fire 

 
 

 
2139 Emory Erickson filho de Quinn, inventor do Transporte, desaparece durante uma experiência com o 

teletransporte sub-quântico. 
ENT 

Daedalus 

 
 

 

2143 

A NX-alfa, o primeiro dos protótipos das naves NX, pilotada por A. G. Robinson,. é despedaçada depois 
que o Robinson alcançou a Dobra 2.2. Logo após o incidente, o Jonathan Archer e Robinson alcançam a 
Dobra 2.5 com a nave NX-beta em um vôo sem autorização. Os protótipos de NX são consolidados como 
nova plataforma, somente três meses depois do incidente.. 

ENT 
First Flight 

 
 

 

2151 
Lançada a primeira Nave Estelar chamada Enterprise - Após o desenvolvimento de um motor de 
dobra que atingisse dobra 5, é finalmente lançada a NX-01 Enterprise, sob o comando do Capitão 
Jonathan Archer, apesar da opinião contrária dos Vulcanos. 

ENT 
Broken Bow 

 
 

 

2151 

Primeiro contato entre humanos, Klingons e Sulibans. A Enterprise NX-01 foi a primeira Nave Estelar 
equipada com um tele-transporte biomolecular. Foram introduzidas as pistolas de Fase na Frota Estelar. 
As pistolas de Fase foram uma primeira versão menos potente das armas phasers. A Terra se envolveu 
politicamente nas tensões existentes na época entre os Vulcanos e os Andorianos, e culminou com a 
destruição do monastério e posto de escuta vulcano de P'Jem. 

ENT 
Broken Bow 

The Andorian 
Incident 

Shadows of P'Jem 

 
 

 
2152 Primeira visita de humanos ao planeta Risa..Depois da destruição da Colônia Mineira de Paraagan, a 

missão da Enterprise foi temporariamente cancelada até descobrirem que, de fato, os Sulibans foram os 
ENT 

Two Days and Two 
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verdadeiros responsáveis pelo desastre. A Enterprise estabeleceu o primeiro contato com os Romulanos 
quando a nave entrou em um campo minado.  

Nights 
Shockwave 
Minefield 

 
 

 

2152 

O Capitão Archer torna-se o mediador na disputa entre os Vulcanos e Andorianos pelo planetóide 
Weytahn/Paan Mokar. Neste mesmo ano, depois de capturado e julgado, o Cap. Archer foi enviado a 
prisão de Rura Penthe pelos Klingons, mas posteriormente salvo. Um tratado de paz entre os Vulcanos e 
os Andorianos foi assinado.  

ENT 
Cease Fire 
Judgment 
Awakening 

 
 

 

2153 

A Nave Estelar Vulcana Seleya desapareceu em uma anomalia espacial conhecida como Expansão. Na 
Terra, um grupo de Seres Cibernéticos de origem desconhecida foram encontrados no Pólo Norte dentro 
de uma nave em forma de esfera caída na Terra, Estes seres foram reativados acidentalmente e 
assimilaram um grupo de pesquisadores, seqüestrando um transporte, mas foram impedidos e destruídos 
pela Enterprise NX-01. 

ENT 
Impulse 

Regeneration 

 
 

 

2153 

Uma sonda espacial enviada pela raça Xindi atacou a Terra, matando 7 milhões de pessoas. A Enterprise 
foi enviada em uma missão dentro da região espacial denominada Expansão para evitar um possível 
segundo ataque que destruiria o planeta. Dentro da Expansão a tripulação encontrou anomalias espaciais 
que emergiam de esferas enormes. A Enterprise se alia aos Andorianos para capturar um protótipo da 
arma Xindi, mas a aliança se rompeu quando os Andorianos quiseram roubar os segredos da arma. 

ENT 
The Expanse 

Anomaly 
Proving Ground 

 
 

 

2154 

Cap. Archer consegue provar que as esferas foram construídas por uma espécie transdimensional que 
persuadiram os Xindis a destruir a Terra por causa de uma guerra na qual a Terra destruiria o planeta 
natal Xindi, supostamente a 400 anos no futuro. A guerra no futuro será conduzida de fato pelos humanos 
e Xindis, mas como aliados contra os Construtores das Esferas. Um segundo, ataque muito mais 
poderoso dos Xindis-Reptilianos a Terra foi evitado, e a rede de esfera foi destruída. 

ENT 
Azati Prime 
Zero Hour 

 
 

 

2154 

Um atentado a bomba na Embaixada da Federação em Vulcano, no qual Almirante Forrest foi morto, 
iniciou uma crise em Vulcano que somente foi resolvida pela descoberta do Kir'Shara pelo Cap. Archer. 
Neste recipiente continha os verdadeiros ensinamentos de Surak e marcou o retorno da sociedade 
Vulcana ao caminho da lógica pura. 

ENT 
The Forge 
Awakening 
Kir'Shara 

 
 

 

2155 O movimento xenofóbico Terra Prime comandado pelo seu líder Paxton tenta expulsar todos os 
estrangeiros / alienígenas do Sistema Solar e foram impedidos pela tripulação da Enterprise. 

ENT 
Demons 

Terra Prime 

 
 

 

2158 

Lançada a USS Venture NCC-211 - Primeira Nave Estelar chamada USS Venture da Frota Estelar 
(Deadalus Classe). A última nave da classe Deadelus foi retirada de serviço em 2196, depois da perda 
misteriosa da USS Venture. Mas ela não foi destruída e nove anos depois em 2205 ela retorna para casa 
depois de enfrentar as conseqüências de uma violenta tempestade subespacial. 

Venture 
Frota Estelar 

 
 

 

2161 

Fundação da Federação Unida dos Planetas - Temendo mais uma Guerra em proporção maior, a 
Terra mais seus aliados (vulcanos, tellaritas, alfa centauris e andorianos), decidiram criar a Federação 
Unida dos Planetas, que englobaria além destas raças, qualquer outra raça que concordasse com os 
termos da FUP (Sigla para Federação Unida dos Planetas ou UFP United Federation of Planets). Para 
isso códigos de ética foram criados, como um novo sistema de lei que resguarda a soberania de cada 
planeta e de cada raça. A Federação Unida dos Planetas constitui a união das raças em favor da paz e 
da prosperidade mutua tendo como meta a liberdade dos seres vivos e a soberania dos planetas. 
Atualmente a FUP engloba aproximadamente 150 planetas e colônias todas unidas em um ideal: 
propagar de forma igualitária as ciências, tecnologia, a cultura e filosofia dos povos envolvidos, buscando 
de forma diplomática a convivência e defendendo de possíveis inimigos qualquer território sobre a guarda 
da Federação Unida de Planetas. Para tanto foi criada a Constituição da Federação Unida dos 
Planetas que garante o cumprimento das leis de igual forma para todos os membros ao mesmo tempo 
que prevê a soberania e os governos individuais de cada planeta, que não podem interferir na política de 
outros povos membros. Outro ponto importante da Constituição é a lei que garante a liberdade individual 
de cada ser vivo, contra o estado ou sistemas opressores, esta lei está explanada no artigo Sétimo da lei 
civil de garantia e proteção individual do ser vivo. Um dos mais importantes artigos da Constituição que 
protege qualquer cidadão contra a incriminação (sem provas) e discriminação. 

ST11 
Star Trek 

2205 

Retorno da USS Venture NCC-211 - Retorno da Nave USS Venture (Classe Deadalus). Ela retornou para 
casa depois de enfrentar as conseqüências de uma violenta tempestade subespacial. Na sua jornada a 
USS Venture estabeleceu o primeiro contato com os Medusanos, que com suas habilidades 
navegacionais foram fundamentais para o retorno ao espaço da Federação. 

Venture 
Frota Estelar 

 
 

 

2233 
2233.04 

A nave romulana Narada, chega do futuro e provoca o que parece ser uma Tempestade Elétrica no 
Espaço chamando a atenção dos sensores da Federação que envia a USS Kelvin NCC 0514 para 
averiguar o fenômeno. Ao se aproximar a USS Kelvin percebe a presença de outra gigantesca nave 
emergindo de dentro do fenômeno. A Narada sem nenhuma provocação abre fogo contra a USS Kelvin, o 
primeiro oficial George Kirk lança a USS Kelvin sobre a Narada para permitir a fuga de sua tripulação, 
incluindo seu filho recém nascido. 

ST11 
Star Trek 

 
 

 



2258 
2258.42 

Lançada a USS Enterprise NCC-1701 - Espaçonave da classe constitution construída em Iowa, sob 
comando do capitão Christofer Pike, para capitanear uma Frota de ajuda ao Planeta Vulcano. O planeta 
Vulcano acaba destruído pela nave romulana Narada. A USS Enterprise agora sob o comando do cadete 
James T. Kirk consegue eliminar a ameaça romulana e salvar o planeta Terra. 

ST11 
Star Trek 

 
 

 
2387 

64333.4 
A nave Romulana Narada e a nave Medusa do Embaixador Spock são sugadas em momentos diferentes 
por um horizonte de eventos de uma Buraco Negro e são lançadas no passado em momentos distintos.  

Star Trek 
CountDown 

 
 

 

   
LEGENDA:   

TOS Fatos ocorridos na Série Original, exibida em 1966 a 1969.    

ENT Fatos ocorridos na Série Enterprise, exibida em 2001 ao presente.   

Realidade Fatos históricos reais relacionados ao desenvolvimento espacial.   

Venture Fatos ocorridos durante as Missões da USS Venture NCC 71854, PBEM com início em 2002.   

      

Para acessar a Linha de Tempo anterior ao Filme Star Trek, clique AQUI 

FONTES: 

http://www.ex-astris-scientia.org 

http://www.startrek.com 

  

  

 
 

  
  

 
HOMEPAGE CRIADA E MANTIDA PELO WEBDESIGN:  MDANIEL 

 ma.daniel@uol.com.br  

 

 

Star Trek®  e todas as séries derivadas, assim como os personagens, são marcas registradas da 
Paramount Pictures, 
 uma divisão da Viacom, com todos os direitos reservados. 
Esta Homepage, bem como todo a material e publicação aqui apresentados estão livremente disponíveis 
ao público, e tem por finalidade apenas divulgar a série e compartilhar todo o conhecimento com as 
gerações futuras, sem fins lucrativos. 
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