
Vantagens de Lançamento pelo Centro de Lançamento de 

Alcântara 

 

1) Na região de Alcântara (Maranhão),  estamos a 2,2 graus e no litoral do Ceará a 3,8 graus ao 

sul do Equador (Kourou, na Guiana, onde se localiza o centro de lançamentos europeu, a 

segunda melhor colocação, está a 5 graus ao norte), o que confere, a qualquer objeto na 

superfície, uma velocidade tangencial elevada, ou seja, um impulso inicial muito favorável aos 

lançamentos equatoriais, como é o caso dos satélites de comunicação. Isso se traduz em 

aumento da capacidade de transporte dos lançadores, tornando-os mais competitivos em 

comparação com lançamentos em latitudes mais elevadas, isto é, mais distantes do equador; 

 

2) A proximidade da base com a linha do equador (2 graus e 18 minutos de latitude sul): a 

velocidade de rotação da Terra na altura do Equador, auxilia o impulso dos lançadores e assim 

favorece a economia do propelente utilizado nos foguetes sendo estimada uma economia em 

até 30 % de combustível; 

 

3) Em frente ao nosso litoral, temos ampla e desabitada área marítima, o que é essencial para 

fins de segurança. Assim, os lançamentos podem percorrer trajetórias mais simples, “planas”, 

e colocar diretamente satélites em órbita, praticamente sem necessidade de manobras, ao 

contrário de todos os outros centros de lançamento; 

 

4) A disposição da península de Alcântara: permite lançamentos em todos os tipos de órbita, 

desde as equatoriais (em faixas horizontais) às polares (em faixas verticais), e a segurança das 

áreas de impacto do mar que foguetes de vários estágios necessitam ter; 

 

5) A área do Centro: a baixa densidade demográfica possibilita a existência de diversos sítios 

para foguetes diferentes; 

 

6) As condições climáticas: o clima estável, o regime de chuvas bem definido e os ventos em 

limites aceitáveis tornam possível o lançamento de foguetes em praticamente todos os meses 

do ano. 

 


