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Satélite Amazonas 4A chega à base de 

lançamento de Kourou 
 

 O lançamento do novo satélite do Grupo HISPASAT está previsto para o dia 7 de 

março. 

 

 

Madri, 5 de fevereiro de 2014.-  O satélite Amazonas 4A do Grupo HISPASAT foi 

transportado com êxito, em um avião Boeing 747, para a base de lançamento da Agência 

Espacial Europeia localizada em Kourou, Guiana Francesa. Seu traslado foi realizado após 

passar por todos os testes e ter finalizado seu processo de fabricação nas instalações da 

Orbital Sciences Corporation em Dulles (Virginia). Agora, em Kourou, serão realizadas as 

últimas avaliações e a integração do satélite ao foguete para seu posterior lançamento, 

previsto para o dia 7 de março.  

 

O satélite Amazonas 4A, décimo primeiro a ser colocado em órbita pelo Grupo HISPASAT, 

será lançado pela companhia Arianespace a bordo do foguete Ariane 5 ECA. Com uma 

massa de lançamento de 3 toneladas, o satélite mede mais de 23 metros de largura e 4,7 

metros de altura. Conta com 24 transponders em banda Ku, 2 antenas desdobráveis e 

controle de atitude em três eixos que lhe asseguram grande precisão de apontamento.  

 

O satélite Amazonas 4A ampliará, a partir da posição orbital 61º Oeste, a oferta de serviços 

audiovisuais na América Latina. 

 

 

O Grupo HISPASAT  

 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 

América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa seus serviços. O Grupo é líder na 

difusão e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de 

importantes plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição 

(HDTV). A HISPASAT é uma das principais companhias mundiais em receita no seu setor e a 

principal ponte de comunicações entre a Europa e as Américas. 

 


