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SIMPLIFIED GUIDE 

 

 

 

OVERVIEW 

 

Caros membros, o presente documento serve de apoio ào sector file Azores 1.4.x com o objetivo 

de ajudar a entender, principalemente, as áreas delinhadas a tracejado, inseridas nos High 

Sectors (HS) e como agir enquanto controlador na Posição LPAZ_CTR. 

 

 

 

Nesta imagem podemos ver como o sector file deve estar representado, mas qual o significado 

de cada linha? 
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VHF THEORETICAL COVERAGE 

 

 

Nesta imagem temos sobreado a área que corresponde à cobertura VHF (teórica, a FL300), ou 

seja, onde é possível para o Controlador comunicar com o Piloto através de VHF. 

 

Isto é usualmente feito na frequência primária de Santa Maria Radar, 132.150 MHz. 

 

A informação referente a este ponto pode ser consultada em: 

 https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-

AIRAC/graphics/eAIP/LP_GEN_3_LPPO_NIC_3.4.X%20-

%20SANTA%20MARIA%20VHF%20RADIO%20COVERAGE%20AREA%20AT%20FL

300_en.pdf (login prévio necessário) 

 

 

  

https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_GEN_3_LPPO_NIC_3.4.X%20-%20SANTA%20MARIA%20VHF%20RADIO%20COVERAGE%20AREA%20AT%20FL300_en.pdf
https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_GEN_3_LPPO_NIC_3.4.X%20-%20SANTA%20MARIA%20VHF%20RADIO%20COVERAGE%20AREA%20AT%20FL300_en.pdf
https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_GEN_3_LPPO_NIC_3.4.X%20-%20SANTA%20MARIA%20VHF%20RADIO%20COVERAGE%20AREA%20AT%20FL300_en.pdf
https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_GEN_3_LPPO_NIC_3.4.X%20-%20SANTA%20MARIA%20VHF%20RADIO%20COVERAGE%20AREA%20AT%20FL300_en.pdf
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RADAR COVERAGE 

 

 

Nesta imagem temos dentro do sobreado vermelho a àrea de cobertura SSR/MLAT/ADS-B que 

permite uma elevada fiabilidade da posição da aeronave. Dentro do sombreado verde temos a 

àrea de cobertura através de SSR. 

Para aeronaves sobre a responsabilidade do controlador Radar, a separação mínima na àrea do 

sobreado vermelho é 5NM e na àrea do sombreado verde é 8NM. 

 

A informação referente a este ponto pode ser consultada em: 

 https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-

AIRAC/graphics/eAIP/LP_ENR_1_1.6-14_THEORETICAL_SSR_MLAT-ADS-

B_SURVEILLANCE_COVERAGE_AREA-SANTA_MARIA_FIR_en.pdf (login prévio 

necessário) 

 

 

 

 

https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_ENR_1_1.6-14_THEORETICAL_SSR_MLAT-ADS-B_SURVEILLANCE_COVERAGE_AREA-SANTA_MARIA_FIR_en.pdf
https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_ENR_1_1.6-14_THEORETICAL_SSR_MLAT-ADS-B_SURVEILLANCE_COVERAGE_AREA-SANTA_MARIA_FIR_en.pdf
https://www.nav.pt/CD/NAVProtectedData/2015-11-12-AIRAC/graphics/eAIP/LP_ENR_1_1.6-14_THEORETICAL_SSR_MLAT-ADS-B_SURVEILLANCE_COVERAGE_AREA-SANTA_MARIA_FIR_en.pdf
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ATC PROCEDURES 

 

Agora que já foi possível entender o que significa as áreas representadas no sector file, vamos 

perceber como devem ser utilizadas. 

 

Na FIR de Santa Maria, devido à sua vasta extensão oceânica, é efectuado o Procedural Control, 

através de reportes de posição periódicos por parte do piloto e uma separação cautelosa por 

parte do controlador. Apesar disso, perto das ilhas e graças à utilização de sistemas radar, é 

possível efetuar controlo convencional, através dos inputs de SSR, MLAT e ADS-B. 

 

Para uma maior segurança de todos, é efetuada uma delegação de espaço aéreo por uma 

especie de Letter of Agreement interna, onde o tráfego que se encontra dentro de cobertura 

radar e rádio (como vimos anteriormente) é transferido para o Controlo Radar, mesmo que se 

encontre a fazer um voo oceânico. 

 

Então, transpondo isso para a nossa realidade o procedimento a adoptar é: 

 

Apenas LPAZ_CTR online – controla apenas dentro da TMA (oval vermelha no sct), com um 

limite superior de FL285. 

 

Apenas LPPO_OC_CTR online – controla apenas o espaço aéreo oceânico, sem qualquer uso do 

radar, independentemente da posição da aeronave. 

 

Apenas LPPO_CTR online – controla os vôos em espaço oceânico através de Procedural Control 

e faz uso do espaço com cobertura radar para fazer controlo convêncional. 

 

LPAZ_CTR e LPPO_(OC_)CTR online – LPPO controla os vôos em espaço oceâncio através de 

Procedural Control e transfere os vôos para LPAZ quando estimar que se aproxima da 

cobertura radar (ou através da informação deste último, coordenada) e vice-versa. 


