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Foto 1: Grupo organizador do SOTA no Brasil em reunião na LABRE/SP. Em pé o Vice-Presidente da 

LABRE/SP, Marcelo PY2FN. Sentados, do canto esq. inferior para dir., Luiz PY2OC, Martins PY2HN, 

Marcel PY2PZN; Billy PY2LCD e Júnior PY2ZA.Também presente na reunião Flávio PY2ZX. 

 

Ocorreu na sede da LABRE em São Paulo, manhã do dia 13 de julho de 2013, a 

primeira reunião do grupo organizador do SOTA no Brasil. 

SOTA (Summits On The Air) é um programa permanente de diplomas muito 

semelhante ao IOTA (Islands On The Air), porém ao invés de ilhas, os radioamadores 

ativam ou contatam estações expedicionárias localizadas em cumes de montanhas 

reconhecidos pelas coordenações nacionais e internacionais do SOTA. 

A reunião ocorreu com radioamadores que demonstraram recentemente interesse 

em ativar o programa. Inicialmente foi discutida a característica geral do SOTA, como 

ele é estruturado internacionalmente e localmente, quais os critérios que validam um 

cume e os passos futuros para adoção do SOTA no Brasil. Adicionalmente mapas, 

softwares e apresentações sobre topografia foram compartilhados entre os presentes.  
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Fotos 2 e 3: Grupo avalia mapas da região da Serra do Mar e vídeo sobre software de topografia e rádio 

propagação. 

 

O SOTA foi criado na Inglaterra em 2002 e está implementado em 81 

“associações” (entidades DXCC, países ou subdivisões de países). Na América do Sul 

apenas as Falklands estão com programa em funcionamento. No total o SOTA 

reconhece mais de 54.000 picos ao redor do mundo. A validação segue critérios de 

localização, altitude e proeminência da elevação. 
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Foto 3: Martins PY2HN analiza a relação de cumes do IBGE ao lado de Luiz PY2OC (esq.) e Marcel 

PY2PZN (dir.) 

 

No Brasil estão em estudo os 140 principais cumes elencados pelo IBGE. A 

relação do SOTA poderá ser atualizada posteriormente, mesmo com o programa em 

andamento. 

O SOTA é válido para todas as bandas de radioamador e estimula - através de 

seu regulamento internacional - as operações portáteis integradas ao meio ambiente que 

utilizam energia portátil de origem não fóssil.  

 

         
 

 

Para maiores informações acesse http://www.sota.org.uk ou escreva para 

sota@vhfdx.org . A coordenação do SOTA no Brasil agradece a LABRE pela 

oportunidade de contar com suas instalações em São Paulo: http://www.labre-sp.org.br  

 


