
8 dicas para trabalhar uma entidade em uma DX Expedição. 

Todas as vezes que nos deparamos com uma grande expedição no ar é a mesma coisa, muita 
bagunça, faixas lotadas e muita gente que nunca fez DX, involuntariamente atrapalhando a 
ativação, na maioria das vezes por simples inexperiência, tentando trabalhar a “figurinha” só 
porque alguém disse pra ele que essa ou aquela entidade esta fora do ar a não sei quanto 
tempo e que se ele não trabalhar vai passar mais de uma década sem ouvir novamente aquela 
estação. 

Primeira Dica. Visite a página da expedição, leia atentamente todas as instruções, 
recomendações e tente aprender sobre aquela entidade e porque é realmente importante 
para você e os outros 2 milhões de radioamadores do mundo trabalhar aquele país. 

Segunda Dica. Verifique os melhores horários para que você ouça a estação, no site 
www.k6tu.net, você já vai encontrar link para as principais expedições que estão no ar 
gratuitamente. Observe atentamente o mapa de propagação e entenda, porque o operador 
chama determinadas áreas em certos horários e porque não adianta você ficar se matando 
fora dos horários em que a propagação vai lhe ser favorável. Isso é ciência não adivinhação. 

Vejam o mapa de propagação para PY2FN x K1N 

 

Terceira Dica. Se você não esta ouvindo claramente a estação DX não chame. Só porque você 
esta vendo spots no cluster, não quer dizer que milagrosamente se você chamar ele vai para 
tudo, apontar a antena para você e lhe atender. Veja atentamente estas fotos do parque de 
antenas da expedição de Navassa Is. 



 

Pergunto?  Você esta vendo algum rotor? Você acha que o operador vai ficar saindo pra virar 
antena na mão só pra falar com você. Eles já estão preparados e organizados para apontarem 
as antenas para os locais onde vai haver as melhores condições de propagação. Você acha que 
ficar pedindo para o operador ficar apontando a antena para você no cluster vai realmente 
funcionar??? Isso nos Leva à quarta dica. 

Quarta Dica. Cluster não é mural de recados, não é fórum de discussão e muito menos local 
para auto promoção. Veja esta foto de HA7RY operando em Navassa: 

 



Observe atentamente as condições do operador: Observe que ele esta concentrado em 
controlar o Pile-Up e responder ao maior número de estações possíveis. Ele não esta 
conectado a nenhum cluster por dois motivos simples. 1º - Não interessa pra ele o que se 
passa nos cluster e 2º e mais importante: NÃO HÁ INTERNET NUMA ILHA PERDIDA NO MEIO 
DO NADA. 

Então ai eu pergunto?  Porque tem gente que fica postando no cluster “PSE SA”, Please Bean 
Antenna to PY land”, “Why only JA”, ou ainda se consegue fazer o contato: “TKS NEW BAND”, 
ou ainda “FINALY THANKS”, “59 + 20 IN BRAZIL”. Vejam na imagem abaixo uma imagem do 
Cluster no momento que estou escrevendo esta mensagem: 

Notem que de 20 spots, 15 são absoltamente desnecessários e não deveriam ter sido 
postados, vamos comentar apenas quatro situações muito praticadas por brasileiros em 
comparação com a imagem do operador acima: 

1º. VK3TC Pergunta se não interessa ao DX trabalhar VK em CW ????!!!!!! 

2º. Notem que K6VSS pede para o DX confirmar se ouviu ele..?????!!!!!!! 

3º. Notem que KG6STU e WB1DXD, entre outros agradecem ao QSO...???!!!!!!! 

4º. N5SDO, Reclama que o DX esta atendendo novamente JA à 10 minutos..., VK2HV e AE1P 

fazem o mesmo.....??????!!!!!!! 

 

Estes quatro principais comportamentos são comuns aos Brasileiros que se utilizam dos 
Clusters. Agora voltemos e olhemos a foto do operador... Faz algum sentido ficar postando 



isso.  Agradecer ao Operador??????? Para mim quem faz isso só que ter o prazer de colocar no 
internet que conseguiu fazer o contato, mas pra quem interessa isso? 

O que deve ser postado no cluster: 

Se tiver poucas postagens, onde foi a frequência de QSX é importante. Alguma variação de 
banda ou ainda por exemplo em fonia se o operador estiver chamando por números ou um 
determinado continente, região ou país especifico. Fora isso, se o que você queria postar já 
estiver na tele em curso do cluster, não repita a informação. Muita repetição é desnecessário. 

Quinta Dica. O que é uma operação em Split? Nenhuma grande expedição trabalha em 
simplex. A operação split é para que você possa ouvir claramente a estação DX. Assim, a 
estação por exemplo estará transmitindo por exemplo em 7.023 e ouvindo geralmente acima. 
Normalmente 2 ou mais Hz acima, mas também em expedições de países mais procurados isso 
pode se estender por dezenas de Hz. 

As informações corretamente postadas no Cluster podem ajudar você a identificar as melhores 
frequências para chamar. O Operador normalmente também indica as proximidades onde ele 
esta escutando. 

ATENÇÃO: Não faça sintonia nas frequências de recepção e transmissão da estação DX. 
Prepare-se para chamar, verificando corretamente as configurações do seu radio e se o botão 
split esta devidamente acionado. As vezes podemos esquecer e certamente alguém vai bater 
para você UP, ou falar split...... 

Algumas dicas para localizar a estação operando split em grandes espaços de frequência. 

Nesta operação de Navassa foi normal ouvir: QSX de 28.320 à 28.360. Isso se torne uma 
loteria, mas com algumas dicas é possível tentar acertar onde a estação DX DX esta ouvindo. 

1º. Normalmente o Operador tem o hábito de subir e descer progressivamente no dial em 
busca das estações a serem escutadas. Tente encontrar este comportamento, ou seja, 
identificar se ele esta subindo ou descendo na frequência. Você vai identificar isso localizando 
a estação que esta passando a reportagem para a estação DX e também ouvindo a estação 
DX,. S seu radio permitir indicado abrir as duas frequências para localizar este comportamento, 

2º. Tendo identificado o comportamento do operador, NÃO ADIANTA CHAMAR NA ÚLTIMA 
FREQUÊNCIA QUE ELE OUVIU, pois ele vai subir ou descer alguns Hz em busca da próxima 
estação e você poderá chamar alguns Hz acima ou abaixo para ser ouvido. 

3º. Outra forma é você identificar no espaço da escuta da estação DX, um local onde haja o 
menor número de estações e fixar ali o seu chamado pois na ida ou na volta haverá grande 
possibilidade de você ser “encontrado”. 

4º. Não desista, nesta expedição para fazer a estação em 12 metros nos primeiros dias, 
permaneci quatro horas chamando na mesma frequência até realizar o contato. Utilize 
largamente a memória em CWQ do seu Radio ou Recurso de Gravação de voz para ficar 
chamando. 

5º. Não banque o policial. Se alguém se enganar e ficar chamando em simples, um simples UP 
em CW ou Split em Fonia é o suficiente. Ficar tentando convencer a estação equivocada a se 
mudar dali só vai piorar a situação, pois passarão a ser dois chamando na frequência do DX.; Se 



alguém já deu o recado não precisa você se juntar aos dois, pois ai já serão 3 atrapalhando, por 
vezes os “cops” atrapalham mais do que a estação errada. 

Sexta Dica. Quando você for ouvido responda apenas 599 TU ou 59 thanks. MAIS NADA. Só 
repita seu indicativo se o operador pegou alguma letra errada. Se você repetir seu indicativo o 
operador pode achar que pegou seu indicativo errado e ai sim, corre-se o risco de você perder 
o seu contato. Se Você ouviu seu indicativo claramente, não o repita que o operador vai 
entender que também, copiou certo. 

Sétima Dica. Ouça atentamente o operador. Se ele estiver chamando Only JA, você vai chamar 
prá que se você não é do Japão?????????????? Nesta expedição de Navassa, em uma noite em 
10m o Operador chamava Only ASIA e os brasileiros voltavam. Ele chamava a estação e 
perguntava se ele estava na Asia. PRA QUE PASSAR POR ESTA VERGONHA com milhares de 
pessoas ouvindo. Mas o pior estava por vir. O Operador fez isso com 4 estações PY 
seguidamente. Ai eu me pergunto o primeiro até vai, mas o que levou os demais que estavam 
escutando adorarem o mesmo comportamento para levar um esporro??????? 

Se o operador diz only EU(Europa), e você esta no Brasil, pra que você vai chamar??? Se o 
Operador pergunta G5?? E eu sou PY2FN, pra que eu vou chamar??????, se o Operador bate 
X??? e meu indicativo não tem a letra X..pra que eu vou chamar???????? Se o operador em 
fonia esta chamando por números e esta no número “5” e eu sou “2” pra que eu vou 
chamar??? Por fim se você não esta escutando direito, pra que você vai chamar se quando ele 
voltar você não vai ouvir........????? Isso não é só ética, é uma questão de educação. Tá bom 
você vai ver um monte de Honor Holl brasileiro fazendo isso e vai se achar no direito de fazer 
errado também?????  

Varias vezes expedições da Africa ou Oceania batem Only NA, mas ouça que por vezes eles 
atendes estações sulamericanas no meio do pile up. Se isto estiver acontecendo não há 
problema em chamar junto, mas se o cara para o pile up e fala, ONLY NA, ele esta sendo 
claro... Não chame. 

Oitava Dica. Acompanhe a periodicidade de atualizações dos contatos da expedição no local 
informado por eles que normalmente é no ClubLog. Se notar pelo horário da atualização que 
seu contato não subiu e não havendo nenhuma informação de erro ou atraso na publicação 
dos Logs, não fique reclamando no Cluster, não fique mandando e-mail para a expedição, vá lá 
e trabalhe de novo. Ninguém vai parar a expedição para consertar num Log, mesmo que o erro 
seja deles, portanto se garanta, vá e trabalhe novamente a estação. Se não conseguir fazer um 
novo contato durante a expedição, após o término da mesma, envie um e-mail ao manager 
com os dados do seu contato que eles farão a verificação e correção se for o caso. Já tive casos 
onde o Log foi arrumado e casos onde o manager informou que eu não estava no Log. Isso 
acontece, por isso, na dúvida, TRABALHE DE NOVO após atualização do log. 

Veja abaixo a tela de confirmações de QSOs do ClubLog

 



Evite ficar trabalhando mais de uma vez na mesma faixa, se já confirmou o contato deixe 
espaço para que outros possam contactar a estação e concentre-se nas bandas/modos onde 
você ainda não realizou e deseja fazer o QSO. 

Tenha muita paciência e acima de tudo ouça, ouça, ouça, não vá atrás de informações de 
clusters para identificar uma estação, identifique-a ouvindo e não olhando pela internet. 

Normalmente podem acontecer expedições simultâneas e quem posta no cluster sem ouvir vai 
te transmitir uma informação errada. 

Pergunte sempre aos mais experientes em caso de dúvida e aumente seu aprendizado, 
compartilhando suas dúvidas com pessoas mais experientes. 

Este pequeno guia não pretende esgotar o assunto e serve apenas como ponto de partida para 
que você possa buscar mais informações aprender mais. Se você viu alguma falha neste 
trabalho entre em contato comigo para que eu possa arrumar e aprender ainda mais. 

    Forte 73, 

    Marc – PY2FN - marcelo@motoyama.com.br  


