
Código Q

No Serviço de Comunicação, o Código Q é utilizado a nível mundial, pois é uma forma de 
entendimento dos operadores em função do idioma de cada país, sendo utilizado principalmente em 
casos de emergência.

Nas Forças Armadas bem como serviços Marítimo e Aeronáutico a utilização do código Q 
e fundamental. De uma forma mais ampla, todos os serviços envolvidos com a comunicação e 
obrigatório a utilização do código, neste caso no Radioamadorismo não poderia ser diferente.

Como podemos verificar na apostila de Legislação, o código Q é difícil para ser 
memorizado.

Como nosso curso está sendo feito tomando por base o questionário, iremos proceder 
dando dicas para você estudar o código Q, utilizando as perguntas da prova e o que você terá de 
decorar. O e resto, com tempo e com a pratica é que se aprende.

Abreviaturas

Nome
QRA Resposta Qual é o nome da sua estação

Rota
QRD Pergunta Vou a... venho de ...

Posição
QRB Pergunta A que distância aproximada entre nossas estações é de quilômetros
QTH Resposta Minha posição é latitude ... longitude ...

Qualidade dos Sinais
QRI Pergunta Qual é a tonalidade de minha emissão?
QRK Resposta Qual a clareza dos meus sinais?
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Intensidade dos Sinais
QRO Pergunta Devo aumentar a potência?
QSB Pergunta A intensidade de meus sinais varia

Manipulação
QRQ Pergunta Transmita mais depressa (... palavras por minuto).
QRS Pergunta Transmita mais devagar (... palavras por minuto).
QSD Resposta Sua manipulação está defeituosa

Interferência
QRM Pergunta Estou sendo interferido

Ajuste de Freqüência
QRG Resposta Qual é minha freqüência exata
QRH Pergunta Sua freqüência varia

Escolha de Freqüência e/ou Classe de Emissão
QSV Pergunta Transmita uma séria de Vs.nesta freqüência

Mudança de Freqüência
QSY Resposta Devo transmitir noutra freqüência?

Estabelecendo Comunicação
QRL Pergunta Estou ocupado. Peço não interferir
QRV Resposta Estou preparado
QRX Resposta Quando me chamara novamente?
QRY Pergunta Qual é minha ordem de vez?
QRZ Resposta Quem me chama?
QSC Resposta Minha embarcação é de carga
QSQ Pergunta Tem médico a bordo?
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Horário
QTR Resposta A que hora saiu do ... (lugar)
QTU Pergunta O horário de funcionamento de minha estação é de ... às ... horas

Trânsito
QSO Pergunta Pode comunicar-se diretamente com ...?
QUA Resposta Envio notícias de ... (indicativo de chamada)

Troca de Comunicação
QRU Resposta Nada tenho para você
QSL Pergunta Acuso recebimento
QSZ Pergunta Tenho que transmitir cada palavra ou grupo duas vezes?
QTA Pergunta Cancele o telegrama número ... como se o mesmo não tivesse sido 
transmitido
QTB Pergunta Concorda com a minha contagem de palavras?
QTV Pergunta Faça a escuta por mim na freqüência de ... kHz das ... às ... horas
QTX Pergunta Vou manter minha estação aberta para nova comunicação
 

Movimentação
QRE Pergunta Qual é sua hora estimada de chegada a... 
QRF Pergunta Regresse a ...
QRH Pergunta Sua freqüência varia
QTI Pergunta Qual é o seu rumo verdadeiro?
QTL Pergunta Qual é a sua proa verdadeira?
QTN Pergunta A que hora saiu de ... lugar?
QTO Resposta Já decolou?(ou) Já saiu da baía? (ou porto)
QTP Resposta Vou pousar
QUG Resposta Sou forçado a pousar imediatamente

Meteorologia
QUB Resposta Envio as informações pedidas
QUK Resposta O mar em ... (lugar ou coordenada) está ...
QUL Pergunta Quer me informar as vagas observadas em ...(lugar ou coordenada)
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Radio Localização
QTE Pergunta Qual é minha marcação verdadeira com relação a você? 
QTG Pergunta Pedi a ... que transmita 2 traços de 10 segundos cada um, seguidos de seu 
indicativo de chamada repetido ... vezes em ... kHz

Suspensão do Trabalho
QUM O tráfego de perigo terminou

Urgência
QUD Pergunta Recebeu o sinal de urgência transmitido por (indicativo de chamada da 
estação móvel)?
QUG Resposta Sou forçado a pousar imediatamente

Perigo
QUF Pergunta Recebi o sinal de perigo transmitido por ... (indicativo de chamada da estação 
móvel) às ... horas
QUM Pergunta O tráfego de perigo terminou
 

Busca e Resgate
QUI Pergunta Suas luzes de navegação estão acesas?
QUN Perguntas Minha posição, rumo verdadeiro, e velocidade são ...
QUO Pergunta Efetuei busca de barco salva-vidas nas proximidades da latitude ... longitude
QUP Pergunta Estou indicando minha posição por meio de refletores
QUR Pergunta Os sobreviventes foram encontrados pela unidade de salvamento da terra
QUS Pergunta Avisou os sobreviventes ou os destroços?
QUT Resposta O local do acidente já foi assinalado?

Identificação
QRF Pergunta Regresse a ... horas 
QRT Pergunta Devo cessar a transmissão?
QRL Pergunta Estou ocupado. peço não interferir
QRP Pergunta Diminua a potência
QTQ Pergunta Pode comunicar-se com minha estação por meio de código internacional de 
sinais
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QSI Pergunta Não consegui interromper a sua transmissão
QUV Resposta Qual é a minha marcação magnética com relação a você?

Serviço Geral           
– QRA a QUZ

Serviço Aeronáutico 
– QAA a QNZ

Serviço Marítimo      
– QOA a QQZ

Atenção: O código Q e sempre é formado por três letras. 
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