
Alertas emergenciais difundidos pelo rádio e televisão    
 

Flávio Archangelo 

 
O Congresso da Sociedade de Engenharia de Televisão (SET) tratou de um tema tecnológico 

socialmente relevante: como a radiodifusão pode adequadamente disseminar alertas emergenciais 
gerados pelos governos a fim de auxiliar as populações a se prepararem e responderem 
imediatamente às catástrofes naturais. Para tanto uma mesa específica foi desenvolvida com a 
participação de especialistas. 

Yasuji Sakaguchi, engenheiro da NHK e assessor para o sistema de televisão digital no Peru, 
tratou do EWBS – Emergency Warming Broadcasting System ou Sistema de Alerta Emergencial em 
Radiodifusão, desenvolvido dentro do âmbito do ISDB-T. Ele mostrou vídeos e imagens do sistema 
em operação antes, durante e imediatamente depois do trágico terremoto e tsunami na costa 
nordeste japonesa ocorridos no início de 2011.  

As primeiras ondas sísmicas sinalizadoras de um terremoto – chamadas “Ondas P” (primae) 
– antecedem em alguns segundos as “Ondas S” (secundae) transversais de choque mais intensas, 
replicadas em superfície como “Ondas L” (longae), entre outros tipos responsáveis pelos estragos 
materiais. 

Tão logo a Agência de Meteorologia do Japão detecta as primeiras ondas, um alerta é 
automaticamente gerado na rede de TV estatal NHK, o EEW – Earthquake Early Warming. Este 
aviso é visual e sonoro, ocupa parte e primeiro plano da tela, inclui um mapa com a localização do 
epicentro e áreas a serem afetadas. A programação da TV segue ao fundo sem interrupção. Caso o 
terremoto seja intenso e com probabilidade de causar tsunamis, é disparado um segundo alerta de 
maior gravidade, interrompendo a programação e ativando toda rede de TV, One-Seg e rádio. 
Orientações são transmitidas seguidamente em inglês, chinês, coreano-hangul e o português 
brasileiro nos canais estéreo, junto com o japonês. 

Segundo Sakaguchi, o ISDB-T também oferece um interessante recurso permanente de 
informações, o Local Datacast Service, onde o usuário acessa dados úteis e práticos sobre a 
situação do tráfego local, transporte público, centros médicos, distribuição de água potável, 
voluntariado, situação da rede elétrica, etc.  

A engenheira Ana Elisa comunicou como o Fórum Sistema Brasileiro de TV Digital deseja 
incorporar e adaptar o EWBS para o Brasil, trabalhando em três frentes junto com a ABNT: na 
sinalização de emergência no receptor (flag), nas especificações para restrição de áreas e no 
descritor de informação emergencial em texto como um segundo closed caption.  

O engenheiro Almir Pollig, Coordenador-geral da Secretaria de Serviços de Comunicação 
Eletrônica do MINICOM, comentou sobre a necessidade do Brasil dispor de um sistema hierárquico 
de distribuição de alertas adaptados aos eventos ocorridos em nosso país, utilizando todos os meios 
possíveis de comunicação eletrônica baseado em protocolo único.  

Um exemplo de protoco comum é o CAP – Common Alert Protocol, desenvolvido pela 
OASIS (Organization for Advancement of Structured Information Standarts), aprovado na UIT-T e 
em implementação nos Estados Unidos e Canadá. Autoridades como a NOAA, FEMA, FCC e DHS 
são as responsáveis pelo envio de alertas CAP através do IPAWS – Integrated Public Alert and 
Warming System ou o Sistema Integrado de Alertas Públicos. Os alertas são convertidos e 
destinados automaticamente para múltiplas plataformas de comunicação, da radiodifusão analógica 
à telefonia celular, utilizando o OPEN – Open Plataform for Emergency Networks ou a Plataforma 
Aberta para Redes Emergenciais. 

As estações de rádio nos EUA estão fisicamente integradas em situações emergenciais pelo 
EAS – Emergency Alerting System. Estações-chave (Primary Entry Points - PEP) mantêm conexão 
via internet, satélite e/ou rádio terrestre com o OPEN e protocolos CAP. Ao receberem o alerta 
(EAN – Emergency Action of Notification), as programações são imediatamente interrompidas para 
transferência da mensagem convertida em áudio, imagem, vídeo ou texto. 



A hierarquia é flexível e permite geração de alertas por autoridades estaduais, municipais ou 
locais. O EAS foi localmente acionado em várias ocasiões de clima extremo como furações e 
tempestades, inclusive através da NPR – KIPO orientando o deslocamento da população costeira do 
Havaí antes das ilhas receberem os reflexos do tsunami gerado pelo terremoto japonês de 2011. As 
plataformas tecnológicas são abertas para facilitar a inserção da indústria no desenvolvimento de 
interfaces e softwares. 

Por fim o engenheiro Alfredo Pisani, Coordenador Regional da Defesa Civil do Estado de 
São Paulo, fez uma profunda explicação sobre o funcionamento do sistema de alertas contra 
enchentes gerados pelo DAEE na Grande São Paulo e colocou-se a disposição para ampliar 
parcerias com as emissoras de rádio, TV e serviços de telecomunicações. O engenheiro Domingos 
Kiriakos Stavridis, Gerente de P&D da Samsung, também tratou dos desafios da indústria nacional 
para produzir receptores aptos a decodificar adequadamente os alertas. 
 
 

 
Imagem 1: Exemplo do alerta de terremoto (EEW) inserido na tela da rede NHK no dia 11 de março 
de 2011. Um minuto após o alerta, tremores começaram a ser sentidos na capital Tóquio. (NHK) 
 

 
Imagem 2: 01m26s após o EEW, toda programação foi interrompida. O jornalista repetidamente 
informava as áreas a serem afetadas e solicitou: “Por favor não desliguem seus rádios e televisores”. 
(NHK) 
 



 
Imagem 3: Em menos de 2 minutos após o primeiro alerta, as primeiras imagens externas ao vivo de 
Tóquio foram exibidas com a cidade sofrendo fortes abalos. (NHK) 
 

 
Imagem 4: 03m17s: surge o alerta de tsunami. Informações de áudio em diferentes idiomas e um 
forte sinal digital são emitidos para acionar outros sistemas de alarme. (NHK) 
 

 
Imagem 5: 03m50s: aparecem as primeiras tabelas com altura estimadas das ondas e horários de 
chegada. (NHK) 
 



 
Imagem 6: Cinco diferentes imagens ao vivo de alta definição vindas de três diferentes províncias 
foram exibidas pela NHK em menos de seis minutos após o primeiro alerta. (NHK) 
 

 
Imagem 7: A NHK foi a emissora que primeiro informou sobre o terremoto, se comparado com as 
demais estações. Nesta tela, a NHK é a primeira no canto esquerdo, com a exibição do EEW. 
(Composição por Yanzency – YT) 
 

 
Imagem 8: Alerta de Tsunami ocorre na NHK enquanto nas demais estações informações de texto 
começam a surgir. (Composição por Yanzency – YT) 
 
 



 
Imagem 9: As emissoras comerciais levaram até 05m36s para interromper as programações e 
formar tal panorama comparativo mostrado nesta imagem. (Composição por Yanzency – YT) 
 

 
Imagem 10: O EEW também está em atuação em outros países como o Chile. Este alerta foi gerado 
devido terremoto que ocorreu durante a posse da Pres. Bachelet em 11 de fevereiro de 2010. 
(RTVCHD – YT) 
 

 
Imagem 11: 02m12s depois do alerta, um mapa com a escala Mercalli foi incluído na transmissão. 
(RTVCHD-YT) 
 



 
Imagem 12: 03m15s surge o primeiro alerta de tsunami, repetido depois várias vezes. Não há 
impedimento à exibição das emergências, mesmo se sobrepondo a um evento político importante. 
(RTVCHD-YT) 

 
Imagem 13: Áreas de coberturas das estações de rádio estadunidenses PEP em rede EAS. (FEMA) 

 
Imagem 14: Fluxo de informações do sistema IPAWS. (FEMA) 


