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Introdução 
Apresentamos o Relatório de Viagem referente à participação da funcionária Cintia 
Okamura na “26ª Conferência Anual da Sociedade de Análises de Risco-Europa”, realizada 
em Lisboa, Portugal, no período de 17 a 23 de junho de 2017 (incluindo os dias de viagem). 
 
Antecedentes 
A SRA - Society for Risk Analysis (Sociedade de Análise de Risco), associação técnica-
científica com base nos Estados Unidos mas de abrangência mundial, organizou um 
Simpósio intitulado “Risk and development: Latin America Perspective” (Risco e 
Desenvolvimento: Perspectiva da América Latina) que aconteceu em paralelo na 26th 
Conferencia Anual da Sociedade de Análise de Risco-Europa. A funcionária Cintia 
Okamura que também é membro conselheira da SRA-LA (Sociedade de Análise de Risco 
da América Latina) foi convidada a participar desse Simpósio, bem como da Conferência 
como um todo, a fim de apresentar as ações desenvolvidas pela CETESB para fazer face às 
demandas de uma sociedade de risco e, em especial, os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos no quadro do projeto CETESB FAPESP nº 2014/07014-0 intitulado: Da 
Comunicação de Riscos à Cultura de Risco: Construção de Instrumentos e Métodos para 
Empoderar Populações em Situações de Risco Ambiental, que está sob a coordenação da 
mesma e conta com o financiamento da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo.  
 
26ª Conferência Anual da Sociedade de Análises de Risco-Europa  
A 26ª Conferência Anual da Sociedade de Análises de Risco-Europa aconteceu nos dias 18 
a 21 de junho de 2017, em Lisboa, Portugal (programa anexo), na Fundação Calouste 
Gulbenkian, e teve como tema “New challenges, new threats: Resilience and adaptation in 
a risky world” (Novos desafios, novas ameaças: resiliência e adaptação em um mundo de 
risco).   

 
A conferência abarcou a discussão sobre o "estado da arte" e as orientações futuras no que 
se refere ao estudo interdisciplinar e aplicação de análise de risco. Teve como objetivo 
compreender as preocupações com o risco, tanto da perspectiva pública como científica, 
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desenvolvimento efetivo da avaliação de risco, do gerenciamento e da comunicação, bem 
como da promoção eficiente da mitigação de riscos e sociedades resilientes. 

O evento proporcionou a troca e discussão de questões, problemas, metas, soluções e 
futuras questões de pesquisa e projetos de intervenção neste domínio, de modo que as 
diversas instituições concernidas no tema adquiram mais conhecimento e mais instrumentos 
técnico-científicos que lhes permitam dar respostas, cada vez mais eficazes, à mitigação dos 
riscos.  

 
O evento contou com palestrantes de diversas áreas de conhecimento, e se organizou em 
sessões paralelas (Simpósios, comunicações orais e pôsteres) com os seguintes temas: 

• New methods, new tools, new data in risk and resilience research (Novos métodos, 
novas ferramentas, novos dados em risco e pesquisa de resiliência) 

• Multi-actor approaches in risk analysis, management and governance (Abordagens 
multi-atores em análise de risco, gerenciamento e governança) 

• Risk and resilience in extreme and major events (Risco e resiliência em eventos 
extremos e maiores) 

• Global health, global threats: Risk and resilience beyond borders (Saúde global, 
ameaças globais: risco e resiliência além das fronteiras) 

• Evidence-based risk governance, policy and regulation (Governança, política e 
regulamentação de risco baseada em evidências) 

• Financial risks and decision making (Riscos financeiros e tomada de decisão) 
• Uncertainty, resilience and climate change policies (Políticas de incerteza, 

resiliência e mudanças climáticas) 
• Insights from citizen science to risk research (Insights da ciência cidadã para 

investigar risco) 
• Risk and uncertainty communication (Comunicação de risco e incerteza) 
• Ethical and moral dimensions of risk (Dimensões éticas e morais do risco) 
• Human factors, organizational and occupational safety (Fatores humanos, segurança 

organizacional e ocupacional) 
• Cyber security and terrorismo (Segurança cibernética e terrorismo) 
• Resilience, decision-making and uncertainty (Resiliência, tomada de decisão e 

incerteza) 
• Coastal and maritime risks (Riscos costeiros e marítimos). 

 
 
O encontro ofereceu oportunidade de diálogo entre cientistas, profissionais e tomadores de 
decisão de diferentes áreas relacionadas com as questões de riscos ambientais, com o 
objetivo de chamar a atenção a respeito das múltiplas diversidades e da necessidade da 
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participação de todos na construção de um modelo para fazer frente aos desafios da 
atualidade.  
 
Simpósio intitulado “Risk and development: Latin America Perspective” (Risco e 
Desenvolvimento: Perspectiva da América Latina) 
O Simpósio “Risk and development: Latin America Perspective” (Risco e 
Desenvolvimento: Perspectiva da América Latina), sessão especial que foi aberta aos 
membros da América Latina e para a qual a funcionária foi convidada, aconteceu na quarta-
feira, dia 21 de junho, das 15h30 às 17h. 
 
Este Simpósio representou uma oportunidade importante de troca entre os especialistas na 
área de risco da América Latina, bem como proporcionou um espaço para se mostrar a 
realidade latino-americana bem diferente da realidade europeia e, portanto, que requer a 
implementação de instrumentos e métodos adaptados a essa realidade. 
 
O Simpósio foi muito bem sucedido com a participação de muitas pessoas interessadas em 
análise de risco da América Latina e atendendo às expectativas de todos os participantes da 
SRA-LA. 
 
Cabe destacar que nesse encontro houve o lançamento da SRA-Ibéria que contou com o 
apoio da SRA-LA os quais planejam estreitar os laços de trocas e intercâmbios de 
experiências, objetivos, soluções e futuras questões de pesquisa neste domínio. Os 
membros da SRA-Ibéria exaltaram a experiência e o percurso sólido dos membros da 
SRALA com os quais contam com o apoio para o desenvolvimento da SRA-Ibéria.    
 
Sobre a Apresentação da Funcionária: 
Assim, no referido Simpósio da 26th Conferencia Anual da Sociedade de Análise de Risco-
Europa, a funcionária fez a apresentação intitulada “São Paulo a Brazilian illustration of a 
risk society” (São Paulo uma ilustração brasileira de uma sociedade de risco), na qual pode 
expor como foi criada a CETESB, que se constituiu em um observatório da sociedade de 
risco, cujo percurso, ao longo de quase cinquenta anos, por conta das “demandas” dessa 
sociedade de risco (episódios críticos envolvendo poluição e acidentes ambientais), 
impulsionou o seu próprio desenvolvimento: redes de monitoramento da qualidade 
ambiental, ações de controle e preservação ambiental, pesquisa acadêmica e 
estabelecimento de normas. Expôs também, como desafio atual da CETESB, os resultados 
originais frutos do Projeto CETESB FAPESP nº 2014/07014-0 que propõe uma gestão 
participativa envolvendo as instituições concernidas e populações, principalmente nas 
situações de emergência e risco ambiental. 
 
O projeto CETESB FAPESP nº 2014/07014-0 tem testado e construído metodologias 
pertinentes para analisar, revelar e valorizar a experiência da população exposta a fim de 
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contribuir com o desenvolvimento de uma cultura de risco. Entendemos por “cultura de 
risco” uma concepção ampla da comunicação de riscos que associa o conhecimento técnico 
e científico e o conhecimento da população. Esta “cultura de risco” valoriza as práticas de 
prevenção, precaução e vigilância que se baseiam na experiência da população exposta. 
Para responder aos desafios científicos desta proposta, estão sendo mobilizados campos de 
competência interdisciplinares, associados ao projeto, cuja colaboração está permitindo 
articular diversas escalas e níveis de intervenção habitualmente dissociados, dentro de um 
método de trabalho que se constitui como pesquisa-ação, a qual permite a produção 
participativa do conhecimento. A pesquisa tem duas áreas de estudo, escolhidas de forma 
participativa pela equipe deste projeto: uma área contaminada crítica e outra área que 
envolve risco industrial com possíveis efeitos-dominós. Os resultados da pesquisa estão 
sendo traduzidos em normas de ação e estão sendo elaborados protocolos de sensibilização-
comunicação e participação que será composto de pelo menos quatro partes: Protocolo que 
será adotado pela Instituição CETESB; Protocolo/ Roteiro para as empresas para que elas 
tenham um programa de gestão de riscos que associe a população, um bom Plano de 
Comunicação e política de “portas abertas”; Protocolo para constituição de um Fórum das 
Instituições a fim de produzir uma comunicação integrada das instituições na avaliação de 
risco em relação aos moradores; Protocolo para constituição de um fórum de moradores 
para permitir a expressão das percepções de risco e as questões que lhes dizem respeito. Por 
fim, cabe destacar que este protocolo significa a construção de um novo paradigma em 
diversos aspectos: Ultrapassar as visões setoriais e fragmentas da realidade; Construir 
instrumentos e métodos para o meio antrópico integrando o ser humano ao meio bio-físico; 
Articular os dois principais tipos de conhecimento sobre risco, um baseado em dados 
objetivos, e outro sobre a experiência da população exposta; Conciliar as análises 
quantitativa e qualitativa de risco; Associar conhecimento científico e conhecimento 
experiencial da população.  
 
A apresentação incitou interesse dos participantes por colocar em pauta questões 
enfrentadas pelos mesmos como o conflito no que diz respeito à comunicação envolvendo 
especialistas, poder público, população e a mídia, devido à dificuldade de entendimento das 
questões técnicas pelo público em geral e, por outro lado, devido à dificuldade dos técnicos 
levarem em conta o universo material e cultural da população.  
 
O caráter inovador do projeto da CETESB também foi apontado pois aborda a questão da 
“cultura de risco” entendida como uma concepção ampla da comunicação de riscos que 
propõe articular os dois principais tipos de conhecimento sobre risco, um baseado em dados 
objetivos e outro sobre a experiência da população exposta. 
 
Assim, o Congresso possibilitou a troca de informações e conhecimentos importantes para 
o projeto em referência, bem como possibilitou contatos para uma futura rede de pesquisa e 
experimento dedicado à "cultura de risco", e a possibilidade de projetos em parceria, os 
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quais permitirão estreitar as relações da CETESB com as instituições ali presentes, 
possibilitando futuros acordos, intercâmbios ou convênios. 

 
Comentários Pessoais 
A participação no evento foi enriquecedora para a funcionária, pois possibilitou a aquisição 
de conhecimentos e a troca de experiências com os diversos profissionais da área de risco 
ambiental.  

 
Tal contato permitiu identificar os trabalhos afins aos desenvolvidos pela CETESB, como 
os estudos integrados que visam promover a inclusão de fatores humanos no planejamento 
de ações de gestão de risco para estimular o desenvolvimento de uma avaliação 
participativa de risco e ajudar a desenvolver uma cultura de risco em populações expostas. 

 
Foi possível também, a divulgação das atividades realizadas na CETESB, suscitando 
interesse em trabalhos de cooperação, futuros acordos, intercâmbios ou convênios. 

 
  

Cintia Okamura 
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