
NR 1 Disposições Gerais e 

Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais



Modernização das 
Normas 
Regulamentadoras



Prorrogação de prazo 
para início de vigência



Aplicabilidade



Principais mudanças



Aproveitamento de 
conteúdos de 
treinamento na
mesma organização e 
aproveitamento de 
treinamentos entre 
organizações
(Subitens 1.7.6 e 1.7.7)



Treinamentos ministrados
na modalidade de ensino a 
distância ou semipresencial
(Subitem 1.7.9)



Tratamento diferenciado
para MEI, a ME e a EPP nos
graus de risco 1 e 2
(Subitem 1.8.6)



Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais

(Item 1.5)



Programa de 
Gerenciamento
de Riscos

O gerenciamento de riscos 
ocupacionais deve constituir 
um PGR
(Subitem 1.5.3.1.1 )



Sistema de gestão

O PGR pode ser atendido por sistemas de 
gestão, desde que estes cumpram as exigências
previstas nesta NR e em dispositivos legais de 
segurança e saúde no trabalho.

(Subitem 1.5.3.1.2)



Etapas



Levantamento preliminar de perigos
O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:
a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;
b) para as atividades existentes; e
c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho
(Subitem 1.5.4.2.1)



Identificação de 
perigos

A etapa de identificação de perigos deve 
incluir:
a) descrição dos perigos e possíveis lesões 
ou agravos à saúde;
b) identificação das fontes ou 
circunstâncias; e
c) indicação do grupo de trabalhadores 
sujeitos aos riscos
(Subitem 1.5.4.3.1)



Fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à 
saúde. Elemento que isoladamente ou em 

combinação com outros tem o potencial intrínseco de 
dar origem a lesões ou agravos à saúde. 

Perigo



Risco

Combinação da probabilidade 
de ocorrer lesão ou agravo à 
saúde causados por um 
evento perigoso, exposição a 
agente nocivo ou exigência da 
atividade de trabalho e da 
severidade dessa lesão ou 
agravo à saúde.



Avaliação de 
riscos
ocupacionais

Para cada risco deve ser indicado 
o nível de risco ocupacional, 
determinado pela combinação 
da severidade das possíveis 
lesões ou agravos à saúde com a 
probabilidade ou chance de sua 
ocorrência.

(Subitem 1.5.4.4.2)



Severidade

A gradação da severidade das lesões ou agravos à 
saúde deve levar em conta a magnitude da 
consequência e o número de trabalhadores 
possivelmente afetados.
(Subitem 1.5.4.4.3)



Probabilidade

A gradação da probabilidade de ocorrência das 
lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:
a) os requisitos estabelecidos em Normas
Regulamentadoras;
b) as medidas de prevenção implementadas;
c) as exigências da atividade de trabalho; e
d) a comparação do perfil de exposição
ocupacional com valores de referência
estabelecidos na NR-09.

(Subitem 1.5.4.4.4)



BS 8800
A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de 
riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

(Subitem 1.5.4.4.2.1)







Documentação

O PGR deve conter, no mínimo, os 
seguintes documentos:
a) inventário de riscos; e
b) plano de ação.(1.5.7.1)



Inventário de riscos
ocupacionais
(Subitem 1.5.7.3)

a) caracterização dos processos e 
ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis
lesões ou agravos à saúde dos 
trabalhadores, com a identificação
das fontes ou circunstâncias, 
descrição de riscos gerados pelos
perigos, com a indicação dos grupos
de trabalhadores sujeitos a esses
riscos, e descrição de medidas de 
prevenção implementadas;



Inventário de riscos
ocupacionais
(Subitem 1.5.7.3)

d) dados da análise preliminar ou do 
monitoramento das exposições a 
agentes físicos, químicos e biológicos
e os resultados da avaliação de 
ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a 
classificação para fins de elaboração
do plano de ação; e
f) critérios adotados para avaliação
dos riscos e tomada de decisão.



Revisão

(Subitem 1.5.4.4.6)



Controle dos riscos

(Subitem 1.5.5.1)





Melhoria contínua

A organização deve adotar as medidas necessárias para 
melhorar o desempenho em SST.
(Subitem 1.5.3.4)



Preparação para emergências
(Subitem 1.5.6)



Indústria da construção
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

(Subitem 18.4)



Elaboração

(Subitens 18.4.2 e 18.4.2.1)

Profissional legalmente habilitado em 
segurança do trabalho.

Profissional qualificado em segurança 
do trabalho (obras com até 7 m de 
altura e com, no máximo, 10 
trabalhadores).



O PGR, além de contemplar as 
exigências previstas na NR-01, deve 
conter os seguintes documentos:
a) projeto da área de vivência
b) projeto elétrico das instalações 
temporárias
c) projetos dos sistemas de proteção 
coletiva
d) projetos dos Sistemas de Proteção 
Individual Contra Quedas
e) relação dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI)

Documentos
(Subitem 18.4.3)



Contratadas e 
contratante

As empresas contratadas devem fornecer 
ao contratante o inventário de riscos 
ocupacionais específicos de suas 
atividades, o qual deve ser contemplado 
no PGR do canteiro de obras.
(Subitem 18.4.4)




