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Programa de Gerenciamento de Riscos

O PGR deverá conter:

a) Projeto de área de vivência e das frentes de trabalho
elaborado por PLH;

b) Projeto elétrico das instalações temporárias por PLH;

c) Projetos de sistema de proteção coletiva, por PLH;

d) Projetos do SPIQ, por PLH;

e) Relação de EPI e suas especificações técnicas.
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Inventário de Riscos

Prof. Gilmar Trivelato

O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes
informações:

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

Prof. Gilmar Trivelato

O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as
seguintes informações:

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;

f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.



PGR
Conhecer o tipo de obra  a ser realizada;

Tomar conhecimento do cronograma físico da obra;

Quantificação de mão de obra por etapa de obra;

Identificar o processo construtivo e as máquinas básicas a ser utilizadas. 
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Adaptado do Prof. Gilmar Trivelato

Documentos 
a serem 

levantados

Atas da CIPA

CAT

TAC/ACP com MPT

Fiscalizações 
recebidas(MTP e CEREST)

Reclamações Trabalhistas 
e Perícias Judiciais

Inventário de Instalações 
elétricas, máquinas e 
espaços confinados

Relatórios de Acidentes 
de Trabalho do SESMT

FISPQ

PPRA, PCMSO, PCMAT, 
PCA, PPR, etc. 
(anteriores)

LTCAT, PPP

AET
Relatórios do SESMT
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Prof. Gilmar Trivelato

Caracterização do 
Estabelecimento

Organização Administrativa
(Organograma, regimes de 
trabalho, jornadas, turnos de 
revezamento, contratação de 
terceiros, quantidade de 
empregados, etc.)

Processo Produtivo
(fluxograma das operações, procedimentos 
de trabalho, caracterização dos insumos e 
dos produtos e serviços a serem realizados, 
etc.)

Estrutura Física do Estabelecimento
(Localização, layout interno, etc.)

Porte da empresa, recursos 
financeiros, complexidade , 

concorrência, etc. 





Há perigos nesta atividade?





Acidente com 3 óbitos na Chácara Flora - SP
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Inventário de Riscos

Adaptado do Prof. Gilmar Trivelato

1. Identificação do estabelecimento(canteiro de obras) 
Nome:
Endereço:
CNPJ:
CNAE:
Grau de Risco:
Número de empregados próprios:
Número de empregados terceirizados:
Responsável legal:
Forma de Contato:
Responsável pela Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho:
Forma de Contato:
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Prof. Gilmar Trivelato

2. Introdução
(Texto introdutório apresentando o que é o Inventário de Riscos, sua 
fundamentação legal e seus objetivos)

3. Definições e critérios de risco
Termos usados e respectivas definições (opcional, mas recomendável)

Critérios de risco e tomada de decisão (1.5.7.3.2 f)

4.Caracterização do estabelecimento e unidades de trabalho
Visão geral dos processos produtivos e instalações (incluir fluxograma de processo 
e leiaute simplificado), organização administrativa e do trabalho.

Definição das unidades de trabalho
(indicação do nome das unidades)
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Prof. Gilmar Trivelato

5.x.1 Caracterização do processo e ambiente de trabalho

Fluxograma do processo produtivo  / descrição sucinta

Máquinas e equipamentos

Ferramentais e meios de acesso

Materiais e produtos químicos 

Medidas de controle de engenharia
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5.x.2 Caracterização da força de trabalho

Divisão e organização do trabalho na unidade

Descrição das funções(CBO + atividade real)
Número de trabalhadores
Jornada e horários de trabalho
Atividades principais (com indicação de atividades críticas)
Cursos de capacitação obrigatórios
Equipamentos de proteção individual (uso contínuo 
obrigatório)
Sistemas de proteção coletiva (uso contínuo obrigatório)

Prof. Gilmar Trivelato
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5.X.3 Perigos/fatores de riscos  e riscos

Perigos/fatores de risco  (evento perigoso, exposição a 
agente ambiental ou exigência da tarefa)

Lesões e agravos à saúde (danos à saúde)
Fontes e circunstâncias (causas)
Controles existentes (indicação da eficácia)
Trabalhadores expostos (listar grupos de exposição similar) 
Exposição (frequência, duração, dados qualitativos ou 

quantitativos))
Probabilidade e severidade da lesão ou agravo a saúde
Classificação do risco e ação preventiva necessária

Prof. Gilmar Trivelato
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Material de apoio

O texto se encontra disponível acessando o site :
< https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-
especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/ctpp-nrs/nr-1 >.  

A ENIT(Escola Nacional de Inspeção do Trabalho) disponibilizou 
gravações de Aulas explicando o assunto à sociedade no site:
< https://www.youtube.com/watch?v=TjdSAhb5olg (parte 1) 
https://youtu.be/sib0q62dAPQ (parte 2)>.  

A FUNDACENTRO gravou diversas aulas explicando o PGR e o GRO que 
estão disponíveis a toda sociedade no site < 
https://youtu.be/2nRTs9lnAxY >.  



Antonio Pereira do Nascimento

Telefone : 011- 99171.6686

Email: antonio.nascimento@economia.gov.br

Contato


