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 Indústria da Construção: Em atendimento as legislações 

PCMAT 
O PCMAT deve garantir, por ações 
preventivas, a integridade física e a saúde do 
trabalhador da construção civil, funcionários 
terceirizados, fornecedores, contratantes e 
visitantes. Enfim, as pessoas que atuam 
direta ou indiretamente na realização de 
uma obra ou serviço e estabelecer um 
sistema de gestão em Segurança do 
Trabalho nos serviços relacionados à 
construção, através da definição de 
atribuições e responsabilidades à equipe 
que irá administrar a obra. 

A elaboração do PCMAT se dá pela 
antecipação dos riscos inerentes à atividade 
da construção civil. De modo semelhante à 
confecção do PPRA, (item 18.3.1.1 - 
"O PCMAT deve contemplar as exigências 
contidas na NR-9 - Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais"), tem por objetivo o 
reconhecimento, avaliação e controle dos 
riscos encontrados nesta atividade. 

SEGURANÇA NO CANTEIRO 
É importante se ater nos itens que seguem 
para garantir maior segurança nos canteiros, 
buscando alinhamento frente as legislações: 

- Instalações elétricas; 

- Organização e limpeza; 

- Almoxarifado; 

- Escavação de valas e poços; 

- Concretagem; 

- Recorte de paredes e revestimento 
cerâmico; 

- Plataformas de proteção; 

- Andaimes; 

- Poço do elevador; 

- Serra circular; 

- Bate estaca; 

- Levantamento e transporte de cargas; 

- Transporte de cargas com carrinhos 
manuais. 

INTRODUÇÃO 
A NR 18 estabelece diretrizes de ordem 
administrativa, de planejamento e 
organização que objetivam a implementação 
de medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção. 

O Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT é um documento obrigatório nos 
estabelecimentos  com 20 (vinte) 
trabalhadores ou mais. 

Conforme a NR 18, no item “18.28.1” 
preconiza que todos os empregados devem 
receber treinamentos admissional e 
periódico, visando garantir a execução de 
suas atividades de segurança, com intuito de 
aumentar a percepção de risco dos 
colaboradores,  apresentando-lhes seus 
perigos, riscos  e medidas de controle. 


