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ERROS: A RESPONSABILIDADE E 

ÉTICA DO ENGENHEIRO 

“O desabamento do Viaduto Batalha do 

Guararapes completa três anos [...]. A queda, 

durante a Copa do Mundo, deixou duas pessoas 

mortas e 23 feridas na Avenida Pedro I, na Região 

da Pampulha. Dois processos apuram as 

responsabilidades cíveis e criminais, mas pouco foi 

resolvido até agora.” MGTV, Belo Horizonte, 

03/07/2017. Esse é um dos vários acontecimentos 

recentes que mostram a negligência 

e a irresponsabilidade por parte dos profissionais 

que deveriam zelar, acima de tudo, pelo bem-estar 

da comunidade. Entretanto, o que se nota é a 

demasiada importância dada à pura construção de 

elementos, dissociada de senso crítico na aplicação 

da técnica. 

A principal função do engenheiro é 

solucionar problemas através da combinação dos 

conhecimentos 

adquiridos da física, da matemática, da economia, 

da química, e, algumas vezes, até 

mesmo da biologia. E no momento da execução 

das suas atividades, o Engenheiro Civil deve 

garantir que os quatro pilares primordiais da 

engenharia sejam atendidos: segurança, 

economia, funcionalidade e estética. Sendo assim, 

deve-se ter cautela na aplicação da técnica a fim de 

atender aos objetivos dentro do custo e do tempo 

previstos, bem como minimizar os efeitos 

decorrentes de acidentes, erros e sub-

dimensionamentos, caso venham a ocorrer. 

A responsabilidade civil o impõe a 

obrigação de reparar os danos patrimoniais ou 

pessoais ocorridos devido à sua ação ou omissão. 

De acordo com o Portal do CREA-SP, a 

responsabilidade civil do engenheiro divide-se em 

responsabilidade contratual (responsabilidade 

pelo contrato firmado entre as partes), 

responsabilidade pela solidez e segurança da 

construção, responsabilidade pelos materiais e 

responsabilidade por danos a terceiros.  

É importante ressaltar também que tanto o 

profissional que executa quanto o profissional que 

elabora o projeto assumirão a responsabilidade de 

eventuais problemas. Sendo assim, é sempre 

importante considerar as novas especificações das 

normas relacionadas ao segmento no qual a obra 

está inserida. Esse fato é ignorado e negligenciado 

na maioria de nossas construções pelo 

desconhecimento dos profissionais, pela falta de 

fiscalização efetiva e responsável e pela 

irresponsabilidade de alguns construtores.  

Devido à sua elevada responsabilidade, o 

engenheiro deve ter uma postura profissional 

coerente e racional, pautada sempre em preceitos 

éticos e consistentes. A ética deve ser a base 

profissional do engenheiro diante da sociedade, do 

seu empregador ou do seu cliente.  

A Resolução CONFEA n° 205 de 30 de 

setembro de 1971 em seu artigo sexto e sétimo 

estabelecem que o engenheiro deve:  

Art. 6º - Atuar dentro da melhor técnica e 

do mais elevado espírito público, devendo, quando 

Consultor, limitar seus pareceres às matérias 

específicas que tenham sido objeto de consulta.  

Art. 7º - Exercer o trabalho profissional com 

lealdade, dedicação e honestidade para com seus 

clientes e empregadores ou chefes, e com o 

espírito de justiça e equidade para com os 

contratantes e empreiteiros.  

Dessa forma, a atuação do engenheiro, 

baseada em princípios éticos, deve se guiar pelo 

respeito ao trabalho de outros profissionais e pela 

adoção de uma postura responsável na aplicação 

dos conhecimentos técnicos. A profissão não deve 

ser vista como um meio de satisfação de interesses 

pessoais. A formação do engenheiro tem um custo 

social que deve ser pago na prática profissional 

fazendo da comunidade a beneficiária dos 

resultados de seu trabalho. 
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