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RESUMO: A necessidade de preservar o meio ambiente promovendo o 
desenvolvimento sustentável apresenta-se como padrão esperado na formação 
do engenheiro civil, sendo assim o presente trabalho discutirá acerca da 
responsabilidade ambiental na formação do engenheiro civil, enfatizando no 
que seria essa responsabilidade, os fatores que comprometem o meio 
ambiente, o papel da universidade no desenvolvimento da responsabilidade 
ambiental e por fim a importância da mesma na formação do engenheiro civil. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

As mudanças climáticas e os desastres ambientais nas últimas 

décadas têm alertado a sociedade no que se refere à importância da proteção 

do meio ambiente, dos recursos naturais e a importância da avaliação dos 

impactos da ação humana na natureza. Vários setores tem se engajado na 

busca de soluções sustentáveis para os impactos da ação humana, entre estes 

setores podemos destacar o da construção civil. 

É fato que a construção civil tem ao longo dos anos, causado 

grandes impactos ambientais, o que ficou acentuado devido ao crescente 

aumento da população, bem como o aumento do poder aquisitivo, que 

impulsionou o mercado imobiliário, fazendo do ramo um setor em expansão. 

Também é válido lembrar que a construção civil é um dos setores que mais 

gasta recursos naturais e geram resíduos prejudiciais ao meio ambiente. 

O incentivo à pesquisa na área de Engenharia Civil tem apontado 

diversas alternativas na busca de soluções sustentáveis como opções de 
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matérias-primas menos poluentes, gestão e redução dos resíduos, tratamento, 

reaproveitamento e reciclagem destes, além de projetos que levam em 

consideração a importância de áreas arborizada, reaproveitamento de águas 

pluviais, etc. 

Partindo desses pressupostos e de se conhecer qual a necessidade 

da responsabilidade ambiental na formação do engenheiro civil foi elaborado 

este trabalho que tem por objetivo discutir a respeito da responsabilidade 

ambiental na formação do engenheiro civil, aja visto que é esperada uma nova 

postura desse profissional quando se refere ao meio ambiente.  

 
 

1 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 
 

Antes que se discorra sobre responsabilidade ambiental é 

necessário discutir a respeito de sustentabilidade, pois elas estão diretamente 

correlacionadas. 

O conceito de sustentabilidade começou a ser elaborado em 1972 

na Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada em 

Estocolmo/Suíça. A convenção reuniu representantes governamentais, líderes 

empresariais, representantes da sociedade e membros da comissão mundial 

sobre meio ambiente e desenvolvimento da ONU (Organização das Nações 

Unidas), que na oportunidade discutiram medidas que chamassem atenção 

internacional para as questões da degradação ambiental. 

Em 1987 foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável que 

segundo o Relatório Brundtland é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades.   

A sustentabilidade é uma expressão utilizada para definir ações e 

atividades humanas que visam suprir as necessidades dos seres humanos, 

sem comprometer o futuro das próximas gerações, ela está relacionada ao 

desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando 

os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no 

futuro, gerando assim o que conhecemos de desenvolvimento sustentável. A 

palavra sustentabilidade vem de sustentar que segundo o dicionário Aurélio 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
significa “suportar, apoiar, manter“. Neste contexto a sustentabilidade se apóia 

em três pilares: ambiental, econômico e social. Sendo assim todas as ações de 

sustentabilidade devem assegurar a preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas naturais, ser viável economicamente e garantir que a ação atinja 

todos os grupos humanos. 

Mas o que seria responsabilidade ambiental? Responsabilidade 

Ambiental é um conjunto de atitudes de sustentabilidade, voltado para o 

desenvolvimento sustentável do planeta. Lembrando que tais atitudes devem 

levar em conta o desenvolvimento econômico combinado à proteção do meio 

ambiente na atualidade para que no futuro as próximas gerações possam 

usufruir dos recursos naturais para satisfazer suas necessidades. 

Atitudes de responsabilidade ambiental são fundamentais em nosso 

cotidiano elas devem partir desde simples ações individuais até grandes ações 

empresariais. Exemplos de atitudes de responsabilidade ambiental individuais 

são: 

• Fazer coleta seletiva do lixo. 

• Economizar água sempre que possível. 

• Consumir produtos com certificação ambiental e de empresas que 

respeitem o meio ambiente em seus processos produtivos. 

• Optar por transporte coletivo sempre que possível. 

• Utilizar eletrodomésticos com baixo consumo de energia. 

• Evitar o uso de sacolas plásticas. 

• Reciclar e utilizar produtos que provem da reciclagem. 

 

E cabe a empresas ditas ecologicamente corretas criar e implantar 

sistemas de gestão ambiental na empresa, tratar e reutilizar a água dentro dos 

seus sistemas, criarem produtos que provoquem poucos impactos ambientais, 

utilizar energias limpas e renováveis, tais como a eólica e solar, utilizar 

matérias-primas que partam dos princípios de responsabilidade ambiental, etc. 

Quando não se exerce a responsabilidade ambiental o meio 

ambiente sofre sérias consequências e como reflexo disso à economia, a 

sociedade e as gerações futuras ficam sujeitas a esses resultados. Os fatores 

que comprometem o meio ambiente em geral são: 
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• Poluição da água, ar e solo. 

• Queimadas. 

• Desmatamento 

• Geração de resíduos sólidos. 

• Desertificação do solo. 

Sendo assim, deve-se ter consciência ambiental voltada para 

reduzir esses fatores que são nocivos não só pro meio ambiente como 

também para toda a sociedade atual e futura.  

 
 

2 O ENGENHEIRO CIVIL 
 
 

Em termos gerais o engenheiro é o profissional que combina 

conhecimentos empíricos, científico, matemáticos, técnicos e da economia para 

solucionar problemas técnicos. Ele também utiliza de seus conhecimentos para 

criar e modificar mecanismos, produtos, estruturas, processos etc., mas de 

forma adequada a suprir às necessidades dos seres e do ambiente que o 

cerca. 

A formação dos profissionais das engenharias tem a origem de uma 

formação crítica e reflexiva, possibilitando assim, que o profissional seja 

capacitado a adquirir e desenvolver novas ferramentas de trabalho e tenha 

uma atuação crítica e criativa na solução de problemas considerando os 

aspectos sociais, ambientais, políticos e culturais no exercício dos seus 

trabalhos. Segundo a resolução de 11/12/2002 da Câmara de Educação 

Superior as seguintes competências e habilidades são cabíveis a todos os 

engenheiros: 

• Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais em engenharia. 

• Projetar e conduzir experimentos e interpretar suas soluções. 

• Projetar, planejar, analisar sistemas, produtos e processos. 

• Identificar, formular e solucionar problemas de engenharia. 

• Desenvolver e utilizar novas ferramentas e técnicas de trabalho. 

• Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas. 
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• Comunicar- se eficientemente nas formas oral, escrita e gráfica. 

• Atuar em equipes. 

• Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissional. 

• Avaliar o impacto das atividades da engenharia no cenário social e 

ambiental. 

• Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

• Assumir a postura de sempre busca atualizações profissional. 

Ou seja, o engenheiro na sua formação deve ser instruído 

principalmente a projetar, criar, identificar, analisar, executar e desenvolver 

ações dentro das suas áreas de atuação. 

O campo de atuação da engenharia se diferencia em vários ramos, 

porém os principais são: engenharia civil, mecânica e elétrica. A engenharia 

civil é o campo de atuação da engenharia que se restringe principalmente as 

construções de edificações, hidrelétricas, rodovias, portos, aeroportos e 

ferrovias. Neste contexto o engenheiro civil é o profissional responsável por 

construções de projetos de grande e pequena escala. 

 
 

3 A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO 
CIVIL 
 
 

Como a consciência ecológica dos cidadãos vem crescendo nas 

últimas décadas, também cresce a preocupação e a cobrança que estes têm 

com as instituições públicas e privadas. No setor da construção civil, nota-se 

que os consumidores têm dado preferência a condomínios ecologicamente 

corretos e preferem o trabalho de empresas que prezam pelo meio ambiente.  

É muito importante que a população cobre das empresas medidas 

que protejam a natureza, mas também é necessário que os próprios 

profissionais do ramo da engenharia civil sejam proativos, pesquisando, 

criando novos projetos, novas propostas, fazendo com que a consciência 

ecológica no setor se propague. 

Não se pode esquecer a necessidade do papel que a universidade 

desempenha para que o Engenheiro Civil tenha uma formação nesse sentido. 
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As faculdades de Engenharia Civil têm que proporcionar aos estudantes não só 

disciplinas específicas para meio ambiente, mas também é preciso um olhar 

interdisciplinar, para que as outras disciplinas não fiquem dissociadas do tema. 

Dessa forma entende-se que a universidade é um pilar importante na 

construção da consciência ecológica e no incentivo das ações ecologicamente 

corretas do engenheiro civil. 

 
 

 3.1 Universidades como papel fundamental na formação de profissionais 
preocupados com a responsabilidade ambiental. 

 
 
É sábio dizer que a universidade é reconhecida como o espaço de 

grande relevância para a produção do saber intelectual, onde sua função não 

se restringe em apenas propagar o conhecimento e preparar profissionais. Sua 

essência está em manter uma atmosfera do saber, para preparar o homem e o 

desenvolver de forma a conservar o saber vivo e de formular a experiência 

humana de forma intelectual. Nas palavras de Anísio Teixeira apud CASTRO, 

Ronaldo Souza de.(2000) : 

 
A universidade é, em essência, a reunião entre os que sabem e os 
que desejam aprender. Há toda uma iniciação a se fazer. Essa 
iniciação (...) se faz em uma atmosfera que cultive, sobretudo, a 
imaginação... Cultivar imaginação é cultivar a capacidade de dar 
sentido e significado ás coisas. (...); a vida humana é... a sublime 
inquietação de conhecer e de fazer. É essa inquietação de 
compreender e de aplicar que encontrou afinal a sua casa. A casa de 
onde se acolhe toda a nossa sede de saber e toda a nossa sede de 
melhorar é a universidade (Teixeira & Nunes, 1998: 88-9). 

 
Como já foi dito anteriormente a universidade é de cultura 

responsável pela produção de conhecimento e formação profissional, portanto 

ela deve esta em constante mudança e reunir em suas pesquisas a busca de 

soluções para problemas atuais, tal como o da formação de profissionais 

preocupados com a responsabilidade ambiental. 

Neste contexto, a universidade é a instituição de fundamental 

importância não só na formação de Engenheiros Civis com consciência de 

responsabilidade ambiental, como também na formação de outros profissionais 

com esta consciência. 

. 
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 3.2 Importância da responsabilidade ambiental na formação do 
engenheiro civil. 
 
 

Primeiramente, é valido lembrar que a responsabilidade ambiental é 

fundamental na formação de qualquer profissional, aja visto que as gerações 

futuras iram necessitar dos recursos naturais para sobreviverem, sendo assim 

elas depende de ações responsáveis de todos que estão no presente. 

A engenharia civil é um setor da engenharia que esta em crescente 

expansão. Ela é área responsável principalmente por projetar, gerenciar e 

executar obras tais como, casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas etc. O 

ramo da engenharia civil que mais cresce é o da construção civil, que trabalha 

com construções, reformas, demolições, ampliação de edifícios e qualquer 

outro melhoramento ou construção agregada ao solo ou subsolo.  

A construção civil é um dos setores mais importantes para o 

desenvolvimento econômico e social. Porém, gera grandes impactos 

ambientais, devido o seu excessivo consumo de recursos naturais e geração 

de resíduos sólidos. Estudos apontam que a construção civil consume no 

mundo cerca de 15%  a 50% de todos os  recursos naturais extraídos. 

No entanto, os novos engenheiros estão buscam soluções eficazes 

para diminuir os problemas causados pela construção civil, desenvolvendo 

pesquisas com universidades, promovendo seminários, participado de fóruns 

para discussão e elaboração de legislações e normas técnicas, promovendo 

cursos e programas de capacitação sobre temas relacionados ao 

desenvolvimento sustentável e utilizando nos canteiros de obras matérias-

primas menos agressoras ao meio ambiente e resultantes do processo de 

reciclagem. 

O incentivo a pesquisa na busca de novas soluções para combater o 

desgaste do meio ambiente e de relevância na formação de todos os 

engenheiros civis, principalmente quando se diz respeito a construções 

ecologicamente correta. Além disso, cabe aos novos engenheiros a criação de 

projetos que utilizem materiais recicláveis na construção civil, pois como já foi 

dito o setor é o que mais gera resíduos sólidos. 
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Selos verdes, alvenarias feitas de pneus recicláveis e projetos de 

edificações com telhado natural são apenas alguns medidas tomadas pelos 

engenheiros civis para diminuir o desgaste do meio ambiente. 

Os certificados chamados de “selos verdes” foram desenvolvidos por 

engenheiros civis e são destinados a avaliar os impactos ambientais das 

edificações. Esses certificados são relevantes para incentivar as pratica de 

construção sustentáveis, pois despertam os construtores a produzirem de 

forma responsável ambientalmente e também é uma forma de mostra ao 

consumidor destas edificações que elas são construídas de forma a praticar o 

respeito ao meio ambiente. Um exemplo de “selo verde” é o LEED, certificado 

criado pela ONG americana USGBC (United States Green Building Council), o 

certificado concede pontuações a itens de sustentabilidade na construção de 

edificações. Para se conseguir o certificado de Green Building (Construção 

Verde) é necessário se seguir pré-requisitos básicos do certificado, tais como: 

• Reduzir a poluição nas atividades de construção, controlando poeira, 

erosão do solo e sedimentação de canais de água. 

• Estabelecer nível mínimo de eficiência energética para o prédio e seus 

sistemas. Abrangendo relação opacidade/transparência das fachadas.  

• Reduzir a destruição da camada de ozônio, não usando CFC (composto 

químico que contêm carbono, cloro e flúor, esses compostos são 

responsáveis pela emissão de gases poluentes prejudiciais a camada de 

ozônio) nos sistemas de ar condicionado das edificações. 

• Prever no projeto das construções espaços para coleta seletiva de lixo.  

 

No Brasil, o USGBC é representado pelo GBC Brasil, que apóia e 

difunde a certificação LEED. 

As construções de edificações de alvenarias feitas de tijolos de 

pneus recicláveis e estradas com pavimentação de asfalto borracha também 

estão sento alternativas para diminuição de impactos ambientais causados pelo 

acumulo de pneus no meio ambiente. Além disso, tanto as alvenarias quanto 

as estradas feitas com este material são bem mais resistentes que as 

convencionais. 
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Outra inovação no ramo da construção civil sustentável e a criação 

de telhados naturais, feitos de gramas. Essa tecnologia visa principalmente o 

bem estar dos consumidores dessas edificações, garantindo um melhor 

conforto térmico, reduzindo o aquecimento interno das construções, também 

não deixa a desejar no quesito meio ambiente, pois como utiliza grama viva ela 

irá absorver CO2 da atmosfera que é outro vilão do meio ambiente. 

Portanto, nota-se que a importância da responsabilidade ambiental 

na formação do engenheiro é indispensável, pois é na formação dos 

profissionais é que se deve tá iniciativas a praticas que o tornam consciente 

das boas práticas de éticas e responsabilidade ambiental. 

 

 

CONCLUSÃO 
 
 
A universidade é sem dúvidas a principal norteadora no processo de 

desenvolvimento da responsabilidade ambiental na formação do Engenheiro 

Civil, o que não tira a responsabilidade do futuro engenheiro de estar atento às 

mudanças na situação ambiental em que se encontra, adaptando-se a elas, 

buscando novas soluções, novos projetos para os problemas encontrados. 

A responsabilidade ambiental do Engenheiro Civil não é somente um 

diferencial, mas torna-se uma necessidade frente à exigência da sociedade 

cada vez mais ciente das necessidades da construção de uma sociedade 

ecologicamente correta. O processo de formação dessa responsabilidade, 

dessa adaptação do engenheiro pra nova realidade em que encontra-se é fruto 

de integração das entidades não governamentais, da pró-atividade dos 

estudantes, da inovação de muitos engenheiros, das universidades e também 

da própria sociedade civil organizada, o que vem aos poucos fazendo do setor 

da construção civil, um ramo sustentável de acordo com os recursos 

disponíveis, diminuindo os impactos ambientais que tem sido devastadores. 
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