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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem como tema o Direito Subterrâneo Urbano. Seu objetivo principal é a 

reflexão acerca do marco jurídico regulatório de intervenção no subsolo, de forma a 

estabelecer diretrizes para o planejamento municipal com vistas à sustentabilidade ambiental 

urbana, que leve em consideração os limites e potencialidades do espaço público subterrâneo 

das cidades. No intuito de alcançar a finalidade proposta, aborda-se, inicialmente, a produção 

acadêmica sobre os pressupostos conceituais da gestão urbana e de meio ambiente. Têm-se 

como marco teórico da pesquisa as reflexões de José Eli da Veiga, acerca do desenvolvimento 

sustentável, e de Henri Acselrad, sobre sustentabilidade ambiental urbana. O procedimento 

metodológico usado foi a pesquisa documental indireta, com consulta a fontes primárias 

legislativas e, eventualmente, documentos judiciais, bem como a fontes secundárias, através 

de investigação bibliográfica. Da pesquisa resultou a identificação de práticas internacionais e 

de algumas cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre), no 

que se refere à legislação, ao planejamento e à gestão do espaço público subterrâneo urbano. 

A investigação possibilitou apontar potencialidades e limitações na gestão municipal que 

podem contribuir para indicação de um Plano Diretor Subterrâneo, de forma a disciplinar o 

modo de ocupação e todas as condutas dos interessados na exploração desse bem jurídico, 

fazendo, assim, valer as normas legais com a devida utilização dos recursos jurídicos 

disponíveis.  

 

Palavras-chave: Direito Ambiental, Direito Subterrâneo, Plano Diretor Subterrâneo, 

Sustentabilidade Ambiental Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 
The present work has as its theme the Law Urban Underground. Its primary purpose is to 

reflect on the legal framework of regulatory intervention in the underground, in order to 

establish guidelines for municipal planning toward sustainability urban environment that takes 

into account the limits and potential of public space underground cities. In order to achieve 

our purposes, approaches, initially, the academic production about a the conceptual 

assumptions of urban management and environment. Have been as theoretical research 

reflections of José Eli da Veiga, about sustainable development, and Henri Acselrad on urban 

environmental sustainability. The methodological procedure used was the indirect 

documentary research, consultation with a primary legislative sources and eventually legal 

documents, as well as secondary sources, based on bibliographic research. From research 

resulted in the identification of international practices and in some Brazilian cities (São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte and Porto Alegre), with respect to legislation, the planning and 

management of urban public space underground. The investigation led to point potential and 

limitations in municipal management that can contribute to a statement Underground Master 

Plan in order to regulate the occupancy mode and conduct of all interested in exploiting this 

legal right, by doing so, to enforce the legal proper use of the legal remedies available. 

 
Keywords: Environmental Law, Law Underground, Master Plan Underground, Urban 

Environmental Sustainability.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os motivos que despertaram interesse em pesquisar a temática “marco jurídico do 

espaço subterrâneo e sustentabilidade ambiental urbana” decorrem, originalmente, do espanto 

do autor desta dissertação pela sequência de acidentes noticiados na imprensa a partir do ano 

de 2010, envolvendo redes de distribuição de energia elétrica e gás natural, que ficaram 

conhecidas na imprensa brasileira como “as explosões de bueiros”. Os primeiros focos de 

incidentes dessa sequência explosiva ocorreram nas ruas dos bairros de Ipanema e 

Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), chegando a ferir gravemente pessoas que circulavam 

próximas a esses locais, inclusive atingindo turistas estrangeiros. No entanto, acidentes dessa 

natureza não são privilégio da capital fluminense. Também nas cidades de São Paulo (SP) e 

Belo Horizonte (MG) foram registrados acidentes com redes subterrâneas de distribuição de 

energia elétrica e gás natural, assustando a população dessas cidades.  

Infelizmente, a apuração dos fatos revelou que esses episódios não acontecem 

somente no Brasil, mas estão presentes em várias outras cidades no mundo todo. Na cidade de 

Nova York, por exemplo, aconteceram acidentes semelhantes. No dia 08 de maio de 2013, um 

bueiro explodiu em frente ao Empire State Building, conforme noticiou o jornal Daily News
1
 

em sua edição naquela data. Outra explosão de um transformador no subsolo de Midtown 

Manhattan, na noite do dia 15 de junho de 2013, provocou danos em um veículo estacionado 

próximo ao local
2
. 

A acentuação dos riscos pelos quais estão expostas as sociedades no mundo todo 

caracteriza, na visão de Ulrick Beck (2011), uma transição de uma sociedade industrial para 

uma sociedade de risco.  

A terminologia de sociedade de risco designa essencialmente uma condição das 

sociedades contemporâneas, nas quais os riscos sociais, individuais, políticos e econômicos 

tendem, de forma crescente, a escapar à proteção, controle e monitorização da sociedade 

industrial.  

No caso das explosões dos bueiros brasileiros, a situação de incidentes envolvendo, 

quase sempre, a presença de rede de distribuição de energia elétrica e gás natural e o risco em 

potencial de novos acidentes, apontam para o desconhecimento, por parte do poder público, 

sobre a infraestrutura instalada nos subterrâneos das cidades. Entretanto, com o 

                                                 
1
 Fonte: <http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-street-shutdown-manhole-explodes-article-1.1338088>. 

Acesso em: 10 abr. 2013. 
2
 Fonte: <http://newyork.cbslocal.com/2013/06/15/manhole-explosion-rocks-midtown-east/>. Acesso em: 10 

abr. 2013. 

http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-street-shutdown-manhole-explodes-article-1.1338088
http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-street-shutdown-manhole-explodes-article-1.1338088
http://newyork.cbslocal.com/2013/06/15/manhole-explosion-rocks-midtown-east/
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desenvolvimento da presente pesquisa, constatou-se que o problema é muito mais grave: nas 

cidades brasileiras a regra é o descontrole e a falta de planejamento público para ocupação do 

subsolo urbano, o que compromete o desenvolvimento sustentável das cidades e a ocupação 

desse espaço para as presentes e futuras gerações.  

O objetivo desta dissertação é investigar, a partir da experiência internacional e de 

algumas cidades brasileiras, as normas jurídicas existentes para controle público do uso e 

ocupação do subsolo das cidades, de forma a contribuir para a reflexão sobre a 

sustentabilidade ambiental urbana. 

A maioria das cidades brasileiras cresceu sem planejamento – acima e abaixo do 

solo. Segundo especialistas do setor elétrico, reunidos na 6ª edição da Exposição e Fórum 

Internacional de Produtos, Serviços e Tecnologias para Redes Subterrâneas de Energia 

Elétrica, realizado nos dias 28 e 29 de junho de 2010, na cidade de São Paulo, a ausência de 

planejamento é uma das causas das explosões de bueiros no Rio de Janeiro
3
.  

Na verdade, o conflito entre os diversos equipamentos instalados nos subsolo das 

cidades vai muito além dos serviços de distribuição de energia elétrica e gás canalizado. A 

utilização de uma série de novos e velhos serviços que necessitam de rede subterrânea é algo 

que se expande cada vez mais nas grandes cidades brasileiras. Nelas, pode haver uma 

superocupação do subsolo, o que causa um congestionamento subterrâneo (MICHELLIS, 

2011, p. 54).  

O avanço tecnológico acelerado e o aumento da demanda por serviços que utilizam o 

espaço subterrâneo das vias públicas trazem um novo problema para a gestão municipal das 

grandes cidades, que é a regulação do subsolo urbano. À medida que surgem novas empresas 

para instalar seus serviços em rede subterrânea, o espaço torna-se cada vez mais limitado e a 

hipótese de esgotamento do uso do subsolo vai se tornando uma realidade. No longo prazo, a 

utilização livre e desenfreada do subsolo pode ser predatória para o ambiente urbano da 

cidade, comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos. 

A gestão urbano-ambiental na atualidade deve ser voltada para a ideia de 

sustentabilidade. O discurso do desenvolvimento sustentável tem como linha mestra a 

integração do meio ambiente e o desenvolvimento na tomada de decisões sem negligenciar a 

natureza, mantendo para as gerações futuras nosso patrimônio ambiental. 

                                                 
3
 Para saber mais sobre o evento, consultar o artigo: De olho nas redes subterrâneas. Disponível em: 

<http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/edicoes/408-de-olho-nas-redes-subterraneas-.html>. Acesso 

em: 10 abr. 2013. 

http://super.abril.com.br/busca/?qu=Rio%20de%20Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/edicoes/408-de-olho-nas-redes-subterraneas-.html
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No que tange à competência para a gestão do subsolo urbano, há de se ressaltar que 

os municípios brasileiros gozam de autonomia legislativa no que se refere aos “assuntos de 

seu peculiar interesse”, conforme disciplina o inciso I, do art. 30 da Constituição da 

República: “Compete aos Municípios: (...) I – legislar sobre assuntos de interesse local”. O 

Município é, por excelência, o ente federado que autoriza a prestação do serviço em seu 

território, sendo, portanto, o responsável pelo uso e ocupação do solo dentro da sua jurisdição. 

Emerge desse entendimento que não há dúvida que o município pode impor exigências para 

ocupação das áreas subterrâneas, haja vista as características urbanísticas locais que são de 

competência da municipalidade. 

Na perspectiva desta pesquisa, o subsolo da cidade deve ser enxergado como um 

bem público e sua utilização é limitada. Assim, compete ao Município gerenciar seu uso e 

ocupação, de forma a garantir a segurança e a melhoria do meio ambiente e da qualidade de 

vida dos cidadãos, na busca utópica pelo desenvolvimento sustentável do espaço urbano. 

No entanto, os instrumentos legais do Poder Público municipal necessitam ser 

aprimorados em face do avanço tecnológico dos usos do espaço subterrâneo e o aumento da 

demanda por serviços públicos dessa natureza. 

Sob essa ótica, este trabalho pretende pesquisar a doutrina, jurisprudência e o 

conjunto de normas legislativas que tutelam o espaço subterrâneo urbano.  

Daí, a necessidade de se definir o que vem a ser o conceito jurídico de meio ambiente 

e sustentabilidade ambiental urbana, identificar normas jurídicas de tutela e as características 

das diversas formas de intervenção no subterrâneo urbano, bem como a experiência nacional e 

internacional no tratamento dessas questões para, finalmente, expor como deve ser exercido o 

poder de polícia ambiental em matéria da gestão do subsolo. 

Neste contexto, no primeiro capítulo desenvolvem-se os pressupostos conceituais do 

planejamento da ocupação do subsolo urbano. O conceito de meio ambiente será detalhado 

com suporte na doutrina de José Afonso da Silva, Celso Antônio Pacheco Fiorillo, Édis 

Milaré, Eros Roberto Grau e José Purvin de Figueiredo, sendo realizada a divisão ou 

classificação do meio ambiente em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, 

apoiado na doutrina majoritária adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 

A seguir, como suporte para construção teórica, busca-se delimitar os conceitos de 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ambiental urbana.  

Entende-se como fundamental a análise conceitual a fim de que se subsidie 

qualitativamente a interpretação legislativa, bem como a análise do conteúdo valorativo das 

políticas públicas urbanas identificadas ao longo da dissertação. 
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Dessa forma, a pesquisa apresenta como marcos teóricos norteadores as reflexões de 

José Eli da Veiga, acerca do desenvolvimento sustentável, e de Henri Acselrad, sobre 

sustentabilidade ambiental urbana.  

Na linha dos pressupostos conceituais, são apresentados, na sequência, os princípios 

gerais ambientais aplicáveis na gestão do espaço subterrâneo urbano, de modo a afirmar sua 

força normativa e implicações jurídicas, no sentido de incorporar esses princípios nas 

diretrizes ambientais da legislação e das políticas urbanas para o espaço subterrâneo. 

Promovendo a necessária continuidade da pesquisa, o segundo capítulo aborda o 

subsolo como bem jurídico ambiental e a tutela para a sustentabilidade. A primeira parte desse 

capítulo define o espaço subterrâneo urbano como bem público de uso especial, passível de 

outorga de direito de uso pelo Município. Na segunda e terceira parte desse capítulo serão 

abordadas a tutela do subsolo para efeitos de utilização dos recursos minerais e a proteção de 

sítios arqueológicos, consideradas outras normas que disciplinam a intervenção no subsolo. 

Finalmente, a quarta parte traz a necessidade de reconhecer a autonomia do Município para 

proteção do subsolo urbano. Para tanto, serão estudadas as abordagens relativas ao Direito de 

Superfície, constantes no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e no Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), ressaltando o aparente conflito entre esses dois institutos, no 

que tange ao direito de propriedade do subsolo. 

O terceiro capítulo destina-se a caracterizar as diversas intervenções no subsolo 

urbano diante das exigências de novos padrões de produção para atender ao consumo da 

população residente nas cidades. Na segunda parte desse capítulo serão apresentados aspectos 

gerais da legislação e da experiência internacional de controle do poder público do uso do 

subterrâneo urbano. A seguir, serão destacados aspectos da experiência brasileira, bem como 

ressaltados pontos das legislações municipais das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e Porto Alegre. 

O quarto capítulo propõe-se a uma reflexão acerca das possibilidades e limitações na 

gestão municipal do subsolo. Com base no resultado da pesquisa legislativa dos referidos 

municípios brasileiros e na experiência internacional de planejamento e gestão, pretende-se 

apontar desafios e potenciais aspectos de mudança na atuação do poder público municipal no 

Brasil em busca do ideal da sustentabilidade ambiental urbana. 

O quinto capítulo apresenta as considerações finais onde serão expostos os caminhos 

percorridos na pesquisa, com especial ênfase às potencialidades e desafios para construção do 

marco legal para possibilitar a ocupação sustentável do subsolo urbano.  
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A hipótese que será defendida neste trabalho, e ao final será levada ao leitor, será o 

entendimento de que a inexistência ou ineficácia do marco jurídico regulatório para 

intervenção no subsolo urbano impede o uso mais intensivo do subterrâneo urbano, bem como 

o planejamento urbano efetivo que considere a sustentabilidade ambiental como premissa para 

o desenvolvimento. O Poder Público tem a obrigação, de acordo com o Princípio da 

Intervenção Estatal, de fomentar a discussão necessária para elaboração de um Plano Diretor 

Subterrâneo, como um dos instrumentos da Política Urbana, de forma a disciplinar o modo de 

ocupação e todas as condutas dos interessados na exploração desse ambiente, fazendo, assim, 

valer as normas legais com a devida utilização dos recursos jurídicos disponíveis. 

Objetiva-se, em verdade, provocar reflexão sobre a complexidade do mundo 

invisível que habita os subterrâneos das cidades e abrir caminho para novos estudos jurídicos. 

Por fim, informa-se que foi adotado como técnica de pesquisa a documentação 

indireta, com consulta a fontes primárias legislativas e, eventualmente, documentos judiciais, 

bem como a fontes secundárias, mediante investigação bibliográfica. O estudo foi 

desenvolvido por meio do emprego do método hipotético-dedutivo, partindo-se de 

argumentos gerais formulados no referencial teórico para, então, proceder-se ao 

desenvolvimento de raciocínio em torno da hipótese firmada.  
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1 PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS DO PLANEJAMENTO DA OCUPAÇÃO DO 

   SUBSOLO URBANO 

 

Inicialmente, como suporte para construção teórica, pretende-se delimitar os 

conceitos de meio ambiente e sustentabilidade ambiental urbana, bem como os Princípios 

gerais ambientais e sua aplicabilidade à gestão do subsolo urbano. 

 

1.1 Conceito jurídico de meio ambiente 

 

O termo “meio ambiente” continua, ainda hoje, como sendo um conceito jurídico 

indeterminado e de difícil consenso entre os doutrinadores, tendo em vista a evolução 

histórica e o fato de que envolve as perspectivas teóricas daquele que conceitua, ou seja, sua 

visão de mundo e sua formação acadêmica.  

Apoiando-se na doutrina de Eros Roberto Grau, entende-se por conceitos jurídicos 

indeterminados,  

 

[...] aqueles cujos termos são ambíguos ou imprecisos – especialmente imprecisos – 

razão pela qual necessitam ser completados por quem os aplique. Nesse sentido, 

talvez pudéssemos referi-los como conceitos carentes de preenchimento com dados 

extraídos da realidade. (GRAU, 1988, p. 72) 

 

Alguns autores consideram a expressão “meio ambiente” um pleonasmo, que os 

termos seriam sinônimos, embora tenha sido assim incorporada à legislação. Entre eles: Paulo 

Affonso Leme Machado (1996), Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2006) e Paulo de Bessa 

Antunes (2002). Destoa Marcelo Abelha Rodrigues (2005, p. 64), que entende ser o alcance 

da expressão “mais largo e mais extenso do que o de simples ambiente”.  

Ramón Martín Mateo (1991), citado por Souza e Candioto (2013, p. 16) adota uma 

visão genérica e definiu ambiente incluindo toda a problemática ecológica, a questão da 

utilização dos recursos e a disposição do homem na biosfera. Para Mateo (1991, p. 80), a 

palavra ambiente corresponde à expressão inglesa “environment” e à francesa 

“environnement” e que devem ser traduzidas por sendo “entorno”. 
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Una primera aproximación al concepto de ambiente nos remite a uma noción amplia 

que incluye toda la problemática ecológica general y por supuesto el tema capital de 

la utilización de los recursos, a disposición del hombre, en la biosfera. Esta 

perspectiva globalista es a veces la adoptada en ciertos pronunciamientos realizados 

en el seno de organismos internacionales. Así, en la Conferencia de Estocolmo de 

1972, se afirma que ‘el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un médio de calidad tal 

que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras’. 

(MATEO, 1977, p. 72-73).
4
 

 

Na visão de Édis Milaré: 

 

Apresentam-se, para o meio ambiente, definições acadêmicas e legais, algumas de 

escopo limitado, abrangendo apenas os componentes naturais, outras refletindo a 

concepção mais recente, que considera o meio ambiente um sistema no qual 

interagem fatores de ordem física, biológica e socioeconômica. Conjunto de todas as 

condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um 

organismo. (MILARÉ, 2011, p. 16-27) 

 

Para Guilherme José Purvin de Figueiredo (2008, p. 39) o meio ambiente 

natural/físico “congrega o espaço não necessariamente alterado pelo homem”. Segundo o 

autor: 

 

São comuns na literatura do direito ambiental as expressões meio ambiente natural e 

meio ambiente artificial. Com efeito, o meio ambiente não é constituído apenas pela 

biota (solo, água, ar atmosférico, fauna e flora) – o aspecto que se convencionou 

chamar de meio ambiente natural – mas, também, pelo meio ambiente cultural (os 

bens de natureza material e imaterial – patrimônio histórico, cultural, turístico e 

paisagístico – tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade), pelo 

meio ambiente construído (urbano ou rural) e pelo meio ambiente do trabalho – 

aspectos do meio que poderiam ser classificados de artificiais. (FIGUEIREDO, 

2008, p. 39) 

 

Mesmo se atendo à fundamental discussão travada entre antropocentrismo e 

biocentrismo, ainda assim, apresentar-se-ia limitada a análise, afinal, é temática que mobiliza 

diversas perspectivas teóricas, sendo marcante seu caráter transdisciplinar.
5
 

                                                 
4
 “Uma primeira abordagem do conceito de meio ambiente nos leva a uma noção ampla, que inclui toda a 

problemática ecológica geral e, claro, à questão central do uso de recursos disponíveis para o homem na biosfera. 

Esta perspectiva global é, às vezes, adotada em certos pronunciamentos feitos no âmbito das organizações 

internacionais. Assim, na Conferência de Estocolmo de 1972, afirma que ‘O homem tem o direito fundamental à 

liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que 

lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras’.” (Tradução nossa) 
5
 Adota-se a definição de transdisciplinaridade de Leff  (2001, p. 83): “A transdisciplinaridade pode ser definida 

como um processo de intercâmbio entre diversos campos e ramos do conhecimento científico, nos quais uns 

transferem métodos, conceitos, termos e inclusive corpos teóricos inteiros para outros, que são incorporados e 

assimilados pela disciplina importadora, induzindo um processo contraditório de avanço retrocesso do 

conhecimento, característico do desenvolvimento das ciências”. 
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Dessa forma, tendo em vista os objetivos da abordagem proposta, tratar-se-á do 

conceito normativo de meio ambiente de modo objetivo, por meio da análise da legislação e 

da doutrina nacional, para subsidiar os aspectos jurídicos envolvidos na temática de direito 

ambiental urbano. 

A Constituição da República de 1988 não apresenta uma definição expressa de meio 

ambiente, porém percebe-se que o constituinte preocupou-se em tutelá-lo, especialmente no 

artigo 225.
6
  

Cabe ressaltar a seguinte definição trazida pela Lei nº 6.938/1981, que foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, in verbis:  

 

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas; (...). 

 

Mais especificadamente a Resolução CONAMA nº 306/2002 expressamente 

conceitua no inciso XII, do Anexo I, meio ambiente como “conjunto de condições, leis, 

                                                 
6
 Constituição da República de 1988. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas;  

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético; 

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2º – Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º – São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias 

à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º – As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que 

não poderão ser instaladas. 
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influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

Do cotejo dos dispositivos legais descritos alhures percebe-se a contínua 

preocupação do legislador com o meio ambiente e a necessidade de tutelá-lo, mas, sobretudo, 

a evolução de sua abrangência, ultrapassando os limites de ordem física, química e biológica, 

passando a tratar das condições sociais, culturais e urbanísticas. 

 

1.1.1 Divisão didática (classificação) do meio ambiente e respectivas tutelas jurídicas 

 

De acordo com doutrina majoritária, podemos dividir ou classificar o meio ambiente em 

meio ambiente natural; meio ambiente artificial; meio ambiente cultural; e meio ambiente do 

trabalho.  

Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo:  

 

A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar a 

identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. Não se 

pode perder de vista que o direito ambiental tem como objeto maior tutelar a vida 

saudável, de modo que a classificação apenas identifica o aspecto do meio ambiente 

em que valores maiores foram aviltados. E com isso encontramos pelo menos quatro 

significativos aspectos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. 

(FIORILLO, 2006, p.20) 

 

O Supremo Tribunal Federal adotou esta mesma classificação, como se verifica no voto 

do Relator Ministro Celso de Mello, em matéria de cunho ambiental abordada no acórdão 

proferido nos autos da ADI-MC 3540/DF, ao afirmar que:  

 

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 

empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, 

ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina 

constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele 

que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito 

amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, 

de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) 

(BRASIL, 2005)  

 

O bem agredido de forma mediata é todo o meio ambiente, haja vista a sua 

característica unitária, entretanto, para facilitar e aprofundar a compreensão dos temas é que a 

doutrina criou a divisão (classificação) didática do Direito Ambiental, levando em 

consideração o bem imediatamente agredido. 

 

1.1.1.1 Meio ambiente natural  
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O meio ambiente natural ou também chamado de físico contempla os elementos 

bióticos (que possuem vida) e os elementos abióticos (que não possuem vida). O primeiro 

constituído pela fauna e flora e o segundo constituído pelo ar ou atmosfera, pelas águas, pelo 

solo e subsolo.  

O meio ambiente natural é mediatamente tutelado pelo caput do art. 225 da 

Constituição da República e imediatamente pelos § 1º, I, III, e VII do mesmo artigo.  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.  

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

(...)  

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

(...)  

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. (BRASIL, 1988) 

 

1.1.1.2 Meio ambiente artificial  

 

O meio ambiente artificial é o espaço construído ou modificado pelo ser humano, 

sendo constituído pelos equipamentos comunitários, que são os espaços públicos abertos, as 

praças e as áreas verdes, as ruas e avenidas, e pelos edifícios urbanos, que são os espaços 

públicos fechados, incluindo-se nessa categoria os espaços subterrâneos destinados a abrigar a 

infraestrutura urbana, como túneis, estacionamentos subterrâneos, metrô, entre outros. 

Não obstante esteja mais relacionado ao conceito de cidade, o conceito de meio 

ambiente artificial compreende, também, a zona rural, referindo-se aos espaços habitáveis, 

visto que neles os espaços naturais cedem lugar ou se integram às edificações urbanas 

artificiais.  

De acordo com a doutrina clássica nacional, registra-se, de início, a tão citada 

conceituação de José Afonso da Silva (2000, p. 3) quanto à noção de meio ambiente artificial, 

como sendo aquele “constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto 

de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas 

verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto)”. 
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Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2007, p. 23), “O meio ambiente artificial é 

compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto de edificações 

(chamado de espaço urbano fechado), e pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto)”. 

Édis Milaré propõe uma divisão do patrimônio ambiental artificial entre típico e 

atípico:  

Patrimônio Ambiental Artificial típico é o meio ambiente urbano com a sua 

configuração própria, destinado a constituir o habitat da espécie humana para 

propiciar a esta a realização de um modelo de organização social em conformidade 

com as suas necessidades de sobrevivência e qualidade de vida, dentro das clássicas 

funções da cidade.  

Patrimônio Ambiental Artificial atípico é o acervo de realizações físicas e materiais 

construído pelo homem (indivíduo e sociedade), a fim de proporcionar às 

comunidades humanas recursos e meios para se desenvolverem e realizarem os seus 

objetivos sociais, econômicos, culturais e políticos. Nesse contexto são 

compreendidas as edificações, os equipamentos e outros acessórios relacionados 

com o bem estar dos indivíduos, das famílias e das comunidades. (MILARÉ, 2009, 

p. 292/293) 

 

O meio ambiente artificial surge a partir da interação do homem com o meio 

ambiente natural, buscando criar um local/território o qual habitará e constituirá suas 

ações/relações sociais. Portanto, o meio ambiente artificial é predominantemente urbano, 

entretanto compreende todos os espaços rurais destinados a idêntico fim. 

Assim, o meio ambiente artificial compreende todo o conjunto de edificações e 

equipamentos públicos construídos pelo homem, como prédios, ruas, praças, parques, entre 

outros, que de um modo ou de outro são habitáveis/ocupados para realização das diversas 

atividades. Excetua-se deste complexo as obras, objetos, monumentos e espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais, que se classificam como meio ambiente cultural, bem com 

os espaços destinados as atividades laborativas, classificados como meio ambiente do 

trabalho.  

A construção dos espaços urbanos (aí incluídos os espaços rurais destinados ao 

mesmo fim) remonta aos tempos antigos, haja vista a necessidade do homem de viver em 

sociedade. Ocorre que, com o crescente êxodo rural, as cidades passaram a receber um grande 

contingente de pessoas, exigindo o alargamento de suas fronteiras e a maximização das 

condições básicas de habitação como: moradia, transporte, água potável, saneamento básico, 

entre outros.  

Édis Milaré (2009, p. 294) ressalta que este desenfreado crescimento dos espaços 

urbanos tem gerado diversos problemas ambientais em seu entorno, causando “alterações nas 

características essenciais do meio e na preservação ou conservação dos recursos naturais”.  
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Em virtude do crescimento da população, os parques industriais e as atividades 

agroprodutivas também experimentaram crescimento exponencial nos últimos tempos e, 

consequentemente, agravaram os danos causados ao meio ambiente natural.  

Como meio de reduzir os impactos gerados pela construção dos espaços urbanos no 

meio ambiente natural, a sociedade tem buscado alternativas menos invasivas e que 

mantenham, ainda que de forma mínima, as características naturais locais, como a construção 

de parques ecológicos, a preservação do entorno das cidades e dos mananciais de água. Lado 

outro, busca-se a criação de projetos “ambientalmente corretos” que levam em consideração a 

reutilização da água consumida em prédios, a permeabilização do solo, a arborização de ruas 

e espaços privados, a utilização de produtos recicláveis, a coleta seletiva do lixo, entre outros. 

No que tange à proteção jurídica, o meio ambiente artificial, com influência do 

direito urbanístico, possui ampla regulação, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que 

prevê regras tendentes, dentre outros fins, à tutela do meio ambiente urbano.  

Conforme prescreve o artigo 225 da Constituição da República: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 1988) 

 

Depreende-se do texto constitucional que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado está intimamente relacionado com a dignidade da pessoa humana. 

A cidade é o ambiente artificial estrito senso, o espaço físico aonde a pessoa humana 

reside e circula. O equilíbrio ambiental na cidade importa na sadia qualidade de vida de seus 

habitantes. 

Dessa forma, cuidou o texto constitucional de expressar no art. 182 a função social 

das cidades, com intuito de proteger o meio ambiente artificial para exaltação do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes. (BRASIL, 1988) 

 

Neste contexto, o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257/2001, apresenta 

uma carga de valor jurídico-social refletindo as normas do art. 225, da Constituição da 

República, ou seja, a cidade como meio ambiente, o qual deve ser “bem de uso comum do 
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povo e essencial à sadia qualidade de vida”, conforme definido nos artigos 1º e 2º da Lei nº 

10.257/2001.
7
  

Torna-se evidente o objetivo do legislador de conciliar a intervenção do homem - 

com a construção dos espaços urbanos - e o meio ambiente natural, de forma a torná-los 

favorável à promoção dos fins da dignidade da pessoa humana, o direito a vida de forma sadia 

e prazerosa, sem se esquecer da responsabilidade de todos (poder público e particulares) na 

manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 

1.1.1.3 Meio ambiente cultural  

 

O meio ambiente cultural, embora construído pelo ser humano (ação antrópica), 

distingue-se do meio ambiente artificial, pois adquiriu valoração especial.  

Ressalta José Afonso da Silva (2000, p. 3) que o meio ambiente cultural “é integrado 

pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que embora artificial 

em regra, como obra do homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido valor 

especial”. 

                                                 
7
 Lei nº 10.257/2001 – Art. 1º – Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 

Constituição da República, será aplicado o previsto nesta Lei.  

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:  

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações; (...) 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções 

do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; (...)  

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: (...)  

g) a poluição e a degradação ambiental;  

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 

socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;  

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os 

limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de 

influência; (...)  

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;  

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de 

empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou 

construído, o conforto ou a segurança da população; (...)  

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o 

estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 

situação socioeconômica da população e as normas ambientais; (...) . (Grifamos) 
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A tutela do patrimônio cultural tem o objetivo de resguardar a história de um povo, 

sua formação e cultura. É antiga a preocupação da humanidade com seu patrimônio cultural.  

No Brasil, a tutela constitucional do patrimônio cultural está prevista nos artigos 215 

e 216 da Constituição da República de 1988,
8
 em que é possível extrair o significado de meio 

ambiente cultural.  

Pela análise dos dois artigos supracitados, constata-se que o legislador não quis 

proteger apenas o patrimônio cultural material (físico), mas também os bens culturais 

imateriais, quais sejam as manifestações culturais populares.  

O texto constitucional brasileiro optou por proteger o patrimônio cultural em sentido 

amplo, abrangendo o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.  

A legislação brasileira prevê alguns instrumentos legais e normativos relativos à 

cultura e ao meio ambiente cultural, dos quais merecem destaque: 

 Decreto-lei 25/1937 - que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional, regulamentando principalmente o instituto do tombamento;  

                                                 
8
 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  

§ 1º – O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional.  

§ 2º – A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 

étnicos nacionais.  

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural 

do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:  

I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  

II – produção, promoção e difusão de bens culturais;  

III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;  

IV – democratização do acesso aos bens de cultura;  

V – valorização da diversidade étnica e regional.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I – as formas de expressão;  

II -– os modos de criar, fazer e viver;  

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico–culturais;  

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico.  

§ 1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação.  

§ 2º – Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

§ 3º – A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

§ 4º – Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

§ 5º – Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos.  
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 Decreto-lei 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, prevê 

expressamente a possibilidade de desapropriação para preservação e conservação do 

patrimônio cultural; 

 Lei 3.924/1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos; 

 Lei 8.313/1991, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, 

cuja finalidade é a captação e a canalização de recursos para os projetos culturais - 

conhecida como Lei Rouanet; 

 Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividade lesivas ao meio ambiente – capitulando crimes contra o 

Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural; 

 Decreto 3.551/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

que constituem o patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial; 

 Lei 11.904/2009, que institui o Estatuto de Museus. 

 

1.1.1.4 Meio ambiente do trabalho  

 

O meio ambiente do trabalho constitui um local transformado pelo homem, por meio 

da construção de edificações e de demais intervenções com o objetivo de propiciar a 

realização de atividades industriais, agroprodutivas, entre outras. 

Nesse contexto muitos autores entendem que o meio ambiente do trabalho estaria 

incluído no meio ambiente artificial.  

Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas desempenham suas 

atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo 

equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que 

comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da 

condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, 

celetistas, servidores públicos, autônomos, etc.). (FIORILLO, 2007, p. 24) 
 

O meio ambiente do trabalho tem um objetivo específico, qual seja, tutelar a saúde e 

a segurança do trabalhador no seu ambiente do trabalho, motivo pelo qual recebeu regramento 

legal próprio e medidas protetivas apropriadas para o espaço laboral, merecendo ser tratado de 

forma independente do meio ambiente artificial.  
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O meio ambiente do trabalho tem como objeto as condições laborais dos 

trabalhadores relacionadas à salubridade do ambiente, tais como a exposição aos agentes 

insalubres como ruído, temperaturas extremas, produtos biológicos, entre outros, nas quais 

buscará formas de excluí-las ou neutralizá-las, de modo a cessar os riscos à saúde.  

Nos primórdios da produção capitalista, as atividades laborais eram realizadas por 

artesãos que desenvolviam seus trabalhos de forma manual ou com auxílio de pequenas 

ferramentas. Para tanto, contavam com o apoio de poucos assistentes, que laboravam com o 

interesse de aprender o ofício. 

Com o passar dos tempos, o surgimento das máquinas, o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de tecnologias, a necessidade de produção em massa para atender aos 

anseios crescentes da sociedade consumidora e a busca desenfreada pelo lucro, fez surgir 

grandes complexos industriais, que demandam um grande número de trabalhadores.  

Ocorre que os ambientes laborais, em sua maioria, não são dotados de equipamentos 

e mecanismos de segurança que permitam o desenvolvimento regular das atividades laborais.  

Além disto, a poluição do ar, gerada pelas emissões de gases nocivos à saúde 

humana, a exposição a produtos químicos, bem como as circunstâncias ambientais adversas, 

como calor ou frio excessivos, podem tornar tais ambientes extremamente nocivos à vida 

humana.  

Por isso, o meio ambiente do trabalho exige cuidados especiais. Daí o surgimento de 

normas internacionais de segurança e saúde no ambiente de trabalho – notadamente as 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho – e de normas internas, contidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nas Normas regulamentares do Ministério do 

Trabalho e Emprego, entre outras.  

As medidas protetivas ao meio ambiente do trabalho, por vezes, esbarram na 

impossibilidade ou desinteresse dos empresários em adotá-las, face aos altos custos ou à 

inconveniência relacionada à maximização da produção. Para tanto, o legislador adotou 

mecanismos de conscientização, fiscalização e controle das medidas que buscam a 

salubridade laboral, como: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; as 

inspeções dos auditores do Ministério do Trabalho e outros.  

Como parte do meio ambiente, o respeito aos princípios da prevenção, precaução e 

informação mostra-se imprescindível para que o local de trabalho seja propício à sadia 

qualidade de vida dos trabalhadores e da sociedade envolvida à sua volta. 
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A tutela constitucional do meio ambiente do trabalho resulta da análise sistemática 

do art. 7º, do art. 170 e do art. 225, inciso XXII da Constituição da República.
9
 

Conforme se denota dos referidos dispositivos constitucionais, busca-se assegurar à 

totalidade dos indivíduos o direito fundamental ao “meio ambiente equilibrado”, impondo-se 

ao poder público, nesse desiderato, o controle efetivo das “técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (art. 225, § 1º, 

inciso V). 

O art. 7º, XXII, por sua vez, assegura expressamente ser direito dos trabalhadores, no 

intuito de promover a melhoria de sua “condição social”, a “redução dos riscos inerentes ao 

trabalho”, enquanto o art. 170 fundamenta a ordem econômica na “valorização do trabalho 

humano” e condiciona o livre exercício das atividades privadas à “função social da 

propriedade” (inciso III), à “defesa do meio ambiente” (inciso VI) e ao “pleno emprego” 

(inciso VIII). 

No que tange aos objetivos deste estudo, ressalta-se que o trabalho realizado em 

ambientes subterrâneos, como minas, túneis e galerias é considerado potencialmente perigoso 

e expõe os trabalhadores a riscos de acidentes por desabamento, explosão, intoxicação por 

gases, temperaturas extremas, entre outros.
10

 No caso do trabalho em espaços confinados de 

redes subterrâneas de distribuição de energia, em regra, são ambientes insalubres e de alto 

potencial de acidentes com choque elétrico, o que exige a análise e prevenção dos riscos 

ocupacionais que colocam em risco a integridade física e a saúde dos trabalhadores. 

 

                                                 
9
 Constituição da República – Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: (...) 

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

III – função social da propriedade; 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  

(...) 

VIII – busca do pleno emprego;  (...) 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) 

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (...) (Grifamos.) 
10

 Para maiores informações sobre os riscos de controle de riscos de acidentes em ambientes de minas, consultar 

a obra “Engenharia ambiental subterrânea e aplicações”, de Vital F. N. Torres e Carlos Dinis da Gama. 

Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/publicacao/livros/EngenhariaAmbientalSubterranea.pdf>. Acesso em: 

20 jul. 2013. 
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1.2 Sustentabilidade ambiental urbana 

 

Constitui-se tarefa complexa conceituar sustentabilidade, ou desenvolvimento 

sustentável, cujo escopo vai além dos limites da presente dissertação. Contudo, para 

possibilitar a reflexão acerca do controle público do uso e ocupação do subsolo subterrâneo 

nas cidades e a delimitação do que seja sustentabilidade ambiental urbana, torna-se 

fundamental identificar alguns aspectos do caloroso debate sobre a definição de 

sustentabilidade ambiental. 

 

1.2.1 O conceito de Desenvolvimento Sustentável  

 

A expressão “desenvolvimento sustentável” foi cunhada a partir de estudos da 

Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, como uma resposta para a 

humanidade diante da crise social e ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda 

metade do século XX. A Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida pela norueguesa 

Gro Haalen Brundtland, no processo preparatório da Conferência das Nações Unidas – 

também chamada de “Rio 92” –, foi responsável pela elaboração do relatório que ficou 

conhecido como “Nosso Futuro Comum”. O relatório contém informações colhidas pela 

comissão ao longo de três anos de pesquisa e análise, destacando-se as questões sociais, 

principalmente no que se refere ao uso da terra, sua ocupação, suprimento de água, abrigo e 

serviços sociais, educativos e sanitários, além de administração do crescimento urbano. 

Conforme ficou expresso no relatório, “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p. 46). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi incorporado na Agenda 21, 

documento desenvolvido na Conferência “Rio 92”, e incorporado, também, em outras 

agendas mundiais de desenvolvimento e de direitos humanos, mas o conceito ainda está em 

construção segundo a maioria dos autores que escrevem sobre o tema, conforme se verificará 

a seguir. 

Nesse contexto, Sachs (1993) compreende que a sustentabilidade vai além da 

dimensão ambiental, propõe a eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica.  

Soto (2002) atenta para a dimensão social, política, cultural e econômica e propõe 

uma sociedade mais igualitária, na criação de condições de uma sociedade menos injusta. 
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Defende que só seria concretizado o desenvolvimento sustentável sem destruir os recursos 

naturais.  

Capra (1993) apresenta que uma dimensão é responsável por compartilhar um 

conjunto de princípios com todas as outras dimensões.  

Jacobi (1999) afirma que os pressupostos do ecodesenvolvimento e outras 

formulações desenvolvidas nos anos 70 conseguiram introduzir o tema ambiental no 

tradicional desenvolvimento econômico evidente na América Latina e, a partir deles, 

avançou-se na adoção de políticas ambientais mais estruturadas e consistentes. O enfoque do 

autor se insere nas dimensões sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais.  

Satterthwaite (2004) define desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade como 

sendo a resposta às necessidades humanas nas cidades com o mínimo ou nenhuma 

transferência dos custos da produção, consumo ou lixo para outras pessoas ou ecossistemas, 

hoje e no futuro. 

Todavia, a construção de Veiga para o desenvolvimento sustentável possui um viés 

ainda mais esclarecedor: 

 

Em meio a tantas linhas especulativas, o que parece se destacar é uma forte visão 

convergente de que as sociedades industriais estão entrando em uma nova fase de 

sua evolução. E que essa transição será tão significativa quanto aquela que tirou as 

sociedades europeias da ordem social agrária e levou-as à ordem social industrial. 

Ao mesmo tempo, as diversas versões sobre o ‘desenvolvimento sustentável’ 

parecem estar muito longe de delinear, de fato, o surgimento dessa nova utopia de 

entrada no terceiro milênio. Este é o enigma à espera de um Édipo que o desvende. 

(VEIGA, 2010, p. 208) 

 

Segundo o autor, o desenvolvimento sustentável é considerado um enigma que pode 

ser dissecado, mesmo que ainda não resolvido. Considera que o conceito de desenvolvimento 

sustentável é uma utopia para o século XXI, assim como o socialismo foi a utopia para o 

século XX, apesar de defender a necessidade de se buscar um novo paradigma científico 

capaz de substituir os paradigmas do “globalismo”. 

 

1.2.2 A ideia de Sustentabilidade Ambiental Urbana 

 

No que tange à ideia de sustentabilidade ambiental urbana a ser utilizada neste 

estudo, deve-se fazer maior esforço para construção desse conceito, haja vista o 

estabelecimento do debate.  

Para Henri Acselrad, os conceitos de sustentabilidade urbana têm variado de acordo 

com os interesses.  
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Em cada definição da ‘sustentabilidade urbana’ encontraremos, por certo, o embrião 

de diferentes projetos de futuro para as cidades (ACSELRAD, 2001). Tem-se 

observado, com efeito, a pretensão dos atores hegemônicos de fazer do discurso da 

sustentabilidade um meio de instaurar consensos simbólicos, buscando, em 

particular, costurar as cisões de um tecido social urbano crescentemente atravessado 

pelas contradições da globalização. Ora tecnifica-se o debate, tentando enquadrar a 

sustentabilidade nos propósitos de obtenção de cidades compactas, econômicas em 

espaço, matéria e energia, ora propugna-se o consenso como precondição para a 

construção de cidades duráveis, abdicando, consequentemente, de considerar as 

cidades enquanto espaço por excelência do debate público e da construção de 

mundos diversos e compartilhados. Neste quadro, a ‘sustentabilidade urbana’ tende 

a se reduzir a um artifício discursivo para dar às cidades um atributo a mais para 

atrair capitais através da dinâmica – via de regra predatória – da competição 

interurbana. (ACSELRAD, 2004, p. 35-36) 

 

Na definição de Henri Acselrad, existe na literatura, basicamente, dois tipos de 

tratamento para questão da sustentabilidade urbana:  

 

(...) um tratamento normativo, empenhado em delinear o perfil da ‘cidade 

sustentável’ a partir de princípios do que se entende por um urbanismo 

ambientalizado; e um tratamento analítico, que parte da problematização das 

condições sociopolíticas em que emerge o discurso sobre sustentabilidade aplicado 

às cidades (ACSELRAD, 2004, p. 26)  

 

A partir de argumentos diferentes (um parte da questão ambiental e outro da questão 

social e política), os dois tipos de tratamento para a questão tratam da busca de um ambiente 

mais sustentável para ser aplicado nas cidades. No entanto, segundo o autor, é com a união 

desses dois argumentos que se pode alcançar a sustentabilidade urbana.  

Segundo Acselrad, as seguintes questões discursivas têm sido associadas à noção de 

sustentabilidade: 

 

Diversas matrizes discursivas têm sido associadas à noção de sustentabilidade desde 

que o Relatório Brundtland a lançou no debate público internacional em 1987. Entre 

elas, podem-se destacar a matriz da eficiência, que pretende combater o desperdício 

da base material do desenvolvimento, estendendo a racionalidade econômica ao 

‘espaço não mercantil planetário’; da escala, que propugna um limite quantitativo ao 

crescimento econômico e à pressão que ele exerce sobre os ‘recursos ambientais’; da 

equidade, que articula analiticamente princípios de justiça e ecologia; da 

autossuficiência, que prega a desvinculação de economias nacionais e sociedades 

tradicionais dos fluxos do mercado mundial como estratégia apropriada a assegurar a 

capacidade de autorregulação comunitária das condições de reprodução da base 

material do desenvolvimento; da ética, que inscreve a apropriação social do mundo 

material em um debate sobre os valores de Bem e de Mal, evidenciando as 

interações da base material do desenvolvimento com as condições de 

continuidade da vida no planeta. (ACSELRAD, 1999, p.79) 
 

Dessa forma, na visão de Acselrad, a sustentabilidade urbana é a capacidade das 

políticas urbanas se adaptarem à oferta de serviços, à qualidade e à quantidade das demandas 
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sociais, buscando o equilíbrio entre essas necessidades de serviços urbanos e investimentos 

em estrutura. 

Para Sattherthwaite, a sustentabilidade urbana deve atingir a sociedade ou as 

condições de vida: 

 

(...) São atividades específicas dentro de áreas urbanas que devem ser sustentáveis- 

como no caso de mercados habitacionais sustentáveis e desenvolvimento territorial 

sustentável ou transporte sustentável, agricultura sustentável, modos de vida 

sustentáveis (...). (SATTHERTHWAITE, 2004, p. 164)  

 

Segundo Sattherthwaite, as cidades sustentáveis são ambientes onde há tratamento 

mais igualitário a todos, com preocupação com o meio ambiente e com a população que nela 

vive. São diversas propostas apresentadas por diferentes autores de múltiplas áreas, pois a 

sustentabilidade urbana é um conceito interdisciplinar e de difícil caracterização. Para atingir 

a aplicabilidade no meio urbano, depende de ações políticas, sociais e ambientais. 

Na visão de Pallamin et al (2002), faz-se necessário eliminar a injustiça social 

enfatizando a responsabilidade da comunidade no trato da cidade e das políticas públicas. 

Com a descentralização das políticas urbanas será possível o fortalecimento e o 

desenvolvimento local das comunidades e municípios. Portanto, reformas nesse sentido 

seriam muito bem-vindas, pois viabilizariam a concretização de ideais progressistas, tais 

como equidade, justiça social, redução do clientelismo e aumento do controle social sobre o 

Estado.  

Rattner (2001) defende a ideia de que o planejamento urbano deve ir além da definição 

de metas e objetivos, mas deveria ser ponto inicial de uma aliança política que estabelecesse 

os papéis dos diferentes atores sociais, um instrumento de democratização do processo de 

administração e expansão das cidades. 

Para esse autor, faz-se necessário que a comunidade se torne protagonista de sua 

história. Somente assim serão revistas as prioridades e as necessidades sociais discutidas pelos 

cidadãos. 

Na visão de Harvey (2000), a cidade não pode expandir somente em território 

ocupado. É necessária a formação de comunidades urbanas completas e finitas, privilegiando 

usos mistos, criando cidades dentro de cidades, onde o acesso seria facilitado e as distâncias 

encurtadas. Portanto, para alcançar a cidade sustentável é necessário um novo modelo de 

planejamento urbano, que privilegie o pensamento sistêmico, englobando a superfície e o 

subterrâneo urbano. 
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Para efeitos da presente dissertação, pretende-se considerar como sendo cidade 

sustentável aquela capaz de evitar a degradação ambiental, reduzir a desigualdade social, 

prover seus habitantes de um ambiente construído saudável e seguro, bem como construir 

pactos políticos com participação social e ações de cidadania que permitam enfrentar desafios 

presentes e futuros. 

 

1.3 Princípios gerais ambientais e sua aplicabilidade à gestão do subsolo urbano 

 

Preliminarmente, destaca-se que, uma vez que o presente estudo versa sobre a 

existência do Direito Ambiental na ocupação do subsolo urbano, faz-se necessário examinar 

os princípios gerais ambientais, de modo a afirmar sua força normativa e implicações 

jurídicas, na perspectiva para a gestão do espaço subterrâneo urbano, no sentido de incorporar 

esses princípios nas diretrizes ambientais da legislação e das políticas urbanas. Esclarece-se 

que, como a perspectiva da presente pesquisa é o Direito Ambiental, não se adentrará à 

análise principiológica relativa aos instituto do Direito Urbanístico, cuja disciplina somente 

auxiliará como referencial para a compreensão dos elementos abordados. 

O que se pretende não é o estudo aprofundado da principiologia informadora do 

Direito Ambiental, por isso limita-se apenas ao apontamento de alguns dos diversos elencos 

adotados pela doutrina. Sua abordagem na pesquisa é orientada, em verdade, pela 

aplicabilidade dos princípios gerais ambientais positivados no quadro jurídico normativo 

brasileiro como aporte teórico no trato do inter-relacionamento entre gestão urbana e gestão 

ambiental. Portanto, será elencada uma seleção dos princípios que se entende de especial 

relevância para a tutela do meio ambiente urbano, considerados vinculantes para a 

interpretação e aplicação dos mecanismos e instrumentos jurídicos concernentes.  

Ademais, em uma sociedade caracterizada pelo risco, como demonstra Beck (2011), 

é urgente a aplicação dos Princípios do Direito Ambiental como forma de evitar que esse risco 

seja tão monstruoso e incontrolável. A ameaça trazida pela sociedade de risco trouxe, por 

outro lado, a preocupação em proteger a nós mesmos e às gerações futuras, dotando as ações 

de um mínimo de previsibilidade de efeitos. 

Do critério de análise adotado, resultou o seguinte rol de Princípios do Direito 

Ambiental: Desenvolvimento Sustentável; Obrigatoriedade da Intervenção Estatal; Prevenção; 

Precaução; Informação; Solidariedade Intergeracional; Educação Ambiental; Participação; 

Poluidor Pagador; e Usuário Pagador – o que não significa que a análise da inter-relação entre 

meio ambiente e urbanismo não possa ser estendida aos demais princípios identificados 
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doutrinariamente. Assume-se, desta feita, postura focada nos objetivos primeiros da pesquisa 

em detrimento de análise exaustiva de conteúdo e mecanismos de implementação, ainda que 

sob risco de alvo de crítica fundada no argumento da análise superficial. 

 

1.3.1 Conceito de Princípio 

 

Os princípios como normas jurídicas com alto grau de abstração são expectativas de 

comportamento para justificação e a aplicação de direito. Segundo Ronald Dworkin:  

 

Quando uma lei (ou Constituição) é obscura em algum ponto, porque algum termo 

crucial é impreciso ou uma sentença é ambígua, os juristas dizem que a lei deve ser 

interpretada, e aplicam o que chamam ‘técnicas de interpretação da lei’. A maior 

parte da literatura presume que interpretação de um documento consiste em 

descobrir o que seus autores (os legisladores ou os constituintes) queriam dizer ao 

usar as palavras que usaram. Mas os juristas reconhecem que, em muitas questões, o 

autor não teve nenhuma intenção e que, em outras, é impossível conhecer sua 

intenção. Alguns juristas adotam uma posição mais cética. Segundo eles, sempre que 

os juízes fingem estar descobrindo a intenção por trás de alguma legislação, isso é 

apenas uma cortina de fumaça atrás da qual eles impõem sua própria visão acerca do 

que a lei deveria ter sido. (DWORKIN, 2001, p. 219-220) 

 

Os conceitos exprimem sentido. Mostram-se a própria razão fundamental de ser das 

coisas jurídicas, convertendo-se em axiomas. Os princípios constituem mandamentos 

nucleares fundamentais. São pedras basilares dos sistemas políticos dos Estados civilizados, 

sendo adotados internacionalmente como fruto da necessidade de uma ecologia equilibrada.  

Para Beatriz Souza Costa (2010) existem na doutrina brasileira incontáveis conceitos 

de princípios que às vezes levam ao mesmo caminho. Miguel Reale assim define:  

 

Princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerces ou de 

garantia a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a 

dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas 

proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são 

assumidos como fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, 

como seus pressupostos necessários. (REALE,1986, p. 60) 

 

Na doutrina de Gomes Canotilho: 

 

Princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, compatíveis com 

vários graus de concretização, consoantes os condicionalismos fáticos e jurídicos. 

Permitem o balanceamento de valores e interesses, consoante o seu peso e 

ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes. (CANOTILHO, 1993, 

p. 166-168) 
 

Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio é por definição: 
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(...) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição que se 

irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para 

sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes 

partes componentes do todo unitário que há por nome sistema positivo. Violar um 

princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. (MELLO, 1980, 

p. 230) 

 

Serão abordados a seguir, alguns dos princípios do Direito Ambiental, reputados 

como importantes à gestão ambiental do subsolo urbano, encontrados na Constituição da 

República de 1988, no direito internacional e na legislação ambiental, de uma forma geral. 

 

1.3.2 Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

Histórica e publicamente, o termo “desenvolvimento sustentável”, apareceu em 

meados de agosto de 1979, quando da realização do Simpósio das Nações Unidas sobre a 

inter-relação existente entre Recurso, Ambiente e Desenvolvimento. Desde então, diversos 

pesquisadores e estudiosos, forjaram outros termos com elementos conformes, que 

comumente se encontram na literatura, aplicando-se por vezes entendimento diversificado e 

incongruente. 

Já o termo “sustentabilidade ambiental”, vem se expandindo especificamente para 

demonstrar uma ideia precisa, de uma forma de desenvolvimento sustentável 

economicamente, com a inclusão da qualidade e condição de vida não somente do homem, 

mas de todo o ambiente em que habita. 

Para se encontrar esta alquimia é que a discussão ambiental tomou novos rumos, 

partindo inicialmente de pequenas ações individuais para uma calorosa argumentação política, 

hoje de cunho mundial, ultrapassando as fronteiras territoriais e procurando tanto uma 

proteção de recursos da biosfera quanto do espaço. 

Em que pese um “ecodesenvolvimento sustentável”, em prol de uma melhor 

qualidade de vida, há de se lembrar, que o processo de desenvolvimento sustentável tem 

expandido seus horizontes, seja na proteção da raça humana, bem como em todo o patrimônio 

histórico, científico e cultural presente no ambiente. O tratamento da proteção do meio 

ambiente deixou de ser visto como prática jurisdicional passando a ser considerada obra de 

Justiça Social, transcendendo perspectivas antes consideradas inatingíveis e mensuradas 

erroneamente. 
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Assim sendo, com a tutela jurídica baseada na necessidade de preservação não só da 

natureza, mas do meio ambiente como um todo e para futuras gerações, é que a crescente 

preocupação com o ambiente à nossa volta, vem tomando forma, pautado essencialmente pelo 

princípio do Desenvolvimento Sustentável, bem como os demais princípios norteadores do 

Direito Ambiental. 

Necessário é que se ultrapasse a utilização dos princípios do direito ambiental, 

criando-se uma cadeia de valores destinados à proteção dos recursos ambientais, sob pena de 

esgotamento destes mesmos no futuro. 

Não resta dúvida da ocorrência do dano ambiental causado pelo desenvolvimento 

industrialista desenfreado. Entretanto, a abstração casuística, a necessidade de se tutelar a 

proteção do meio ambiente, veio de encontro a uma nova era de interdisciplinaridade, que 

regularmente aplicada, na busca de uma proteção ambiental, compatibilizando o 

desenvolvimento sustentável com uma sustentabilidade ambiental certamente trará medidas 

eficazes que servirão de anteparo para uma aplicação racional dos recursos naturais em busca 

de uma qualidade de vida essencialmente humana. 

Há de se considerar a proteção ao meio ambiente como parte integrante do processo 

de desenvolvimento sustentável, ou seja, esse princípio destaca a necessidade de se refletir a 

variável ambiental na tomada de decisões.  

Conforme relatado no item anterior que discutiu a sustentabilidade ambiental urbana, 

o Relatório Brundtland conceitua o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p. 46). 

O Report, relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais 

reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adaptado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do 

uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

O documento aponta ainda para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os 

padrões de produção e consumo vigentes.  

Conforme Juarez Freitas, a sustentabilidade consiste em assegurar, hoje, o bem-estar 

físico, psíquico e espiritual, sem inviabilizar o multidimensional bem-estar futuro:  

 

A sustentabilidade trata-se de princípio constitucional que determina, 

independentemente de regulamentação legal, a regulamentação do Estado e da 

sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 
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socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e 

precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e 

espiritual, em consonância homeostática com o bem de todos. (FREITAS, 2011, p. 

41) 

Assim, o Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades, podendo também ser empregado com o significado de melhorar a qualidade de 

vida humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas.  

Esse princípio parte do pressuposto de que a sociedade humana não se limita às 

gerações presentes, sendo que tornarem-se escassos é uma característica dos recursos naturais, 

que necessitam ser preservados. 

 

1.3.3 Princípio da Obrigatoriedade da Intervenção Estatal 

 

Conforme se extrai da Declaração de Estocolmo (ONU, 1972): “Deve ser confiada às 

instituições nacionais competentes a tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização 

dos recursos ambientais dos Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente”. 

Já a Declaração do Rio de Janeiro (ONU, 1992), em seus 27 princípios, menciona 

pelo menos vinte vezes os termos “Estados”, dizendo no Princípio 11: “Os Estados deverão 

promulgar leis eficazes sobre o meio ambiente”. 

A intervenção do Estado na proteção ao meio ambiente é indispensável para a defesa 

e a preservação do habitat e todos bens materiais e imateriais ali inseridos. A atividade dos 

órgãos e agentes estatais na promoção da preservação da qualidade ambiental passa a ser, 

consequentemente, de natureza compulsória, inclusive por determinação legislativa.  

Pelo instrumento intitulado Princípio da Obrigatoriedade da Intervenção, podemos 

afirmar que se trata da obrigatoriedade do Estado ante a aplicação das normas ambientais de 

ordem pública. 

Esse é o entendimento, sobre a possibilidade da intervenção estatal, no caso de 

omissão da aplicação da lei, seja para propositura de ação civil pública, ação popular 

ambiental ou oferecimento de denúncia substitutiva, entretanto, conforme prescreve a Magna 

Carta, se houver ausência do Poder Público, cabe à sociedade, por meio de seus cidadãos, 

exercer o Direito de Intervenção, visando a proteção ao meio ambiente. 

No que tange à responsabilidade estatal na gestão urbana, Edésio Fernandes destaca a 

nova ordem jurídico-urbanística instituída desde os meados da década de 1980 no Brasil. 

Destaca o autor que: 
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Em todos os níveis governamentais, cabe a todos os atores sócio-políticos e agentes 

institucionais interessados na questão urbana defender, ampliar e aprimorar a nova 

ordem jurídico-urbanística que vem sendo sistematicamente criada no Brasil desde o 

processo de abertura política, e mais especialmente desde as promulgações da 

Constituição da República de 1988 e do internacionalmente aclamado Estatuto da 

Cidade, de 2001. (FERNANDES, 2006, p. 6) 

 

Na visão de Paulo Affonso Leme Machado, a gestão do meio ambiente não é matéria 

que diga respeito somente à sociedade civil, ou uma relação entre poluidor e vítimas da 

poluição. Os países, tanto no Direito interno como no Direito internacional, têm que intervir 

ou atuar. 

 

Os Estados têm o papel de guardiães da vida, da liberdade, da saúde e do meio 

ambiente. Garantir a liberdade responsável: liberdade para empreender, liberdade 

para descobrir e aperfeiçoar tecnologias, liberdade para produzir e comercializar, 

sem arbitrariedades ou omissões dos estados, liberdade que mantém a saúde dos 

seres humanos e a sanidade do meio ambiente. (MACHADO, 2007, p. 98) 

 

No que tange à atuação do controle ambiental do espaço subterrâneo nas cidades pelo 

Estado, é fundamental a articulação da União, Estados e Municípios no sentido de assumir a 

sua responsabilidade pela proteção do subsolo urbano, conhecer e intervir no controle de uso e 

acesso e na proposição de medidas de segurança para evitar danos ao meio ambiente e à 

população em geral.  

 

1.3.4 Princípio da Prevenção 

 

O princípio da prevenção é um dos mais importantes no direito brasileiro, pois os 

danos, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Como reparar grandes catástrofes 

como Chernobyl e os recentes derramamentos de material radioativo no Japão? Como 

recuperar a natureza degradada ou as vidas perdidas? A História recente é farta em grandes 

desastres ecológicos que, além dos danos materiais, ceifaram vidas e transformaram a 

natureza. 

Diante da impotência do homem de trabalhar com a prevenção e da incapacidade de 

restabelecer o desequilíbrio promovido pelos acidentes, a Conferência de Estocolmo de 1972 

tratou de colocar o Princípio da Prevenção como objeto de apreço e como “pedra de toque” do 

Direito Ambiental.  

A Constituição do Brasil, no artigo 225, caput, adotou-o como princípio expresso: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 1988) 

 

Para Édis Milaré (2011, p. 1071), “na prática, o princípio da prevenção tem como 

objetivo impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de medidas 

acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras”. 

O princípio da prevenção deve ser pensado juntamente com a consciência ecológica 

que deve ser desenvolvida por meio de educação ambiental. Entretanto, nossa realidade 

brasileira, infelizmente, ainda não é dotada da consciência ecológica. São rios, córregos e 

lagoas que ainda recebem dejetos do esgoto urbano. São famílias inteiras morando em 

situações de risco. 

A efetiva prevenção do dano deve ser um papel do Estado na punição correta do 

poluidor, pois se torna um impulso negativo. Conforme assegura Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo, para isso o Estado criou mecanismos de prevenção: 

 

Observamos instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA), 

o manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas etc. 

Importante refletir que o denominado Fundo de Recuperação do Meio Ambiente 

passa a ser um mal necessário. (FIORILLO, 2009, p. 55) 

 

Com relação à ocupação do espaço subterrâneo, a experiência na implantação de 

túneis e redes de metrô subterrâneo e galerias, a instalação de redes de energia elétrica e de 

telecomunicações, rede de distribuição de gás, por exemplo, já é suficiente para identificar a 

necessidade de impor medidas de planejamento e controle, bem como a exigência pelo poder 

público de equipamentos mais seguros e o monitoramento dos riscos ambientais como fontes 

de prevenção, visando a coexistência de diferentes tipos de intervenções subterrâneas, sem 

que haja risco de acidentes e contaminação do subsolo. 

 

1.3.5 Princípio da Precaução 

 

Enquanto a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela ciência, a 

precaução vai além, alcançando também as atividades sobre cujos efeitos ainda não haja uma 

certeza científica. 

O princípio da prevenção é basilar no direito ambiental, concernindo à prioridade que 

deve ser dada a medidas que evitem o nascimento de atentado ao ambiente, de modo a reduzir 
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ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade. Diante da pouca valia da 

reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a 

melhor solução. 

Muitos danos são compensáveis, mas tecnicamente irreparáveis. Por ocasião da 

realização da Eco 92 adotou-se em seu ideário o conhecido princípio da precaução. Neste 

sentido dispõe o Princípio 15 da Declaração de Princípios da Rio-92: 

 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve 

ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis 

para prevenir a degradação ambiental. (CNUMAD, 1992) 

  

Para Paulo de Bessa Antunes, a aplicação e tal princípio, entretanto, não pode ser 

realizada de maneira simplista, pois existe uma complexa relação entre progresso científico, 

inovação tecnológica e risco. Para o autor: 

 

O Princípio da precaução é aquele que determina que não se produzam intervenções 

no meio ambiente antes de ter certeza de que estas não serão adversas para o meio 

ambiente. É evidente, entretanto, que a qualificação de uma intervenção como 

adversa está vinculada a um juízo de valor sobre a qualidade da mesma e a uma 

análise de custo/benefício do resultado da intervenção projetada, Isto deixa claro que 

o princípio da precaução está relacionado ao lançamento no ambiente de substâncias 

desconhecidas ou que não tenham sido suficientemente estudadas. (ANTUNES, 

2002, p. 35) 

 

A aplicação do Princípio da Precaução pressupõe a atuação do Estado na 

implantação de políticas públicas de proteção ambiental. Para Afrânio Nardy: 

 

Em sede de formulação e implementação de políticas públicas ambientais, não basta 

afastar a possibilidade concreta de dano ambiental, é preciso que tais políticas 

orientem-se no sentido de não estabelecerem situações das quais venha surgir a 

probabilidade dessa espécie de dano. (NARDY, 2003, p. 174) 

 

Para Paulo Affonso Leme Machado (2007), ao aplicar o Princípio da Precaução, os 

governos encarregam-se de organizar a repartição da carga dos riscos tecnológicos, tanto no 

espaço como no tempo. Numa sociedade moderna, o Estado será julgado pela sua capacidade 

de gerir riscos. 

Em relação aos potenciais usos do subsolo urbano, tem-se pelo Princípio da 

Precaução, a necessidade de intensificar os estudos de impacto ambiental, principalmente 

aqueles relativos à contaminação do lençol freático, aos riscos geológicos de desabamento, 
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risco de incêndios e explosões, entre outros, antes de se pensar em autorizar a ocupação desse 

espaço. 

 

1.3.6 Princípio da Informação 

 

O Texto Maior, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI, afirma que para assegurar a 

efetividade do direito ambiental o Poder Público deve promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Nas palavras de Celso Antônio Machado Fiorillo (2010, p. 57), “A informação ambiental é 

corolário do direito de ser informado, previsto nos arts. 220 e 221 da Constituição da 

República”. 

Paulo Affonso Leme Machado, ao dissertar sobre o Princípio da Informação assim 

afirma: 

 

A Declaração do Rio de Janeiro, em uma das frases do Princípio 10, afirma que, no 

nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao 

meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações 

sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades. (MACHADO, 2007, p. 

86) 

 

Acrescenta, ainda, o autor que “a informação serve para o processo de educação de 

cada pessoa e da comunidade, mas a informação visa, também, a dar chance à pessoa 

informada de tomar posição ou pronunciar-se sobre a matéria informada” (MACHADO, 

2007, p. 88). 

No que tange ao espaço subterrâneo nas cidades, sujeito à contaminação e ao risco de 

acidentes, para opinar, optar e decidir, ou seja, para fazer escolhas razoáveis, é fundamental 

que as pessoas tenham acesso à informação. Informações quanto aos riscos existentes e, 

principalmente, quanto à real fiscalização do Estado, o controle do risco e as medidas de 

prevenção contra acidentes promovidos pelos empreendedores. Somente com acesso à 

informação poderá o cidadão ter condições de atuar, de articular mais eficazmente desejos e 

ideias e de tomar parte ativa nas decisões que lhe interessam diretamente, como decidir sobre 

a utilização do subsolo urbano. 

 

1.3.7 Princípio da Participação 
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Para Paulo Affonso Leme Machado (2007, p. 90), “a participação popular, visando à 

conservação do meio ambiente, insere-se num quadro mais amplo da participação diante dos 

interesses difusos e coletivos da sociedade”. 

Édis Milaré esclarece sobre o Princípio da Participação:  

 

O princípio da participação comunitária expressa a ideia de que, para a resolução 

dos problemas do ambiente, deve ser dada especial ênfase à cooperação entre o 

Estado e a sociedade, através da participação dos diferentes grupos sociais na 

formulação e na execução da política ambiental. Isto vale para os três níveis da 

Administração Pública. (MILARÉ, 2011, p. 1080) 

 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo assegura que o fato da administração do bem ficar 

sob a custódia do Poder Público não afasta o dever do povo de atuar na conservação e 

preservação do direito. E assim, continua o autor: 

 

O princípio da participação constitui ainda um dos elementos do Estado Social de 

Direito, porquanto todos os direitos sociais são a estrutura essencial de uma saudável 

qualidade de vida, que, como sabemos, é um dos pontos cardeais da tutela 

ambiental. (FIORILLO, 2010, p. 56) 

 

O Princípio 10 da Declaração do Rio, de 1992, no que tange à participação popular 

na defesa do meio ambiente estabeleceu: 

 

A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo 

deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades 

perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar em 

processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a 

conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de 

todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, 

inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos. (CNUMAD, 

1992) 

 

A Constituição de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou a participação 

comunitária na proteção e preservação do meio ambiente, ao impor ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

De acordo com Milaré (2011, p. 1081), “o direito à participação pressupõe o direito 

de informação e está a ele intimamente ligado”. Para a implementação da participação devem 

ser levados em conta dois elementos: a informação e a educação ambiental. Esses elementos 

se complementam, afinal só participa quem tem informação e só preserva quem tem 

consciência ambiental. 
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A Lei nº 10.257/ 2001 (Estatuto da Cidade) incorporou, efetivamente, o Princípio da 

Participação no Capítulo IV – Da Gestão Democrática da Cidade.
11

 

Portanto, à luz dos Princípios da Informação e da Participação, a gestão participativa 

do subsolo urbano somente será uma realidade com a democratização das informações, 

fazendo os cidadãos saírem de um estatuto passivo de beneficiários para partilhar da 

responsabilidade com o Poder Público na gestão dos interesses da coletividade.  

 

1.3.8 Princípio da Solidariedade Intergeracional 

 

Também conhecido como Princípio da Equidade ou Princípio do Acesso Equitativo 

aos Recursos Naturais, o Princípio da Solidariedade Intergeracional tem ligações com a 

proteção do espaço subterrâneo, por que é um dos fundamentos para a instituição de um 

marco jurídico que venha possibilitar a ocupação do subsolo sem comprometer o direito das 

gerações futuras de fazer uso desse ambiente. “As presentes gerações não podem deixar para 

as futuras gerações uma herança de déficits ambientais ou do estoque de recursos e benefícios 

inferiores aos que receberam das gerações passadas” (SAMPAIO, 2003, p. 53). 

A Constituição de 1988 conferiu não só à coletividade presente, mas às futuras 

gerações a titularidade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. (grifamos) 

 

Para Édis Milaré (2011) a solidariedade subdivide-se em sincrônica (exercida para as 

gerações presentes, em tempo real) e diacrônica (aquela que se reflete no tempo, 

intergeracional).  

                                                 
11

 CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 

instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º 

desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, 

da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela 

Câmara Municipal. 

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e 

significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de 

modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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No entendimento de Norberto Bobbio (1992) o próprio direito ambiental é um direito 

de solidariedade. Para o autor, trata-se da terceira geração de direitos (os direitos de primeira 

geração são as liberdades civis; os de segunda geração são os direitos sociais). 

Esse também tem sido o entendimento do judiciário brasileiro, conforme julgado do 

Supremo Tribunal Federal: 

DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. - O 

direito à integridade do meio ambiente – típico de terceira geração – constitui  

prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, 

não ao  indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 

verdadeiramente mais  abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os 

direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as 

liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os 

direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se 

identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio 

da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 

titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 

consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 

essencial inexauribilidade. Considerações doutrinárias. (BRASIL, 1995) 

 

O princípio da solidariedade Intergeracional tem como objetivo a justiça entre as 

gerações. Essa justiça se relaciona, entre outros aspectos, à igualdade de oportunidade de 

desenvolvimento socioeconômico no futuro, somente possível com a responsabilidade no 

usufruto do meio ambiente e de seus recursos no presente. 

 

1.3.9 Princípio da Educação Ambiental 

 

Esse princípio está expresso no art. 225, parágrafo 1º, inciso VI da Constituição.  

 

Art. 225 (...) 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (...). (BRASIL, 1988) 

 

Anterior à Constituição da República, a Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, já atentava para a importância da 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, com 

o objetivo de capacitá-la para uma participação ativa na defesa do meio ambiente. O art. 4º, 

inciso V da Lei nº 6.938/1981, estabelece que o Poder Público visará a difusão de tecnologias 

de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 
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de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 

equilíbrio ecológico.  

A Conferência sobre Meio Ambiente Humano reunida em Estocolmo, em junho de 

1972, e a ECO-92 abordavam a importância da Educação Ambiental para a formação de uma 

consciência ecológica e uma organização da convivência humana no planeta. 

Assim, com a promulgação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, o Brasil 

destacou-se como o primeiro país da América Latina a ter uma política nacional 

especificamente voltada para a Educação Ambiental. 

A educação visa conscientizar o povo da necessidade da preservação ambiental, 

afinal é o povo o titular do direito ao meio ambiente. 

Educar, afirma Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

Significa reduzir os custos ambientais, à medida que a população atuará como 

guardiã do meio ambiente; efetivar o princípio da prevenção; fixar a ideia de 

consciência ecológica, que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas; 

incentivar a realização do princípio da solidariedade, no exato sentido que perceberá 

que o meio ambiente é único, indivisível e de titulares indetermináveis, devendo ser 

justa e distributivamente acessível a todos; efetivar o princípio da participação, entre 

outras finalidades. (FIORILLO, 2010, p. 58) 

 

Comentando acerca do conteúdo desejável das leis municipais de proteção ao meio 

ambiente urbano, Toshio Mukai (2010), apoiado na Política Nacional de Educação 

Ambiental, expressa a importância de a lei dispor sobre a obrigatoriedade da educação 

ambiental. 

De fato, a educação ambiental decorre do princípio da participação. Ao considerar o 

potencial dos riscos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas no subsolo urbano, a 

educação ambiental torna-se fundamental para que o cidadão, bem informado e ciente da sua 

responsabilidade, possa atuar na efetivação do Direito Ambiental. 

 

1.3.10 Princípio do Poluidor Pagador 

 

O princípio do poluidor pagador visa evitar a ocorrência de danos ambientais e, se 

ocorrido, visa a sua reparação. 

Conforme se extrai da doutrina de Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2010), o 

princípio adveio da Recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em maio de 1972, assim definido, amparado pela Comunidade 

Econômica Europeia:  
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As pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo direito público ou pelo direito 

privado, devem pagar os custos das medidas que sejam necessárias para eliminar a 

contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado pelos padrões ou medidas 

equivalentes que assegurem a qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder 

Público competente. (FIORILLO, 2010, p. 59) 

 

Chris Wold na sua obra Princípios de Direito Ambiental, afirma:  

 

O princípio do poluidor pagador pode ser compreendido como um mecanismo de 

alocação da responsabilidade pelos custos ambientais associados à atividade 

econômica. Em essência, portanto, este princípio fornece o fundamento dos 

instrumentos de política ambiental de que os Estados lançam mão para promover a 

internalização dos custos ambientais vinculados à produção e comercialização de 

bens e serviços. (WOLD, 2003, p. 23) 

 

Para Edis Milaré, o princípio não objetiva tolerar a poluição mediante um preço, nem 

se limita apenas a compensar os danos causados, mas evitar o dano ambiental. Segundo o 

autor: 

 

Nesta linha, o pagamento pelo lançamento de efluentes, por exemplo, não alforria 

condutas inconsequentes, de modo a ensejar o descarte de resíduos fora dos padrões 

e das normas ambientais. A cobrança só pode ser efetuada sobre o que tenha 

respaldo na lei, pena de se admitir o direito de polir. Trata-se do princípio poluidor-

pagador (polui, paga os danos), e não pagador-poluidor (pagou, então pode poluir). 

Essa colocação gramatical não deixa margem a equívocos ou ambiguidades na 

interpretação. (MILARÉ, 2011, p. 1075) 

 

A Declaração do Rio, de 1992, dispôs no Princípio 16: 

 

As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a internalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta o critério de que o 

causador da contaminação deveria, por princípio, arcar com os seus respectivos 

custos de reabilitação, considerando o interesse público, e sem distorcer o comércio 

e as inversões internacionais. (CNUMAD, 1992) 

 

A Constituição da República, no artigo 225, parágrafo 3º, aduz que as condutas 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

Vale observar que a órbita repressiva do princípio do poluidor-pagador há incidência 

da responsabilidade civil, porquanto o próprio pagamento resultante da poluição não 

possui caráter de pena, nem de sujeição à infração administrativa, o que, por 

evidente, não exclui a cumulatividade destas, como prevê a Constituição da 

República. 

Com isso, é correto afirmar que o princípio do poluidor-pagador determina a 

incidência e aplicação de alguns aspectos do regime jurídico da responsabilidade 

civil aos danos ambientais:  
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a) a responsabilidade civil objetiva;  

b) prioridade da reparação específica do dano ambiental; e  

c) solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente.  

(FIORILLO, 2010, p. 61) 

 

Acentua Paulo Afonso Machado (2007, p. 63) que “o ‘poluidor-que-deve-pagar’ é 

aquele que tem o poder de controle (inclusive poder tecnológico e econômico) sobre as 

condições que levam à ocorrência da poluição, podendo, portanto, preveni-las ou tomar 

precauções para evitar que ocorram”. 

Assim, ao considerar a gestão do espaço subterrâneo dos centros urbanos, o princípio 

do poluidor pagador deve ser entendido em outra órbita como o dever de arcar com as 

despesas de prevenção contra acidentes e danos ao meio ambiente que as atividades ali 

desenvolvidas possam ocasionar.  

 

1.3.11 Princípio do Usuário Pagador 

 

Diferentemente do Princípio do Poluidor Pagador, que tem como característica a 

punição e reparação do dano ambiental, no Princípio do Usuário Pagador, de algum modo 

complementar ao primeiro, pressupõe-se que deve haver contrapartida remuneratória pela 

outorga do direito de uso de um recurso natural. O Princípio surge da lógica do pagamento 

por serviços ecológicos como incentivo à conservação, de forma a evitar o “custo zero”. 

Para Paulo Afonso Machado (2007, p. 61), “o uso gratuito dos recursos naturais tem 

representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do 

recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada”.  

Na visão de Edis Milaré:  

 

Trata-se, com efeito, sob uma perspectiva própria do sistema capitalista, de 

mecanismo criado justamente para evitar que a degradação do meio ambiente e a 

escassez dos recursos naturais acarretem prejuízos econômicos e, ate mesmo, 

inviabilizem alguns processos produtivos. (MILARÉ, 2011, p. 1076) 

 

Com efeito, o Principio do Usuário Pagador tem como fundamento o fato de que os 

bens ambientais, mesmos aqueles de propriedade particular, constituem patrimônio da 

coletividade. 

Neste sentido o STF já enfrentou esse debate na ADI 3378/DF: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS 

§§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 

CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 
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IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO 

AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 1. 

O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 

9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que 

previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da 

natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, 

por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres 

aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da 

compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser 

dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica 

o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada 

da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade 

econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação 

ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para 

atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos 

benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em 

sua higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por 

cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º do 

art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é de ser 

fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o 

contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 

custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. (BRASIL, 2008) 

 

Na gestão do espaço subterrâneo urbano, a cobrança pelo uso e ocupação deve levar 

em conta que, aparentemente invisível, esse espaço é um recurso nobre e tem uma função 

ambiental e econômica fundamental. Assim, o usuário deve pagar pelo uso e ocupação, sendo 

a renda gerada revertida à população, contribuindo para melhorar a condição de vida da 

coletividade. 
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2 O SUBSOLO COMO BEM JURÍDICO AMBIENTAL E A TUTELA PARA A 

   SUSTENTABILIDADE 

 

A seguir serão apresentados aspectos jurídicos presentes na legislação brasileira para 

proteção do subsolo. 

 

2.1 Espaço subterrâneo urbano – bem público de uso especial 

 

Sob a égide da Constituição da República de 1988, o solo e o subsolo no Brasil 

passaram a obedecer a relações jurídicas que vão além dos interesses individuais, impondo 

limitações ao uso privado desses espaços em favor das necessidades e usos comuns pela 

população, passando a ter natureza jurídica de bens ambientais, nos termos do art. 3º, inciso 

V, da Lei nº 6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente, com redação dada pela Lei nº 

7.804/1989. 

 

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora. 

 

Por sua vez, nos ditames do Código Civil de 2002, o seu art. 98 dispõe que são bens 

públicos todos aqueles de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito 

público interno. O art. 99 do Código Civil classifica os bens públicos e o art. 100 prescreve a 

inalienabilidade dos bens públicos de uso comum e de uso especial, a saber: 

 

Art. 99. São bens públicos: 

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias; 

III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 

direito privado. 

 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são 

inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 

determinar. 

 

Nada obstante, para classificação da natureza de bem público do subsolo urbano 

deve-se levar em conta os objetivos e a forma de ocupação dessas áreas subterrâneas, 
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geralmente utilizado para instalação de equipamentos de infraestrutura de energia, 

telecomunicações, transporte subterrâneo e outros usos que serão detalhados mais adiante.  

Portanto, não há como considerar o espaço subterrâneo como sendo de uso comum 

do povo, onde não é possível o uso privativo pelo particular, haja vista que sua utilização se 

dá por intermédio de técnicas apropriadas e poderá ser realizada pelo empreendedor privado, 

ainda que seja pela cobrança de preço público ou tarifa pelo uso comum de um determinado 

bem público. 

Outrossim, para ser caracterizado como bem público de natureza dominical deve-se 

pressupor que são bens que não estão destinados a uma finalidade pública comum e nem a 

uma especial. Esse, definitivamente, não é o caso das áreas subterrâneas urbanas, haja vista 

que o uso e ocupação do subsolo têm sido cada vez mais utilizados para a realização de 

instalação de equipamentos de infraestrutura, conforme mencionado. 

Já os bens de uso especial, conforme leciona Marçal Justem Filho (2005, p. 704), são 

bens destinados ao “cumprimento das funções públicas”, têm utilização restrita e não podem 

ser utilizados livremente pela população. São usados na prestação dos serviços públicos, pela 

Administração, direta e indiretamente, ou por particular incumbido desse objetivo, mediante a 

submissão de regras e exigências do poder público. Semelhante aos bens de uso comum do 

povo, os bens de uso especial também são inalienáveis enquanto permanecer esta condição. 

Dessa forma, as diversas obras localizadas no espaço público do subsolo urbano, 

bem como os vários serviços e infraestruturas instalados nas áreas subterrâneas dos 

municípios, conforme será detalhado posteriormente, caracterizam esse espaço como sendo de 

natureza de bem público de uso especial, sendo, portanto, necessária a outorga de direito de 

uso pelo poder público municipal. 

 

2.2 A tutela constitucional do subsolo para efeitos dos recursos minerais    

      economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis 

 

Para fins de estabelecer premissas do Direito Subterrâneo, necessário abordar alguns 

aspectos do tratamento jurídico do subsolo para o Direito Minerário que, apesar de focar a 

exploração dos recursos minerais, impõe normas de utilização do espaço subterrâneo onde se 

localizarem as jazidas.  

Para William Freire (2009), usualmente o subsolo é denominado como a parte 

inferior do solo. No entanto, para os efeitos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 
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1967, que estabelece o Código de Mineração, o subsolo é concebido como camadas 

geológicas mineralizadas, superficiais ou não, contendo minerais com utilidade econômica.  

O art. 4º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 define assim o conceito 

de jazida: 

Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou 

fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor 

econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa. 

 

Destaca que na dicção do art. 4º do Código de Mineração, estando jazida aflorada, a 

separação entre solo e subsolo é apenas jurídica. O subsolo só tem interesse jurídico quando 

tem potencial ou efetivo valor econômico ou científico. Caso contrário, foge à proteção do 

Código de Mineração e segue a regra geral do Direito Civil.  

Ao considerar as condições de colonização portuguesa no Brasil, a atividade mineral, 

desde a época da colônia, desempenhou um papel importante na economia do País. Conforme 

acentua Paulo de Bessa Antunes:  

 

Com o descobrimento do Brasil, a Coroa Portuguesa passou a ser senhora e 

proprietária do todo o território brasileiro. Estabelecidos os mecanismos para 

concessão de terras para aqueles que se dispusessem a financiar a colonização, 

através das Cartas de Doação, a Coroa Portuguesa reservava-se o direito de reter a 

quinta parte das riquezas minerais que fossem encontradas e lavradas na colônia. Os 

minerais, portanto, eram de propriedade do Estado que outorgava o direito de lavra 

aos particulares que, em contrapartida, ficavam obrigados ao pagamento do quinto. 

(ANTUNES, 2002, p. 617) 

 

Contudo, acrescenta Paulo de Bessa Antunes, a exploração de minérios em solo e 

subsolo se deu pela extração irracional, sem se preocupar com um melhor aproveitamento dos 

recursos minerais, como ouro, prata e minério de ferro, perdendo o Estado em maior 

arrecadação de tributos. 

Somente na década de 1990 do século XX, com a abertura da economia nacional, o 

País teve que se tornar mais competitivo no campo da mineração, por força das exigências do 

mercado internacional, ocorrendo, então, o incremento no uso de tecnologia para melhor 

aproveitamento dos recursos minerais, tendo a exploração mineral que se adaptar, também, 

aos ditames das conferências mundiais sobre meio ambiente. 

Ao resgatar o histórico do regime legal das atividades minerais no Brasil, Jacson 

Corrêa destaca que até 1934 vigeu no País o regime de acessão das riquezas minerais, ou seja, 

ao considerar que o acessório segue o principal, o proprietário da superfície era também o 

dono das minas no subsolo, conforme dispunha o art. 72, § 17 da Constituição da República 

de 1891. Para o autor, as minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que 
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forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria. Dessa forma, não se 

distinguia o domínio do solo e o do subsolo. 

 

A partir de 1934, a Constituição então promulgada separou a propriedade mineral do 

solo, erigindo-a à condição de unidade jurídica autônoma, sujeitando o 

aproveitamento industrial das minas e jazidas à autorização federal. Adotava-se, a 

partir dali, o regime de res nullis, ou seja, os bens minerais eram considerados coisa 

de domínio público em sentido amplo, impossíveis de apropriação individual mas 

aproveitados em favor de toda nação. O Código de Minas de 1934 (dec. 24.642, de 

10.07.1934) manteve em mãos do particular apenas as minas até então conhecidas, à 

medida que iam sendo descobertas, foram incorporadas ao patrimônio da União, o 

mesmo ocorrendo com todas aquelas jazidas não manifestadas no prazo da lei. 

(CORREA, 2006, p. 1) 

 

O então novo Código de Minas, editado pelo Dec.-Lei nº 1.985, de 22/01/1940 – que 

vigorou por 27 anos – manteve a dominialidade dos bens minerais prevista no Código 

anterior, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1946 e substituído pelo Dec.-Lei nº 

227, de 28/02/1967, em vigor até os dias de hoje. 

O princípio constitucional que separou o subsolo dos direitos dominiais sobre a 

superfície foi sendo recepcionado pelas Constituições promulgadas posteriormente, incluindo 

a Constituição da República de 1988, que consagrou a separação das propriedades solo e 

subsolo, determinando o domínio federal sobre as jazidas.  

Neste aspecto, Paulo de Bessa Antunes destaca que o art. 20, IX, estabelece que os 

recursos minerais, inclusive os do subsolo são bens da União: “Dessa forma, é inequívoco que 

qualquer recurso mineral existente no País pertence à União, isto não quer dizer que somente 

a União pode explorá-lo comercialmente” (ANTUNES, 2002, p. 62). 

Também destaca o art. 176 da Constituição da República de 1988
12

 e seus 

respectivos parágrafos que disciplinam a atividade e o aproveitamento mineral, estabelecendo 

a intervenção do Estado no setor minerário, dentro de um conceito avançado de propriedade, 

cuja função econômica e social é especialmente relevante. 

Desse modo, pertencendo os recursos do subsolo à União, seus grandes 

investimentos econômicos são supervisionados pelo governo federal, já que as riquezas 

minerais têm grande importância estratégica no mercado internacional. 

                                                 
12

 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste 

artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma 

da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira 

ou terras indígenas. 
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A Constituição da República possui dezoito artigos em seu texto principal e dois 

artigos nas disposições transitórias que tratam direta e indiretamente de recursos minerais e 

mineração. Há um arcabouço constitucional forte determinando como devem ser aproveitados 

os recursos minerais brasileiros. 

No patamar infraconstitucional existem o Código de Mineração, o Regulamento do 

Código de Mineração e o Código de Águas Minerais, que acumulam cultura, história e 

tradição de uma nação que nasceu sob a égide do aproveitamento dos seus recursos minerais. 

Atualmente, a legislação da mineração, tem como parâmetro, dentro de outras 

normas, o Código da Mineração, originalmente estabelecido pelo citado Decreto-Lei n° 

227/1967, que vem sendo atualizado ao longo do tempo, diante das grandes mudanças 

exigidas no mercado mineral, sendo que já ocorreram várias alterações, como por exemplo, o 

advento da Lei n° 9.827/1999. 

Assim, o Código da Mineração regula os direitos sobre os recursos minerais do País, 

os regimes de aproveitamento econômico de tais recursos (concessão, autorização, 

licenciamento, permissão de lavra garimpeira e monopolização), e a fiscalização, pelo 

governo federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral. 

Ao contrário das regras minerais pré-constitucionais ainda em vigor, que não 

consideram a variável ambiental como pressuposto, atualmente está em debate um novo 

Código Minerário que busca compatibilizar a utilização ambientalmente sustentável do 

subsolo como conditio sine qua non dessa especializada atividade econômica necessária ao 

desenvolvimento do País. 

 

2.3 O subsolo e a proteção de cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos  

      como a dimensão cultural do meio ambiente 

 

Sem perder a perspectiva do enfoque no subsolo urbano, embora vá além do escopo 

deste trabalho, faz-se necessário constar, também, a existência de legislação brasileira 

específica para proteção de cavidades naturais subterrâneas e de sítios arqueológicos.  

Em matéria constitucional são considerados como sendo bens da União, a teor do art. 

20, X, da Constituição de 1988, “as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 

pré-históricos”. Além disso, as cavidades naturais subterrâneas, uma vez que constituem sítios 
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de valores histórico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, são caracterizadoras 

da dimensão cultural do meio ambiente
13

.  

A primeira norma específica de proteção às cavernas brasileiras surgiu por meio da 

Resolução nº 05, de 06 de agosto de 1987, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que instituiu o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico. O 

Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico previa como objetivos: 

identificação, cadastro, inventário, proteção, recuperação e gerenciamento do Patrimônio 

Espeleológico Nacional. 

Em 1º de outubro de 1990 foi sancionado o Decreto nº 99.556, posteriormente 

alterado pelo Decreto nº 6.640, de 07 de novembro de 2008, que regulamenta a proteção das 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. O art. 1º define o conceito 

legal de cavidade natural subterrânea e estabelece a obrigatoriedade de sua proteção: 

 

Art. 1º As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão 

ser protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, 

bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 

educativo. 

Parágrafo único.  Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer 

espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 

popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, 

incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados 

e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por 

processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 

encaixante. 

 

Para possibilitar a proteção desse espaço subterrâneo, o art. 5º-A do referido Decreto 

introduz a necessidade de prévio licenciamento ambiental pelo órgão competente para 

autorizar a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 

degradadores de cavidades naturais subterrâneas.  

 

Art. 5º-A – A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua 

área de influência, dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental 

competente.  

 

Com vistas a aprimorar o controle público de proteção das cavidades naturais 

subterrâneas, a Resolução CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004, alterada pela 

Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, estabeleceu instrumentos de gestão 

                                                 
13

 Conforme estudado na Seção 1.1.1.3. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99556.htm#art1
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ambiental do patrimônio espeleológico para serem incorporados ao sistema de licenciamento 

ambiental, visando o uso sustentável e a melhoria contínua da qualidade de vida das 

populações residentes no entorno de cavidades naturais subterrâneas. 

No que tange à proteção de monumentos arqueológicos e pré-históricos, a previsão 

legal encontra-se insculpida na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. Nos termos do art. 2º 

desta Lei, são considerados monumentos arqueológicos ou pré-históricos:  

 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 

testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes 

artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras 

não espeficadas [sic] aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade 

competente. 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos 

paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado 

ou de aldeiamento, ‘estações’ e ‘cerâmios’, nos quais se encontram vestígios 

humanos de interêsse arqueológico ou paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros 

vestígios de atividade de paleoameríndios. (Grafia original) 

 

Decorre do texto legal que são proibidas a destruição e mutilação das jazidas 

arqueológicas, bem como os sítios onde forem localizadas, antes de serem realizadas 

pesquisas científicas.  

A Portaria nº 7, de 1º de dezembro de 1988, da Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, regulamentou os procedimentos necessários para realização de pesquisas e 

escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstos na Lei nº 3.924/1961. 

Por fim, cabe ressaltar o art. 6º, I, c, da Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro 

de 1986, que estabelece que toda atividade que possa de alguma forma afetar as características 

dos sítios arqueológicos deverá, previamente, apresentar Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e realizar diagnóstico ambiental com 

a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, de modo a 

caracterizar o uso e ocupação do solo, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade. 

 

2.4 A proteção contemporânea do subsolo urbano 

 

Nos termos da legislação brasileira, o Município torna-se proprietário do solo 

urbano, quer em decorrência de desapropriação (art. 5º, i, do Decreto-Lei nº 3.365/1941,
14

 que 

                                                 
14

 Decreto-Lei nº 3.365/41 – Art. 5º. Consideram-se casos de utilidade pública: (...) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.924-1961?OpenDocument
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dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), quer em consequência de registro do 

loteamento (art. 22 da Lei nº 6.766/1979,
15

 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), 

quer, ainda, em virtude de doação de particulares. Pode, ainda, o Município incorporar ao seu 

patrimônio bens imóveis na hipótese de herança vacante, nos termos do art. 1.844 da Lei nº 

10.406/2002,
16

 o Código Civil de 2002. 

Conforme estudado no item anterior, a Constituição da República de 1988 definiu a 

titularidade da União para aproveitamento do subsolo para efeitos dos recursos minerais em 

território brasileiro.  

No que tange ao direito de uso do subsolo urbano, a matéria encontra-se definida em 

normas infraconstitucionais, especialmente no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e no 

Código Civil (Lei 10.406/2002). Entretanto, a doutrina aponta divergência em vários aspectos 

entre esses Institutos, como, por exemplo, em relação ao Direito de Superfície. No presente 

estudo serão abordados, a seguir, alguns aspectos relativos às posições doutrinárias sobre o 

assunto e acerca do direito de uso do espaço subterrâneo dos terrenos urbanos.  

 

2.4.1 O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) 

 

O Estatuto da Cidade, legislação inspirada nas necessidades da sociedade brasileira 

moderna, nasce dos anseios de se organizar os centros urbanos no País. Diploma promulgado 

em razão dos ditames dos artigos 182 e 183 da Constituição da República tem como objetivo 

a regulamentação da política urbana.  

A necessidade de organizar e estruturar o espaço urbano nos remete ainda à noção de 

meio ambiente instituída no artigo 225 da Constituição da República, que também justifica e 

qualifica a criação do Estatuto da Cidade, na medida em que impõe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente equilibrado visando uma sadia 

                                                                                                                                                         
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de 

urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica 

ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
15

 Lei nº 6.766/1979 – Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 

Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos 

urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. 

Parágrafo único.  Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá 

requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo 

Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso 

público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
16

 Lei nº 10.406/2002 – Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, 

ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas 

respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art6
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qualidade de vida às presentes e futuras gerações, incluindo, sob o enfoque do meio ambiente 

artificial, os moradores das cidades. 

O Estatuto da Cidade regulamentou, pela primeira vez no ordenamento jurídico 

nacional, o direito de superfície. Conforme definido no seu art. 21, ficou instituído o direito de 

superfície do proprietário, estendendo esse direito à utilização do subsolo. 

 

Artigo 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do 

seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública 

registrada no cartório de registro de imóveis.  

§ 1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o 

espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, 

atendida a legislação urbanística. 

 

Como se verifica, em decorrência de lei, o proprietário teria direito ao subsolo 

relativo ao seu terreno, atendida a legislação urbanística. 

Coerente está o Estatuto da Cidade, haja vista estar voltado à promoção de políticas 

urbanas, ou seja, organizar a ocupação, edificar, fazer construções na área objeto do direito 

em comento. Nesse contexto, edificar significa, indubitavelmente, a utilização do subsolo, na 

medida em que é neste que se instalam as redes de infraestrutura de energia e comunicação de 

suporte, e que se fixam as fundações prediais, ou mesmo os andares subterrâneos. 

 

2.4.2 Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) 

 

No caso do Código Civil, a perspectiva de regulação dos direitos é mais ampla do 

que o definido no Estatuto da Cidade, abrangendo também as propriedades localizadas em 

áreas rurais. 

O art. 79 do CC define que “são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar 

natural ou artificialmente”. Mais precisamente, o art. 1.369 do CC dissocia o direito de uso da 

superfície do direito de uso do subsolo: 

 

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de 

plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública 

devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for 

inerente ao objeto da concessão. 

 

Decorre da leitura do art. 1.369 que apenas o uso do solo estaria abarcado pela 

concessão de direito de superfície, devendo o uso do subsolo e do espaço aéreo estar previsto 

ou no instrumento de concessão ou ser uma decorrência da natureza desta concessão. 
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No que tange ao subsolo, o art. 1.229 do CC disciplina o regime jurídico não tutelado 

pela legislação minerária brasileira. Para definir o alcance e o conteúdo daquela propriedade, 

dispõe o art. 1.229:  

 

A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em 

altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a 

atividades que sejam realizadas por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que 

não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. 

 

 

2.4.3 Conflito aparente entre normas: Estatuto da Cidade e Código Civil 

 

Neste ponto, para melhor compreensão, cabe realçar a divergência de abordagem 

existente no Estatuto da Cidade e no Código Civil de 2002 acerca da possibilidade de 

fracionamento da superfície. Para o Estatuto, o direito de superfície abrange o direito de 

utilizar o solo, o subsolo e o espaço aéreo relativo ao terreno, até certo limite, devendo, 

entretanto, obedecer às legislações urbanísticas. Já o Código Civil não autorizou a realização 

de obra no subsolo, salvo se inerente ao objeto da concessão. Nada disse, porém, sobre o 

espaço aéreo. 

Caso se adote o que diz o Código Civil – que não permite obra no subsolo, salvo se 

for inerente ao objeto da concessão (parágrafo único do art. 1.369 do CC) –, não seria viável, 

por exemplo, a transferência do direito de superfície para a construção exclusivamente de uma 

garagem subterrânea em terreno de terceiro, mas seria possível a construção dessa garagem, 

desde que sobre ela fossem edificados diversos andares, como uma superfície tendo como 

objeto a construção de um centro comercial. 

Ainda nesse mesmo exemplo, no caso de se utilizar a interpretação do Estatuto da 

Cidade, o proprietário do terreno poderia transferir a outro o direito de construir somente a 

garagem subterrânea, já que a limitação não incide, pois o direito de superfície abrange o 

direito de utilizar o subsolo (parágrafo primeiro do artigo 21 do EC). 

Ante a colisão em abstrato dos dispositivos legais, o Código Civil encontra-se posto 

como norma geral, e o Estatuto da Cidade, como microssistema, sob enfoque de norma 

especial.  

No ponto de vista doutrinário a aparente divergência encontra opiniões distintas. 

Parte da doutrina considera que o Código Civil que entrou em vigor em 2004 teria revogado o 

Estatuto da Cidade, que é de 2001, haja vista que teria regulado a mesma matéria, ou seja, o 

direito de superfície, nos termos do parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
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Nessa linha é o entendimento de J. Miguel Lobato Gómes, para quem o Novo 

Código Civil incorporou os princípios da Constituição da República de 1988, sendo uma lei 

nova que revoga as anteriores, naquilo que não houver compatibilidade: 

 

O Novo Código Civil é posterior à Constituição e, praticamente, a todas as leis 

especiais vigentes, incluindo o Estatuto da Cidade. Além disso, não cabe dúvida que 

os princípios fundamentais que inspiram o novo Código em matéria patrimonial 

podem considerar-se formal e materialmente, conformes a atual Carta Magna do 

Brasil, especialmente em matéria de função social da propriedade e do contrato. 

Portanto, ninguém pode argumentar que o código civil vigente, por mais que seja o 

resultado de um processo iniciado nos anos setenta, por mais que assuma conceitos, 

regras e princípios de direito patrimonial já consagrados no vetusto texto de 1916, 

não teve em conta a Constituição e não respeitou seus princípios fundamentais. 

Além disso, embora seja uma lei geral, é uma lei posterior que, se não derroga por 

completo nenhuma lei anterior, ao menos derroga tacitamente todos os preceitos das 

leis vigentes com antecedência, gerais e especiais, em tudo o que sejam claramente 

contrárias ou se oponham ao estabelecido nelas. (GÓMES, 2004, p. 90) 

 

Para Caramuru Afonso Francisco (2001) a natureza de lei complementar do Estatuto 

da Cidade, que foi editado para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição da 

República de 1988, pelo que incidiria, pela espécie, o princípio expresso no brocardo lex 

superior derogat legi inferiori. 

Todavia, melhor defesa será conduzida por Sílvio de Salvo Venosa, que observa 

acerca das divergências existentes nos diplomas legais: 

 

O Estatuto da Cidade, Lei nº10. 257/2001, por nós já mencionado, mormente no 

capítulo em que tratamos de usucapião, atravessou o Código Civil, pois são leis da 

mesma época, porque também disciplina o direito de superfície, nos arts. 21 a 24. 

Tal obriga o intérprete a definir a aplicabilidade de ambos diplomas legais sobre a 

mesma matéria. Esse Estatuto entrou em vigor noventa dias após sua publicação, 

portanto antes vigente Código Civil. É de se perguntar se, no conflito de normas, o 

presente Código, como lei posterior, derroga os princípios do Estatuto. Se levarmos 

em conta a opinião aqui tantas vezes defendida de que o Estatuto da Cidade institui 

um microssistema, tal como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do 

Inquilinato, por tanto, sob essa óptica, o Estatuto vigora sobranceiro no seu alcance 

de atuação, em princípio, sobre as demais leis, ainda que posteriores. A matéria, no 

entanto, é polêmica, e longe está unanimidade. O desleixado legislador, para dizer o 

mínimo, poderia ter facilmente dado uma diretriz única e não o fez. Inconcebível 

que temas idênticos como usucapião e superfície estejam presentes em dois 

diplomas legais paralelos. Esse fenômeno apenas sublima a vaidade piegas de quem 

elaborou ambos os diplomas. (VENOSA, 2002, p. 382) 

 

Por ocasião da I Jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal 

– CJF e pelo Centro de Estudos Jurídicos do CJF, com participação de especialistas e 

convidados do mais notório saber jurídico, foram elaborados os Enunciados nº 93 e 94 de 

autoria de Silvio de Salvo Venosa, no qual reafirma a validade do Estatuto da Cidade no que 

tange à disciplina do direito de superfície: 
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93 – Art. 1.369: As normas previstas no Código Civil sobre direito de superfície não 

revogam as relativas a direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001) por ser instrumento de política de desenvolvimento urbano. 

 

94 – Art. 1.371: As partes têm plena liberdade para deliberar, no contrato respectivo, 

sobre o rateio dos encargos e tributos que incidirão sobre a área objeto da concessão 

do direito de superfície. (JUSTIÇA FEDERAL, 2012, p. 25-26) 

 

Portanto, o conflito doutrinário sobre o Direito de Superfície entre o Estatuto da 

Cidade e o Código Civil possui duas teses divergentes. A que defende a revogação do 

Estatuto da Cidade perante o Código Civil, com seu principal apoiador o doutrinador J. 

Miguel Lobato Gomes, e a tese da não revogação deste Estatuto, defendida por Sílvio de 

Salvo Venosa. Nesse sentido, ambas as teses concordam que o legislador ordinário deixou 

uma lacuna jurídica quando não estabeleceu explicitamente qual regramento seguir. 

Em casos como este de divergências de legislações, Maria Helena Diniz prefere 

utilizar a prudência a qual cita: 

 

Em caso de antinomia entre o critério de especialidade e o cronológico, valeria o 

metacritério lex posterior generalis non derrogat priori speciali, segundo o qual a 

regra de especialidade prevaleceria sobre a cronológica. Esse critério é parcialmente 

inefetivo, por ser menos seguro do que o anterior, podendo gerar uma antinomia 

real. A meta-regra lex posterior generalis non derrogat priori speciali não tem valor 

absoluto, dado que, às vezes, lex posterior generalis derogat priori speciali, tendo 

em vista certas circunstâncias presentes. A preferência entre um critério e outro não 

é evidente, pois se constata uma oscilação entre eles. Não há uma regra definida; 

conforme o caso haverá supremacia ora de um, ora de outro critério. (DINIZ, 2001, 

p.78) 

 

Norberto Bobbio em sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico afirma: 

 

A situação de normas incompatíveis entre si é uma dificuldade tradicional frente à 

qual se encontraram os juristas de todos os tempos, e teve uma denominação própria 

característica: antinomia. A tese de que o ordenamento jurídico constitua um sistema 

(...) pode-se exprimir também dizendo que o Direito não tolera antinomias. 

(BOBBIO, 1999, p. 81) 

 

A antinomia é danosa ao sistema jurídico, fazendo com que esse perca parte de seu 

componente lógico, reduzindo sua credibilidade como um todo.  

Para dar coerência ao sistema jurídico, o jurista alemão Erik Jayme, professor da 

Universidade de Heidelberg desenvolveu a Tese do Diálogo das Fontes, apresentada em 1995 

na cidade de Haia, na Holanda, e trazida ao Brasil por Claudia Lima Marques, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cuja essência é que as normas jurídicas não se 

excluem – supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos distintos, mas se 

complementam. O objetivo da Teoria do Diálogo das Fontes é procurar harmonizar as normas 

provenientes de múltiplas fontes. 
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Na pluralidade de leis ou fontes, existentes ou coexistentes no mesmo ordenamento 

jurídico, ao mesmo tempo, que possuem campos de aplicação ora coincidentes ora 

não coincidentes, os critérios tradicionais da solução dos conflitos de leis no tempo 

(Direito Intertemporal) encontram seus limites. Isto ocorre porque pressupõe a 

retirada de uma das leis (a anterior, a geral e a de hierarquia inferior) do sistema, daí 

propor Erik Jayme o caminho do "diálogo das fontes", para a superação das 

eventuais antinomias aparentes existentes entre o CDC e o CC/2002. (MARQUES, 

2004, p.16) 

 

Para Cláudia Lima Marques, o método do diálogo das fontes possibilita esclarecer a 

lógica de tutela e proteção especial do sujeito:  

 

Conclua-se, pois, que o método do diálogo das fontes é valorativo e inovador: 

promove sempre os direitos do sujeito mais fraco e seus direitos fundamentais! 

Como ensina a jurisprudência do STJ, é um instrumento de superação das 

antinomias a favor dos mais fracos: ‘Com efeito, consoante a teoria do diálogo das 

fontes, as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial 

(concebida para conferir tratamento privilegiado à determinada categoria) a fim de 

preservar a coerência do sistema normativo’
17

. (MARQUES, 2012, p. 63)
 
 

 

Destarte, no presente caso, de eventual conflito entre Estatuto da Cidade e o Código 

Civil, o correto é procurar integrar os dois textos que, na verdade, têm a mesma filosofia e 

estrutura, sendo possível superar supostas contradições. Um exame mais acurado revelará 

que, de fato, não há incompatibilidade insuperável entre os dois regramentos, mas antinomias 

aparentes, que são facilmente ultrapassadas pelo diálogo das fontes. 

Não há qualquer dúvida que o legislador quis em algum momento revogar o Estatuto 

da Cidade. O ideal é se proceder à interpretação sistemática, única, conjunta e integrada, de 

todo o complexo normativo relativo ao tema, a partir do caso concreto. “O Estatuto da Cidade 

deve ser utilizado quando o Direito de Superfície incidir em imóveis citadinos e for 

instrumento de política urbana” (RESENDE, 2010, p. 64). Ademais, “o método do diálogo 

das fontes esclarece a lógica de tutela e proteção especial do sujeito vulnerável” (MARQUES, 

2012, p. 66). Com o advento da Constituição de 1988, o solo e o subsolo, por força do art. 225 

da Carta Magna passaram a ter natureza jurídica de bens ambientais, elevando-se à condição 

constitucional a definição jurídica de recurso ambiental já existente na década de 1980, 

quando elaborada a Política Nacional do Meio Ambiente, art. 3º, V, da Lei nº 6.938/1981.  

Portanto, em favor da proteção do “mais vulnerável”, o Estatuto da Cidade 

apresenta-se como a norma especial que confere ao Município o poder de regular a legislação 

                                                 
17

 A ementa do STJ, em matéria tributária, ensina: “9. A antinomia aparente entre o art. 185-A do CTN (que 

cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os arts. 655 e 655-A do CPC 

(penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da teoria pós-moderna do 

diálogo das fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez por Cláudia Lima 

Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil” 

(AgRg no REsp 1.196.537-MG, rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 03.02.2011, Dje 22.02.2011).  
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urbanística, o que, no caso da proteção do subsolo urbano, representa maior proteção 

ambiental e melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

 

2.4.4 Direito de propriedade do subsolo e a posição do Superior Tribunal de Justiça 

 

No entendimento de Abraão Soares dos Santos Gracco (2005, p. 683), “O Poder 

Judiciário ao ser consagrado na perspectiva dos direitos difusos e coletivos como um dos 

vértices da arquitetura constitucional ganha atribuições até então inusitadas”. 

Para o autor, 

 

o Poder Judiciário tem a função institucional de chamar todo o ordenamento jurídico 

a se apresentar para que, diante das especificidades do caso concreto, decidir pela 

aplicação de determinada norma e o afastamento (não é anulação) das demais para 

fazer cumprir sua função jurisdicional de promover a justiça. (SANTOS GRACCO, 

2005, p. 684) 

 

Quanto ao direito de propriedade do subsolo urbano, em decisão da Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Recurso Especial nº 1233852, publicada em 01 de 

fevereiro de 2012, a relatora ministra Nancy Andrighi analisou se o direito de construir 

previsto no art. 1.299 do Código Civil abrange inclusive o subsolo. 

A ação original teve caráter indenizatório por danos materiais e morais, decorrentes 

de obras executadas por dono de imóvel vizinho, principalmente escavações, realizadas em 

uma propriedade. 

Em primeira instância, o juiz determinou que os vizinhos pagassem indenização por 

danos materiais e também que retirassem os tirantes utilizados na ancoragem da parede de 

contenção erguida. Na apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a 

indenização, mas afastou a determinação de remoção dos tirantes. 

No recurso especial, os proprietários alegaram violação aos artigos 1.229 e 1.299 do 

CC, que tratam, respectivamente, da propriedade do subsolo e do direito de construir. 

De acordo com a ministra Nancy Andrighi: 

 

O art. 1.229 do CC/02 estabelece que a propriedade do solo abrange a do subsolo 

correspondente. A segunda parte do dispositivo legal, porém, limita o alcance desse 

subsolo a uma profundidade útil ao seu aproveitamento, impedindo o proprietário de 

se opor a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma fundura tal que não 

tenha ele interesse legítimo em impedi-la. Com efeito, o legislador adotou o critério 

da utilidade como parâmetro definidor da propriedade do subsolo, limitando-a ao 

proveito normal e atual que pode proporcionar, conforme as possibilidades técnicas 

então existentes. Trata-se, a rigor, de corolário da proteção conferida pela 

Constituição e pelo próprio Código Civil à função social da propriedade, 

incompatível com atos emulativos ou mesquinhos do proprietário, desprovidos de 

interesse ou serventia. A propriedade constitui inegável fato econômico, de sorte que 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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a extensão do subsolo a ela inerente deve ser delimitada pela utilidade que pode 

proporcionar ao proprietário. (BRASIL, 2011) 

 

Logo, o direito de propriedade do solo abrange o subsolo, porém o seu alcance é 

limitado a uma profundidade útil ao seu aproveitamento, o que impede o proprietário de se 

opor a atividades realizadas por terceiros em espaço sobre o qual ele não tenha interesse 

legítimo. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

negou provimento ao recurso especial. 

Assim, pode-se questionar se esse entendimento poderá ser ainda plausível diante de 

complexas relações entre a autonomia pública e a autonomia privada e o papel das cidades 

nos desafios do presente século. 
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3 A CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES NO SUBSOLO URBANO 

 

Este capítulo destina-se a caracterizar as intervenções no subsolo urbano e os 

aspectos gerais da legislação e do controle do poder público do uso do subterrâneo urbano, 

contextualizando experiências internacionais e de algumas cidades brasileiras.  

 

3.1 Exigência de novos padrões sustentáveis de produção e consumo e sua relação  

      com o subsolo 

 

A população mundial ultrapassou o número de sete bilhões de habitantes que, 

desigualmente, consomem energia e recursos naturais e produzem resíduos bem acima das 

suas necessidades individuais. Projeção do Programa das Nações Unidas para Assentamentos 

Urbanos (UN-Habitat) indica que, em 2030, os citadinos serão dois terços da população 

mundial.
18

 

No caso do Brasil, os dados do censo de 2010 apontaram uma população superior a 

190 milhões de pessoas, sendo que aproximadamente 84% dessa população vive em áreas 

urbanas (mais de 160 milhões de pessoas), um aumento superior a 3% (três por cento) em 

relação à população urbana identificada no senso de 2000.
19

  

Em todo mundo, a disponibilidade de espaço adequado para suprir as necessidades 

da população torna-se cada vez mais difícil em função do aumento da demanda do solo para 

suprir as necessidades criadas por um padrão de consumo dependente das utilidades e 

equipamentos urbanos como transporte, energia e telecomunicação (Global Footprint 

Network, 2008)
20

. 

As exigências de novos padrões de produção e consumo geram a necessidade 

crescente de oferta de infraestrutura básica, instalação de equipamentos e maior utilização do 

espaço das cidades. Essas exigências possuem relação direta com o Princípio de Solidariedade 

                                                 
18

 Sobre os números da população mundial, consultar artigo: A ONU e a população mundial. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-em-acao/a-onu-e-a-populacao-mundial/>. Acesso em: 26 jun. 

2013. 
19

 Os dados sobre o censo 2010 estão disponíveis no endereço eletrônico do IBGE: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>.  
20

 Para maiores informações acerca de medidas de padrão de consumo, consultar a página da Global Footprint 

Network na rede mundial de computadores (internet). Disponível em:  

<http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf>. Acesso em: 26 jun. 

2013. 

http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf
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Intergeracional
21

, conforme estabelece o art. 3º, XIII, da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 

2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

XIII – padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras; (...). 

 

Por seu turno, o subsolo tem se mostrado como uma boa alternativa para locação dos 

chamados serviços em redes, como é o caso dos equipamentos de redes de distribuição de 

energia elétrica, telecomunicações, gás, água, dentre outros. 

Para Eloisa Carvalho de Araújo, pesquisadora integrante do LADU – Laboratório de 

Direito e Urbanismo do PROURB-FAU-UFRJ: 

 

Não é de hoje que as redes de infraestrutura cumprem papel fundamental na 

estruturação do espaço urbano. Mas é, sobretudo, na contemporaneidade que elas 

passam a desempenhar um novo papel social, sendo determinantes na geração de 

oportunidades para a população, proporcionando espaços privilegiados nas cidades. 

O uso do espaço do subsolo tem um papel importantíssimo no contexto da 

‘produção de espaço urbano’ enquanto instrumento de transformação de solo urbano 

em solo urbanizado e de solo urbanizado em solo construído. (ARAÚJO, 2011) 

 

     

Figura 1 – Estruturas subterrâneas ajudam a preservar o meio ambiente (Madri) 

Fonte: VION (2012) 

 

                                                 
21

 Conforme estudado no item 1.3.8 Princípio de Solidariedade Intergeracional. 
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O subsolo urbano, em especial o delimitado pelo espaço das vias e logradouros 

públicos, constitui um território privilegiado para a implantação de equipamentos que se 

destinam à prestação de serviços que a complexidade da sociedade moderna exige 

(ALMEIDA, 2009). Entretanto, à medida que surgem novas tecnologias e novas empresas 

dispostas a instalar seus serviços, o subsolo torna-se cada vez mais limitado e a hipótese de 

esgotamento do espaço subterrâneo nas cidades vai se tornando uma realidade. 

Esse é o desafio do planeta que, nos contornos da Teoria Troika da Sustentabilidade, 

defendida por Santos Gracco (2013, p. 1), para quem “(...) o enredo para o presente século 

XXI será a premissa segundo a qual os desdobramentos de seus acontecimentos estarão 

intimamente ligados ao suprimento civilizacional das demandas de água, energia e 

alimentos”. 

Assim, é notável a expansão da utilização do subsolo para atender as demandas 

urbanas. Por consequência, o marco jurídico atual não tem acompanhado essa dinâmica, como 

será demonstrado adiante. 

 

3.2 Modalidades de serviços e equipamentos urbanos subterrâneos  

 

Utilizado inicialmente para a instalação de dutos de redes de água e esgotos, e 

pequenos túneis que possibilitassem a fuga ou acesso rápido, o subsolo urbano, espaço antes 

inexplorado e invisível à maior parte da população, é ocupado atualmente por redes de energia 

elétrica e de telecomunicação, obras viárias, estacionamentos, sistemas de transporte de alta 

capacidade, como é o caso do trem metropolitano (metrô) e parte de edifícios comerciais e 

residenciais, dentre outros. 

A seguir, serão apresentados os principais serviços e equipamentos urbanos 

encontrados nos subterrâneos das cidades e os riscos ambientais associados. 
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A construção das estruturas e instalação dos equipamentos no subsolo tem sido 

acompanhada do desenvolvimento tecnológico dos métodos construtivos de túneis, galerias e 

outras obras subterrâneas, cujos impactos ambientais de sua instalação, bem como os efeitos 

da operação não são ainda totalmente conhecidos, o que vem causando acidentes ambientais.  

Ademais, a utilização livre e desenfreada do subsolo pode ser predatória para o meio 

ambiente urbano, gerando diversos riscos de acidentes, a contaminação dos recursos hídricos 

e o comprometimento da saúde da população. (Figuras 2 a 7) 

 

SERVIÇO/EQUIPAMENTO OBJETO FORMA DE INTERVENÇÃO RISCOS AMBIENTAIS

ESTRUTURAS 

COMPLEMENTARES

Arborização Urbana Raízes Paisagismo

Riscos de danos estruturais em casas e edifícios; 

Raizes penetram o solo e comprometem outros 

serviços/equipamentos Parques e Jardins Públicos

Coleta de Esgoto 

Doméstico/Industrial/Hospitalar

Águas Contaminadas e 

Residuos Líquidos Tubulação Específica

Riscos de contaminação do solo e subsolo; 

Risco de erosão, podendo causar danos em 

casas e edifícios

Estações de Bombeamento e 

Tratamento

Coleta de Lixo 

Domiciliar/Industrial/Hospitalar Resíduos Sólidos

Veículos Especializados de Coleta - 

Frota  

Risco de acidentes provocando contaminação 

do solo e subsolo e de pessoas 

Centros de Coleta e Reciclagem, 

Aterros Sanitários

Edificações Concreto e Ferragens Fundações e Alicerces

Riscos de danos estruturais em casas e edifícios 

vizinhos; Conflitos com outros equipamentos 

subterrâneos Prédios e Edifícios Diversos

Distribuição de Água Água Potável Tratada Tubulação Específica

Riscos de danos a casas e edifícios por 

rompimento da tubulação 

Estações de Bombeamento e 

Tratamento

Drenagem Urbana

Águas Pluviais e de Lençol 

Freático Tubulação Específica

Risco de inundações;  Risco de erosão, 

podendo causar danos em casas e edifícios Galerias e Piscinões

Estacionamentos Subterrâneos

Vagas de Estacionamento 

Públicos ou Privados Espaços Públicos ou Privados

Risco de incêncios; Colisões; Poluição 

atmosférica

Sinalização Especializada e 

Exaustores

Iluminação Pública Corrente Elétrica Tubulação Específica, Posteamento Risco de choque elétrico e explosões Luminárias e Condutores Elétricos

Operação de Trânsito

Sinalização, Controle, 

Segurança e Fiscalização de 

Veículos e de Pedestres, 

Rastreamento de Veículos

Dispositivos de Sinalização de 

Trânsito, Canalização e Controle e 

Fiscalização Risco de choque elétrico e explosões

Centros de Controle, Câmaras e 

Antenas

Poliduto Petróleo e Derivados Dutos Especiais

Risco de contaminação do solo e subsolo; 

Risco de explosões

Estações de Bombeamento, 

Centros de Distribuição

Rede de Distribuição de Gás 

Canalizado Gás Natural Tubulação Específica

Risco de contaminação do solo e subsolo; 

Risco de explosões

Estações de Bombeamento, 

Centros de Distribuição

Rede e Equipamentos de Transmissão e 

Distribuição de Energia Elétrica Corrente Elétrica

Tubulação Específica e 

Posteamento Risco de choque elétrico e explosões

Subestações de Energia, 

Transformadores e Condutores

Telefonia Pulsos Elétricos Tubulação e Cabos Risco de choque elétrico

Condutores, Antenas, Paineis de 

Controle e Distribuição

Transporte Público Passageiros e Cargas

Veículos Especializados - 

Metrô/ônibus/trem/táxi/lotação/mot

otaxi

Risco de acidentes por colisões; Choque 

elétrico; Poluiçao atmosférica; Contaminação 

do solo e subsolo

Pontos de 

Embarque/Desembarque, 

Rodoviárias, Ferroviárias, 

Metroviárias

Túneis Rodoviário/Ferroviário Passageiros e Cargas

Carros, Ônibus, Caminhões, 

Motocicletas e Trens

Risco de acidentes por colisões; Choque 

elétrico; Poluiçao atmosférica; Contaminação 

do solo e subsolo Sinalização Especializada

Tv a Cabo e Internet

Transporte de Dados e 

Imagens Tubulação Específica Risco de choque elétrico

Condutores, Antenas, Paineis de 

Controle e Distribuição

QUADRO I - CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SUBTERRÂNEOS URBANOS
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Figura 2 - Acidente durante as obras do Metrô de São 

Paulo em 2007.
22

 

 

 

Figura 3 - Explosão de bueiro da rede de 

distribuição de energia elétrica ocorrida no Centro 

do Rio de Janeiro.
23

 

 

 

Figura 4 - Explosão de bueiro.
24

  

 

 

Figura 5 - Conflito entre raízes da arborização 

urbana e canos da rede de distribuição de água.
25

 

 

                                                 
22

 Fonte: <http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1345056-EI8221,00-

Acidente+em+obras+do+Metro+abre+cratera+em+SP.html>. Acesso em: 13 jun. 2013. 
23

 Fonte: <http://asfaltoemato.wordpress.com/2011/06/27/acoes-terroristas-da-light-continuam/>. Acesso em: 13 

jun. 2013. 
24

 Fonte: <http://riodasostrasjornal.blogspot.com.br/2013/04/light-e-multada-em-r-667-milhoes-apos.html>. 

Acesso em: 13 jun. 2013. 
25

 Fonte: <http://www.saaemcr.com.br/Inicio/Conteudo/1054/tubulacao-de-agua-e-rompida-embaixo-de-arvore>. 

Acesso em: 13 jun. 2013. 

http://asfaltoemato.wordpress.com/2011/06/27/acoes-terroristas-da-light-continuam/
http://riodasostrasjornal.blogspot.com.br/2013/04/light-e-multada-em-r-667-milhoes-apos.html
http://www.saaemcr.com.br/Inicio/Conteudo/1054/tubulacao-de-agua-e-rompida-embaixo-de-arvore
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Figura 6 - Acidente com duto de combustíveis que 

provocou a explosão, registrado no bairro periférico 

de Ijegun, em Lagos, na Nigéria.
26

 

 

 

Figura 7 - Vazamento em tanque subterrâneo de 

combustível.
27

 

 

Diante dos riscos da instalação e, principalmente, da operação de serviços e 

equipamentos urbanos subterrâneos, tanto os riscos conhecidos como aqueles potenciais 

necessitam ser mais bem avaliados. Neste sentido, a avaliação dos impactos ambientais e o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos, previamente à sua instalação, constituem 

importantes ferramentas de controle dos riscos, indo ao encontro dos Princípios da 

Prevenção
28

 e da Precaução
29

, que regem o Direito Ambiental.  

Nesse diapasão, é fundamental que o Poder Público e os empreendedores divulguem 

informações acerca dos vários projetos de intervenção no subsolo das cidades, que são quase 

sempre passados despercebidos pelos citadinos, de modo a alertar a população para os riscos 

inerentes desses serviços e equipamentos e possibilitar maior participação da sociedade nos 

processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos, em consonância aos Princípios 

da Informação
30

, da Educação Ambiental
31

 e da Participação Popular
32

. 

Para Maria Celeste Morais Guimarães (2009), a adoção pelas empresas de regras de 

conduta que privilegiem a probidade, a transparência, a ampliação e a compatibilização dos 

direitos daqueles que se relacionam com o empreendimento, além de ser uma obrigação legal, 

caracteriza a boa conduta ética e o modelo de gestão das empresas baseado na “governança 

corporativa”.  

                                                 
26

 Fonte: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/05/operacoes-de-resgate-em-oleoduto-sao-retomadas-

na-nigeria-1864608.html>. Acesso em: 10 abr. 2013. 
27

 Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-poluicao-do-solo/poluicao-do-solo-3.php>. 

Acesso em: 10 abr. 2013. 
28

 Conforme estudado no item 1.3.4 Princípio da Prevenção. 
29

 Conforme estudado no item 1.3.5 Princípio da Precaução. 
30

 Conforme estudado no item 1.3.6 Princípio da Informação. 
31

 Conforme estudado no item 1.3.9 Princípio da Educação Ambiental. 
32

 Conforme estudado no item 1..3.7 Princípio da Participação. 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/05/operacoes-de-resgate-em-oleoduto-sao-retomadas-na-nigeria-1864608.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/05/operacoes-de-resgate-em-oleoduto-sao-retomadas-na-nigeria-1864608.html
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-poluicao-do-solo/poluicao-do-solo-3.php
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Neste sentido, cabe aos empreendedores apresentarem os estudos necessários ao 

esclarecimento dos impactos ambientais, arcar com os custos das medidas mitigadoras dos 

impactos identificados, bem como pela contrapartida remuneratória pela outorga do direito de 

uso e ocupação do subsolo enquanto recurso natural e bem de uso especial, aderente aos 

Princípios do Poluidor
33

 e do Usuário Pagador
34

, e eventual responsabilidade civil por danos 

ambientais causados pela operação dos empreendimentos ou atividades. 

 

3.3 Aspectos gerais da experiência internacional de intervenção no subsolo urbano 

 

A ocupação do espaço subterrâneo pelo ser humano não é um fenômeno recente. Na 

Capadócia, hoje parte da Turquia, os primeiros cristãos usavam uma elaborada rede de túneis 

para se proteger de exércitos romanos, conquistando verdadeiras cidades subterrâneas, que 

hoje em dia constituem atrações turísticas. Conforme a tecnologia evolui, também tem 

aumentado os tipos de intervenções no subsolo urbano. Na década de 1860, Londres começou 

a instalar a rede de trens no espaço subterrâneo e criou o primeiro metrô. Cem anos mais 

tarde, Montreal instalou lojas no subsolo, vindo a inaugurar um shopping 

subterrâneo. Aplicações militares subterrâneas proliferaram na segunda metade do século XX, 

como a construção de abrigos de quintal nos Estados Unidos, bem como o complexo militar 

secreto do Comando de Defesa Aeroespacial Norte-americano, dentro da Cheyenne 

Mountain, no Estado de Colorado, e uma fábrica de submarino soviético no subsolo, na 

Ucrânia. 

Hoje o impulso subterrâneo no mundo todo é motivado não tanto por segurança ou 

pela expansão do comércio, mas, sobretudo, pela necessidade de economizar espaço e 

preservar recursos naturais. Seguindo as atuais projeções de aumento da população mundial, 

isso significa que vão subir também as demandas de infraestrutura urbana, tais como a 

necessidade de mais energia, mais água, mais eliminação dos resíduos e, acima de tudo, mais 

espaço para casas e estradas. Não há como imaginar que essas necessidades serão supridas no 

espaço da superfície das cidades. Dessa forma, o espaço subterrâneo tem aparecido como uma 

nova fronteira para o desenvolvimento das cidades. 

No que tange aos aspectos jurídicos, o debate acerca do direito de propriedade e os 

problemas administrativos no uso do espaço subterrâneo têm sido objeto de preocupação 

internacional. Gunn et al (1997, p.113), destaca que Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e 

                                                 
33

 Conforme estudado no item 1.3.10 Princípio do Poluidor Pagador. 
34

 Conforme estudado no item 1.3.11 Princípio do Usuário Pagador. 
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Austrália baseiam suas respectivas leis que regem os direitos dos proprietários de terra para o 

espaço aéreo acima e abaixo do solo na máxima do direito romano cujus est solum, ejus esc 

usque ad coelum et usque ad Inferos (Quem é dono do solo possui tudo o que está acima deste 

até os céus, e quem está abaixo, até o inferno). O efeito da máxima representa uma regra 

comum no direito que o proprietário da superfície possui dos céus (acima) até do centro da 

terra (abaixo). 

O atual e caloroso debate em torno do direito subterrâneo já se fazia presente no 

âmbito da reunião anual da Internacional Tunnelling Association – ITA, realizada em 1991, 

na cidade de Londres, na Inglaterra. Nessa ocasião, a Assembleia Geral aceitou, por 

unanimidade, a seguinte declaração, elaborada pelo Grupo de Trabalho em Planejamento de 

Subsuperfície
35

: 

 

Policy Statement on Legal and Administrative Issues in Underground Space 

Use  

The subsurface is a resource for future development similar to surface land or 

recoverable minerals. Once an underground opening is created, the subsurface can 

never be restored to its original condition, and the presence of this opening can 

affect all future uses of the surface and the subsurface in its vicinity. These factors 

require responsible planning for all uses of the underground to ensure that the 

resource is not damaged or usurped by uncoordinated first uses. 

The awareness of the underground option among planners, developers, and 

financiers should be increased so that subsurface planning issues are properly 

addressed. Subsurface planning should be an integral part of the normal land use 

planning process.  

National, regional, and local policies should be prepared to provide guidelines, 

criteria and classifications for assessing appropriate uses of underground space, 

identifying geologic conditions, defining priority uses and resolving potential 

utilization conflicts. Site reservation policies should be established for important 

future uses and for especially favorable geologic conditions. (ITA, 1991) 

 

                                                 
35

 Declaração Política sobre problemas judiciais e administrativos no uso do espaço subterrâneo – O 

subsolo é um recurso para o desenvolvimento futuro semelhante à superfície da terra ou minerais recuperáveis. 

Uma vez que se inicia uma perfuração subterrânea, não pode nunca a subsuperfície ser restabelecida à sua 

condição original, e a presença desta abertura pode afetar todos os futuros usos da superfície e subsuperfície em 

sua vizinhança. Esses fatores requerem planejamento responsável para todos os usos do subsolo, de forma a 

garantir que os primeiros usos não venham a danificar ou prejudicar esse recurso. 

A consciência da opção subterrânea entre os planejadores, desenvolvedores e financistas deve ser aumentada, de 

modo a que as questões de planejamento do subsolo sejam devidamente tratadas. O planejamento do subsolo 

deve ser uma parte integrante do processo de planejamento normal de uso da terra. 

Políticas nacionais, regionais e locais devem estar preparadas para fornecer diretrizes, critérios e classificações 

para avaliar o uso apropriado do espaço subterrâneo, identificar as condições geológicas, definindo usos 

prioritários e resolução de potenciais conflitos de utilização. Políticas de reserva de locais devem ser 

estabelecidas para uso importante no futuro e para, especialmente, estabelecer condições geológicas favoráveis. 

É recomendável que todas as regiões ou cidades estabeleçam um sistema de registro permanente e detalhado do 

uso do subsolo. A manutenção desse sistema de registro deve ser coordenada por uma única agência para 

garantir que os registros compatíveis e completos, e deve incluir registro “como construído”, ao invés de planos 

de projeto. Registros devem incluir atividades, como a extração de águas subterrâneas e fundações por estacas 

profundas, que afetam o potencial de uso do subsolo, mas que não pode ser classificado como instalações 

subterrâneas específicas. (tradução nossa) 
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It is recommended that every region or city establish a permanent record-keeping 

system for the maintenance of detailed records of the use of the subsurface. This 

recordkeeping should be coordinated by a single agency to ensure compatible and 

complete records and should inelude'as built' records rather than project plans. 

Records should include activities, such as groundwater extraction and deep pile 

foundations, which affect the potential use of the subsurface but which may not be 

classed as specific subsurface facilities. 

 

Nikolai Bobylev, do Centro de Pesquisa e Cooperação Interdisciplinar em Meio 

Ambiente, da Academia de Ciências da Rússia, ao analisar a incorporação do planejamento do 

uso e ocupação do subsolo urbano nos planos diretores municipais em várias cidades 

mundiais, faz as seguintes considerações: 

 

State-of-the-art consideration of Urban Underground Space in cities’ Master 

plans 

Sterling (2005) suggested that, for the majority of the near-surface zones in old 

cities, it is already too late to manage underground space use through planning 

policies. Indeed, it is very common for the centers of old, historic cities to exhibit 

chaotic use of UUS. UUS utilization evolved historically from the top-down, and 

UUS at a depth of 5–10m in many cities is occupied by outdated, old infrastructure 

(Bobylev, 2005). 

In most cities, the planning of UUS development has not been incorporated into 

Master plans. Instead UUS development has been commissioned on the basis of 

demand from certain sectors, such as water supply, telecommunications and electric 

power companies. Thus, the feasibility of each new development has simply been 

considered in relation to its interaction with existing infrastructure. 

The problem of disorganized UUS use is more severe in countries whose legislation 

includes strong private land property rights, e.g. Japan. The city of Tokyo has a 

specific constraint for UUI development related to legal issues of private property on 

land, including the underground space beneath this land. For this reason, important 

public underground infrastructure is located beneath land owned by authorities, 

including roads and public buildings; this leads to longer underground network 

distances and higher densities
36

. (BOBYLEV, 2009, p. 1132-1133) 

 

Relata Bobylev (2009) que, por ocasião do Simpósio da Internacional Tunnelling 

Association – ITA, foi realizada pesquisa entre os países membros dessa associação que 

                                                 
36

 Consideração acerca do “estado da arte” do espaço subterrâneo urbano nos planos diretores das 

cidades 

Sterling (2005) sugere que, para a maioria das zonas de subsuperfície em cidades antigas já é tarde demais para 

gerenciar o uso do espaço subterrâneo por meio de políticas de planejamento. De fato, é muito comum para os 

centros de cidades históricas de expor o uso caótico do espaço subterrâneo urbano. A utilização do espaço 

subterrâneo urbano evoluiu historicamente de cima para baixo e o uso do subsolo a uma profundidade de 5-10m 

em muitas cidades está desatualizado. (Bobylev, 2005).  

Na maioria das cidades, o planejamento do uso do espaço subterrâneo não foi incorporada nos Planos Diretores. 

Em vez disso, o planejamento foi encomendado em função da demanda de determinados setores, como empresas 

de abastecimento de água, telecomunicações e energia elétrica. Assim, a viabilidade de cada empreendimento 

simplesmente foi considerada em relação com a sua interação com a infraestrutura existente. 

O problema do uso do espaço subterrâneo desorganizado é mais grave em países cuja legislação prevê fortes 

direitos de propriedade privada da terra, por exemplo, Japão. A cidade de Tóquio tem restrições específicas para 

o desenvolvimento de projetos subterrâneos, relacionadas com questões jurídicas da propriedade privada da 

terra, incluindo o espaço subterrâneo debaixo desta terra. Por esta razão, importantes infraestruturas públicas 

subterrâneas pertencem às autoridades, incluindo estradas e prédios públicos, o que possibilita a presença de 

redes de metrô mais longas e de densidades mais elevadas. (BOBYLEV, 2009, p. 1132-1133) (tradução nossa) 
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revelou que na maioria dos países o direito legal de posse da terra estende-se ao espaço 

subterrâneo para o centro da terra, ou “na medida em que existe um interesse razoável”. No 

entanto, tem havido alterações recentes nas legislações sobre a propriedade da terra, de forma 

que os interesses dos proprietários da superfície não interfiram no uso do espaço subterrâneo 

para fins públicos.  

A pesquisa apresentou nomes de vários países escandinavos, onde um proprietário de 

superfície possui a propriedade apenas a uma profundidade limitada (6m) abaixo da superfície 

da terra. Para Nikolai Bobylev, a legislação fundiária é apenas um aspecto de governança do 

uso do espaço subterrâneo, que inclui todo o conjunto de salvaguardas ambientais, políticas de 

extração de recursos minerais e segurança pública (por exemplo, a interferência com as águas 

subterrâneas). 

 

3.3.1 São Petersburgo – Rússia  

 

A pesquisa de Nikolai Bobylev (2009, p. 1128–1137) revela que a cidade russa de 

São Petersburgo, fundada em 1703, desde 1948 possui Planos Diretores para nortear o 

desenvolvimento urbano. O Plano Diretor publicado em 1996 já fazia considerações sobre o 

uso do espaço subterrâneo urbano. 

Mas é no atual “Plano Diretor de São Petersburgo e Fronteiras da Zona Cultural de 

Proteção do Patrimônio”, aprovado pelo parlamento da cidade em 2005, que inclui 

planejamento de curto prazo (até 2015) e longo prazo (até 2025), que se apresenta, pela 

primeira vez, a preocupação real pelo subsolo. 

O apêndice do atual Plano Diretor de São Petersburgo inclui um capítulo 

especialmente voltado para as questões do subsolo urbano, intitulado “Integrated underground 

space development conception for St. Petersburg City Master Plan”. Verificou-se que as 

preocupações com o desenvolvimento futuro do espaço subterrâneo urbano são abordadas no 

documento de forma apenas conceitual. O Plano apresenta sugestões para estabelecer reserva 

de terrenos visando a implantação de projetos futuros para ligar sistemas de transporte, bem 

como se propõe reserva de subsolos públicos multifuncionais no centro da cidade. No entanto, 

todas as sugestões encontram-se no nível conceitual e não incluem estudos de viabilidade, o 

que, na opinião de Nikolai Bobylev (2009) é uma falha no Plano Diretor de São Petersburgo, 

especialmente pela falta de análise da sustentabilidade ambiental e de estudos de integração 

entre infraestrutura, o consumo de energia e a qualidade do ar.  
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3.3.2 Tóquio e Kobe – Japão  

 

A ocupação do subsolo em algumas cidades japonesas caracterizam-se pelo 

planejamento do uso extensivo de subterrâneo profundo para aumentar a resistência aos 

perigos naturais urbanos.
37

 

No Japão, com o objetivo de permitir a utilização de espaços subterrâneos profundos 

para instalação de infraestrutura pública, foi aprovada em maio/2000, entrando em vigor em 

01/04/2001, a Lei de Medidas Especiais para Uso Público do Subsolo. A ideia é que o uso 

público do espaço que está distante e suficientemente abaixo da superfície não venha a colidir 

com os direitos dos proprietários das áreas da superfície e, portanto, não sendo devida 

nenhuma compensação a esses proprietários.  

Prevê-se que os equipamentos de infraestrutura considerados críticos e 

indispensáveis à população, tais como linhas de energia elétrica, cabos de comunicação, água 

e tubos de saneamento e linhas de gás podem ser ligados em rede dentro de um sistema de 

canal único e grande que é enterrado no mais profundo no subsolo, até mais de 40 metros 

abaixo da superfície. Isto irá contribuir tanto para a prevenção de desastres como para a 

renovação ambiental urbana na superfície. 

Iniciada há mais de 50 anos atrás, principalmente como uma maneira de reduzir o 

uso invasivo do subsolo e o congestionamento de tráfego subterrâneo, acredita-se que os 

benefícios ambientais e de segurança da utilização dos condutos subterrâneos tem-se tornado 

cada vez mais evidente ao longo do tempo. 

Atualmente, a maioria dos condutos subterrâneos nas cidades japonesas foi 

construída em profundidades mais rasas, sendo os equipamentos e imobiliários de propriedade 

pública, como principais estradas arteriais. 

Contudo, o governo municipal de Kobe, por exemplo, já vem aplicando a Lei de 

Medidas Especiais para Uso Público do Subsolo na realização de 250 metros de obras de 

construção de um gasoduto, de modo a permitir o uso subterrâneo profundo a uma 

profundidade superior a 40 (quarenta) metros abaixo de terras privadas, possibilitando 

encurtar o comprimento da rota e reduzir o custo do projeto.  

Na cidade de Tóquio, existem mais de 110 quilômetros de condutos subterrâneos sob 

o sistema de rodovias metropolitanas. Entretanto, há planos para fazer pleno uso da Lei de 
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 Maiores informações sobre a experiência japonesa no planejamento do espaço subterrâneo nas cidades, 

consultar o endereço eletrônico da Desurbs – Designing Safer Urban Spaces. Disponível em: 

<http://www.desurbs.net/Japan%20deep%20underground.html>. Acesso em: 13 jun. 2013. 
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2001, para incrementar a instalação do transporte público por meio de trens subterrâneos de 

alta velocidade e estradas subterrâneas, além de outros equipamentos indispensáveis à 

população. 

Além disso, o Ministério da Infraestrutura e dos Transportes do Japão decidiu aplicar 

a Lei de Medidas Especiais para Uso Público do Subsolo a fim de promover a construção de 

uma seção do “Projeto Estrada de Tóquio Outer Ring”, entre Nerima e Setagaya (extensão 

aproximada de 16 km). Espera-se com isso evitar a compra de terras e a redução dos custos. 

 

3.3.3 Xangai e Pequim – China 

 

A cidade de Xangai, na China, fornece um exemplo de como uma cidade pode ter 

problemas se não existem regulamentos de planejamento. A utilização do espaço subterrâneo 

em Xangai, como em muitas outras cidades chinesas, vem crescendo rapidamente nas últimas 

duas décadas, mas os conflitos com usos anteriores podem causar grandes dificuldades. Por 

exemplo, os planejadores da cidade foram obrigados a desviar alinhamentos de linhas de 

metrô que estava sendo planejado por causa da presença de fundações de um edifício 

recentemente construído, aprofundando o nível planejado da passagem das linhas do metrô 

por mais de dezesseis metros (ITACUS, 2010, p. 4). 

Em Xangai e em Pequim, regulamentos locais já foram colocados em prática para 

coordenar a utilização do espaço subterrâneo e evitar conflitos espaciais, regulando 

nomeadamente sobre os usos de estacionamento e a profundidade do espaço subterrâneo que 

pode ser utilizado pelos edifícios. 

A capital chinesa, Pequim intensificou seus esforços para explorar o espaço 

subterrâneo para aliviar o congestionamento do solo, a tensão do uso da terra na área central 

da cidade e os problemas ambientais. 

Segundo informações da imprensa de Pequim, o Beijing Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano e Design fixou 17 áreas como as zonas-chave para incrementar o 

espaço subterrâneo da cidade. No longo prazo, uma “cidade subterrânea” que abrange 90 

milhões de metros quadrados será construída até 2020, com o espaço per capita no subsolo 

atingindo cinco metros quadrados na cidade, de acordo com um plano do instituto.
38

 

 

 

                                                 
38

 Maiores informações sobre o artigo publicado na internet intitulado “Pequim explora o espaço subterrâneo 

para aliviar o congestionamento do chão” poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico: 

http://www.china.org.cn/english/China/188683.htm. Acesso em: 03 jul. 2013. 

http://www.china.org.cn/english/China/188683.htm
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3.3.4 Arnhem – Holanda 

 

Na Holanda, uma abordagem de planejamento integrado e a identificação do subsolo 

como um componente importante de planeamento tem encorajado a inclusão do espaço 

subterrâneo no planejamento da cidade.  

Antônia Cornaro e Han Admiraal (2012) avaliam que na cidade de Arnhem, o uso do 

subsolo tem sido apoiado e promovido pelo Conselho da Cidade, devido à escassez total de 

espaço para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a necessidade de manter e ampliar a 

característica espacial da cidade. Todas as partes envolvidas no processo de planejamento da 

cidade, em Arnhem, tanto públicas e privadas, agora precisam considerar especificamente o 

uso do espaço subterrâneo no seu planeamento. 

 

3.3.5 Helsink – Finlândia 

 

A cidade de Helsinki é considerada por planejadores e urbanistas como um exemplo 

internacional no tratamento do planejamento da ocupação do subsolo urbano. Foi a primeira 

cidade do mundo a adotar um planejamento do espaço subterrâneo como parte de sua política 

de desenvolvimento urbano.  

Conforme acentua Antônia Cornaro (2012), o avanço da ocupação do subsolo urbano 

em Helsinki é facilitado pelo fato de que 60% das terras na cidade são de propriedade do 

governo local e de que a cidade é construída em granito sólido que é altamente favorável para 

escavações subterrâneas de baixo custo.  

O “Underground Master Plan of Helsinki”, ou Plano Diretor Subterrâneo de 

Helsinki, fornece a estrutura para o gerenciamento e controle de obras no subsolo da cidade e 

permite a indicação dos locais adequados para a serem alocados para instalações subterrâneas, 

sejam de serviços públicos ou explorados por particulares. 

Desde 1960, mais de 400 instalações e mais de 200 quilômetros de túneis já foram 

construídos no subsolo. Além disso, existe o registro de mais de 200 novas reservas para 

projetos subterrâneos para o futuro.  

Como a estrutura da cidade torna-se mais densa, mais e mais instalações adaptadas 

para finalidades diferentes estão sendo construídas no subsolo. Há também uma necessidade 

crescente para se conectar locais subterrâneos diferentes, para formar uma rede complexa e 

inter-relacionada. Ao planejar e executar novos projetos de construção é importante certificar-

se que as reservas de espaços públicos para projetos de longo prazo, tais como túneis e dutos 
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para o tráfego e manutenção técnica estão sendo mantidos para futura construção. O 

crescimento da construção subterrânea e a necessidade de planejar e coordenar diferentes 

projetos levou à necessidade de elaboração de um Plano Diretor Subterrâneo para Helsinki.  

Com status legal, o Plano Diretor também reforça a natureza sistemática e qualidade 

de construção subterrânea e a troca de informações relacionadas a ele. 

Conforme destaca Ilkka Vähäaho, membro do Conselho de Orientação do Comitê 

Internacional de Espaço Subterrâneo e Chefe da Divisão de Geotecnia da cidade de Helsinki: 

 

Facilities serving community technical systems (such as energy and water supply 

and telecommunications) are large-scale closed networks by nature. These facilities 

are composed of several different functions and the utility tunnels connecting them. 

Utility tunnels are located at such a depth that space reservations for them do not 

have a significant effect on other underground premises.  

According to the law, the owner of a property has control over the underground part 

of the property, though the vertical extent of ownership is not specifically defined in 

legislation. When interpreting the extent of ownership, the lower boundary of a 

property has been limited to the depth where it can be technically utilised. In 

practice this means the depth of 6 m from the lowest point of the building lot. City 

of Helsinki charges also those companies using underground space, but the rent of 

‘the underground building lot’ is only c. 50% of the corresponding ground-level 

rent. Anyone constructing facilities underground must obtain agreement on the right 

to use the underground construction site. Right of ownership can be established 

either through voluntary transactions, agreements or redemption based on 

legislation. The prerequisite for obtaining a building permit is that the applicant has 

control over the construction site.  

The cadastral system currently specifies properties two-dimensionally, meaning that 

registering possession rights to different levels or, for example, proving that an 

underground facility can be pledged as collateral, can be problematic. On 11 May 

2006, the Ministry of Agriculture and Forestry assigned a working group to study 

the development of a three-dimensional cadastral system in Finland. One of the 

ideas behind this is that all 3D registrations of properties should be based on a town 

plan. Space reservations presented in the Underground Master Plan, which has legal 

status, would thus also have a determining effect on whether an underground 

property is eligible to be registered.
39

 (VÄHÄAHO, 2012, p. 4) 
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 Instalações que servem os sistemas técnicos comunitários (tais como energia e abastecimento de água e 

telecomunicações) são redes fechadas de grande escala por natureza. Estas instalações são compostas por várias 

funções diferentes e os túneis utilitários conectando-as. Túneis de serviços públicos estão localizados em 

profundidade tal que as reservas de espaço para que eles não têm efeito significativo sobre outras instalações 

subterrâneas. 

De acordo com a lei, o proprietário de um imóvel tem o controle sobre a parte subterrânea da propriedade, 

embora a extensão vertical da propriedade não é especificamente definida na legislação. Quando se interpreta o 

grau de propriedade, o limite inferior de uma propriedade tem sido limitado até à profundidade onde pode ser 

tecnicamente utilizado. Na prática, isto significa a profundidade de 6 metros, a partir do ponto mais baixo do lote 

do edifício. A cidade de Helsinki cobra também das empresas que utilizam o espaço subterrâneo, mas o aluguel 

da “garagem subterrânea edifício” é apenas 50% da renda correspondente ao nível do solo. Qualquer construção 

de instalações subterrâneas deve obter um acordo sobre o direito de usar o subsolo no local da construção. O 

direito de propriedade pode ser estabelecido através de transações voluntárias, acordos ou reembolso com base 

na legislação. O pré-requisito para a obtenção de uma licença de construção é o candidato ter o controle sobre o 

canteiro de obras.  

O sistema cadastral atualmente especifica as propriedades em duas dimensões, o que significa que registrar 

direitos de posse para diferentes níveis ou, por exemplo, provando que uma instalação subterrânea pode ser 

penhorada como garantia, pode ser problemático. Em 11 de maio de 2006, o Ministério da Agricultura e 

Florestas designou um grupo de trabalho para estudar o desenvolvimento de um sistema cadastral tridimensional 
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O Plano Diretor Subterrâneo de Helsinki tem característica de um plano estratégico 

de preservação ambiental. Desde que adquiriu o status jurídico autônomo, os proprietários de 

terras e as autoridades têm sido obrigados a segui-lo. Ele aponta os locais reservados no 

subsolo para projetos-chave que são considerados importantes para a sociedade em geral, 

desempenhando papel vital na sustentabilidade ambiental urbana de Helsinki. 

 

3.4 A experiência brasileira de controle de uso e ocupação do subsolo urbano 

 

Neste tópico serão abordados alguns aspectos da experiência brasileira na gestão do 

subsolo urbano, bem como a legislação de algumas capitais para disciplinar o uso do espaço 

subterrâneo. 

 

3.4.1 A competência municipal para licenciamento de atividades potencialmente poluidoras 

no subsolo 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), criada pela Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 é a referência mais importante da gestão sistêmica, no gerenciamento 

ambiental público no Brasil. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto n° 88.351, de 1° de 

junho de 1983, que foi substituído pelo Decreto nº 99.274, de seis de junho de 1990. 

Conforme se extrai do art. 2º da Lei nº 6.938/1981, a PNMA tem por objetivo “a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.  

A Lei nº 6938/1981 foi recepcionada pela Constituição da República, de 5 de junho 

de 1988, que instituiu a obrigatoriedade do licenciamento prévio para as atividades de 

significativo impacto ambiental em todo o país. 

E, dentre os pilares da PNMA a ser implantada pelo Estado, destacam-se a Avaliação 

de Impactos Ambientais (AIA) e o licenciamento ambiental. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986 é a principal norma para implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 

no País. Esta Resolução estabelece as definições, responsabilidades, critérios básicos e 

                                                                                                                                                         
na Finlândia. Uma das ideias por trás disso é que todas as inscrições em 3D de propriedades devem ser baseadas 

no plano da cidade. Reservas de espaço apresentados no Plano Diretor Subterrâneo, que tem status legal, teria, 

portanto, também um efeito determinante sobre se uma propriedade subterrânea é elegível para ser registrada. 

(tradução nossa) 
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diretrizes gerais para a elaboração e análise do chamado Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 

Esse estudo citado faz parte do processo de avaliação de impactos ambientais de um 

empreendimento – que inclui outras etapas além da elaboração e apreciação do EIA/RIMA e é 

solicitado como parte dos procedimentos de licenciamento ambiental de atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativo impacto sobre o ambiente. 

O licenciamento ambiental está previsto nos artigos 17 e seguintes do Decreto nº 

99.274/1990. O art. 17 determina que:  

 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 

órgão estadual competente integrante do Sisnama. 

 

Para Fink, Alonso e Dawalibi (2002 p. 1-2): 

 

 Inútil para alguns, moroso, porém necessário, para outros, o licenciamento de 

atividades degradantes que consomem recursos naturais ainda é o instrumento mais 

capaz de compor o conflito que se convencionou denominar desenvolvimento 

sustentável. 

 

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 estabeleceu os 

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, definiu as competências da 

União, Estados e Municípios, de forma a integrar a atuação dos órgãos competentes do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, na execução da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

A normativa federal, no nível de decreto, estabeleceu o sistema trifásico no Brasil, ou 

seja, o processo de licenciamento ambiental possui três etapas. A primeira é a Licença Prévia 

(LP), que deve ser solicitada ao órgão ambiental competente na fase de planejamento ou 

ampliação do empreendimento. Essa licença apenas aprova a viabilidade ambiental e 

estabelece condições para o desenvolvimento do projeto, mas não autoriza sua instalação.  

O início da obra é autorizado pala Licença de Instalação (LI), que tem prazo de 

validade de acordo com o cronograma da obra, não podendo ultrapassar seis anos. No caso de 

necessidade de desmatamento, também é exigida a Autorização de Supressão de Vegetação.  

Antes que o empreendimento comece a funcionar deve ser solicitada a Licença de 

Operação (LO), que é concedida após vistoria para verificar se todas as exigências foram 

atendidas.  
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Apesar de haver previsão na Resolução do CONAMA nº 237/1997 de competência 

municipal para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

ambiental local, inclusive no subsolo, o efetivo procedimento sendo realizado pelos 

municípios é uma realidade relativamente recente no Brasil. Entretanto, sabe-se que grande 

parte dos empreendimentos de pequeno porte e de impacto local ainda realizam suas 

operações sem licença, não obstante o art. 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei 

de Crimes Ambientais) tornar esta operação crime ambiental. 

Até pouco tempo alegava-se a inexistência de lei, bem como a impossibilidade do 

CONAMA definir a competência dos entes federativos para condução dos processos de 

licenciamento ambiental por meio de normas infralegais. Assim, foram postergadas iniciativas 

de regularização de várias atividades e empreendimentos que ainda funcionam sem o crivo da 

avaliação e do licenciamento ambiental. 

Contudo, eventual controvérsia finalmente deixou de existir com o advento da Lei 

Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que estabeleceu as diretrizes para 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum para proteção do meio 

ambiente e fixou as regras de competência desses entes da federação para licenciamento 

ambiental. 

Na regra geral, a União deve atuar no que for de interesse nacional, os Estados 

quanto aos interesses regionais e os Municípios naquilo que for de interesse local. 

Assim, o nosso sistema constitucional conferiu aos Municípios papel fundamental na 

tutela ambiental. Não há como ser diferente, haja vista a proximidade da Administração 

Municipal junto aos administrados e aos interesses mais práticos da sociedade. É regra e não 

exceção o exercício de competência municipal para condução dos processos de licenciamento 

ambiental, nos termos dos artigos 30, 182 e 225 da Constituição da República. 

Destarte, a maior responsabilidade impõe a necessidade de preservação da autonomia 

municipal, que somente poderá ser efetiva com o seu fortalecimento institucional, financeiro e 

de seus órgãos ambientais.  

Enfim, embora recente, a experiência brasileira em matéria de licenciamento 

ambiental e avaliação de impactos ambientais pelos municípios tem demonstrado que há 

muito que se fazer para alcançar universalidade, celeridade, eficiência e eficácia nos 

licenciamentos ambientais, indispensáveis para a preservação do ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem como para o devido cumprimento da Constituição e de sua finalidade 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20140-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20140-2010?OpenDocument
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basilar: o desenvolvimento sustentável das cidades, refletindo no bem-estar social e na sadia 

qualidade de vida. 

 

3.4.2 O Programa Cidades Sustentáveis aplicável às atividades no subsolo 

 

O grande objetivo de uma cidade é cumprir uma função social na permanente busca 

pela sustentabilidade ambiental e justiça social, de modo a garantir também o acesso 

equitativo às oportunidades que a cidade pode oferecer (UNESCO, 2011). 

No nível internacional, as Nações Unidas tem organizado reuniões para debater 

políticas urbanas e o “direito à cidades”, como, por exemplo, as reuniões realizadas em 

dezembro de 2006, em Paris, França, e durante o Fórum Mundial de Porto Alegre, realizado 

em fevereiro de 2008, sob patrocínio da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) e da UN-HABITAT (Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos).  

O Programa Cidades Sustentáveis
40

 é uma iniciativa da sociedade brasileira para 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Coordenado pela Rede Nossa São 

Paulo, Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e a Rede Brasileira por Cidades 

Justas e Sustentáveis, o Programa tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer 

ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e 

ambientalmente sustentável. O programa é apartidário e conta ainda com uma campanha para 

sensibilizar os eleitores a escolher a sustentabilidade como critério de voto e os candidatos a 

adotar a agenda da sustentabilidade. 

No Brasil, a experiência do Programa Cidades Sustentáveis busca fortalecer o papel 

dos municípios na condução das políticas públicas em busca da melhoria da qualidade de vida 

nos centros urbanos. O Programa, de adesão voluntária, oferece como ferramenta a 

Plataforma Cidades Sustentáveis, uma agenda para a sustentabilidade das cidades que aborda 

as diferentes áreas da gestão pública, e incorpora de maneira integrada as dimensões social, 

ambiental, econômica, política e cultural e aborda as diferentes áreas da gestão pública em 12 

eixos temáticos: governança, bens naturais comuns, equidade, justiça social e cultura de paz, 

gestão local para a sustentabilidade, planejamento e desenho urbano, cultura para a 

sustentabilidade, educação para a sustentabilidade e qualidade de vida, economia local, 

                                                 
40

 Maiores informações sobre o Programa Cidades Sustentáveis, como a relação de Cidades que aderiram aos 

compromissos, sobre os idealizadores, materiais de divulgação, entre outras, poderão ser acessadas por meio do 

endereço eletrônico: <http://www.cidadessustentaveis.org.br>. 
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dinâmica e sustentável, consumo responsável e opções de estilo de vida, melhor mobilidade, 

menos tráfego, ação local para a saúde e do local para o global. 

Os Eixos da plataforma consideram a participação da comunidade local na tomada de 

decisões, a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade social, o correto 

ordenamento do território, a mobilidade urbana, o clima mundial e a conservação da 

biodiversidade, entre outros aspectos relevantes. 

A cada um desses eixos estão associados indicadores, casos exemplares e referências 

nacionais e internacionais de excelência. 

Hoje, o Programa Cidades Sustentáveis já é uma realidade. Mais de 230 prefeitos do 

País, incluindo 20 de capitais estaduais, aderiram ao programa e agora têm a responsabilidade 

de apresentar o Plano de Metas e os indicadores que servirão para a sociedade monitorar e 

avaliar o desempenho das gestões. Além dos Municípios, dezenas de organizações da 

sociedade civil, empresas e órgãos públicos que firmaram parceria com esta ambiciosa e tão 

necessária causa.  

Como benefício, as cidades participantes do Programa ganham visibilidade em 

materiais de divulgação e nos meios de comunicação, têm acesso a informações estratégicas, 

trocam experiências com outros municípios, além de se constituírem como referências 

exemplares de desenvolvimento sustentável. Área exclusiva no portal e participação no 

Programa de Formação e Capacitação de profissionais nas áreas de políticas públicas são 

algumas das ações já em andamento dirigidas aos signatários. 

 

3.4.3 Experiência Legislativa (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre) 

 

Tanto quanto se sabe, não houve nenhuma pesquisa abrangente e consolidada ou 

análise realizada em relação à legislação brasileira acerca do uso do subterrâneo urbano em 

cidades brasileiras.  

As experiências legislativas e de controle administrativo do subsolo urbano 

apresentadas neste trabalho são aquelas referentes às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Porto Alegre, onde a presença de serviços e instalações subterrâneas são 

mais frequentes, o que não exclui a possibilidade de existirem leis e regulamentos municipais 

em várias outras cidades brasileiras. 

 

 

 



82 

 

 

3.4.3.1 São Paulo 

  

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o maior aglomerado urbano do Brasil 

e um dos maiores do mundo. No subsolo da cidade de São Paulo estão instaladas grandes 

extensões de redes de infraestrutura urbana, como as redes de distribuição de energia elétrica, 

água e esgoto, telecomunicações, gás natural, dentre outros equipamentos. 

Destaca-se o Metrô de São Paulo, primeiro do país, que começou a ser construído em 

1969. A rede metroviária da cidade de São Paulo apresenta hoje extensão de 65,3km, 58 

estações. Em suas cinco linhas, o Metrô transporta cerca de 3,5 milhões de pessoas por dia – 

um recorde mundial em termos de demanda por quilômetro de sistema, o que reforça a 

necessidade de um consistente programa de investimentos neste especial sistema de transporte 

(ABMS, 2011). 

Outro destaque refere-se às redes de distribuição de energia elétrica subterrâneas 

instaladas no subsolo de São Paulo; data de 1902 a construção das três primeiras câmaras 

transformadoras, inaugurando a implantação de redes subterrâneas. 

Conforme avaliam Silva e Machado (2001), apesar da complexidade dos serviços em 

rede instalados no Município, a preocupação com a gestão do subsolo é recente e os 

mecanismos existentes mostram-se insuficientes. Para os autores, nem o Município nem o 

Estado souberam ou pretenderam utilizar as redes de serviços públicos, já existentes ou em 

suas expansões, como mais um instrumento de inserção da parcela da população de baixo 

poder aquisitivo na dinâmica social e econômica da cidade. 

A partir da década de 1970, observa-se a preocupação com a regulamentação do 

espaço subterrâneo na cidade de São Paulo, em particular para as obras e serviços executados 

nas vias e logradouros públicos. Algumas leis e decretos foram promulgados, como mostra o 

histórico apresentado por Silva e Machado (2001), sem, contudo, ter havido uma articulação 

direta com os organismos diretamente ligados à aprovação das obras e, principalmente, ao 

controle das mesmas.  

O Plano Diretor Estratégico do Município foi aprovado pela Lei nº 13.430, de 13 de 

setembro de 2002. 

Entretanto, conforme Raquel Rolnik: 

 

Novamente, o PDE avança propondo na articulação das políticas de habitação, 

desenvolvimento urbano, mobilidade, ambiental, entre outras. Na prática, cada pasta 

seguiu com suas prioridades e essa articulação não aconteceu, dispersando no 

território as iniciativas, inclusive com a contraposição de algumas delas, como na 

construção dos parques lineares, onde moradores de favelas foram despejados sem 
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nenhuma articulação com políticas de habitação. O tratamento diferenciado aos 

projetos autogestionários não foi implementado. (ROLNIK, 2013) 

 

A Lei Municipal nº 13.614 de 02 de julho de 2003,
41

 regulamentada pelo Decreto nº 

44.755, de 18 de maio de 2004, estabeleceu a obrigatoriedade de que todos os projetos, para 

utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolos e espaço aéreo e 

das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos de 

infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, devem ser 

submetidos à análise e aprovação do Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas – 

CONVIAS. 

A referida Lei tem possibilitado a utilização de subsolo municipal para abertura de 

túnel interligando os prédios situados ao longo das vias públicas mediante permissão de uso a 

                                                 
41

 Lei Municipal nº 13.614/2003 – Art. 1º A política municipal de utilização das vias públicas, inclusive dos 

respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação, instalação e 

manutenção de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos ou privados, 

tem como diretrizes:  

I – a implantação de galerias técnicas e obras compartilhadas;  

II – a substituição das redes e equipamentos de infraestrutura urbana aéreos por redes e equipamentos de  

infraestrutura urbana subterrâneos;  

III – a substituição de redes isoladas por redes compartilhadas;  

IV – a utilização de métodos não destrutivos e novas tecnologias para a execução das obras;  

V – a instalação de equipamentos de infraestrutura urbana para a prestação de serviços públicos ou privados nas 

regiões de interesse do Poder Público, de modo a torná-los universais;  

VI – a implantação de rede pública de transmissão de dados, voz, sinais e imagens;  

VII – a gestão do planejamento e da execução das obras de manutenção dos equipamentos de infraestrutura 

urbana já instalados;  

VIII – a execução do mapeamento da cidade em base cartográfica digital única, de caráter oficial e de uso geral.  

Art. 2º As diretrizes fixadas no artigo anterior objetivam ordenar e otimizar a ocupação das vias, minimizar o 

impacto gerado pelas obras e buscar a preservação da paisagem urbana e a maior segurança ambiental. 

(...) 

Art. 8º – A retribuição mensal pelo uso das vias públicas municipais, incluindo os respectivos subsolo e espaço 

aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, será calculada de acordo com:  

I – a área cedida quando no subsolo, na superfície e nas obras de arte;  

II – extensão, em metros lineares, do espaço aéreo ocupado;  

III – os valores de referência correspondentes à área ou à extensão fixados no Anexo “A”, integrante desta lei;  

IV – o tipo de solução técnica adotada pelo permissionário;  

V – a classificação do sistema viário;  

VI – a localização do equipamento na via pública;  

VII – o tipo de serviço prestado pelo permissionário;  

VIII – o compartilhamento de área ou equipamento. 

(...) 

Art. 39 Os pedidos de alvará de manutenção dos equipamentos de infraestrutura urbana já instalados deverão ser 

analisados e apreciados pelas Subprefeituras no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que forem 

protocolados pelo interessado.  

Art. 40 Os pedidos de permissão de ocupação da via para o início de obras ou serviços de instalação deverão ser 

analisados e apreciados pelo órgão ou entidade municipal responsável pelo trânsito no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contado da data em que forem protocolados pelo interessado.  

Art. 41 As empresas de direito público ou privado que já tenham seu equipamento de infraestrutura instalados 

nas vias públicas, sem o competente Termo de Permissão de Uso – TPU, ficam obrigadas a pagar a retribuição 

mensal retroativamente a primeiro de julho de 1999.  
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título oneroso.
42

 Kiyoshi Harada (2010), ao analisar a validade da Lei nº 13.614/2003 no que 

tange ao poder municipal para emissão de permissão de uso a título oneroso, esclarece que a 

referida lei “tem, também, amparo no art. 2º da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – que 

regulamenta em âmbito nacional o disposto no art. 182 da Constituição Federal”.  

Em 2005, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a Lei nº 14.023, que obriga 

concessionárias, empresas estatais e operadoras de serviço a enterrar todo o cabeamento (de 

rede elétrica, telefonia, televisão e afins) instalado no município. A regulamentação da lei, em 

vigor desde 2006, prevê o enterramento de 250 quilômetros de fios e cabos por ano. 

Conforme afirma Raquel Rolnik (2010), se estivesse sendo cumprida a legislação, a cidade de 

São Paulo já teria mais de mil quilômetros de fiação subterrânea. 

Em 2009 foi desenvolvido o sistema GeoCONVIAS, um sistema de informações 

georreferencias (mapa e banco de dados) para gerenciamento das informações de projetos 

previstos, em análise e aprovados, das obras em andamento e cadastro de redes. Conforme 

informações da Prefeitura de São Paulo: 

 

O sistema possui hoje aproximadamente 95% do cadastro das redes subterrâneas de 

permissionária e estimadamente 30% do cadastro de drenagem. Logo serão atingidas 

as metas de 100% das informações de projetos previstos, em análise e aprovados e 

obras em andamento, bem como estão em andamento as ações necessárias para 

complementação do cadastro de permissionárias. (CONVIAS, 2013) 

 

A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial do dia 14 de março de 2013, a 

relação definitiva de programações para implantação das Redes Subterrâneas de 

Equipamentos de Infraestrutura. 

 

3.4.3.2 Rio de Janeiro 

 

A cidade do Rio de Janeiro completou seus 448 anos de existência no dia 1º de 

março de 2013. No período de 1763 a 1960 foi sede do governo federal, sendo que o status de 

                                                 
42

 Como exemplos de outorgas de permissão de uso de subsolo municipal, a título oneroso, para passagem 

subterrânea cita-se o Decreto nº 35.309, de 16 de janeiro de 1996, pelo qual ficou permitido a “Itaú Seguros S/A 

o uso, a título precário e oneroso, de trechos do subsolo da Praça Alfredo Egydio de Sousa Aranha e da Avenida 

Armando de Arruda Pereira, para a interligação dos blocos dos edifícios que integram o Centro Empresarial Itaú 

Conceição”; o Decreto nº 47.510, de 26 de julho de 2006, pelo qual ficou “permitido à Urbanizadora Continental 

S/A Comércio, Empreendimentos e Participações o uso, a título precário e oneroso, da área de propriedade 

municipal correspondente a trecho de subsolo da Avenida Leão Machado, no Distrito do Jaguaré, Subprefeitura 

da Lapa, para passagem subterrânea destinada exclusivamente à circulação de pedestres, ligando o Continental 

Shopping Center ao seu estacionamento, vedada a utilização de quaisquer atividades comerciais, inclusive 

exposição de mercadorias”; e o Decreto nº 47.510, de 11 de junho de 2012, pelo qual ficou “permito o uso, a 

título precário e oneroso, ao Hospital do Coração  – Associação do Sanatório Sírio, de espaço aéreo e área no 

subsolo da Rua Desembargador Eliseu Guilherme, Distrito de Vila Mariana”.  

 

http://jus.com.br/revista/autor/kiyoshi-harada
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L14023.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D47817.pdf
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capital do País proporcionou privilégios ao longo dos anos que se refletiram em muitas áreas, 

inclusive na infraestrutura. O Rio foi a terceira cidade brasileira a substituir toda a iluminação 

das ruas por luz elétrica. 

Ao analisar a história da implantação das redes de distribuição de energia elétrica na 

cidade do Rio de Janeiro, destaca Juliana Martins: 

 

Entre 1905 e 1909, a Rio Light – uma das primeiras companhias de eletricidade a 

chegar ao País – foi obrigada pela prefeitura a colocar condutores subterrâneos para 

condução de energia elétrica. Era a remodelação da capital da República, sob 

comando de Pereira Passos. Nas zonas urbanas de maior densidade, as canalizações 

eram subterrâneas. Fora da área metropolitana, a rede aérea foi a mais implantada. 

Em 1926, havia 19 câmaras transformadoras que passaram a ser alimentadas sob 3,8 

kV. 

No livro Estudos sobre a Rio Light, coordenado por Eulália Maria Lahme Lobo e 

Maria Bárbara Ley, afirma-se que: ‘No que se refere à tecnologia, a Rio Light foi 

pioneira no Brasil na implantação de redes subterrâneas. Nestes sistemas, foram 

utilizados cabos isolados com papel impregnado a óleo, utilizado em todo o mundo, 

de inegáveis qualidades técnicas e alto grau de sofisticação tecnológica. A 

constituição de redes subterrâneas permitiu ainda o desenvolvimento da química e 

da tecnologia de materiais pela criação de novos produtos como cabos isolantes 

secos denominados etileno-proprileno e polietileno-reticulado, que substituíram o 

antigo cabo impregnado a óleo, utilizado nas redes subterrâneas do Rio de Janeiro 

nas primeiras décadas do século 20’. 

Em 1931, eram 41 câmaras transformadoras com capacidade total de 12.300 kVA. 

Mas a evolução não parou por aí. No início pode ter sido um pouco de estética, outro 

tanto de invencionismo, mas o fato é que, no Rio de Janeiro, em 25 de julho de 

1938, os cabos aéreos de baixa e alta tensão estavam atrapalhando o plano de 

embelezamento da Capital da República. Assim sendo, o Governo Federal dispôs de 

um plano para substituir gradativamente a rede aérea. A Light estabeleceu um 

acordo com a Société Anonyme Du Gaz do Rio de Janeiro e determinou a colocação 

subterrânea dos cabos de iluminação pública e dos de alta tensão. Claro que os 

bairros mais nobres foram o ponto de partida da mudança. A Zona Sul carioca, os 

bairros oceânicos, foram os primeiros e levariam cinco anos para a conclusão da 

reforma no Leme, Copacabana e Ipanema. (MARTINS, 2012) 

 

A rede subterrânea da Light é a maior do país. Com 5,7 mil km de extensão, atende a 

500 mil consumidores das regiões do Centro, Zona Sul, Barra da Tijuca e parte da Zona 

Norte.
43

 

Contudo, a cidade do Rio de Janeiro continua sendo notícia, inclusive no noticiário 

internacional,
44

 quando o assunto é acidentes envolvendo redes subterrâneas de distribuição 

de eletricidade e de gás natural.  

                                                 
43

 Para maiores informações sobre a rede subterrânea de distribuição de energia elétrica, acessar: 

<http://conexaolight.com.br/tag/rede-subterranea/>. 
44

 Outras informações poderão ser acessadas na reportagem da versão on line do Jornal Folha de São Paulo. 

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1221123-explosao-de-bueiros-ameaca-moradores-do-

rio-diz-nyt.shtml>. 
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O caso mais grave ocorreu em Copacabana, em junho de 2010, com o casal de 

turistas americanos Sara Lowry (que teve cerca de 80% do corpo queimado) e David 

McLaugheim (que ficou com ferimentos em aproximadamente 35% do corpo). 

Os problemas revelam as precariedades da infraestrutura envelhecida e do 

descontrole público do subsolo carioca. Em 2011 foi assinado convênio entre o Município do 

Rio de Janeiro e as concessionárias Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), 

Companhia Estadual de Gás (CEG), companhia telefônica OI e empresa carioca de 

distribuição de energia elétrica Light para elaboração do inédito mapeamento digital do 

subsolo da cidade.
45

 O projeto de mapeamento tem como objetivo auxiliar as empresas no 

planejamento de operações no subsolo da cidade, a fim de reduzir risco de acidentes e 

incidentes em ativos de outras concessionárias na mesma área.  

A produção legislativa atualmente em vigor do Município do Rio de Janeiro que trata 

do uso e ocupação do subsolo carioca está dispersa em várias leis e decretos municipais. 

Primeiro destaque é para a Lei nº 2.776, de 19 de abril de 1999,
46

 que já autorizava a 

criação de mecanismos para possibilitar a cobrança pecuniária pela utilização do subsolo. 

O monitoramento do armazenamento subterrâneo de líquidos combustíveis de uso 

automotivo está previsto na Lei nº 2.833, de 30 de junho de 1999.
47

  

A Lei nº 4.017, de 26 de abril de 2005,
48

 dispõe sobre o uso de vias públicas, espaço 

aéreo e do subsolo para implantação e passagem de equipamentos urbanos destinados à 

                                                 
45

 Informações acerca do Convênio para elaboração do mapeamento digital do solo da cidade do Rio de Janeiro 

podem ser obtidas no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro: 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/gbp/exibeconteudo?article-id=1531013>. 
46

 Lei nº 2.776/1999 Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar mecanismos que estabeleçam a cobrança 

pecuniária pela utilização do subsolo das concessionárias públicas e privadas, para colocação de dutos, cabos, 

manilhas e afins, com a finalidade de fornecer luz, água ou esgoto, imagens, telefonia, dados e outros que 

utilizarem o subsolo. 

§ 1º – Disporá de trinta dias o Poder Executivo para requerer administrativamente as taxas devidas ao Tesouro 

Municipal. 

§ 2º – Caso o ressarcimento não seja consumado em até seis meses a contar do aceite definitivo, fica o Poder 

Executivo Municipal obrigado a requerer judicialmente, através da Procuradoria-Geral do Município, os custos 

totais ao Tesouro Municipal. 

§ 3º – Ficarão impedidos de realizar novas obras ou serviços de engenharia, as concessionárias públicas ou 

privadas consideradas inadimplentes, em obediência ao § 2º deste artigo, até a quitação total do débito. 

Art. 2º – A taxa será cobrada pelo Município, por Km linear instalado, do princípio ao fim do logradouro. 

§ 1º – Poderão ser feitas compensações de gastos com iluminação pública, água consumida, etc. 

§ 2º – Será de responsabilidade da concessionária a reurbanização total do logradouro atingido direta ou 

indiretamente pelas obras executadas. 
47

 Lei nº 2.833/1999 Art. 1º – O Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis de Uso 

Automotivo-SASC, no Município do Rio de Janeiro, será regido por esta Lei e pelas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas-ABNT nela contidas. 

Art. 2º – Estão sujeitos ao disposto nesta Lei os postos de serviços e abastecimento de veículo, as empresas de 

qualquer natureza e os órgãos da administração pública, que tenham instalados em suas dependências o Sistema 

de Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis de Uso Automotivo-SASC, destinado ao comércio 

varejista ou ao consumo próprio. 
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prestação de serviços de infraestrutura por entidades de direito público e privado. A referida 

lei introduziu a necessidade de prévia aprovação dos projetos (art. 2º), contribuição pecuniária 

mensal (art. 8º) e estabeleceu prazo para as empresas apresentarem mapa detalhado dos 

equipamentos que estiverem instalados (art. 13).  

O Decreto nº 26.912, de 21 de agosto de 2006,
49

 apesar de não especificar as obras 

subterrâneas, regulamentou o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e 

o cadastro ambiental municipal, vindo a constituir um marco legal  na proteção ambiental do 

Município do Rio de Janeiro. 

A regulamentação da permissão de uso de logradouros públicos e das obras de arte, 

inclusive as especiais, sob domínio municipal, e sua remuneração foi possível com a 

publicação do Decreto nº 28.002, de 30 de maio de 2007.
50

 

                                                                                                                                                         
48

 Lei nº 4.017/2005 Art. 1º O Município do Rio de Janeiro poderá autorizar, a título precário e oneroso, o uso 

das vias públicas, inclusive do espaço aéreo, subsolo e de obras de arte de domínio municipal, para a 

implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviço de infraestrutura 

por entidades de direito público ou privado, obedecidas as disposições desta Lei e demais atos normativos. 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se equipamentos urbanos todas as instalações de infraestrutura 

urbana, tais como equipamentos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica, gás canalizado, cabos de fibra ótica, oleodutos, antenas de telefonia móvel, antenas de 

transmissão de rádio e televisão, torres de transmissão de rede elétrica e outros equipamentos de interesse 

público. 

Art. 2º Os projetos de implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos nas vias públicas, inclusive 

espaço aéreo, subsolo e nas obras de arte de domínio municipal, dependerão de prévia aprovação da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, observadas as disposições 

desta Lei e das normas complementares a serem expedidas pelas referidas Secretarias. 

(...) 

Art. 8º O Preço Público pela utilização de uso das vias públicas, inclusive espaço aéreo e subsolo e das obras de 

arte do Município do Rio de Janeiro, a ser pago pelas entidades de direito público e privado, para a implantação, 

instalação e passagem de equipamentos urbanos para a prestação de serviços de infraestrutura urbana será 

representado por contribuição pecuniária mensal, estabelecida pela Secretaria Municipal de Fazenda, corrigida 

anualmente por índice oficial. 

Parágrafo único. O custo despendido com a implantação das ligações na rede de fibra ótica dispostas no 

parágrafo anterior, será compensado com o valor a ser pago mensalmente a título de preço público, que será 

definido: 

I – em função da área física ocupada pela entidade; e 

II – do valor venal do terreno.  

(...) 

Art. 13 As entidades de direito público ou privado de que trata esta Lei deverão no prazo improrrogável de cento 

e oitenta dias apresentar a Administração Municipal mapa detalhado dos equipamentos que estiverem instalados 

no território municipal. 
49

 Decreto nº 26.912/2006 Art. 1º Este Decreto destina-se a regulamentar critérios e procedimentos destinados ao 

Licenciamento Ambiental, à Avaliação de Impactos Ambientais e ao Cadastro Ambiental de atividades e 

empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação do meio ambiente no Município do Rio de Janeiro, a serem exercidos pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SMAC, órgão executivo central do sistema municipal de gestão ambiental, com a finalidade de 

planejar, promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a política municipal de meio 

ambiente, ressalvados os casos de competência estrita da União e dos Estados. 
50

 Decreto nº 28.002/2007 - Art. 1º Os empreendedores, pessoas de direito público ou privado que pretendam 

utilizar as obras de arte, inclusive as especiais, ou as vias públicas sob domínio do Município, bem como seu 

subsolo ou espaço aéreo, para a implantação e/ou instalação de equipamentos de infraestrutura urbana destinados 



88 

 

 

O “ponto alto” da legislação do Município do Rio de Janeiro é a aprovação e 

publicação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável, por meio da Lei 

Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011.
51

 Ressalta-se o art. 44, que remete à Lei de 

                                                                                                                                                         
à prestação de serviços públicos ou privados, deverão observar as normas e diretrizes estabelecidas por este 

Decreto e as disposições que vierem a ser editadas regulamentando a atividade. 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

II – obras-de-arte especiais: compreende estruturas tais como: pontes, viadutos, passarelas, túneis, muros de 

arrimo, passagens subterrâneas e outros; 

III – equipamento de infraestrutura urbana: dispositivo técnico para a prestação de serviços de infraestrutura 

urbana; 

IV – rede de infraestrutura urbana: conjunto de equipamentos que constituem a malha de distribuição de um 

determinado serviço de infraestrutura urbana; 

V – serviços de infraestrutura urbana: serviços de coleta, transporte e tratamento de esgoto, fornecimento e 

distribuição de água, fornecimento e distribuição de gases e líquidos combustíveis, fornecimento e distribuição 

de energia elétrica, serviços de telecomunicações, segurança, dentre outros; 

VI – empreendedores/permissionários: pessoas jurídicas de direito público ou privado às quais o Poder Público 

Municipal permite, a título precário e oneroso, o uso de obras de arte, inclusive as especiais, e das vias públicas, 

sob seu domínio, bem como dos respectivos subsolo e espaço aéreo, para os fins mencionados no artigo 1º deste 

Decreto, nas condições estabelecidas pela Administração; 

IX – galeria ou câmara técnica: equipamento instalado no subsolo, destinado a abrigar equipamentos de 

infraestrutura urbana de maneira ordenada, podendo abranger diferentes modalidades de serviços, dependendo 

de suas características; 

XI – ligação domiciliar: ramal aéreo ou subterrâneo de rede existente destinado à conexão de um endereço, 

situado no mesmo logradouro público ou quadra onde esteja instalada a rede, com extensão de até cem metros, 

incluindo-se nas ligações aéreas as tubulações, cabos e no máximo um poste e nas instalações subterrâneas as 

tubulações, cabos, dutos e canalizações e até no máximo duas caixas ou poços de visita, devendo entre as caixas 

ou poços ser mantida a mesma quantidade de tubulações, cabos, dutos ou canalizações. 

Art. 3º Os empreendedores que pretenderem obter a Permissão de Uso para implantar ou instalar os 

equipamentos de que trata o caput deverão submeter a pretensão à Administração com uma antecedência mínima 

de noventa dias do início da permissão pretendida. 

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, através dos órgãos designados em 

Resolução pelo titular da pasta, o exame e a aprovação dos projetos de uso de obras de arte, inclusive as 

especiais, ou de logradouros públicos sob o domínio do Município, de que trata o artigo primeiro, o 

licenciamento de suas obras após a celebração e publicação do Termo de Permissão de Uso, inclusive a emissão 

da licença e a fiscalização das obras.(...) 

Art. 7º O preço público fixado como retribuição mensal pelo uso das obras de arte e das vias públicas sob 

domínio municipal, bem como seu subsolo e espaço aéreo, será calculado de acordo com: (...) 

Art. 9º Os empreendedores/permissionários que tenham equipamentos de sua propriedade já implantados nas 

vias públicas e obras de arte especiais do Município terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se 

adequarem às disposições do presente decreto, sendo a retribuição pecuniária devida desde a data de sua 

publicação. 

Art. 10 Finda a Permissão de Uso o empreendedor terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para desocupar a 

área e restabelecer as condições encontradas originalmente, podendo a critério da autoridade municipal, ser 

solicitada a desocupação imediata mediante situação de caráter de urgência ou emergência. 

Parágrafo Único - O Município poderá optar, transcorrido o prazo fixado no caput, entre desfazer a 

implantação/instalação e cobrar, do empreendedor/permissionário, os custos acrescidos de 10 (dez) por cento, à 

guisa de administração, ou compelir, judicialmente, o responsável a restabelecer a situação original. 
51

 Lei Complementar nº 111/2011 – Art. 44. A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) expressa a 

espacialização da política de ordenamento territorial pela definição de índices, parâmetros e condições 

disciplinadoras do uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo de todo território municipal, em conformidade 

com a estrutura urbana básica e as diretrizes dispostas nesta Lei Complementar. 

Art. 63. A legislação ambiental municipal será consolidada em um Código Ambiental que contemplará a política 

municipal de meio ambiente, em consonância com este Plano Diretor, definindo normas, critérios, parâmetros e 

padrões para: (...) 

III – controle, monitoramento e fiscalização ambiental da poluição do ar, hídrica, sonora, do solo e subsolo, dos 

passivos ambientais, dos resíduos sólidos e da poluição visual; 

Art. 118. É de responsabilidade do órgão central de planejamento e gestão ambiental:  
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Uso e Ocupação do Solo a responsabilidade de ordenamento do subsolo; o art. 63, estabelece 

que o controle, monitoramento e fiscalização ambiental da poluição do subsolo ficam a cargo 

da legislação ambiental municipal; o art. 118 dispõe a responsabilidade do órgão central de 

planejamento e gestão ambiental para realizar o controle das atividades potencialmente 

poluidoras, inclusive do subsolo; o art. 219 estabelece que são objetivos da Política de 

Saneamento e Serviços Públicos ordenar a ocupação, funcionamento e implantação de 

sistemas operacionais em galerias técnicas e dutos no subsolo; o art. 326, por fim, impõe o 

prazo de cinco anos, a partir da aprovação desta Lei Complementar, para as concessionárias 

de serviços públicos de eletricidade, telefonia e televisão a cabo, implantarem sua fiação no 

subsolo urbano, eliminando toda a fiação aérea na Cidade, sob pena de multa diária. 

Finalmente, em legislação recente, o Rio de Janeiro estabeleceu, por meio do Decreto 

nº 37.035 de 15 de abril de 2013,
52

 a regulamentação acerca da implantação de infraestrutura 

                                                                                                                                                         
II –- realizar o controle das atividades potencialmente poluidoras, incluindo o monitoramento, diagnóstico, 

acompanhamento e a fiscalização de obras, atividades e empreendimentos efetivamente ou potencialmente 

poluidores do ar, da água, do solo e subsolo, da paisagem, bem como aqueles que proporcionem a degradação da 

fauna e flora. 

Art. 208. É facultada a aplicação de instrumentos de caráter jurídico e urbanístico, tais como urbanização 

consorciada, inserção em operação urbana consorciada e direito de superfície, sem prejuízo dos demais 

instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, a fim de possibilitar: 

I – o reaproveitamento de imóveis com impedimentos jurídicos relativos à propriedade, dissociando da 

propriedade da terra a utilização do solo, subsolo ou do espaço aéreo relativo ao terreno, através do direito de 

superfície; 

Art. 219. São objetivos da Política de Saneamento e Serviços Públicos: (...) 

IV – ordenar a ocupação, funcionamento e implantação de sistemas operacionais em galerias técnicas e dutos no 

subsolo; 

Art. 326. No prazo de cinco anos, a partir da aprovação desta Lei Complementar, as concessionárias de serviços 

públicos de eletricidade, telefonia e televisão a cabo, implantarão sua fiação no subsolo urbano, eliminando toda 

a fiação aérea na Cidade. 

Parágrafo único. As concessionárias que não cumprirem o disposto no "caput" ficarão sujeitas à multa de mil 

reais diários, acrescidos em cinquenta por cento a cada dia subsequente. 

 
52

 Decreto nº 37.032/2013 - Art. 1º As obras de abertura de vias e logradouros públicos, bem como de construção 

de corredores viários, na Cidade do Rio de Janeiro, deverão prever a implantação de dutos subterrâneos para 

passagem de cabos para a comunicação de dados e para a rede elétrica ("dutovias"). 

§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Obras - SMO: 

I – fiscalizar a implantação de dutovias nas obras de sua competência, devendo seguir as especificações técnicas 

descritas na Resolução Conjunta mencionada no art. 3º deste Decreto; e 

II – encaminhar à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA o cadastro das 

redes de dutovias implantadas nas obras de sua competência. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Obras - SMO deverá avaliar a conveniência em alterar os projetos das obras em 

andamento, referentes à construção de corredores viários, para que nelas seja incluída a implementação de 

dutovias. 

§ 3º As concessionárias de serviços públicos de eletricidade, telefonia e televisão a cabo ficam obrigadas, às suas 

custas, a implantar sua fiação no subsolo urbano durante as obras descritas neste artigo, conforme previsto no art. 

326 da Lei Complementar nº 111/2011. 

Art. 2º A emissão da licença pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU para execução das obras privadas 

de urbanização, incluindo aquelas oriundas de parcelamentos, ficará condicionada à apresentação de declaração 

prestada pelo profissional responsável pela obra (PREO) de que o projeto atende às especificações da Resolução 

Conjunta mencionada no art. 3º deste Decreto. 

http://www.leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-complementar/2011/11/111/lei-complementar-n-111-2011-dispoe-sobre-a-politica-urbana-e-ambiental-do-municipio-institui-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-urbano-sustentavel-do-municipio-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias-2011-02-01.html
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municipal de dutovias de fibra óticas no território do Município. Conforme determina o texto 

regulamentar, a partir da sua publicação as concessionárias de serviços públicos de 

eletricidade, telefonia e televisão a cabo ficam obrigadas, às suas custas, a implantar sua 

fiação no subsolo urbano durante as obras de abertura de vias e logradouros públicos, bem 

como de construção de corredores viários na cidade.  

 

3.4.3.3 Belo Horizonte 

 

O município de Belo Horizonte possui uma área total de aproximadamente 335 km², 

sendo que 83% do território encontra-se recoberto pela mancha urbana.  

A urbanização foi iniciada a partir de um planejamento elaborado no final do século 

XIX que previa a ocupação da atual região central da capital. A partir da década de 1930, 

porém, inicia-se um processo intenso de ocupação das periferias imediatas ao plano inicial 

(MOURA, 1994).  

A cidade mineira possui uma grande rede de infraestrutura instalada no subsolo, 

como redes de distribuição de energia elétrica, água e esgoto, TV a cabo e telefonia, gás 

natural, dentre outros. 

A Praça Sete, no Centro da cidade, foi a primeira região a ter sua fiação elétrica 

aterrada, em 1971. De 1971 para cá, a Cemig aterrou apenas 366 quilômetros da sua rede 

                                                                                                                                                         
Parágrafo Único. A aceitação dos logradouros pela SMU fica condicionada à obtenção de declaração da 

SECONSERVA quanto a efetiva implantação das dutovias. 

Art. 3º A construção das dutovias deverá seguir as especificações técnicas e demais exigências definidas em 

Resolução Conjunta a ser editada pela Secretaria Municipal de Obras - SMO, pela Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA e pela Empresa Municipal de Informática - IPLAN-RIO. 

Art. 4º A gestão das dutovias criadas ficará a cargo da SECONSERVA. 

Art. 5º As dutovias construídas nos termos do disposto nos artigos 1º e 2º deste Decreto serão de propriedade e 

administração do Município, sendo sempre permitido o compartilhamento com eventuais interessados. 

§ 1º Para a organização e racionalização do espaço, o Município deverá incentivar e potencializar o 

compartilhamento das redes subterrâneas, evitando obras desnecessárias que tenham impacto sobre os 

logradouros públicos. 

§ 2º Todos os interessados em implantar ou ampliar as suas infraestruturas de dutos no Município deverão 

sempre fazê-lo utilizando a rede de infraestrutura de dutos subterrâneos municipal, quando existentes. 

Art. 6º Nos locais onde inexistir rede subterrânea, os interessados poderão constituir parcerias para a construção 

de dutovias, observada a legislação municipal em vigor. 

§ 1º A cada dois dutos implementados pelo interessado, um deverá ser construído e doado ao Município como 

forma de contrapartida. 

§ 2º Caso o projeto do interessado preveja apenas um único duto, obrigatoriamente outro deverá ser construído 

para doação ao Município. 

§ 3º As dutovias a serem doadas ao Município deverão seguir as especificações técnicas descritas na Resolução 

Conjunta mencionada no art. 3º deste Decreto. 

Art. 7º A Resolução Conjunta de que trata o art. 3º deverá ser editada no prazo máximo de trinta dias, contados 

da publicação deste Decreto. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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elétrica na capital. Na década de 1980, o sistema foi expandido para outras regiões do Centro. 

Na mesma época, cidades históricas de Minas começaram a substituir a rede aérea pela 

subterrânea, como Ouro Preto, Diamantina, Mariana, Tiradentes e Serro, mas são pequenos 

trechos e o trabalho não foi adiante. Na década de 1980, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, 

Itajubá e Montes Claros tiveram parte da fiação aterrada. Na década de 1990, foram 

construídas redes subterrâneas em Varginha, Nova Lima e Santa Luzia (FERREIRA, 2013). 

As normas que regem o uso e ocupação do subsolo no Município de Belo Horizonte 

estão previstas em várias leis e decretos. 

A Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996, que instituiu o Plano Diretor do Município 

de Belo Horizonte, estabeleceu no seu art. 34
53

 as diretrizes relativas ao subsolo para 

possibilitar o desenvolvimento urbano visando melhorar as condições de vida no Município. 

Consoante ao Plano Diretor do Município, a Lei nº 7.166, de 27 de agosto de 1996, 

estabeleceu as normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no 

município e, por meio do art. 1º do Decreto nº 10.317, de 28 de julho de 2000, dispôs sobre a 

cobrança de preço público pelo uso das vias públicas e obras de arte do Município para as 

finalidades que especifica.
54

 

A Lei nº 8.595, de 18 de junho de 2003, que dispõe sobre o uso do espaço público 

municipal pelo agente detentor de infraestrutura, estabeleceu no seu art. 1º a permissão 

onerosa para instalação de equipamentos subterrâneos no subsolo do Município de Belo 

                                                 
53

 Lei nº 7.165/1996 - Art. 34 – São diretrizes relativas ao subsolo: 

I – coordenar as ações das concessionárias de serviço público, visando a articulá-las com o Município e a 

monitorar a utilização do subsolo; 

II – coordenar o cadastramento das redes de água, telefone, energia elétrica e das demais que passam pelo 

subsolo; 

III – manter banco de dados atualizado sobre as redes existentes no subsolo; 

IV – determinar que a execução de obras no subsolo somente possa ser feita por meio de licença prévia; 

V – autorizar por licitação a utilização do subsolo para a instalação de equipamentos urbanos e exploração de 

atividades comerciais; 

VI – proibir a deposição de material radioativo no subsolo; 

VII – promover ações que visem a preservar e a descontaminar os lençóis freáticos. 
54

 Decreto nº 10.317/200 - Art. 1º - Fica instituído o preço público pela utilização das vias públicas, inclusive do 

espaço aéreo e do subsolo e das obras de arte de domínio municipal, para implantação, instalação e passagem de 

equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura por entidades de direito público e 

privado. 

§ 1º Os serviços de infraestrutura de que trata este Decreto são: 

I – distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

II – telefonia convencional fixa; 

III – telecomunicações em geral; 

IV –- saneamento (água e esgoto); 

V – urbanização (drenagem pluvial); 

VI – limpeza urbana; 

VII – dutovias (distribuição de gás, petróleo e derivados e produtos químicos). 

§ 2º Os equipamentos urbanos destinados à prestação dos referidos serviços de infra-estrutura incluem 

dutos/condutos integrantes de redes aéreas e subterrâneas, armários, gabinetes, cabines, containers, caixas de 

passagem, antenas, telefones públicos, dentre outros. 
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Horizonte, bem como previu, no art. 4º, a necessidade de construção de galeria técnica no 

subsolo para implantação, instalação e passagem de equipamento e, no art. 5º, o uso 

compartilhado de galeria técnica no subsolo.
55

 

A Lei nº 8.616, de 14 de julho de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 14.060, de 06 

de agosto de 2010, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, 

instituiu no art. 43-A
56

 a obrigatoriedade de licenciamento ambiental prévio para instalação de 

mobiliário urbano subterrâneo, assim definido nos termos do art. 59
57

 dessa lei. 
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 Lei nº 8.595/2003. Art. 1º O uso do espaço público do Município, do espaço aéreo, da superfície e do subsolo 

da via pública e de obra de arte de domínio municipal pelo agente detentor de infra-estrutura dependerá de 

permissão onerosa. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, considera-se: 

I – infraestrutura - rede, galeria, duto, conduto, poste, torre, antena, cabo, fibra ótica, dutovia, cabine, mobiliário 

urbano, gabinete, container, caixa de passagem, telefone e armário, localizados no subsolo, na superfície ou no 

espaço aéreo que sejam de propriedade do agente que explore serviço público ou que sejam por este utilizados 

ou controlados, de forma direta ou indireta. 

II – agente detentor de infraestrutura - pessoa jurídica, de direito público ou privado, que detém, administra ou 

controla infraestrutura, de forma direta ou indireta.  

§ 2º Os parâmetros, a forma de cálculo e as condições de pagamento pelo uso do espaço público serão 

estabelecidos pelo Executivo. 

(...) 

Art. 4º O plano de expansão de redes de infraestrutura no perímetro urbano e em área objeto de projeto de 

renovação urbana deverá prever a construção de galeria técnica no subsolo para implantação, instalação e 

passagem de equipamento. 

Art. 5º O projeto de implantação, instalação e passagem de redes e equipamento de infraestrutura urbana, o plano 

de remanejamento para o subsolo e o projeto de construção de galeria técnica deverão conter a previsão de uso 

compartilhado e serão submetidos à aprovação do órgão municipal competente. 

§ 1º O detentor de concessão, autorização ou permissão para a exploração de serviço público de energia elétrica, 

de telecomunicação ou de transporte dutoviário de petróleo, seus derivados e gás natural, e o agente detentor de 

infraestrutura apresentarão o plano compatibilizado de remanejamento referido no caput deste artigo para uso 

compartilhado de galeria técnica no subsolo e de infraestrutura.  

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo deverá estar de acordo com a Resolução Conjunta nº 1, de 24 de novembro 

de 1999, da Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Telecomunicações e Agência Nacional 

de Petróleo - ANP. 

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo em caso de: 

I – limitação de capacidade, segurança, estabilidade e confiabilidade; 

II – violação de requisitos de engenharia ou de condições emanadas do Poder concedente. 

Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator a: 

I – se agente detentor de infraestrutura, perda do benefício previsto no § 3º do art. 1º desta Lei;  

II – se concessionário do serviço, pagamento de multa mensal de R$1,00 (um real) por metro linear de 

infraestrutura por ele utilizada no Município, até que seja sanada a irregularidade. 

Art. 7º O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

complementadas, se necessárias. 
56

 Lei nº 8.616/2003. Art. 43-A – A instalação de mobiliário urbano subterrâneo deverá ser feita conforme 

projeto previamente licenciado, ficando suas caixas de acesso na faixa destinada a mobiliário urbano, 

respeitando, ainda, os critérios definidos em regulamento.  

§ 1° Será realizado chamamento público para a realização de obras em dutos subterrâneos sempre que houver 

solicitação para realização dessas intervenções por uma concessionária.  

§ 2° Concluídas as obras objeto do chamamento público, novas intervenções no local ficam proibidas durante 5 

(cinco) anos. 
57

 Lei nº 8.616/2003. Art. 59 Mobiliário urbano é o equipamento de uso coletivo instalado em logradouro público 

com o fim de atender a uma utilidade ou a um conforto públicos. 

Parágrafo único. O mobiliário urbano poderá ser: 

I – em relação ao espaço que utilizará para sua instalação: 
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Para atender à demanda da população por vagas de estacionamento, o Município de 

Belo Horizonte, lançou projeto de Concessão Comum para construção, operação e 

manutenção de estacionamentos públicos subterrâneos na cidade. A ideia é que o parceiro 

privado seja responsável pela construção, manutenção e operação dos estacionamentos 

subterrâneos do município (PBH, 2012). 

A aludida Concessão Comum tornou-se viável a partir da publicação da Lei nº 

10.379, de 9 de janeiro de 2012,
58

 regulamentada pelo Decreto nº 14.938, de 26 de junho de 

2012, que autoriza o Município a delegar a construção, a implantação, a gestão, a manutenção 

e a operação de serviços públicos de estacionamento e infraestruturas correspondentes. 

 

3.4.3.4 Porto Alegre 

 

A experiência gaúcha do Município de Porto Alegre tem sido considerada como 

exemplo a ser seguido para as demais cidades brasileiras quando o assunto é a ocupação do 

espaço subterrâneo (CAMPOS et al, 2006), pois possui uma legislação específica para o 

licenciamento ambiental de redes de infraestrutura urbana e, principalmente, tem conseguido 

resultados efetivos na sua aplicação.  

Um dos aspectos mais relevantes na legislação da cidade de Porto Alegre é a 

existência do Plano de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), instituído pela Lei 

Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, que vai além do tradicional Plano Diretor 

existente em outros municípios. 

O atual PDDUA, instituído pela Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 

1999 e atualizado pela Lei Complementar nº 646, de 22 de julho de 2010, é, na verdade, “o 

encontro de duas consagradas bandeiras: a Porto Alegre do Planejamento Urbano e a Porto 

Alegre da participação dos cidadãos, do Orçamento Participativo, dos Conselhos Municipais e 

da Governança Solidária Local” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2010, 

p. 3). 

                                                                                                                                                         
a) superficial, aquele que estiver apoiado diretamente no solo; 

b) aéreo, aquele que estiver suspenso sobre o solo; 

c) subterrâneo, aquele que estiver instalado no subsolo; 
58

 Lei nº 10.379/2012. Art. 1º Fica o Município de Belo Horizonte autorizado a delegar, mediante procedimento 

licitatório, a construção, a implantação, a gestão, a manutenção e a operação de serviços públicos de 

estacionamento e infraestruturas correspondentes, a se localizarem em bens públicos no âmbito de seu território. 

§ 1º Os estacionamentos públicos de que trata o caput poderão ser construídos no subsolo de bens públicos de 

uso comum do povo, em especial de logradouros públicos como praças e vias públicas, os quais permanecerão 

afetados a seu uso original, observadas as medidas de compatibilização necessárias à construção dos 

estacionamentos. 
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Destaca-se no texto legal do PDDUA a presença de diretrizes gerais, tais como: 

conceituação de equipamento urbano (art. 72); necessidade de as normas de licenciamento 

observarem os limites específicos do subsolo (art. 96); a possibilidade de construção de 

estacionamentos subterrâneos mediante concessão para exploração econômica (art. 133, 

caput); a menção a áreas especiais para implantação de bacias de contenção de águas pluviais 

art. 133, parágrafo único); e o estabelecimento de prazo para identificar áreas contaminadas 

no subsolo (art. 154, XXV).
59

  

A cobrança pela utilização e pela passagem dos dutos no bem público está prevista 

na Lei nº 8.712, de 19 de janeiro de 2001. Destaca-se no texto legal a caracterização da 

utilização do subsolo (art. 2º); a determinação do regime jurídico de direito público para 

utilização do subterrâneo (art. 3º); necessidade de firmar concessão, permissão ou autorização 

de uso (art. 4º); expedição de normas técnicas pelo Município (art. 7º); e prazo para 

regularização das instalações existentes (art. 8º).
60
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 Lei Complementar nº 434/1999. Art. 72. São equipamentos urbanos públicos ou privados: 

I – os equipamentos de administração e de serviço público (segurança pública, infraestrutura urbana, cemitérios, 

administrativos de uso comum e especial); 

II – os equipamentos comunitários e de serviço ao público (de lazer e cultura e de saúde pública); 

III – os equipamentos de circulação urbana e rede viária.  

§ 1º Conceitua–se equipamento urbano, para efeitos do PDDUA, como uma interface que caracteriza mudança 

na predominância de uso, de caráter pontual, com ocupação em superfície diferenciada da morfologia do 

entorno.  

Art. 96. Na aprovação e licenciamento de projetos de edificação e parcelamento do solo, serão  

observadas as limitações específicas relativas ao subsolo, à superfície e ao espaço aéreo definidas por legislação 

específica. 

Art. 133–A. Na forma de diretriz estratégica para as áreas de praças e logradouros do Município, poderão ser 

construídos estacionamentos subterrâneos, mediante concessão para sua exploração econômica 

Parágrafo único. Ficam ressalvadas do disposto no ‘caput’ deste artigo as áreas cujos subsolos serão utilizados na 

forma de bacias de contenção de águas pluviais ou que representem interesse do patrimônio histórico e cultural. 

Art. 154. Ficam estabelecidos os seguintes prazos e ações respectivas: 

XXV – 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação desta Lei Complementar, para identificar áreas 

contaminadas no subsolo e instituir o zoneamento ambiental para os usos presentes e futuros, notadamente de 

atividades potencialmente poluidoras; 
60

 Lei nº 8.712/2001 - Art. 1º A utilização de qualquer bem público municipal para colocação de redes de 

infraestrutura deve ser remunerada. 

§1º A remuneração pelo uso do próprio municipal deve considerar o valor comercial do serviço a ser implantado. 

§2º O Município de Porto Alegre deve demonstrar tecnicamente os critérios utilizados para apuração do valor 

atribuído ao subsolo ou ao espaço aéreo respectivo.  

Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º, considera-se a utilização do subsolo das vias públicas, passeios 

públicos, prédios públicos, obras de arte, logradouros, bem como a utilização da via aérea com ponto de apoio 

nos postes, ou na parte inferior da via ou leitos, com postos de visita ou não. 

Parágrafo único. Também devem ser remunerados a utilização do mobiliário urbano, os espaços utilizados pelas 

estações de radiobase de telefonia celular, bem como similares.  

Art. 3º O regime jurídico da utilização dos bens públicos pelos particulares, tanto do subsolo quanto do aéreo, é o 

de direito publico.  

Art. 4º Para possibilitar a utilização dos bens municipais por terceiros, o Município deve firmar concessão, 

permissão ou autorização de uso.  

Art. 5º Na hipótese de o Município de Porto Alegre permitir que se construa redes de infraestrutura subterrâneas 

é obrigatória a utilização de tecnologia não destrutiva, na forma regulamentada pelo Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese é obrigatória a restauração do pavimento.  
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A regulamentação dessa Lei ocorre por meio da publicação do Decreto nº 13.384, de 

10 de setembro de 2001,
61

 que introduz o incentivo do Município para formação de 

consórcios entre empresas que necessitam utilizar o subsolo, de forma a evitar a constante 

abertura de valas na cidade.  

Um dos mais importantes pontos da legislação porto-alegrense é a possibilidade de 

remuneração da concessão pelo uso do espaço subterrâneo com a conversão em dação em 

pagamento. Isto significa que, ao invés de efetuar o pagamento, o empreendedor poderá 

construir um duto e entregá-lo ao Município, bem como poderá doar equipamentos, como 

caixas de passagem ou emenda, cabos de fibra e outros.  

                                                                                                                                                         
Art. 6º O Município de Porto Alegre deve empenhar esforços para implantar uma rede urbana de dutos 

subterrâneos para preparar a cidade para receber as redes de infraestrutura de infovias, televisões a cabo e 

similares. 

§1º As vias públicas estruturadoras a serem implantadas, aumentadas ou modificadas por iniciativa do Município 

de Porto Alegre, devem conter dutos para extensão das redes de infraestrutura. 

§2º Os projetos das vias públicas a que se refere o parágrafo anterior devem contemplar os dutos para as redes 

subterrâneas. 

  

Art. 7º O Executivo Municipal deve expedir normas técnicas, indicando o material adequado, a espessura, a área 

não-edificável, a eventual incompatibilidade de redes, entre outros elementos, no prazo de 90 (noventa) dias.  

Art. 8º As redes aéreas e subterrâneas já existentes no Município de Porto Alegre devem atender às atuais regras, 

regularizando a sua situação no prazo máximo de 02 (dois) anos. 

Parágrafo único. As empresas devem ser notificadas para efetuar a regularização junto ao Município de Porto 

Alegre, sob pena de serem instadas a retirar as respectivas infraestruturas. 
61

 Decreto nº 13.384/2001 - Art. 5º- O Município incentivará a formação de consórcios entre as empresas que 

necessitam utilizar o subsolo, a fim de evitar que valas sejam abertas constantemente na cidade, bem como de 

racionalizar o espaço para contemplar todos os interessados. 

Parágrafo único - O Município publicará edital comunicando aos interessados em estender redes de 

infraestrutura subterrânea sobre a realização de obras públicas, bem como informando sobre os trechos cuja rede 

poderá ser em comum. (...) 

Art. 10 Para a instalação das redes de infraestrutura necessárias à expansão de serviços, tanto aéreas quanto 

subterrâneas, o Município outorgará ao Empreendedor concessão remunerada do espaço de propriedade pública 

municipal. 

Art. 11 A Concessão de Uso a que se refere o artigo anterior implicará em remuneração mensal, a ser cobrada 

pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

Art. 14 A cobrança incidirá a partir da assinatura da Concessão de Uso. 

§ 1º A Concessão de Uso será firmada no mesmo instrumento do Termo de Compromisso. 

§ 2º Na hipótese de já ter sido firmado o Termo de Compromisso, incide a cobrança pela Concessão de Uso após 

90 (noventa) dias a contar da emissão da Licença de Instalação. 

§ 3º Os pagamentos relativos à Concessão de Uso das redes de infraestrutura deverão ser efetuados pelas 

permissionárias até o dia 20 (vinte) de cada mês, conforme documentos de cobrança previamente emitidos 

incidindo juros de mora de 1% ao mês em caso de atraso, acrescidos de multa fixa de 2% sobre o valor devido. 

Art. 15 Considerando o interesse do Município em constituir uma rede pública para implantação de serviços 

necessários para comunicação de dados via fibra óptica, a remuneração pelo uso poderá ser convertida em dação 

em pagamento. 

Parágrafo único. A dação em pagamento prevista no caput deste artigo corresponde à infraestrutura a ser 

transferida pelo Empreendedor ao Município, consubstanciada nos dutos, subdutos, caixas de passagem ou 

emenda, cabos de fibra e outros, desde que constem expressamente no Termo de Compromisso. 

Art. 16 Poderá o Município convencionar a isenção por até 15 (quinze) anos da remuneração pelo uso do espaço 

público no trecho em que se deu a realização da obra, com o empreendedor que realizar as obras de 

infraestrutura da rede urbana pública.  

§ 1º – Transcorrido o prazo previsto no “caput” deste artigo, o empreendedor se submeterá ao pagamento mensal 

pelo uso do espaço público.  
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Os dutos dados em pagamento ficam disponíveis para, futuramente, serem ofertados 

a empresas que ganharem a concessão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

para se instalarem no Município, mediante o pagamento de mensalidade. 

Por fim, a legislação de Porto Alegre previu, também, por meio do Decreto nº 

13.442, de 22 de outubro de 2001,
62

 a aprovação de passarelas subterrâneas e a respectiva 

cobrança pela utilização desse espaço de propriedade pública municipal. 
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 Decreto nº 13.442/2001. Art. 1º A requerimento da parte interessada e visando que a circulação de pedestres 

nas vias públicas ocorra com maior segurança e racionalidade, o Município poderá outorgar a propriedade 

pública municipal para utilização de terceiros, mediante permissão de uso para construção de passarelas aéreas 

ou subterrâneas.  

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se passarelas a passagem e circulação de um ponto a outro 

utilizando o espaço aéreo ou o subsolo de propriedade municipal.  

Art. 3º Para outorga do bem público o Sistema Municipal do Planejamento, por intermédio da Comissão de 

Análise Urbanística e Gerenciamento – CAUGE, deverá avaliar tecnicamente a viabilidade da solicitação, 

inclusive quanto aos impactos visual e de vizinhança, bem como apontar o interesse público na circulação de 

pedestres, na forma solicitada pelo empreendedor.  

Parágrafo Único. As passarelas aéreas ou subterrâneas devem observar as normas técnicas a serem estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Transportes.  

Art. 4º As permissões de uso previstas neste Decreto serão remuneradas na hipótese de fruição privada do espaço 

de propriedade municipal. 

§ 1º Considera-se fruição privada as hipóteses em que a circulação na passarela aérea ou subterrânea não for 

aberta ao público, ocorrendo de um ponto a outro de propriedade particular. 

§ 2º As passarelas aéreas ou subterrâneas construídas e mantidas por empreendedores particulares e que 

permitirem o acesso público, receberão permissão de uso não onerosa do Poder Público Municipal.  

Art. 5º O preço a ser pago pelo empreendedor será definido pela SMF, considerada a área a ser utilizada.  

Parágrafo Único. Para definição do valor deverá ser considerado o valor de mercado do metro quadrado do local 

de implantação da passarela. 
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4 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NA GESTÃO JURIDICAMENTE ADEQUADA 

   DO SUBSOLO URBANO 

 

As sociedades contemporâneas têm passado por profundas transformações no que 

tange à concentração de pessoas nas grandes cidades. No entanto, a existência de grandes 

aglomerações urbanas – as megacidades –, e a sua tendência ao crescimento parecem 

conspirar contra a possibilidade da cidade ambientalmente sustentável.  

Citando Manuel Castells (2000, p. 499): “O sonho ecológico de pequenas comunas 

semirrurais será transportado para a marginalidade contracultural pela maré histórica do 

desenvolvimento das megacidades”. 

Segundo o autor, as megacidades são centros influentes da economia global, 

funcionando como ímãs para o interior dos seus países ou regiões. Elas articulam a economia 

global, ligam redes informacionais e concentram poder mundial. 

A dinâmica ocupação territorial das cidades é passível de conflitos, dada a escassez 

de recursos e, principalmente, de espaço para atender à demanda das pessoas por moradia, 

trabalho e serviços urbanos. 

A experiência internacional tem demonstrado que o uso e a ocupação do subsolo 

urbano tornou-se uma opção cada vez mais frequente em várias cidades do mundo. Atividades 

que tradicionalmente desenvolviam-se na superfície estão se transferindo para o espaço 

subterrâneo, com destaque para o transporte público (metrô), estacionamentos públicos, 

centros comerciais, casas de show e teatros, redes de serviços públicos, centros de arte e 

cultura, dentre outras. 

A opção por locação de atividades no subterrâneo pode contribuir para a melhoria do 

meio ambiente urbano. Destinar certas atividades que não seriam possíveis de ser 

desenvolvidas na superfície, seja por restrições legais, da comunidade ou mesmo a ausência 

de áreas disponíveis, contribui para aumentar o nível de qualidade de vida das pessoas. A 

superfície da terra pode ser reservada para as coisas que queremos ver e ter ao nosso redor, 

como casas, escolas, jardins, parques, enquanto todas as outras instalações que são necessárias 

para fazer funcionar a cidade, podem ser instaladas no subsolo. 

Contudo a utilização do espaço subterrâneo impõe a necessidade de planejamento 

urbano que leve em consideração as necessidades atuais e futuras da população. Os benefícios 

e limitações do uso do subsolo urbano só podem ser verificados caso o planejamento se 

transforme em peça chave do pensamento dos planejadores e em campo específico de 

pesquisa. Este, no entanto, parece ser um obstáculo a ser transposto.  
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Para Daniela Diniz Rodrigues, há entre os planejadores, certa resistência em incluir o 

espaço subterrâneo na agenda do planejamento urbano. 

 

Os planejadores urbanos não se interessam pelo espaço subterrâneo, e uma das 

razões é, provavelmente, que a maioria deles ainda pensa no aproveitamento do 

subsolo como um desafio técnico para a engenharia, e não estão preparados para 

raciocinar de forma diferente, já que não existe curso relacionado ao assunto no 

Brasil. (RODRIGUES, 2009, p. 173-174) 

 

Outra questão diz respeito ao conteúdo dos Planos Diretores Municipais, principal 

ferramenta de planejamento urbano das cidades. Para Priscila Ferreira Blanc, os Planos 

municipais: 

 

Materializam em documento um processo de planejamento que define objetivos 

estabelecidos conforme a realidade local e a manifestação da população, bem como 

os meios para atingi-los, controlar sua aplicação e avaliar seus resultados. (BLANC, 

2010, p.112) 

 

No entanto, conforme Daniela Diniz Rodrigues, a abordagem tridimensional de 

conceber o urbanismo, em regra, é muito limitada, não dispondo o legislador sobre diretrizes 

claras sobre ocupação do subsolo, nem tampouco articulação entre o desenvolvimento da 

superfície e as potencialidades do subterrâneo.  

 

O urbanismo subterrâneo, tridimensional, é opção para encurtar as distancias dos 

deslocamentos obrigatórios; não é mais caro do que o urbanismo bidimensional, não 

é o lugar só para os mortos e para arquivo morto (depósito de coisas fora de uso); 

não é um lugar que expõe os seres humanos a riscos não calculados; não é mais 

insalubre do que a superfície; não é opção apenas para locais de clima severo; não é 

recurso que admita falta de planejamento; não é lugar que se possa intervir, errar e 

reverter o erro; não é lugar que aceite excessos do gosto dispendioso do indivíduo; 

fornece uma condição mais justa para a distribuição dos recursos sociais existentes 

em uma cidade. (RODRIGUES, 2009, p. 175) 

 

No Brasil, a realidade da maioria dos centros urbanos é caracterizada pela baixa 

qualidade de vida e pela insustentabilidade ambiental das cidades. A falta de investimentos, a 

inexistência de articulação dos órgãos do Poder Público responsáveis pela condução da 

Política Urbana, potencializam os efeitos do crescimento exagerado das cidades. Em 

consequência, verificam-se ocupações irregulares do tecido urbano, inadequação ou 

inexistência de saneamento básico e a presença de sistema de transporte público caótico, tudo 

isso provocando enorme pressão sobre o meio ambiente. 
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No que se refere ao uso do subterrâneo das cidades brasileiras, a regra é a falta de 

conhecimento e controle sobre os equipamentos de infraestrutura que se encontram instalados, 

e, o mais grave, a inércia em relação ao planejamento para ocupação futura. 

Para Daniela Diniz Rodrigues, as causas do “desprezo” pelo planejamento dos 

espaços subterrâneos brasileiros decorrem de vários fatores: 

 

No Brasil, não há como tratar da ocupação do subsolo urbano sem ser acusado de 

certa insensatez. As ausências de publicações e de pesquisas regulares relacionadas à 

arquitetura e ao urbanismo subterrâneo são as primeiras justificativas utilizadas para 

desmerecê-los como categorias para o conhecimento da cidade. Em seguida, aparece 

a argumentação do clima ameno e da vastidão do território brasileiro como 

vantagens naturais inesgotáveis e insuperáveis. E, por último, há o questionamento a 

respeito do insofismável, ou seja, a respeito de o que levaria alguém a querer morar 

no subsolo, a deixar a superfície. Naturalmente, o medo de habitar o lugar destinado 

aos mortos conduz ao raciocínio anterior. (RODRIGUES, 2009, p. 8) 

 

A pesquisa legislativa identificou no nível federal, bem como nas legislações dos 

Municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, que existe um 

conjunto de normas, quase todas semelhantes, tratando de temas como: permissão municipal 

para uso e ocupação do subsolo; licenciamento ambiental e urbanístico como ferramenta de 

controle e gestão; compartilhamento de infraestruturas subterrâneas; pagamento pelo uso do 

espaço do subsolo urbano; dentre outros. 

Para Edésio Fernandes, o Direito brasileiro não ignora a necessidade de promoção da 

reforma urbana e, de fato, existe uma miríade de leis sobre matérias de desenvolvimento 

territorial, planejamento e gestão urbana:  

 

Do Código Civil de 1916 ao Estatuto da Cidade de 2001, a evolução da ordem 

jurídico-urbanística no Brasil tem sido tão expressiva que já se pode falar de uma 

nova ordem jurídico-urbanística no Pais.  

(...) 

Como resultado, uma nova ordem jurídico-urbanística realmente já se consolidou. 

Porém, os indicadores sociais mencionados anteriormente claramente indicam que 

essa ordem jurídica ainda se encontra em profundo descompasso com realidades 

urbanas e socioambientais do país. O desafio para promoção da reforma urbana no 

Brasil, então, é dar eficácia jurídica e social a essa nova ordem jurídico-urbanística. 

(FERNANDES, 2012, p. 9-10) 

 

Ademais, a simples existência de texto legal não garante a eficácia do processo, 

muito menos o cumprimento das normas de controle e fiscalização por parte dos 

Administradores Municipais.  

A previsão legal de cobrança pelo uso do espaço subterrâneo e a necessidade de 

cadastro e mapeamento dos usos, por exemplo, são temas presentes há tempos em algumas 

legislações municipais. Entretanto, a inércia dos sucessivos administradores tem postergado 
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sua exigência. Nessa toada, as cidades, e principalmente os cidadãos, até hoje, desconhecem o 

que está instalado sob seus pés. 

Tomando-se como parâmetro o Plano Diretor Subterrâneo desenvolvido pela cidade 

de Helsinki, apesar do avanço legislativo apresentado, as cidades brasileiras estão muito longe 

de conceber um planejamento do subsolo urbano. 

Com o objetivo de disciplinar a ocupação subterrânea, há a necessidade de uma 

legislação específica e organizada, que limite e forneça as diretrizes básicas para obras 

enterradas e ainda estabeleça as responsabilidades e atribuições por eventuais acidentes ou 

impactos decorrentes destas intervenções. O não cumprimento desse requisito resulta na 

impossibilidade de uma gestão planejada, integrada e global sobre a ocupação do solo e 

subsolo (CAMPOS et al, 2006). 

À exceção de Porto Alegre, não foi identificada ação efetiva que represente a 

existência de planejamento integrado visando a ocupação do subsolo nas cidades.  

Os Planos Diretores das cidades brasileiras pesquisadas seguem quase sempre a 

mesma linha quando se refere à ocupação do espaço público do subsolo, qual seja, faltam 

regras claras e abordagem tridimensional. As três fronteiras do espaço urbano – superfície, 

abaixo e acima dele, são reconhecidas e exploradas de forma independente umas das outras. 

Por consequência, inexiste o planejamento de ocupação futura do subsolo. 

Dessa forma, torna-se urgente que o Poder Público estabeleça um Plano Diretor 

Subterrâneo, a exemplo do “Underground Master Plan of Helsinki” já implantado na capital 

da Finlândia, estabelecendo diretrizes de ocupação, semelhantes ao zoneamento urbano 

existente para a superfície, para possibilitar o ordenamento da ocupação do espaço 

subterrâneo urbano.  

O Plano Diretor Subterrâneo deve ser precedido de seu mapeamento, abordando os 

aspectos geológicos e a rede de infraestrutura existente. Com esse mapeamento será possível 

definir, conforme a vocação e os limites naturais de cada área, aquelas a serem destinadas 

para implantação dos diferentes tipos de obras e equipamentos subterrâneos, bem como 

aquelas destinadas para usos público e particular, mediante outorga do Poder Público. 

A definição dessas áreas e das diretrizes para utilização do subsolo possibilita a 

segurança jurídica necessária ao investimento privado, incentivando a modernização de 

infraestrutura nos centros urbanos e o desenvolvimento social e econômico das cidades. De 

fato, a ausência de parâmetros e definição de marco jurídico tende a desencorajar (ou pelo 

menos tornar mais difícil e, portanto, mais caro) o uso adequado da tecnologia no subsolo. 
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Da mesma forma, na falta de articulação e planejamento do Poder Público, 

prevalecem os interesses privados, em detrimento do crescimento organizado e do 

desenvolvimento sustentável urbano. 

Verifica-se, portanto, inúmeras possibilidades para o melhor aproveitamento do 

subsolo, com vistas à melhoria da qualidade do espaço da superfície e o do bem-estar da 

população. Entretanto, limitações culturais e tecnológicas, bem como a ausência de legislação 

específica, ainda no século XXI, são os grandes desafios a serem enfrentados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da percepção dos riscos envolvendo os subterrâneos das cidades, ao longo 

desta dissertação foram estudados os pressupostos conceituais do planejamento da ocupação 

do subsolo urbano, concluindo-se que a cidade sustentável é aquela capaz de evitar a 

degradação ambiental, reduzir a desigualdade social, prover seus habitantes de um ambiente 

construído saudável e seguro, bem como construir pactos políticos com participação social e 

ações de cidadania que permitam enfrentar desafios presentes e futuros.  

Foram identificados os institutos jurídicos presentes na legislação brasileira para 

tutela do espaço subterrâneo e confirmada a competência municipal para regular a legislação 

urbanística, poderes atribuídos pela Constituição de 1988, regulamentada pelo Estatuto da 

Cidade. Portanto, não há dúvida sobre a autonomia do Município para gestão do subsolo 

urbano, tendo em vista, ainda, a responsabilidade do Poder Público municipal pela proteção 

ambiental e melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

Na sequência, foram caracterizados os tipos de intervenções no subsolo urbano, 

frente às exigências de novos padrões de produção para atender o consumo e estudados 

aspectos legais da experiência internacional e das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e Porto Alegre de intervenção no subsolo urbano. 

Por fim, foram realizadas considerações sobre as possibilidades e limitações na 

gestão do subterrâneo urbano, tendo sido destacados aspectos positivos e benefícios 

ambientais da instalação de atividades no subsolo das cidades, o que possibilita a liberação da 

superfície para outros usos.  

A pesquisa legislativa identificou a existência de normas dispersas que regulam o uso 

e ocupação do subsolo em várias legislações dos Municípios pesquisados. No entanto, foi 

realçado que a existência por si só de texto legal não garante a eficácia da gestão do subsolo. 

Há necessidade de uma legislação específica e organizada, que limite e forneça as 

diretrizes básicas para obras enterradas e ainda estabeleça as responsabilidades e atribuições 

por eventuais acidentes ou impactos decorrentes de tais intervenções, de forma a propiciar 

segurança jurídica aos candidatos a ocupar esse espaço público e possibilitar o 

desenvolvimento das futuras intervenções. 

Dessa forma, propõe-se que as cidades passem a elaborar um Plano Diretor 

Subterrâneo, tendo como tripé de sustentação política de gestão: a regulação, a proteção e a 

apropriação do espaço subterrâneo urbano. Acredita-se que esse instrumento jurídico, a 

exemplo do Plano Diretor Subterrâneo de Helsinki, poderá trazer diretrizes de ocupação, 
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semelhantes ao zoneamento urbano existente para a superfície, possibilitando o efetivo 

ordenamento da ocupação do espaço subterrâneo urbano.  

Mas não pode ser uma transposição mecânica dos atributos jurídicos do solo para o 

subsolo, pois o objetivo final é o de explorar esse potencial ainda em desenvolvimento, de 

forma a maximizar os benefícios para o meio ambiente, a sociedade e a economia. O presente 

trabalho comprovou a hipótese de que o uso mais intensivo do subterrâneo urbano exige um 

marco jurídico regulatório que responda aos novos anseios sociais na dimensão da 

sustentabilidade ainda de forma preventiva, posto que a atividade subterrânea em larga escala 

ainda está em gestação no Brasil. Desse modo, sua utilização dentro dos novos padrões de 

produção e consumo pode ajudar as cidades brasileiras a alcançar metas de desenvolvimento 

sustentável, mediante planejamento de curto, médio e longo prazos, ou seja, não apenas para 

responder às demandas atuais, mas se preparando também para os desafios vindouros.  
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