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Introdução 

O presente trabalho visa apresentar os estudos estatísticos que buscaram associar as características técnicas e 

operacionais das estruturas de concreto das galerias de águas pluviais urbanas com o surgimento e evolução 

das manifestações patológicas ao longo do tempo. 

A pesquisa, desenvolvida no quadro da elaboração de uma tese de doutorado (Aguiar, 2012) que visou 

agregar elementos para subsidiar a gestão patrimonial e o estabelecimento de diretrizes para projetos de 

sistemas de drenagem urbana, utilizou uma base empírica constituída de dados da cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais. 

Levantamento de dados 

A rede hidrográfica natural da cidade de Belo Horizonte é constituída por cerca de 330 km de cursos de 

águas perenes, situados nas bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas e Onça, tributários do rio das Velhas, 

afluente do rio São Francisco. A cidade adotou um modelo de ocupação centrado em avenidas sanitárias, 

implantando as vias principais sobre os vales, com os cursos de água sendo gradativamente canalizados, 

atingindo hoje aproximadamente 200 km de canais e galerias. 

Quando da elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte (PDD-BH, 2001), foram realizadas 

inspeções em cerca de 120 km de galerias da cidade. No quadro do presente trabalho, a partir destas 

inspeções foi constituído um banco de dados com as informações de 458 trechos de 16 galerias, com uma 

extensão de aproximadamente 30 quilômetros, contemplando as duas bacias hidrográficas da cidade (Aguiar 

e Baptista, 2011) 

No banco de dados referido anteriormente foram considerados três conjuntos de informações: (i) 

características físicas e operacionais das galerias – presença de calhas, degraus e rampas, classe de 

declividade, idade, turbidez, tipos de sedimentos presentes; (ii) presença de manifestações patológicas – 

abrasão, cavitação, ataque químico, assoreamento e manifestações casuais; (iii) os níveis de impactos das 

manifestações nas estruturas – nulo ou insignificante(1), pequeno (2), médio (3), grande (4).  

Estudos estatísticos 

Para realizar o tratamento estatístico utilizou-se o banco de dados referido anteriormente cruzando os dados 

dos três conjuntos de informações citados. Foram feitas três análises estatísticas: descritiva, univariada e 

multivariada. A primeira teve como objetivo descrever e sintetizar o conjunto de dados, enquanto a segunda 

fez comparações de variável por variável de cada galeria, e por fim, a terceira analisou as galerias como um 

todo. As análises univariada e multivariada seguiram um modelo tendo como base a comparação de cada 

característica com o seu nível de impacto. 

A análise descritiva mostrou que as galerias tinham em média 35 anos de construção, sendo que 89,1% 

possuem declividades variando entre 0% a 6%. A manifestação patológica mais recorrente é a abrasão 

(desgaste causado pelo atrito das partículas sólidas em suspensão nas águas) com 7,1% da área interna total 

das galerias, considerando as lajes (fundo e teto) e as paredes. Em seguida vêm as deteriorações causadas 

por ataques químicos e biológicos, devido a presença de esgotos residenciais e industriais lançados de forma 

clandestina nas galerias, com 4,8% da área interna total. Seguem-se depois os assoreamentos com 2,0%, 

devido ao acúmulo de sedimentos presentes no interior das galerias, e as cavitações, que são severas 

degradações nas estruturas de concreto devido a implosão de bolhas de vapor, com 1,3%.   



As análises univariadas mostraram-se mais esclarecedoras que as multivariadas, sendo que na Tabela 1 

apresenta-se uma síntese destas, marcando-se com X as células onde foram verificadas relevâncias 

estatísticas na associação.  

Tabela 1- Síntese das análises multivariadas para nível de impacto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão dos Resultados 

De modo geral os resultados confirmaram as análises preliminares. Ficou comprovado estatisticamente que 

os degraus e as rampas estão associados ao surgimento de manifestações patológicas como a abrasão, 

cavitação e ataque químico. Há, também, fortes associações das patologias com as classes de declividade. 

As calhas apresentaram relevância estatística na associação com a abrasão, ataque químico e assoreamento. 

Da mesma forma ficou estatisticamente comprovado que a idade das galerias de concreto está associada ao 

surgimento das manifestações patológicas. 

Os resultados permitem avaliar estatisticamente quais são as associações mais relevantes entre as 

características das galerias e as manifestações patológicas, por nível de impacto, fornecendo subsídios 

importantes para o planejamento das ações de manutenção preventiva e corretiva, além de diretrizes para 

elaboração de projetos em bases mais seguras quanto ao surgimento de patologias estruturais. 
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Nível de impacto Características 

Manifestações Patológicas 

Abrasão Cavitação 
Ataque 

Químico 
Assoreamento 

Nível 2 Degrau X .. .. .. 

 Rampa .. .. X .. 

 Turbidez Nível 2 X .. .. .. 

 Tipo de sedimento .. .. .. X 

 Calha .. .. X X 

 Declividade X .. .. .. 

 Idade (anos) .. .. X -- 

Nível 3 Degrau .. .. .. X 

 Rampa X X X -- 

 Turbidez Nível 2 X .. .. .. 

 Turbidez Nível 3 X .. .. .. 

 Calha .. .. X .. 

 Declividade .. .. .. X 

 Idade (anos) X .. X .. 

Nível 4 Degrau .. X X .. 

 Rampa .. X .. .. 

 Turbidez Nível 2 .. X .. .. 

 Turbidez Nível 3 .. .. .. .. 

 Calha X .. .. .. 

 Declividade .. .. ..  

 Idade da galeria .. X .. -- 


