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RESUMO - Este trabalho apresenta as principais patologias encontradas no interior das estruturas 
de concreto das galerias de águas pluviais de Belo Horizonte, mostrando as tipologias, intensidades 
e severidades, chamando a atenção que a evolução das patologias pode levar ao colapso das 
estruturas. São apresentados os procedimentos de segurança para a realização das inspeções e os 
riscos do trabalho. O artigo também aborda o desgaste do concreto em galerias de águas pluviais 
descrevendo os processos de deterioração, que podem ter causas químicas ou físicas. Procura-se 
ainda estabelecer relações entre as diferentes patologias e as características hidráulicas operacionais, 
visando o desenvolvimento ulterior de um programa de manutenção preventiva.   

ABSTRACT - This work presents the main pathologies found inside the concrete structures of the 
pluvial water galleries of Belo Horizonte City, showing the typologies, intensities and severities of 
the damages found. A special attention is focused on the evolution of the pathologies, because they 
can lead to a collapse of the structures. The risks of the work and safety’s procedures for inspections 
are also presented here. Another important approach of this article is on the wear and tear of the 
concrete in pluvial water galleries, describing the deterioration processes that can have either 
chemical or physical causes. Another objective is the establishment of relationships between the 
different pathologies and the operational hydraulic characteristics, seeking the development of a 
following preventive repair program.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas clássicos de drenagem urbana, baseados na lógica da evacuação rápida das 

águas do meio urbano através de ações estruturais, implicam em investimentos maciços das 

municipalidades, face à necessidade de contínua adaptação à expansão urbana.  

Com o passar dos anos as estruturas de concreto das galerias de águas pluviais utilizadas nos 

sistemas de macrodrenagem urbana sofrem um desgaste gradual pelo escoamento das águas, que 

normalmente possuem sedimentos sólidos, esgotos clandestinos e contaminações químicas oriundas 

de efluentes industriais. Os desgastes refletem-se em prejuízos econômicos significativos, pois, por 

um lado, representam a degradação do significativo capital nelas investido e, por outro lado, 

implicam em operações de manutenção, na maior parte das vezes, em caráter emergencial.  

Neste contexto insere-se o presente trabalho, que apresenta as principais patologias 

observadas nas galerias de águas pluviais da cidade de Belo Horizonte, mostrando a intensidade e 

severidade dos problemas, que muitas vezes comprometem a estabilidade das estruturas, com sérios 

riscos de ruptura, e procurando identificar associações com as características hidráulicas 

operacionais, visando o desenvolvimento ulterior de um programa de manutenção preventiva. 

As informações cadastrais apresentadas neste trabalho foram obtidas durante a realização de 

parte do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte (PDDBH), realizado entre os anos 

de 2000 a 2004 pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para a SUDECAP, que é a autarquia 

municipal responsável pela implantação e manutenção das obras de infra-estrutura da cidade. 

 

2. O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE BELO HORIZONTE 

A expansão urbana de Belo Horizonte adotou um modelo de ocupação sobre as avenidas 

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

gradativamente canalizados. Atualmente a rede hidrográfica natural da cidade é constituída por 

cerca de 330 km de cursos de águas perenes, sendo que estão canalizados aproximadamente 200 

km, situados nas bacias hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça, tributários diretos do Rio das 

Velhas, integrante da Bacia Hidrográfica de São Francisco, conforme pode ser visto na Figura 1 . 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana propôs a criação e a implantação de um instrumento 

de planejamento para o sistema de drenagem pluvial da cidade, que possui uma superfície de 350 

km2. Uma das etapas do plano corresponde exatamente aos levantamentos geométricos dos sistemas 

existentes de micro e macrodrenagens, o cadastramento das patologias verificadas no interior das 

estruturas e um diagnóstico estrutural das galerias de águas pluviais, acompanhados das ações 

necessárias para sua recuperação. 

 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                              2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Rede da macrodrenagem de Belo Horizonte (Fonte: PDDBH, 2004) 

 
 

Desta forma, foram realizadas inspeções em 74 galerias de águas pluviais da Bacia do 

Ribeirão Arrudas e 52 galerias da Bacia do Ribeirão da Onça, totalizando 120 km de canalizações. 

As fotos constantes das figuras 2 e 3 ilustram alguns dos problemas encontrados quando da 

realização do trabalho. 
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Figura 2 – Interior da galeria da Av. Men de Sá, em região com presença de degraus e 
assoreamentos  

 

 
Figura 3 – A inspeção na galeria do Córrego da Serra constatou perda total do concreto da laje de 

fundo com sérios comprometimentos da estrutura 
 
 

3. DESGASTES NO CONCRETO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Normalmente o concreto utilizado na construção das galerias de águas pluviais é produzido 

seguindo determinados critérios estruturais e condições operacionais para que possa suportar a 

cargas e sobrecargas por vários anos, sem se desgastar. No entanto, por uma variedade de fatores, 

incluindo parâmetros de projeto e de construção, seleção e qualidade dos materiais, mudanças 
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operacionais, bem como interação com o meio ambiente, as estruturas sofrem danos, sendo 

que o seu grau de deterioração está diretamente relacionado a estes fatores. 

Os processos de deterioração podem ocorrer por causas químicas ou físicas. Os desgastes 

físicos do concreto podem ser classificados em desgastes superficiais e fissurações. Na classe dos 

desgastes superficiais estão a erosão e a cavitação, e quanto às fissurações, existem causas internas 

ao concreto, como pressão de cristalização de sais nos poros, e causas externas como gradientes de 

temperatura, umidade, carregamentos estruturais, etc.  

Já os desgastes provocados por ataques químicos seriam provocados pelas trocas iônicas 

entre fluidos e gases agressivos com a pasta de cimento, além de reações causadas por compostos 

como sulfatos, corrosão, etc. (Andrade, 2005). 

Geralmente, os desgastes físicos e químicos acabam complementando-se. Ocorridos os 

desgastes físicos, tal como a erosão, há um aumento da exposição da superfície de concreto aos 

agentes agressivos, e, conseqüentemente, aos ataques pelos compostos químicos presentes nestes. 

Ocorridos os desgastes químicos, o concreto fica mais poroso, facilitando o processo de erosão, e 

assim sucessivamente. Estes fatos fazem com que ambos os processos de deterioração, físicos ou 

químicos, resultem em um ciclo de difícil dissociação ou estabilização. 

 
3.1 - Ocorrência de deterioração por processos físicos erosivos 

Os desgastes superficiais em galerias de águas pluviais podem ocorrer de algumas formas, 

sendo que as principais causas de deterioração são a erosão e a cavitação.  

          A erosão é o desgaste provocado pelo choque de partículas sólidas em suspensão com a 

superfície de concreto, enquanto a cavitação é a deterioração provocada pela ruptura de bolhas de 

vapor formadas em fluxos de água em velocidade elevada.  

A erosão é causada pelo impacto de elementos transportados pela água nas estruturas de 

concreto das galerias de águas pluviais. Quanto mais turbulentos forem os fluxos, juntamente com 

as forças de impacto ocasionadas pelos detritos, mais intensa e abrangente será a erosão. Os detritos 

transportados pelos fluxos de água variam desde seus tipos até suas durezas, podendo ser areias, 

pedras, escombros, cascalhos, restos vegetais, etc.  

A aparência das superfícies das galerias de águas pluviais que sofrem erosão é normalmente 

rugosa, com exposição dos agregados graúdos, conforme mostrado na Figura 4.  
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                   Figura 4 – Exposição de agregados graúdos na laje de fundo por causa da erosão 
 

 Esta aparência é facilmente diferenciada da superfície de concreto que sofreu cavitação, 

pois esta se apresenta com cavidades. Pode-se afirmar que a cavitação é a formação de bolhas 

provocadas pelo abaixamento de pressão em regiões onde há um aumento elevado na velocidade de 

escoamento, particularmente na região onde existem degraus. A elevação da velocidade local é 

ocasionada por oscilação na superfície de escoamento, ocorrendo queda de pressão a valores 

próximos aos da pressão de vapor e então, formam-se as bolhas (Kormann (2001). 

A principal característica do fenômeno é a instabilidade das bolhas, visto que, quando são 

transportadas pelo fluxo para regiões de pressões mais elevadas, elas colapsam ou implodem 

repentinamente, e a água preenche velozmente os pequenos vazios, e pressões altíssimas são 

atingidas em áreas infinitesimais e em intervalos de tempo extremamente pequenos. Com a 

repetição deste fenômeno nas mesmas partes do concreto, resultam as escarificações. Nas galerias 

de águas pluviais as cavidades iniciam-se no alinhamento central do fluxo, a poucos centímetros à 

frente do espelho do degrau, expandindo-se com o passar do tempo, conforme mostrado na Figura 

5, até tornarem-se imensas crateras na laje de fundo das estruturas. 
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                                       Figura 5 – Efeitos da cavitação são observados logo após o degrau   
 

Na Engenharia Hidráulica, a cavitação é tida como um fenômeno complexo, seja pelo seu 

entendimento, seja pelos diversos parâmetros que a influenciam e pela grande dificuldade de fazer 

sua simulação em laboratório; entretanto, ela é facilmente verificada na região de degraus das 

galerias de águas pluviais. 

Como a cavitação não ocorre uniformemente, a aparência da superfície que sofreu a 

cavitação é irregular, riscada e perfurada, com aspecto diferente das superfícies que sofreram 

abrasão.  

 
3.2 - Ocorrência de deterioração por processos químicos 

Erosão por ataques químicos é outra causa importante de deterioração das estruturas de 

concreto.  As superfícies de concreto podem sofrer ainda mais com este tipo de erosão se o meio for 

ácido ou alcalino, como por exemplo, estando dispostas em contato com solos que contenham 

compostos de sulfato, que são altamente reativos com os produtos da pasta de cimento. 

As estruturas podem sofrer alterações na composição de sua massa, pois os produtos 

resultantes da hidratação do cimento são os mais susceptíveis às reações que podem ser provocadas 

pela presença da água e por elementos contidos nesta. A água pode agir como solvente dos diversos 

compostos do cimento Portland endurecido e de agentes agressivos do meio.  

Se a água contiver ácidos e sais reagentes com os elementos constituintes do concreto 

dissolvidos em seu meio, os efeitos abrasivos podem ser ainda piores (ACI 210.1 R-94, 2000). 

Quando ocorre a decomposição dos elementos resultantes da hidratação do cimento e 

formação de outros compostos, e estes forem solúveis, poderão ser lixiviados ou não. Se estes 
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compostos não forem carreados, poderão expandir-se no mesmo local onde foram formados, 

causando tensões localizadas. 

Águas contendo restos de vegetais (turfa) e de certos minerais em decomposição 

apresentam-se ácidas e, portanto, abrasivas às superfícies das estruturas de concreto.  

Solos e água contendo sulfatos podem comprometer a durabilidade das estruturas de 

concreto. Os compostos de sulfatos, geralmente sob forma de gipsita, também sulfatos de amônia, 

magnésio, sódio e cálcio, estão presentes na maioria dos solos em concentrações distintas. A 

deterioração do concreto por ataque de sulfatos pode ocorrer por duas maneiras. Uma delas é a 

expansão, pois quando o concreto apresenta fissura, a penetração de água aumenta, facilitando as 

reações deletérias. Também pode ocorrer deterioração por perda de massa e, conseqüente perda de 

resistência (ACI 210R-93, 2000) 

Uma das formas mais comuns de degradação por processo químico em galerias de águas 

pluviais urbanas ocorre pela corrosão biogênica devido a presença de gás sulfídrico, uma vez que 

existem lançamentos, muitas vezes de forma clandestina, de esgotos residenciais e industriais no 

fluxo das galerias, que deveriam conter somente de águas pluviais.  

O gás sulfídrico (H2S) é formado a partir das bactérias Thiobacillus Thioxidans e 

Thiobacillus Concretivorus, presentes nos esgotos, que oxidam compostos de enxofre do esgoto e 

os transforma em ácido sulfúrico biogênico, altamente agressivo ao concreto. Essas bactérias são 

aeróbicas e necessitam de oxigênio e, portanto, a ação oxidante destas bactérias costuma ocasionar 

uma corrosão mais intensa acima da linha de água e nos tetos das galerias, conforme Vaughn 

(2007). A Figura 6 mostra o início da degradação superficial do concreto por corrosão biogênica. 

 

 
Figura 6 – Efeitos da corrosão biogênica em galerias com fluxo contaminado por esgotos 
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É muito comum observar a presença do processo corrosivo nas armaduras do concreto das 

galerias de águas pluviais, que pode ocasionar expansão, fissuração e destacamento do concreto na 

região afetada. Além da perda de massa, a estrutura de concreto pode ficar comprometida, pois 

haverá diminuição da seção de armadura, além da perda de aderência entre o concreto e a mesma.  

Outra forma de ataque químico, menos comum, são as reações álcali-agregado, que são 

maléficas ao concreto, pois podem causar fissuração e expansão, fazendo com que o concreto perca 

sua resistência e durabilidade. Estes tipos de reações envolvem os álcalis presentes no cimento e 

elementos reativos que os agregados possam conter, como compostos de sílica e minerais silicosos, 

sendo que a presença de água e umidade é determinante para a expansão. 

 
4. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES 

Para a realização das vistorias em ambientes confinados é necessária a execução de diversos 

procedimentos de segurança, pois trata-se de um trabalho de alto risco, em função da presença de 

gases tóxicos, armaduras expostas, buracos profundos, obstruções, etc, conforme Aguiar (2000). 

Abaixo estão listados alguns procedimentos que visam garantir a segurança e integridade física dos 

inspetores. 

• Os investigadores deverão estar clinicamente aptos para a realização dos trabalhos, 

sendo permitida somente a entrada de pessoas treinadas e certificadas para trabalhos em ambientes 

confinados, vacinadas contra tétano, hepatite A e B; 

• A equipe deverá ser a menor possível, recomendando-se a entrada na galeria de 

quatro pessoas. Duas irão à frente, com a finalidade principal de garantir a segurança da operação. 

Ambas deverão carregar um bastão com 1,50 m de comprimento, testando constantemente a 

integridade do fundo da galeria. Uma destas pessoas deverá portar um aparelho detector de gases 

tóxicos. As anotações das observações, medições e fotografias deverão ser feitas somente pelos dois 

vistoriadores que vem logo a seguir à equipe de segurança. 

• Deverão portar macacão sanitário, botas de borracha (preferencialmente até a 

virilha), máscara de filtro combinado para gases tóxicos e partículas suspensas, luvas de PVC e 

lanternas, conforme mostrado na Figura 7; 

•   A entrada na galeria é feita através de escadas colocadas convenientemente nos 

poços de visita ou grelhas, abertos previamente para ventilação e devidamente isolados do tráfego 

por cones e fitas zebradas. Caso necessário, deve-se acionar sistema de ventilação forçada; 
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• O sentido da vistoria será sempre de 

montante para jusante, acompanhando a corrente da água, 

que dobra para frente as pontas de ferro salientes, 

facilitando o pisar sobre as ferragens expostas e evitando 

furar as botas e os pés dos inspetores; 

• Deverá ser executado um plano de resgate 

por emergência, contando para isto com o Corpo de 

Bombeiros; 

• O aparelho detector de gases (Figura 7) 

deverá estar devidamente calibrado para dar alarme 

quando necessário. Os gases encontrados no ambiente 

confinado das galerias de águas pluviais são: gás 

sulfídrico, monóxido de carbono, gases combustíveis e 

oxigênio.                                                                                         Figura 7 – Aparatos de segurança 

  Para que os resultados técnicos da vistoria sejam satisfatórios é importante que a 

coordenação dos trabalhos seja feita por um engenheiro especializado em patologia do concreto. As 

inspeções internas nas galerias só podem ser realizadas com tempo bom, nunca em dias nublados ou 

chuvosos, tendo em vista a possibilidade de aumento súbito de vazão, com risco correspondente 

para a equipe. 

 

5. PRINCIPAIS PATOLOGIAS OBSERVADAS NAS GALERIAS DE BELO 
HORIZONTE 

Conforme dito anteriormente, durante a elaboração de parte do Plano Diretor de Drenagem 

de Belo Horizonte foram inspecionadas 126 galerias de águas pluviais, totalizando 120 km de 

galerias, utilizando somente a técnica visual para identificar as patologias, sendo o registro e 

cadastro efetuado com uso de trenas, inclusive a laser. As patologias mais recorrentes e relevantes 

encontradas são descritas a seguir. 

5.1  Erosão  

Esta é a patologia mais comum, atingindo a laje de fundo e a base das paredes laterais, 

conforme mostrado na Figura 8. Caracteriza-se sempre por uma redução gradual na espessura da 

estrutura devido ao desgaste provocado pela passagem de partículas sólidas em suspensão. No caso 

específico de Belo Horizonte, notadamente na bacia do Ribeirão Arrudas, as partículas sólidas 
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transportadas mais recorrentes são de minérios de ferro, oriundas da Serra do Curral, grande maciço 

deste mineral que circunda a parte sul da cidade.  

As causas mais prováveis para o surgimento desta patologia, além da presença de partículas 

sólidas abrasivas, são a baixa resistência do concreto, uso de agregados inadequados e acabamento 

inadequado do concreto, somando a isto os efeitos das altas velocidades de escoamento. 

 

 
Figura 8 – Erosão em uma laje de fundo devido ao uso de concreto de baixa qualidade 

 
5.2. Cavitação 

Esta patologia é recorrente na região de degraus, sendo a principal responsável pelos 

maiores danos no interior das estruturas. As cavitações iniciam-se no centro, logo após o degrau, 

atingindo também as paredes laterais, podendo progredir até a destruição total ou parcial do 

concreto da laje de fundo e a base das paredes, conforme observado na Figura 9.                 
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Figura 9 –Efeitos da cavitação nas paredes de uma galeria na região de degrau 

 
5.3. Armaduras Expostas 

Esta patologia é caracterizada pela exposição de ferragens do concreto na laje de fundo, 

paredes e teto. A perda de seção de concreto e aço enfraquece a estrutura, levando-a, 

paulatinamente, ao colapso. As causas mais prováveis para o surgimento desta patologia são a falta 

de cobrimento adequado das armaduras, abrasão, cavitação, ninhos de brita e a deformação da 

estrutura por motivo de sobrecarga elevada. A Figura 10 apresenta armaduras expostas de forma 

generalizada na laje superior de galeria. 

 

 
 

Figura 10 - Armaduras expostas em laje superior 
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5.4. Infiltrações 
Esta patologia é caracterizada pelo o aparecimento de água ou outros líquidos dentro da 

galeria, através de sua estrutura, oriundos do exterior, principalmente quando o nível de água 

subterrâneo é elevado, conforme mostrado na Figura 11. As causas mais prováveis são trincas na 

estrutura, porosidade do concreto, defeitos de concretagem e falhas nas juntas de construção. 

 

 
 

Figura 11 – Infiltrações pelas paredes da estrutura 
 
5.5. Trincas no concreto 

Esta patologia é caracterizada pelo aparecimento de fissuras de grande abertura no concreto 

que indicam uma deficiência do comportamento estrutural, podendo levar a degradação do concreto 

ou perda da estabilidade da estrutura. A Figura 12 mostra grandes trincas na laje superior de uma 

galeria, com sérios comprometimentos de sua estabilidade. As causas mais prováveis são atuação de 

sobrecargas ou concentração de tensões acima do previsto, deformação excessiva da estrutura, 

recalques diferenciados e corrosão das armaduras.  
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                                                       Figura 12 - Trinca em laje superior 
 
5.6. Brocas no concreto 

Esta patologia é caracterizada pela formação de imperfeições e cavidades no concreto em 

forma de ninhos de pedra, conforme Figura 13. As causas mais prováveis pelo surgimento desta 

patologia são fuga de nata através das fôrmas de madeira durante o processo de concretagem, 

segregação devido ao lançamento incorreto do concreto.   Estas falhas na superfície do concreto 

reduzem a vida da estrutura, pois permitem a entrada dos agentes agressivos que irão instaurar a 

corrosão nas armaduras.  

                   

                                                     Figura 13 - Ninhos de pedras em paredes 
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5.7. Recalques 
Esta patologia é caracterizada pelo o aparecimento de desnível da estrutura resultante de 

uma acomodação diferenciada da galeria, tendo como causa mais provável um recalque diferencial 

do terreno de fundação, conforme Figura 14. 

 

 
 

Figura 14 - Recalque de laje de fundo 
 
5.8. Carreamento de Material 

Esta patologia é caracterizada pelo aparecimento dentro da galeria material fino oriundo do 

exterior, provocando vazios que poderão causar abatimentos nos aterros adjacentes às estruturas, 

conforme visto na Figura 15. 

 
 

Figura 15 - Carreamento de material oriundo do exterior 
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5.9. Destacamento do Concreto 
Esta patologia, como pode ser observado na Figura 16, é caracterizada pela formação de  

lascas da estrutura do concreto por quebra, como por exemplo, quando da instalação de tubos de 

contribuições, corrosão das armaduras, atuação de sobrecargas ou concentração de tensões acima do 

previsto 

                 
Figura 16 - Destacamento de concreto 

 
5.10. Desagregação do Concreto  

Esta patologia é caracterizada pela desintegração do concreto devido à perda do caráter 

aglomerante do cimento, ficando os agregados soltos pela perda da função da pasta de cimento. As 

causas mais prováveis são a corrosão biogênica, ataques químicos, presença de sulfatos, etc. A 

Figura 17 mostra a parede de uma galeria deteriorada por corrosão biogênica devido a 

contaminação de esgotos clandestinos, que corroeu não só a superfície da face vertical, mas toda a 

base da parede, descalçando-a, com sérios comprometimentos estruturais. 
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                       Figura 17 – Corrosão biogênica comprometendo a estrutura de uma parede  

 
6. CONCLUSÃO 

As patologias encontradas nas estruturas de concreto das galerias de águas pluviais de Belo 

Horizonte, e que servem de parâmetros para outras cidades, são progressivas, principalmente a 

abrasão e cavitação, e paulatinamente degradam as estruturas, podendo levá-las ao colapso em 

pouco tempo de construção. 

Como as administrações públicas não dispõem de metodologias para elaboração de um 

plano de manutenção preventiva para conservar as estruturas, verifica-se, lamentavelmente, que as 

intervenções de manutenção em galerias de águas pluviais só ocorrem de forma corretiva, quando a 

degradação atinge nível tão elevado que a estabilidade das estruturas já está seriamente 

comprometida, com eminente risco de acidentes para os pedestres e o tráfego do local, exigindo 

recursos muito maiores se ações preventivas tivessem sido tomadas anteriormente. 

O primeiro autor deste trabalho está realizando atualmente uma pesquisa, visando obter uma 

tese de doutorado, correlacionando o surgimento e evolução das patologias com as características 

técnicas e operacionais das galerias de águas pluviais, como forma de dar subsídios para a 

elaboração de um plano de gestão patrimonial dos sistemas de drenagem urbana, tendo como maior 

referência o estudo desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

             Estudos preliminares desta pesquisa confirmam a forte correlação entre a presença de 

degraus e o surgimento de patologias na laje de fundo das galerias, independentemente da 

velocidade de escoamento do fluxo. Isto pode ser observado na Figura 18, fornecida pela 

SUDECAP, referente ao quadro do diagnóstico estrutural da galeria da Rua Monte Sião. 
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           O quadro apresenta na parte superior o perfil da galeria com a indicação dos degraus 

existentes (pequenos traços verticais), e na parte inferior a localização e caracterização das 

patologias, onde as mais relevantes são armaduras expostas e perda de seção da laje de fundo por 

cavitação. Observa-se que a galeria possui dois trechos com altas declividades, acima de 13%, os 

trechos entre as grelhas (1 A a 1) e (3  a 5),  mas foram constatados muitos degraus  somente no 

segundo trecho (3  a 5). Apesar das declividades serem semelhantes, a presença de degraus causou 

perda de seção na laje de fundo somente no segundo trecho, por causa da cavitação, tornando-o um 

trecho crítico. 

           No mesmo quadro é possível observar que em trechos com baixa declividade, com menor 

velocidade de escoamento, mas com presença de degraus (trecho entre as grelhas 5 a 8), ainda 

assim, surgem as armaduras expostas em conseqüência da presença de degraus, caracterizando o 

início da degradação por causa da cavitação.  Comparando- se com o trecho entre as grelhas 1 a 3, 

que possui a mesma baixa declividade, mas não há degraus, constata-se a ausência desgaste da laje 

de fundo, confirmando a hipótese dos estudos preliminares. 
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Figura 18 – Diagnóstico da galeria da Rua Monte Sião (Fonte: PDDBH, 2004) 
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