
GALERIA 

TÉCNICA  
 



O que são 

  Galerias Técnicas? 

São sistemas subterrâneos que promovem a harmonia, o 

compartilhamento e a ordem entre diversos serviços de concessão 
pública ou privada (concessionárias), de modo seguro, prático e eficaz, que 

resulta no menor gasto de energia/trabalho na manutenção e ampliação 

de redes, visando o desenvolvimento e a qualidade dos serviços 
prestados, principalmente nos centros urbanos. 



Diferente dos condutos flexíveis, que dependem estruturalmente do 

solo, as peças de concreto utilizadas na composição de galerias técnicas são 
classificadas como condutos rígidos, com estrutura própria.  

  
Vantagens de se usar 

      Galeria de Concreto 



Sua estrutura própria resulta em capacidade resistente para 
suportar aos esforços solicitantes decorrentes das: 

cargas 
permanentes 

(peso de terra) 

cargas acidentais 
(sobrecargas rodoviárias, 

ferroviárias, aeroviárias e demais 
sobrecargas decorrentes de sua 

utilização) 

  
Vantagens de se usar 

      Galeria de Concreto 



  

O material de bota fora, pode ser 

reaproveitado para reaterro. 

Vantagens de se usar 

      Galeria de Concreto 



  

 Respaldo de Normas Técnicas Brasileiras, que definem 

especificações e métodos de ensaios e garantem a qualidade desses 

produtos, visando sua durabilidade de forma responsável e compatível 
com os investimentos aplicados. 

 

 Por estarem de acordo com a Norma ABNT NBR 6118, sempre terão 

espessuras de paredes e taxas de aço específicas para cada 

utilização prevista em projeto . 

Vantagens de se usar 

      Galeria de Concreto 



  

ATENÇÃO! 
É importante que a definição correta da solução a ser 

adotada seja feita ainda na fase de projeto! 

 Com o correto dimensionamento estrutural, as obras executadas com 

estes produtos tem durabilidade superior a 100 anos, o que 

demonstra a sua tradição, eficiência e confiabilidade. 

Vantagens de se usar 

      Galeria de Concreto 



 Velocidade 
 Não há necessidade de aguardar o tempo de cura do concreto, 

pois a peça chega pronta no canteiro de obras. 
 
 A fabricação das peças não é afetada devido a fatores climáticos, 

como a chuva. 

  
 Não há desperdício por intempéries  

 Perda de insumos no transporte, chuva ou outros. 

  
Vantagens de se usar o 

    Pré-Moldado? 



 Maior controle de qualidade 
 Através do controle da matéria-prima e do processo de 

fabricação. 

 
  
 Sustentabilidade 

 Não há desperdício de insumos com as peças pré-fabricadas, pois 
a quantidade é controlada  industrialmente. 
 

 Todo o descarte também é feito na própria indústria. 

  
Vantagens de se usar o 

    Pré-Moldado? 



 Espaço  
 Não ocupa o canteiro de obras com insumos. 
 

 Durabilidade 
 As peças são moldadas de acordo com o projeto, levando em 

consideração a agressividade do meio e cobrimentos de armadura 
necessários. 
 

 Estrutura 
 Não é necessário montar as fôrmas em obra. 
 Não são necessários outros materiais para se compor o sistema. 

  
Vantagens de se usar o 

    Pré-Moldado? 



Pré-moldados, como o tubo de concreto, são utilizados mundialmente em 
larga escala comercial, há mais de 100  anos. 

Além disso... 



ABNT NBR 16584  
 

“Galeria técnica pré-moldada em concreto para 
compartilhamento de infraestrutura e ordenamento do 

subsolo – requisitos e métodos de ensaios” 
 

 

Norma de 

  Galerias Técnicas 



Geometria 

circular 

retangular 

projeto especial 
Acessibilidade 

visitáveis 
não visitáveis 

Estanqueidade 

Implantação 

Compartilhamento 

Encaixe 

estanques 
não estanques 

método não destrutivo 
Convencional (vala ou aterro) 

compartilhado 
não compartilhado (exclusivo) 

ponta e bolsa (JR ou JE) 

macho e fêmea (JR ou JE) 

  
 na 

    ABNT NBR 16584 



Galerias de seção retangular e circular visitáveis 

  Modelos de 

     Galerias Técnicas Pré-Moldadas 



Galerias de seção retangular e circular não-visitáveis 

  Modelos de 

     Galerias Técnicas Pré-Moldadas 



  Modelos de 

     Galerias Técnicas Pré-Moldadas 



Modelo de calçada técnica COPEL  

  Modelos de 

     Galerias Técnicas Pré-Moldadas 



Galeria de seção circular para cravação 

Galeria de outros 
formatos 

  Modelos de 

     Galerias Técnicas Pré-Moldadas 



Projeto Mahle Metal Leve Rod. 

Anhanguera 

  
 Cases 

  Galeria Técnica 





Projeto Praça de Pedágio 

  
 Cases 

  Galeria Técnica 





Outros casos 

  
 Cases 

  Galeria Técnica 









um pouco sobre a  

 Associação Brasileira dos 

 Fabricantes de Tubos de Concreto 

Nasceu em 2001 e tem os seguintes objetivos: 

Desenvolver o  mercado de saneamento de forma sustentável; 

Apoiar o desenvolvimento dos estudos de novas tecnologias; 

Qualificar o mercado produtor e consumidor através de cursos, 
palestras e fornecimento de materiais técnicos; 

Atualizar e contribuir para  o desenvolvimento de Normas ABNT; 

Assistir fabricantes e consumidores no âmbito técnico; 

Desenvolver novas publicações e bibliografias do setor. 



Obrigada! 

Agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram 

para a produção desta palestra. 

 


