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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre o comportamento mecânico de uma 
técnica recente de melhoria de solo mole conhecida como consolidação profunda 
radial (CPR). A técnica consiste na instalação de drenos verticais pré-fabricados 
e posterior formação de colunas através de injeção de argamassa, sob elevadas 
pressões, no interior da massa de solo mole, visando a acelerar o processo de 
adensamento do solo mole. 

O CPR foi aplicado no tratamento da espessa camada de argila mole, a qual 
atinge até 30 m de espessura, presente no Parque do Cantagalo/Lagoa Rodrigo de 
Freitas. O tratamento foi executado com a finalidade de estabilizar definitivamente 
os recalques que ocorrem há décadas naquela região.  

O estudo permitiu concluir, por meio da análise de instrumentação geotécnica 
instalada na área tratada, que o recalque máximo previsto devido à execução do 
CPR é de 43 cm e o tempo máximo de estabilização de cerca de 2.100 dias para a 
camada que se encontra na região de influência direta do tratamento. A magnitude 
do recalque e o tempo de estabilização supramencionados referem-se apenas ao 
processo induzido pelo CPR, e não ao processo de adensamento que vinha ocor-
rendo desde a década de 1970 com a construção do aterro.

Palavras-chave: Solo mole, CPR, instrumentação geotécnica.

ABSTRACT

This paper presents a study on the mechanical behavior of a recent soft soil 
improvement technique known as deep radial consolidation (CPR). The thecnique 
consists of installing a grid of PVDs and then installing grout columns by high pres-
sure mortar injection within the mass of soft soil, in order to accelerate the process 
of consolidation of the soft soil.

The CPR was applied in order to improve the thick layer of soft clay at the Can-
tagalo Park/Rodrigo de Freitas Lagoon, where the thickness of the soft clay deposit 
can reach 30 m. The treatment was performed in order to stabilize the settlements 
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that have been occurring for decades at the area.
From the geotechnical instrumentation installed in the treated area it seems 

that the maximum settlement expected due to the application of CPR is 43 cm and 
maximum stabilization time of about 2,100 days for the layer which is in direct area 
of   influence of the treatment. The magnitude of settlement and the stabilization time 
above is related only to the process induced by CPR, and not the process of conso-
lidation that have been occurring since the ‘70s with the construction of the landfill.

Keywords: Soft soil, CPR, geotechnical instrumentation.

INTRODUÇÃO

Em anos recentes, o crescimento econômico experimentado pelo Brasil tem 
demandado a ampliação de investimentos em obras de engenharia. Entretanto, 
o aumento da taxa de ocupação do solo, a especulação imobiliária e os condicio-
nantes ambientais têm reiteradamente direcionado estas obras para regiões onde 
existem depósitos de solos moles.

Solos moles têm como características, dentre outras: alta compressibilidade, 
baixa permeabilidade e baixa resistência. Assim, a adoção de técnicas que possibi-
litem a melhoria da capacidade de suporte do subsolo torna-se condição essencial 
para a construção de obras de engenharia.

Neste sentido, a consolidação profunda radial (CPR) apresenta-se como uma 
técnica de tratamento de solos moles desenvolvida com a finalidade de proporcio-
nar a melhoria de suas características geotécnicas e, consequentemente, a execu-
ção de obras de engenharia em prazos construtivos reduzidos.

Este artigo apresenta os resultados e a análise da instrumentação de campo 
instalada em área tratada com CPR no Parque do Cantagalo, Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Nesta região, localizada na zona Sul do Rio de Janeiro, a espessura do 
aterro varia de 2 a 16 m e a camada de argila mole chega a 30 m de espessura.

A TÉCNICA DE CPR 

O método conhecido como consolidação profunda radial (CPR) é uma nova 
técnica de tratamento de solos moles, cujo processo de execução é constituído de 
três etapas: instalação de geodrenos, preparação de argamassa e bombeamento 
de argamassa no interior do solo mole. 

Basicamente, o processo de melhoria do solo mole tem início a partir da re-
dução do excesso de poropressão induzido pela expansão da argamassa no solo 
compressível. Este processo de dissipação é acelerado mediante o emprego de 
drenos verticais pré-fabricados seguidos da formação de colunas de argamassa no 
interior do solo.

A formação dos bulbos de compressão ocorre segundo um alinhamento verti-
cal, de baixo para cima, na massa de solo mole. O volume do bulbo é, geralmente, 
de 800 a 1.000 litros e as pressões de injeção variam de 100 a 1.000 kPa, redu-
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zindo à medida que se aproxima da superfície do terreno (Almeida e Riccio, 2012).
As elevadas pressões exercidas durante o processo de injeção da argamassa 

resultam um sistema complexo de elevadas tensões radial e tangencial, as quais 
acarretam grandes deslocamentos do solo no entorno do bulbo em formação. Em 
consequência, a água é forçada a fluir da matriz de solo mole, por drenagem radial, 
através da malha de geodrenos instalados (Almeida e Riccio, 2012).

Outro fenômeno observado durante o processo de expansão dos bulbos é o 
soerguimento superficial do terreno no entorno do ponto de injeção, devido à ocor-
rência de um plano de ruptura acima do bulbo. Este recalque negativo da superfície 
do terreno tem sido utilizado na prática de execução da técnica como um critério de 
parada do processo de bombeamento de argamassa.

O resultado da aplicação de CPR é a formação de um material compósito 
constituído por um material rígido (colunas de compressão) e um material adensa-
do, comprimido e confinado (solo tratado). 

Almeida e Riccio (2012) acrescentaram que o novo material compósito tem 
suas propriedades de rigidez e resistência melhoradas. Como consequência desta 
melhoria, há a redução da magnitude dos recalques e o aumento no fator de segu-
rança em termos de estabilidade de aterro.

Aplicação de CPR no Parque do Cantawgalo
Os trabalhos de tratamento do solo mole no Parque do Cantagalo foram inicia-

dos em setembro de 2011. A área total de tratamento foi subdividida em três áreas, 
conforme a Figura 1.

Figura 1. Áreas de aplicação de CPR e instrumentação no Parque do Cantagalo (Fonte: Google earth).

Grande parte da instrumentação implantada foi concentrada na área 3 devido 
a sua maior representatividade, 42% da área total. A área 1 perfaz 41% do total e a 
área 2 concentra 17% da área total. Além disso, a área 3 é desimpedida de restri-
ções; ao contrário da área 1 que é um campo destinado à prática esportiva, o que 
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impediria o monitoramento da instrumentação implantada a médio/longo prazo.
A configuração básica da malha de colunas consistiu numa distribuição trian-

gular de geodrenos e colunas de compressão de CPR, conforme apresentado na 
Figura 2a. O espaçamento entre os geodrenos foi de 1,80 m e as colunas foram 
dispostas nos vértices de um triângulo de lado igual a 6 m. Os geodrenos foram 
cravados até a profundidade de 15 m. A execução dos bulbos para a formação das 
colunas começava, em geral, entre 9 e 10 m de profundidade e terminava entre 2 e 
4 m abaixo do nível do terreno, conforme esquematizado na Figura 2b.

                                                                                                    
Figura 2. Esquema de aplicação do CPR: (a) planta e (b) corte (Fonte: Mello, 2013).

INSTRUMENTAÇÃO DE CAMPO

Foram instalados instrumentos nas três áreas a fim de monitorar a evolução 
de deslocamentos horizontais e verticais e poropressões com o tempo, conforme 
apresentado na Figura 1. A instrumentação foi composta de 15 placas de recalque, 
3 inclinômetros, 2 perfilômetros e 3 piezômetros (1 elétrico de corda vibrante e 2 de 
tubo aberto ou Casagrande). 

PREMISSAS DE CÁLCULO

Muito pouco se conhece a respeito do histórico de carregamentos da argila 
mole no Parque do Cantagalo. Através de revisão histórica do processo de ocupa-
ção daquela região verificou-se que o aterro da área de estudo foi construído na 
década de 1970 e, provavelmente, concluído ao final desta mesma década.

Neste sentido, com base na teoria do adensamento de Terzaghi, foi realizada 
uma análise da evolução temporal dos recalques por adensamento primário a partir 
do modelo apresentado na Figura 3, o qual representa a geometria de um perfil do 
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terreno supostamente existente no final da década de 1970 na área 3 do Parque do 
Cantagalo. Admite-se, ainda, que o nível d’água coincidia com o topo da camada de 
argila e que o aterro foi todo executado de uma só vez, em 1979.

Os cálculos foram feitos considerando-se o efeito de submersão do aterro. A 
argila mole foi dividida em 5 camadas, conforme ilustrado na Figura 3. 

Figura 3. Geometria do terreno na área 3 do Parque do Cantagalo ao final da década de 1970 (Fonte: Mello, 2013).

A Tabela 1 apresenta os parâmetros médios de cálculo das camadas de argi-
la, estabelecidos com base em ensaios de laboratório (Mello, 2013).  Os recalques 
por adensamento secundário (Δhsec) foram estimados a partir da previsão proposta 
por Martins (2005), de acordo com a Equação:

onde: 
harg é a espessura da camada de argila e 
CR = Cc/(1+e0) é a razão de compressão.
A Tabela 2 apresenta a previsão da magnitude de recalque para as camadas 

de argila mole, antes do tratamento.

Tabela 1. Parâmetros de cálculo das camadas de argila.

Fonte: Mello, 2013

(1)
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Tabela 2. Recalques estimados para as camadas de argila, antes do tratamento.

Fonte: Mello, 2013

Sabe-se que, durante a execução do aterro, parte da argila mole rompeu forman-
do ilhas que afloravam no espelho d’água. Não há como precisar a espessura de solo 
mole rompido, com base em fotos antigas estima-se que entre 1,0m e 2,0 m de uma 
camada de argila mole de baixíssima resistência tenha rompido. Batimetrias executa-
das em 2000 revelam a presença de “lodo” no fundo da Lagoa (Coppetec, 2009).

O valor do coeficiente de adensamento para drenagem vertical (cv) da cama-
da de argila é da ordem de 2,1 x 10-8 m²/s (Mello, 2013) e, com este parâmetro, é 
possível fazer uma análise da evolução do recalque com o tempo. A porcentagem 
média de adensamento vertical (Uv) da argila, correspondente ao período entre a 
construção do aterro (1979) e o início do tratamento da área (2011), é de 46%.

O tratamento com CPR no Parque do Cantagalo em 2012 foi executado com 
drenos parcialmente penetrantes a uma profundidade de 15 m e início de injeção 
entre 9 e 10 m. Admite-se que o mecanismo de drenagem ocorra conforme esque-
matizado na Figura 3: drenagem preferencialmente radial na região até a profundi-
dade de 15 m, limite de instalação dos geodrenos, e drenagem preferencialmente 
vertical no restante da camada de argila.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA INSTRUMENTAÇÃO DE CAMPO

Após o tratamento com CPR e a execução de uma camada de regularização 
entre 0,10 m e 0,20 m de aterro na área 3, foi iniciado o monitoramento da área 
tratada. A Figura 4 apresenta os resultados de quase 1 ano de monitoramento das 
placas de recalque instaladas nas áreas 1 (PR-12, 13, 14 e 15),  2 (PR-11) e 3 (PR-
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) do Parque do Cantagalo. 
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Figura 4. Registro das placas de recalque nas áreas 1, 2 e 3 do Parque do Cantagalo (Fonte: Mello, 2013).

Os maiores registros concentraram-se na área 3, onde estão presentes as 
maiores espessuras de argila, com valores máximos de recalque total de cerca de 
30 cm. O valor médio de recalque total nesta área foi de aproximadamente 24 cm. A 
área 1 apresentou recalques totais que variaram de 10 a 15 cm. A área 2, com uma 
placa instalada, apresentou em média 1 cm de recalque total.

A Figura 5 apresenta as velocidades médias de recalque das placas em in-
tervalos de aproximadamente 1 mês, com ênfase nos picos de velocidade média 
mensal. Observa-se uma velocidade máxima de recalque pouco superior a 2 mm/
dia no primeiro mês de monitoramento. No transcorrer do período as taxas médias 
de recalque oscilaram entre 0,75 e 1,5 mm/dia. Verifica-se, ao final de cerca de 1 
ano, uma tendência de redução geral na taxa de recalque, com as três áreas apre-
sentando velocidades médias abaixo de 0,5 mm/dia. 

Figura 5. Registro das velocidades de recalque nas áreas 1, 2 e 3 do Parque do Cantagalo (Fonte: Mello, 2013).
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O piezômetro elétrico de corda vibrante (PZ-1) instalado na ilha 3, área 3, a 
10,2 m de profundidade, ou seja, próximo a profundidade de início de formação das 
colunas de argamassa e da área de influência dos geodrenos, registrou ao longo do 
período de monitoramento uma redução contínua da poropressão medida. A Figura 
6 apresenta o registro da dissipação do excesso de poropressão, onde pode ser 
verificada uma queda de 50 kPa ao longo do monitoramento, chegando a 8 kPa ao 
final do período de medição.

Figura 6. Registro do excesso de poropressão pelo piezômetro elétrico de corda vibrante (PZ-1) (Fonte: 
Mello, 2013).

Os piezômetros Casagrande PZ-2, instalado na ilha 4 (área 3) a 10 m de pro-
fundidade, e  PZ-3, instalado na ilha 2 (área 1) a 8,4 m de profundidade, também 
registraram dissipação do excesso de poropressão na região de formação das co-
lunas e de influência dos geodrenos, conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7. Registros do excesso de poropressão pelos piezômetros Casagrande 
(PZ-2 e PZ-3) (Fonte: Mello, 2013).

As informações das placas de recalque e dos piezômetros, instalados na pro-
fundidade do entorno dos drenos e colunas, indicaram que nas áreas 1 e 3, efetiva-
mente, ocorreram recalques com dissipação do excesso de poropressão. Não há 
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como afirmar o mesmo em relação às profundidades sujeitas à drenagem preferen-
cialmente vertical, pois não foi instalado piezômetro nesta região.

Com isto e devido ao baixíssimo valor de cv, admite-se que os recalques após 
a execução do CPR tenham ocorrido, em totalidade, nas camadas sujeitas à dre-
nagem preferencialmente radial. Assim, foram analisadas, em conjunto, apenas as 
camadas 1, 2 e 3 do modelo da Figura 3, as quais se encontram na região de influ-
ência da drenagem preferencialmente radial. 

A Figura 8 apresenta a curva recalque versus tempo para as camadas 1, 2 e 
3, na condição de solo não tratado. Verifica-se que o tratamento do solo antecipou 
recalques de 30 cm no período de quase 1 ano, os quais, em condições de solo não 
tratado, levariam muitos anos para ocorrer. O tratamento, neste caso, antecipou até 
22% dos recalques por adensamento primário remanescentes para estas camadas 
no período de aproximadamente 1 ano, haja vista no mesmo período ocorreriam 
apenas 2% dos recalques primários remanescentes.

Figura 8. Curva recalque versus tempo das camadas 1, 2 e 3 na condição de solo não tratado (Fonte: Mello, 2013).

A partir dos dados de monitoramento das placas de recalque, Figura 4, foram 
estimados os valores máximos de recalque para a condição pós-tratamento. Para 
este propósito, foi aplicado o método gráfico de Asaoka. O intervalo de tempo uti-
lizado na análise foi de 30 dias. Maiores detalhes a respeito dos procedimentos 
utilizados na aplicação do método podem ser obtidos em Massad (1982) e Pinto 
(2001).

Com os resultados dos recalques finais, obtidos pelo método de Asaoka, fo-
ram estimados os tempos de estabilização das placas de recalque relativamente 
às camadas que estão sob influência direta do tratamento (camadas 1, 2 e 3). Para 
isto, foram traçadas curvas de tendência, recalque versus tempo, utilizando-se os 
dados do monitoramento de campo (Figura 4) e tendo por base as velocidades de 
recalque registradas na última medição, aos 330 dias.

A Figura 9 apresenta a curva de tendência da PR-7, cujo recalque máximo é 
de 43 cm e o tempo de estabilização de 1.381 dias. 
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Figura 9. Curva de tendência recalque versus tempo da PR-7 (Fonte: Mello, 2013).

A Tabela 3 apresenta os resultados estimados de recalque máximo e tempo 
de estabilização, após o tratamento, obtidos a partir do conjunto de dados relativos 
a um período de 330 dias de monitoramento. 

Tabela 3. Recalques máximos e tempo de estabilização estimados, após o tratamento.

Fonte: Mello (2013).

As Figuras 10 e 11 apresentam os registros dos perfilômetros instalados na 
área 3, PF-1 de 50 m e PF-2 de 61 m, respectivamente, com início do monitora-
mento 13 dias após o término da injeção. No alinhamento dos perfilômetros foram 
instaladas placas de recalque visando ao controle das informações geradas pelas 
leituras daquela instrumentação. Ao longo do PF-1 foram instaladas as placas de 
recalque PR-9 e PR-10 e no alinhamento do PF-2 as placas PR-6, PR-7 e PR-8, 
conforme esquematizado nas Figuras 10 e 11.
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Figura 10. Registros do perfilômetro PF-1 (Fonte: Mello, 2013).

Figura 11. Registros do perfilômetro PF-2 (Fonte: Mello, 2013).

O deslocamento máximo registrado pela PF-1 na data da última leitura realizada, 
em 13/09/12 foi de 168,2 mm e da PF-2, em 19/10/12, foi de 190,5 mm. Observou-se, 
no entanto, uma defasagem nas leituras dos perfilômetros e das placas de recalque. Os 
deslocamentos verticais das placas foram maiores do que as medidas pelo perfilômetro, 
conforme pode ser observado nas Figuras 10 e 11.

No processo de obtenção dos perfis de deslocamento vertical através do perfilôme-
tro, parte-se do pressuposto de que uma das extremidades esteja fixada e, a partir dela, 
são gerados os recalques a intervalos equidistantes ao longo do perfilômetro.

No campo, entretanto, ocorreram deslocamentos das duas extremidades, haja vis-
ta que toda a instrumentação está assente em área sobre solo em processo de adensa-
mento. A extremidade teoricamente fixa, no caso em estudo, está próximo à Avenida Epi-
tácio Pessoa, onde são esperados menores recalques em relação à outra extremidade, 
situada na margem da Lagoa. 

Foram realizados nivelamentos topográficos das extremidades dos perfilômetros 
nos dias 9/2/12, 5/6/12 e 17/10/12 com a finalidade de aferir os resultados do perfilôme-
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tro. Verificou-se também uma defasagem de leituras. 
A medição topográfica, por exemplo, indicou um deslocamento vertical de 177 mm 

da extremidade junto à Lagoa para o PF-2, entre os dias 9/2/12 e 17/10/12, enquanto 
que o perfilômetro mediu apenas 85 mm num período próximo, de 10/2/12 a 19/10/12. 
Em relação à extremidade “fixa” do mesmo perfilômetro, posicionado junto à Avenida 
Epitácio Pessoa, o nivelamento topográfico indicou um recalque de 111 mm entre os dias 
9/2/12 e 17/10/12.

Uma análise qualitativa, no entanto, revela que no alinhamento do PF-1 os recal-
ques aumentam quando se progride da região da PR-9 para a da PR-10, sendo maio-
res na área de bordo da Lagoa situado neste alinhamento. Já em relação ao PF-2, os 
maiores recalques concentram-se na região entre as placas PR-6 e PR-7, diminuem à 
medida que se avança para a região da placa PR-8 e são menores na região de bordo 
deste alinhamento. 

A análise dos deslocamentos horizontais foi elaborada com base nas leituras efe-
tuadas no inclinômetro IN-3 instalado na borda da Lagoa. Antes da instalação dos incli-
nômetros, foi executada uma linha de colunas de CPR ao longo da borda da Lagoa com 
a finalidade de proteção dos inclinômetros que seriam instalados posteriormente e, tam-
bém, como contenção. Durante o tratamento da área 3, no entanto, o inclinômetro IN-1 
foi rompido e o IN-2 sofreu torção. A Figura 12 apresenta os deslocamentos e distorções 
horizontais nos eixos A e B do inclinômetro IN-3.

Foram observados deslocamentos horizontais máximos da ordem de 40 mm em 
ambos os eixos, sendo que os maiores deslocamentos ocorreram na região de aplicação 
do CPR e no terço final da camada de argila. Verificou-se, ainda, a ocorrência de deslo-
camentos horizontais mesmo após o término dos trabalhados de aplicação do CPR na 
área 3, em 10/12/11. 

Figura 12. Perfil de deslocamentos e distorções horizontais do inclinômetro IN-3 (Fonte: Mello, 2013).
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Os valores de distorção (d) foram calculados a cada 0,5 m segundo a Equa-
ção 2.

                                                      
                                      

onde δ1 e δ2 são os deslocamentos horizontais nas profundidades z1 e z2, res-
pectivamente, com z1 – z2 = 500 mm. 

Com base nesta formulação, observaram-se valores máximos de distorção da 
ordem de 5,4% na profundidade de aplicação do CPR.

Avaliou-se também a taxa de variação da distorção com o tempo (Oliveira, 
1999 e Almeida et al., 2000) a fim de verificar se os deslocamentos horizontais 
apresentavam tendência de estabilização. A referida grandeza dada em (%/dia) foi 
calculada em função do tempo (t), na profundidade onde ocorreram as máximas 
distorções, segundo a Equação 3:

                                                                                                                          

A velocidade de distorção máxima encontrada foi de 0,09 %/dia, tendendo a 
0, o que confirma a tendência de estabilização dos deslocamentos horizontais com 
base nos dados do período analisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou um estudo, por meio da análise de instrumentação ge-
otécnica de campo, do comportamento da técnica de tratamento de solos moles 
denominada consolidação profunda radial (CPR). O CPR - que utiliza expansão de 
argamassa no interior da massa de solo mole com geodrenos previamente instala-
dos - foi aplicado no tratamento de espessas camadas de argila mole presentes no 
Parque do Cantagalo, junto à Lagoa Rodrigo de Freitas.

O recalque máximo registrado na área 3 foi de cerca de 30 cm no perío-
do aproximado de 1 ano. O monitoramento de deslocamentos verticais no Parque 
do Cantagalo mostrou-se mais efetivo com a instrumentação topográfica realizada 
através do nivelamento das placas de recalque.

Foi verificada uma diferença entre as medições das placas e dos perfilôme-
tros, estes apresentaram leituras subestimadas. O modelo utilizado na obtenção 
dos deslocamentos verticais, onde uma extremidade é fixa, não se mostrou ade-
quado para o caso em estudo, pois ocorreram deslocamentos contínuos das duas 
extremidades, uma vez que toda a instrumentação está instalada em área em pro-
cesso de adensamento. 

Verificou-se através da leitura das placas de recalque, no período analisado, 
uma tendência de redução de deslocamentos verticais. As velocidades médias re-

(2)

(3)
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gistradas para o conjunto de placas estão abaixo de 0,5 mm/dia.
O inclinômetro IN-3 registrou deslocamentos horizontais máximos de 40 mm 

com uma distorção máxima de 5,4%. As velocidades de distorção foram baixas e 
mostraram uma tendência de estabilização de deslocamentos horizontais.

O tratamento com CPR proporcionou uma aceleração no processo de aden-
samento apenas para a camada da argila que está sob a influência da drenagem 
preferencialmente radial. Para um período de 330 dias, estimou-se uma antecipa-
ção de 22% dos recalques primários remanescentes, referentes às ocupações e 
aos aterros construídos desde a década de 1970. Se não fosse aplicada a técnica, 
os recalques corresponderiam apenas 2% dos recalques primários remanescentes 
para o mesmo período.

Houve uma redução do excesso de poropressão, registrada pelo piezômetro 
elétrico de corda vibrante (PZ-1) e pelos piezômetros Casagrande (PZ-2 e PZ-3). 
Esta redução indica a ocorrência do processo de adensamento na camada analisa-
da, que vai até a profundidade de instalação dos drenos.

A análise da evolução dos recalques com o tempo, a partir dos dados corres-
pondentes a 330 dias de monitoramento das placas de recalque, permitiu estimar 
um recalque máximo da ordem de 43 cm, através do método de Asaoka, e um 
tempo máximo de estabilização de cerca de 2.100 dias para a camada sob influ-
ência direta do tratamento. A magnitude do recalque e o tempo de estabilização 
supramencionados referem-se apenas ao processo induzido pelo CPR, e não ao 
processo de adensamento que vinha ocorrendo desde a década de 1970 com a 
construção do aterro.

Como os drenos foram parcialmente penetrantes e tendo em vista o baixo 
valor de cv da argila (2,1 x 10-8 m²/s), provavelmente não houve minimização dos 
recalques pós-construtivos associados à camada abaixo da profundidade de insta-
lação dos drenos. Não é possível estimar se houve alguma melhoria nesta camada 
subjacente, já que não foi instalada instrumentação nesta camada da argila, cujo 
processo de adensamento é governado pela drenagem preferencialmente vertical.
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