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Case BRIDGESTONE – Piso industrial 
armado com fibras metálicas 
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Uma grande e importante obra que entra 
para o portfólio da MixDesign é a fábrica da 
B r i d g e s t o n e – C a m a ç a r i / B A . U m 
investimento de mais de U$160 milhões, 
600 empregos diretos e mais de 1,2 mil 
empregos indiretos. Nesse grande marco 
para a economia brasileira, a MixDesign 
com a sua sólida experiência em soluções 
de pisos industriais de alto desempenho, 
junto a seu corpo técnico de profissionais 
especializados nos mais diversos assuntos 
quando se trata de concreto, contribuiu 
com essa grande obra.  
Foram mais de 68 mil m² de pisos de 
concreto armado com fibras com diversas 
espessuras para as mais variadas funções e 
carregamentos, desde bases para grandes 
máquinas ao piso para tráfego de diversos 
veículos.  
Foram utilizadas fibras metálicas nos 
dimensionamentos dos pisos. As fibras de 
aço são pequenos segmentos de arame, 
que são misturados ao concreto em 
dosagens pré-calculadas, conferindo ao 
material ganho estrutural, podendo 
substituir as telas de aço em pisos 
industriais, peças pré-fabricadas, radiers, 
capas de compressão e revestimento de 
túneis.  
Todos esses fatores de dimensionamento, 
acompanhamento e consultoria dos 
profissionais fizeram com que o piso de 
concreto da Bridgestone se tornasse viável 
economicamente em relação a utilização de 
telas de aço mas ao mesmo tempo com um 
alto grau de desempenho, durabilidade e 
acabamento final. 
A MixDesign está há 25 anos no mercado 
compartilhando de seus conhecimentos e 
técnicas oferecendo a todos apoio e 
soluções concretas para o Brasil e o mundo. 


