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A primeira fábrica da Jaguar/Land Rover chega ao Brasil, um complexo fabril com mais de
386mil m² de área, cerca de 1000 empregos gerados diretos e indiretamente, investimento de
R$ 750milhões e uma capacidade anual de produção de 24mil veículos/ano. Para uma fábrica
dessa magnitude, devemos levar diversos fatores em conta antes de sua construção, o estudo
do terreno, um piso de alto desempenho e resistência, um pavimento com uma grande
capacidade de suporte e drenagem interna e externa.
Para tal feito a MixDesign esteve presente em todas as etapas de construção, com sua sólida
experiência em pisos industriais de alto desempenho, soluções concretas e consultoria em
diversas áreas quando se trata de concreto alinhada com sua equipe técnica de engenheiros e
projetistas expert no assunto contribuírampara realização desta grande obra.

Figura 1 –Maquete eletrônica (Vista Externa)

As etapas de estudos do terreno e terraplanagem são essenciais para termos uma ótima
capacidade e garantir a estabilidade do piso quando esforços forem solicitados já que temos
diversos maquinários de grandes capacidades que exigem do piso uma resistência elevada.
Oram utilizado os mais modernos softwares existentes no mercado para o desenvolvimento
do projeto. O estudo no geral consistiu no levantamento planialtimétrico e cotas existentes
no local paramelhor estudo da locação e implantação da fábrica. Relação de custo entre corte
e aterro foi essencial para evitarmos perca de material e a necessidade de importação de
materiais de “bota fora”.
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JAGUAR/LAND ROVER

O projeto de piso interno e toda pavimentação foi desenvolvida em concreto com fibra,
pavimento flexível e intertravado. Foram mais de 51 mil de m² de concreto para os pisos
internos, 101.876,00 mil m² para as vias externas e pouco mais de 15.207,00 mil m² de
pavimento em asfalto e intertravado. Ao todo a MixDesign foi responsável por mais de 168
mil m² de pisos e pavimentos.

Figura 2 –Maquete eletrônica (Vista Externa)

O sistema de drenagem foi desenvolvido pelo método racional, que consiste no cálculo da
vazão através da área de contribuição do pavimento permeável e impermeável em relação ao
índice pluviométrico da região, obtendo uma vazão de 11,68m³/s. O sistema de captação foi
feito através de bocas de lobo e canaletas, que desaguam em 4 lagos para a reutilização da
água do pavimento, considerando também o sistema de separação de água e óleo. A
MixDesign foi responsável por toda a drenagemdos pavimentos.

Figuras 3 e 4
Canteiro de obras


