
Projeto:
Projeto de readequação da drenagem nas áreas 
produtivas de iogurtes e similares da principal 
fábrica da Danone no Brasil, em Poços de Caldas, 
MG.

Objetivo:
Contar com um sistema de drenagem mais efi caz 
e com design higiênico, que atenda aos padrões 
globais de qualidade do Grupo Danone.

Requisitos:
1. Sistema de drenagem resistente, anticorrosivo 
e atóxico; 

2. Design higiênico para otimizar o processo de 
limpeza e reduzir custos; 

3. Elevar os padrões de higiene e qualidade nas 
áreas produtivas. 

Soluções:
• Canal modular ACO 125
• Canal higiênico ACO Box  
• Ralo higiênico ACO 218 
• Ralo higiênico ACO High Capacity 

De origem francesa, a Danone é uma das maiores indústrias de produtos lácteos 
frescos e água mineral do mundo. Presente em mais de 120 países, atende as famí-
lias brasileiras desde 1920, através das três unidades fabris localizadas em São Paulo, 
Minas Gerais e Ceará. 

Em uma empresa, cuja missão é levar saúde por meio da alimentação ao maior nú-
mero de pessoas possível, o cuidado e qualidade em seus processos produtivos cer-
tamente tem muita importância. Por este motivo, percebendo melhorias que pode-
riam ser implementadas na planta de Poços de Caldas – MG, a ACO foi contatada e 
iniciou-se o estudo do novo projeto de drenagem da unidade. O projeto teve início 
em meados de 2018 e a obra foi concluída em meados de 2020.

Instalada em diversos locais das áreas produtivas de iogurtes e similares, onde a 
matéria-prima principal é o leite, os cuidados com a drenagem devem ser ainda 
maiores. O leite é altamente corrosivo (ácido) e pode gerar danos graves à drena-
gem se a mesma não possuir resistência sufi ciente. Além disso, é um dos alimentos 
mais vulneráveis à contaminação microbiana, fazendo dele um produto suscetível a 
alterações sensoriais e nutricionais e, por conta disso, é fundamental uma série de 
cuidados e adequações tanto no que se refere à higiene de equipamentos, pisos 
e uniformes, quanto a um investimento na segurança dos trabalhadores. Levando 
ainda em consideração a IN 04/2007, “Todo equipamento e utensílio utilizado nos 
locais de processamento, que entre em contato direto ou indireto com o alimen-
to, deve ser confeccionado em material atóxico, que não lhe transmita odores e 
sabores, resistente à corrosão e capaz de suportar repetidas operações de limpeza 
e desinfecção. As superfícies devem ser lisas, sem frestas e outras imperfeições que 
possam servir de fonte de contaminação e comprometer a higiene”. (Fonte: Instru-
ção Normativa 04/2007)

Nesses termos, a nova drenagem deveria cumprir as necessidades técnicas de ins-
talação, sem perder a capacidade de retenção, atendendo aos objetivos de contar 
com um sistema de drenagem mais efi caz e que atendesse aos padrões globais de 
qualidade do Grupo Danone. 

Assim, para a demanda, foram instalados Canais Modulares ACO 125, além de Ralos 
ACO 218 e de alta capacidade, e Canais Higiênicos modelo Box – soluções fabricadas 
em aço inoxidável de alta qualidade, que contribui no combate de contaminações, e 
com design higiênico, que facilita e otimiza o tempo e os recursos de limpeza. Além 
da facilidade de montagem, maior segurança aos colaboradores que manuseiam a 
limpeza, e da alta capacidade de retenção e resistência das grelhas, estes sistemas 
de drenagem atestam o compromisso da marca ACO em elevar ao primeiro lugar a 
higiene e a segurança nas indústrias de alimentos e bebidas.   

Padrões globais em unidades fabris locais. 

    A importância da Drenagem Higiênica.
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