
Projeto:
Substituição do piso e sistemas de drenagem na 
fábrica da Yakult, em Lorena, SP.

Objetivo:
Substituir os sistemas de drenagem atuais por 
soluções em inox com design higiênico, que 
proporcionem maior facilidade de limpeza e 
contribuem no combate de contaminações. 

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 nas áreas de 
fermentação e ultrapasteurização.

Soluções:
• Canal higiênico ACO Box 300x3030;

• Ralo higiênico ACO 218

A Yakult é uma multinacional japonesa, fundada em 1899, província de Nagano. 
O nome Yakult deriva de “jahurto”, que significa iogurte em esperanto. Seu 
principal produto é o leite fermentado, que combina uma espécie selecio-
nada de microrganismos vivos benéficos à saúde com a biotecnologia já 
conhecida da fermentação láctica.

Desde 1968, quando a primeira fábrica da Yakult fora da Ásia foi inaugurada, 
em São Bernardo do Campo - SP, sua visão se mantém baseada no conceito 
do “Shirotaismo”, visando promover a saúde através da prevenção, a um 
custo acessível. O Grupo também possui uma fábrica em Lorena-SP, onde 
realizou-se a substituição dos sistemas de drenagem internos.

O leite PE, é um alimento muito sucetível à contaminação microbiana, so-
frendo facilmente alterações sensoriais e nutricionais e, por isso, precisa de 
cuidados especiais no que se refere à higiene de equipamentos, pisos e uni-
formes, e 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 ali-
mento, deve ser confeccionado em material atóxico, que não lhe transmita 
odores e sabores, resistente à corrosão e capaz de suportar repetidas opera-
ções de limpeza e desinfecção. As superfícies devem ser lisas, sem frestas e 
outras imperfeições que possam servir de fonte de contaminação e compro-
meter a higiene”. (Fonte: Instrução Normativa 04/2007)

A Yakult, preocupada em manter o rigor higiênico e a qualidade em seus 
processos, identificou problemas nas áreas de fermentação e ultrapasteuri-
zação. Lá o piso apresentava danos, inclusive no concreto que foi corroído, 
e nos sistemas de drenagem – ações naturais que ocorrem em materiais 
inadequadamente especificados para o segmento, em função das proprie-
dades corrosivas do leite. Assim, ACO foi acionada para, junto ao cliente e à 
construtora responsável pela obra, encontrar soluções adequadas e mitigar 
as possibilidades de contaminação nessas áreas. Para isso, foram instalados 
Ralos e Canais Higiênicos da ACO – soluções fabricadas em aço inoxidável 
de alta qualidade, que contribui para a prevenção de contaminações, e com 
design higiênico, que facilita e otimiza o tempo e os recursos de limpeza. 
Além da facilidade de montagem, e da alta capacidade de retenção e resis-
tência das grelhas desses sistemas de drenagem, eles atestam o compromis-
so da marca ACO em elevar ao primeiro lugar a higiene e a segurança nas 
indústrias alimentícias.  

Mais segurança e higiene na indústria láctea 

     dentro da Fábrica da Yakult
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