
Projeto:
Fábrica de Balas Mondelez – Unidade de 
Curitiba, Paraná.

Objetivo:
Apresentar soluções que atendam os mais altos padrões 
de higiene para a indústria de alimentos. 

Requisitos:
1. Sistema de drenagem que atenda os padrões 
higiênicos, garantido o escoamento de líquidos da 
superfície interna da fábrica;
2. Grelhas antiderrapantes para evitar acidentes no local 
de trabalho;
3. Fácil limpeza;
4. Tubos de aço inox de encaixe e alta resistência.

Solução:
Ralos Higiênicos ACO, Canais Higiênicos ACO Box e 
Tubos ACO, fabricados em aço inoxidável.
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Design, segurança e higiene para as indústrias

FÁBRICA DE BALAS MONDELEZ
Desde o início do projeto de ampliação da fábrica de balas da Mondelez 
Brasil, em Curitiba/PR, foi pensado na drenagem e como ela poderia 
contribuir de forma significativa para garantir a qualidade e a segurança dos 
alimentos que seriam produzidos na unidade. A ideia era otimizar os serviços 
de manutenção e evitar contaminação dos alimentos através da drenagem. 

A ACO teve participação desde o início, no desenvolvimento do projeto 
e também dando o suporte técnico necessário para a instalação dos 
sistemas de drenagem. Como solução, foram indicados canais, ralos e 
tubos fabricados em aço inoxidável cujo design atende os mais altos padrão 
de higiene. As soluções utilizadas neste projeto englobam a filosofia ACO 
HygieneFirst (o compromisso da ACO em pensar na higiene em primeiro 
lugar). 

Foram instalados os Ralos e Canais Higiênicos ACO, fabricados em aço 
inoxidável e que incorporam princípios que garantem segurança e design 
reservados para os equipamentos que têm contato com alimentos, 
oferecendo soluções totalmente higiênicas. Os contornos arredondados 
evitam acidentes de trabalho e possíveis fissuras no piso, inibindo a 
proliferação de bactérias nocivas. As soluções ainda contam com diversos 
acessórios, que facilitam a instalação e posterior manutenção do sistema 
de drenagem.

Para escoamento da água, foram instalados tubos de encaixe de alta 
durabilidade – garantia de mais de 40 anos de vida útil. Fabricados em aço 
inoxidável, os Tubos ACO são mais higiênicos, resistentes e duráveis do que 
modelos tubulares de plástico, utilizados para drenagem via gravidade ou a 
vácuo.
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