
Projeto:
Reforma na fábrica de sorvetes da Kibon, Grupo 
Unilever, em Jaboatão dos Guararapes/PE.

Objetivo:
Realizar uma avaliação nos sistemas de drenagem 
da unidade fabril e sugerir melhorias para a 
reforma em andamento.

Requisitos:
1. Serviço de consultoria para coleta e avaliação 
das condições da drenagem, piso e as áreas ao 
redor;

2. Solução para proteção das paredes isotérmicas, 
danificadas pelas empilhadeiras;

3. Sistema de drenagem higiênico que facilitasse a 
limpeza e aumentasse os padrões de higiene.

Soluções:
• Drainage System Assessment (DSA);

• Proteção higiênica para paredes - Rodapé ACO 
Kerb Pb 300;

• Canais higiênicos ACO Box 300x3030 e 
300x4030;

• Ralo higiênico ACO 218 DN 160.

No último trimestre de 2018, a atenção da Unilever foi voltada para sua 
fábrica da Kibon, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Como o 
objetivo era fazer reformas na fábrica, uma das mais antigas do Grupo, 
a ACO foi contratada para prestar um serviço de consultoria e avaliação 
do sistema de drenagem local, que apresentava algumas deficiências.
Assim, em outubro de 2018, o grupo de especialistas da ACO realizou o 
Drainage System Assessment (DSA), um serviço de consultoria que coleta 
e avalia as informações a respeito das condições da drenagem, piso e as 
áreas ao redor que possam influenciar no ambiente de produção de ali-
mentos e bebidas.  O DSA realiza a avaliação com base em três tópicos: 
Higiene, Segurança e Operação. Estes fatores influenciam diretamente 
na segurança dos alimentos, na saúde dos operadores, e na continuida-
de operacional da planta. Na fábrica da Kibon, a avaliação foi realizada 
na área principal de produção da unidade, onde são fabricados diver-
sos sorvetes e a área está dívida em diversas unidades, conforme linha 
de produtos, com diferentes condições de higiene. Foram avaliados 96 
pontos de drenagem e, no relatório final, apresentadas as possíveis me-
lhorias a serem implementadas.

Uma das sugestões foi a instalação de proteções nas paredes que fazem 
o isolamento térmico na área principal de produção, identificadas com 
danos causados pelo choque de empilhadeiras. A solução sugerida e 
instalada, logo no primeiro trimestre de 2019, foi o ACO Kerb – um ro-
dapé higiênico fabricado em concreto polímero, altamente resistente a 
impactos, cujo design curvo evita o acúmulo de sujidade e permite uma 
limpeza fácil. Nesta unidade fabril, foram instalados cerca de 40 metros 
do rodapé higiênico, entre unidades retas e curvas, com altura de 30 cm 
(modelo ACO Kerb Pb 300).

Já com relação à drenagem, a recomendação foi a reparação de trincas 
no piso e paredes, e utilização de sistemas de drenagem desmontáveis 
e com cantos arredondados para elevar a eficácia da limpeza, além de 
reduzir custos e tempo. Para os pontos mais críticos, em locais onde 
só havia ralos pontuais, a ACO forneceu cinco Canais de Drenagem da 
linha Hygiene First, fabricados em aço inoxidável, cujo design atende 
os mais altos padrões de higiene, atendendo ao compromisso da ACO 
em elevar a higiene ao primeiro lugar. Os modelos fornecidos foram os 
Canais Higiênicos ACO Box 300x3030 e 300x4030 e o Ralo Higiênico 
ACO 218 DN 160, com Grelhas Frameless, recomendadas para facilitar o 
escoamento de detritos e otimizar o processo de limpeza.
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