




Recém-concluída em Poços de Caldas, no Sul de 

Minas Gerais, próximo da divisa com o estado de 

São Paulo, a segunda unidade da Danone naquele 

município destina-se à produção de alimentos para 

nutrição infantil. Situada no Distrito Industrial, na 

zona oeste da cidade, a planta foi edificada com base 

em projeto do escritório LoebCapote Arquitetura 

e Urbanismo, que em 2014 venceu a concorrência 

para o trabalho e, posteriormente, foi contratado 

para gerenciar a obra. O terreno destinado à fábrica 

possui mais de 100 mil metros quadrados de área 

e está perto da rodovia Geraldo Martins Costa, 

estrada local que se liga à SP-342, já em São Paulo. 

As variações topográficas foram aproveitadas pelos 

arquitetos Roberto Loeb e Luís Capote, autores do 

projeto, para a melhor implantação, reduzindo a 

movimentação de terra (antes, o escritório havia 

criado, nas proximidades da fábrica da Danone, as 

instalações da ThissenKrupp). O empreendimento 

da empresa de origem francesa é a primeira etapa 

de um total de cinco possíveis ampliações. 

Antes de desenvolver o projeto, parte da equipe do 

escritório viajou para a Polônia, onde fica a unidade 

da Danone cujos processos industriais mais se 

assemelham aos que seriam implantados em Poços 

de Caldas. Capote conta que o briefing solicitava 

uma área para as atividades administrativas e um 

bloco industrial - este deveria acomodar área de 

matérias-primas, produção e estoque de produtos 

acabados - equacionados em edificações isoladas, 

porém conectadas através de passarelas. A proposta 

posicionou na parte frontal do terreno, em cota 

mais baixa, o bloco administrativo e em outro platô, 

em nível superior, o edifício industrial, de maior 

porte. "Isso permitiu criar soluções interessantes de 

pontes e passarelas elevadas", argumenta Loeb. 

1 O projeto da nova unidade da Danone em Poços de Caldas, especializada em produtos para a nutrição infantil, já leva 
em consideração as possibilidades de expansão/ 2 O programa foi resolvido com o desenho de dois blocos independentes 

conectados por passarelas. A parte onde se dá a produção efetiva fica no centro do bloco e tem gabarito mais alto 
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