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Documento de referência do setor sobre a produção de matérias-
primas seguras para alimentação animal a partir do esmagamento 

de oleaginosas e da refinação de óleos vegetais 
 

 

1. Introdução 
 

Os membros da FEDIOL realizam o esmagamento de mais de 35 milhões de 
toneladas de oleaginosas por ano e produzem 11 milhões de toneladas de óleos 
vegetais. Além disso, transformam 6 milhões de toneladas de óleos importados. 
Os membros da FEDIOL produzem igualmente 25 milhões de toneladas de 
farinhas e são um dos principais intervenientes do mercado da UE, que é o maior 
do mundo com 57 milhões de toneladas de consumo de farinha (fonte Oilworld). 
Estão disponíveis mais estatísticas em: 
http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970187/f1.html. 

Existem cerca de 150 instalações de transformação de oleaginosas e de 
produção de óleos e gorduras vegetais na Europa, que empregam cerca de 
20 000 pessoas. 

 
A indústria oleícola e de farinhas proteicas da UE realiza a transformação de 
diferentes tipos de sementes de oleaginosas, grãos, frutos e frutos de casca rija 

para a produção de óleos vegetais, tanto para consumo humano como para 
alimentação animal e para fins técnicos, assim como para a produção de farinhas 

de oleaginosas utilizadas como alimentos para animais ricos em proteínas. 
Normalmente, as instalações de esmagamento dispõem de unidades de 
refinação integradas que produzem matérias gordas, as quais podem ser 

utilizadas em géneros alimentícios, em alimentos para animais ou para fins 
técnicos. As alíneas b) e c) abaixo fornecem mais informações sobre as 

matérias-primas para alimentação animal produzidas pelo setor e os processos 
que este utiliza. 

 
Para ajudar as empresas a fornecer produtos seguros, a FEDIOL realizou 
avaliações dos riscos das cadeias das matérias-primas para alimentação animal 

obtidas a partir das principais culturas transformadas por esta indústria (ver 
também a alínea d)). Estas avaliações constituem uma ferramenta ao dispor das 

empresas de esmagamento de oleaginosas e de refinação de óleo para a 
avaliação dos respetivos sistemas de gestão da segurança dos alimentos para 
animais, ajudando-as também a manter um diálogo sobre o controlo da cadeia 

com os respetivos clientes, fornecedores e outras partes interessadas. Desta 
forma, as avaliações dos riscos ajudarão a reforçar a segurança da cadeia dos 

alimentos para animais. A FEDIOL gostaria de frisar que as empresas são as 
principais responsáveis por garantir o fornecimento de matérias-primas seguras 
para alimentação animal e que estas avaliações não substituem esta 

responsabilidade. As avaliações dos riscos que referem medidas de controlo são 
uma forma de especificar o conceito dos Programas de Pré-Requisitos (PRP), tal 

como referidos no Capítulo 5 do Guia Europeu. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970187/f1.html
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2. Lista de matérias-primas para alimentação animal 
 

As principais matérias-primas transformadas pela indústria oleícola e de farinhas 
proteicas da UE são sementes de colza, grãos de soja, sementes de girassol, óleo de 
palma bruto, óleo de palmiste bruto e óleo de coco bruto. 

 
Designação Número no 

Catálogo de 

matérias-

primas para 

alimentação 

animal do 

Regulamento 

(UE) 

n.º 68/2013 

Número no 

Registo em 

linha de 

matérias-

primas para 

alimentação 

animal 

Descrição 

Bagaço de gérmen 

de milho extratado 

1.2.12 Produto da indústria de óleo, obtido por extração de gérmen de milho 

processado. 

Bagaço de sementes 

de linho por pressão 

2.8.2 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de linho. 

(Pureza botânica mínima: 93 %). 

Bagaço de sementes 

de linho extratado 

2.8.3 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de sementes de linho por pressão. Pode ser protegido no 

rúmen. 

Forragem de bagaço 

de sementes de linho 

por pressão 

2.8.4 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de linho. 

(Pureza botânica mínima: 93 %). Pode conter, no máximo, 1 % de terra 

descolorante usada e adjuvante de filtração (por ex., terra de diatomáceas, 

silicatos amorfos e sílica, filossilicatos e fibras de celulose ou de madeira) e 

lecitinas brutas provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. 

Forragem de bagaço 

de sementes de linho 

extratado 

2.8.5 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de sementes de linho por pressão. Pode conter, no 

máximo, 1% de terra descolorante usada e adjuvante de filtração (por ex., 

terra de diatomáceas, silicatos amorfos e sílica, filossilicatos e fibras de 

celulose ou de madeira) e lecitinas brutas provenientes de unidades 

integradas de trituração e refinação. Pode ser protegido no rúmen. 

Produto de base de 

bagaço de sementes 

de linho extratado 

04306-EN Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de sementes de linho por pressão, tal como descrito no 

Catálogo de matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) 

n.º 68/2013, produto n.º 2.8.5.  Pode conter, no máximo, 2 % de pastas de 

neutralização (sem lecitinas) provenientes de unidades integradas de 

trituração e refinação. 

Bagaço de colza por 

pressão 

2.14.2 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de colza. 

Pode ser protegido no rúmen. 

Bagaço de colza 

extratado 

2.14.3 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de colza por pressão. Pode ser protegido no rúmen. 

Sementes de colza 2.14.4 Produto obtido a partir de colza completa por tratamento em meio húmido e 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:PT:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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extrudidas quente e sob pressão, aumentando a gelatinização do amido. Pode ser 

protegido no rúmen. 

Concentrado de 

proteína de 

sementes de colza 

2.14.5 Produto da indústria do óleo, obtido por separação da fração proteica do 

bagaço de colza por pressão ou de sementes de colza. 

Forragem de bagaço 

de colza por pressão 

2.14.6 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de colza. 

Pode conter, no máximo, 1 % de terra descolorante usada e adjuvante de 

filtração (por ex., terra de diatomáceas, silicatos amorfos e sílica, filossilicatos 

e fibras de celulose ou de madeira) e lecitinas brutas provenientes de 

unidades integradas de trituração e refinação. Pode ser protegido no rúmen. 

Forragem de bagaço 

de colza extratado 

2.14.7 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de colza por pressão. Pode conter, no máximo, 1 % de 

terra descolorante usada e adjuvante de filtração (por ex., terra de 

diatomáceas, silicatos amorfos e sílica, filossilicatos e fibras de celulose ou de 

madeira) e lecitinas brutas provenientes de unidades integradas de trituração 

e refinação. Pode ser protegido no rúmen. 

Produto de base de 

forragem de bagaço 

de colza extratado 

04263-EN Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de colza por pressão, tal como descrito no Catálogo de 

matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013, 

produto n.º 2.14.7.  Pode conter, no máximo, 2 % de pastas de neutralização 

(sem lecitinas) provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. 

Bagaço de sésamo 

por pressão 

2.17.3 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de sésamo 

(cinza insolúvel em HCl: máximo 5 %). 

Soja tostada 2.18.1 Sementes de soja (Glycine max. L. Merr.) submetidas a um tratamento 

térmico adequado. (Atividade ureásica máxima: 0,4 mg N/g × min.). Pode ser 

protegida no rúmen. 

Bagaço de soja por 

pressão 

2.18.2 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de soja. 

Bagaço de soja 

extratado 

2.18.3 Produto da indústria do óleo, obtido de sementes de soja após extração e 

tratamento térmico adequado. (Atividade ureásica máxima: 0,4 mg N/g × 

min.).  

Pode ser protegido no rúmen. 

Bagaço de soja 

descascada 

extratado 

2.18.4 Produto da indústria do óleo, obtido de sementes de soja descascadas após 

extração e tratamento térmico adequado. (Atividade ureásica máxima: 0,5 

mg N/g × min.). Pode ser protegido no rúmen. 

Cascas de soja 2.18.5 Produto obtido durante o descasque da soja. 

Soja extrudida 2.18.6 Produto obtido a partir de sementes de soja por tratamento em meio húmido 

e quente e sob pressão, aumentando a gelatinização do amido. Pode ser 

protegido no rúmen. 

Flocos de soja 2.18.12 Produto obtido por tratamento com vapor ou por micronização por 

infravermelhos e rolagem de soja descascada. (Atividade ureásica máxima: 

0,4 mg N/g × min.). 

Forragem de bagaço 

de soja extratado 

2.18.13 Produto da indústria do óleo, obtido de sementes de soja após extração e 

tratamento térmico adequado. (Atividade ureásica máxima: 0,4 mg N/g × 

min.). Pode conter, no máximo, 1 % de terra descolorante usada e adjuvante 

de filtração (por ex., terra de diatomáceas, silicatos amorfos e sílica, 

filossilicatos e fibras de celulose ou de madeira) e lecitinas brutas 

provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. Pode ser 

protegido no rúmen. 

Forragem de bagaço 

de soja descascada 

2.18.14 Produto da indústria do óleo, obtido de sementes de soja descascadas após 

extração e tratamento térmico adequado. (Atividade ureásica máxima: 0,5 
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extratado mg N/g × min.). Pode conter, no máximo, 1% de terra descolorante usada e 

adjuvante de filtração (por ex., terra de diatomáceas, silicatos amorfos e 

sílica, filossilicatos e fibras de celulose ou de madeira) e lecitinas brutas 

provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. Pode ser 

protegido no rúmen. 

Produto de base de 

forragem de bagaço 

de soja extratado 

04286-EN Produto da indústria do óleo, obtido de sementes de soja após extração e 

tratamento térmico adequado, tal como descrito no Catálogo de matérias-

primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013, produto 

n.º 2.18.13. Pode conter, no máximo, 1,5 % de pastas de neutralização (sem 

lecitinas) provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. 

Produto de base de 

forragem de bagaço 

de soja descascada 

extratado 

04294-EN Produto da indústria do óleo, obtido de sementes de soja descascadas após 

extração e tratamento térmico adequado, tal como descrito no Catálogo de 

matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013, 

produto n.º 2.18.14. Pode conter, no máximo, 1,5 % de pastas de 

neutralização (sem lecitinas) provenientes de unidades integradas de 

trituração e refinação. 

Bagaço de girassol 

por pressão 

2.19.2 Produto da indústria do óleo, obtido por prensagem de sementes de girassol. 

Bagaço de girassol 

extratado 

2.19.3 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de girassol por pressão. Pode ser protegido no rúmen. 

Bagaço de girassol 

despeliculado 

extratado 

2.19.4 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado do bagaço de girassol por pressão, ao qual foi retirada parte ou a 

totalidade das cascas. 

Teor máximo de fibra bruta: 27, 5% na matéria seca 

Produto de base de 

forragem de bagaço 

de girassol extratado 

04285-EN Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de girassol por pressão, tal como descrito no Catálogo 

de matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) 

n.º 68/2013, produto n.º 2.19.6.  Pode conter, no máximo, 2 % de pastas de 

neutralização (sem lecitinas) provenientes de unidades integradas de 

trituração e refinação. 

Pastas de forragem 

de bagaço de 

girassol 

despeliculado 

extratado 

04274-EN Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de girassol por pressão, ao qual foi retirada parte ou a 

totalidade das cascas, tal como descrito no Catálogo de matérias-primas para 

alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013, produto n.º 2.19.7.  

Pode conter, no máximo, 2 % de pastas de neutralização (sem lecitinas) 

provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. 

Cascas de girassol 2.19.5 Produto obtido durante o descasque de sementes de girassol. 

Forragem de bagaço 

de girassol extratado 

2.19.6 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado de bagaço de girassol por pressão. Pode conter, no máximo, 1 % 

de terra descolorante usada e adjuvante de filtração (por ex., terra de 

diatomáceas, silicatos amorfos e sílica, filossilicatos e fibras de celulose ou de 

madeira) e lecitinas brutas provenientes de unidades integradas de trituração 

e refinação. Pode ser protegido no rúmen. 

Forragem de bagaço 

de girassol 

despeliculado 

extratado 

2.19.7 Produto da indústria do óleo, obtido por extração e tratamento térmico 

adequado do bagaço de girassol por pressão, ao qual foi retirada parte ou a 

totalidade das cascas. Pode conter, no máximo, 1 % de terra descolorante 

usada e adjuvante de filtração (por ex., terra de diatomáceas, silicatos 

amorfos e sílica, filossilicatos e fibras de celulose ou de madeira) e lecitinas 

brutas provenientes de unidades integradas de trituração e refinação. 

Teor máximo de fibra bruta: 27,5 % na matéria seca. 

Óleo e gordura 

vegetal (Esta 

2.20.1 Óleo e gordura obtidos de vegetais (excluindo óleo da planta de rícino), 
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designação deve ser 

completada com a 

espécie vegetal.) 

podendo ser desmucilaginados, refinados e/ou hidrogenados. 

Lecitinas brutas 2.21.1 Produto obtido durante a desmucilagem do óleo bruto das sementes ou dos 

frutos oleaginosos com água. Durante a desmucilagem do óleo bruto podem 

ser adicionados ácido cítrico, ácido fosfórico ou hidróxido de sódio. 

Bagaço de papoila 

extratado 

2.23.2 Produto da indústria do óleo, obtido por extração a partir de bagaço de 

sementes de papoila. 

Óleos ácidos de 

refinação química 

(Esta designação 

deve ser completada 

com a indicação da 

origem botânica ou 

animal.) 

13.6.1 Produto obtido durante a desacidificação de óleos e gorduras de origem 

vegetal ou animal, por meio de uma base, seguido de uma acidificação com 

separação subsequente da fase aquosa, contendo ácidos gordos livres, óleos 

ou gorduras e componentes naturais de sementes, frutos ou tecidos animais, 

tais como mono e diglicéridos, lecitina e fibras. 

Destilados de ácidos 

gordos da refinação 

física 

13.6.5 Produto obtido durante a desacidificação de óleos e gorduras de origem 

vegetal ou animal, por meio de destilação, contendo ácidos gordos livres, 

óleos ou gorduras e componentes naturais de sementes, frutos ou tecidos 

animais, tais como mono e diglicéridos, esteróis e tocoferóis. 

Ácidos gordos puros 

destilados do 

fracionamento 

13.6.7 Produto obtido pela destilação de ácidos gordos brutos do fracionamento 

óleo/gordura, seguido, eventualmente, de hidrogenação. Por definição, 

consiste em ácidos gordos puros C6-C24 destilados, alifáticos, lineares, 

monocarboxílicos, saturados e insaturados. 

Podem conter até 50 ppm de níquel provenientes de hidrogenação. 

Pastas de 

neutralização da 

refinação química 

13.6.8 Produto obtido durante a desacidificação de óleos e gorduras vegetais por 

meio de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, magnésio, sódio ou 

potássio, contendo sais de ácidos gordos, óleos ou gorduras e componentes 

naturais de sementes, frutos ou tecidos animais como mono e diglicéridos, 

lecitina e fibras. 

Deodestilados da 

refinação química (só 

com análise de 

dioxinas, rastreável, 

que mostre que este 

produto cumpre os 

limites legais 

estabelecidos no 

anexo II do 

Regulamento (CE) 

n.º 183/2005) 

02202-EN Produto obtido por destilação de óleos neutralizados de origem vegetal (..) e 

posteriormente processado, contendo componentes de óleos ou gorduras. 

Mono e diglicéridos 

de ácidos gordos 

esterificados com 

ácidos orgânicos 

(Esta designação 

deve ser alterada ou 

completada para 

especificar os ácidos 

gordos utilizados. 

/Esta designação 

deve ser alterada ou 

completada para 

especificar o ácido 

orgânico.) 

13.6.9 Mono e diglicéridos de ácidos gordos com, pelo menos, quatro átomos de 

carbono esterificados com ácidos orgânicos. 
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Glicerina bruta 13.8.1 Subproduto obtido a partir: 

- Do processo oleoquímico de fracionamento óleo/gordura para obtenção de 

ácidos gordos e de água doce, seguido de concentração da água doce para 

obtenção do glicerol em bruto ou por transesterificação (pode conter, no 

máximo, 0,5 % de metanol) de óleos/gorduras naturais para a obtenção de 

ésteres metílicos de ácidos gordos e de água doce, seguido de concentração 

da água doce para obtenção de glicerol em bruto; 

- Da produção de biodiesel (ésteres metílicos ou etílicos de ácidos gordos), 

por transesterificação de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal não 

especificada. Podem permanecer na glicerina sais minerais e orgânicos (até 

7,5 %). 

Podem conter, no máximo, 0,5 % de metanol e até 4 % de matérias 

orgânicas não glicerólicas (MONG) constituídas por ésteres metílicos de ácidos 

gordos, ésteres etílicos de ácidos gordos, ácidos gordos livres e glicéridos;  

- De saponificações de gorduras/óleos de origem vegetal ou animal, 

normalmente com alcalinos/alcalino-terrosos, de modo a obter sabão. 

Podem conter até 50 ppm de níquel provenientes de hidrogenação. 

Glicerina 13.8.2 Produto obtido a partir: 

- Do processo oleoquímico de a) Fracionamento óleo/gordura, seguido de 

concentração de águas doces e da refinação por destilação (ver parte B, 

glossário de processos, entrada 20) ou processo de permuta iónica; b) 

Transesterificação de óleos/gorduras naturais para a obtenção de ésteres 

metílicos de ácidos gordos e de água doce, em bruto, seguida de 

concentração de água doce para obter glicerol bruto e de refinação por 

destilação ou processo de permuta iónica; 

- Da produção de biodiesel (ésteres metílicos ou etílicos de ácidos gordos), 

por transesterificação de óleos e gorduras de origem vegetal e animal não 

especificada com subsequente refinação da glicerina. Teor mínimo de glicerol: 

99 % da matéria seca; 

- De saponificações de gorduras/óleos de origem vegetal ou animal, 

normalmente com alcalinos/alcalino-terrosos, de modo a obter sabões, 

seguidas da refinação do glicerol em bruto e destilação. 

Podem conter até 50 ppm de níquel provenientes de hidrogenação. 

 
Os grãos de soja e as sementes de girassol podem ser descascados, obtendo-se uma 
farinha com baixo teor de fibra e elevado teor de proteína (farinha com elevado teor 
de proteína vs. farinha com baixo teor de proteína). 

 
Nas outras oleaginosas transformadas incluem-se as sementes de linho, as sementes 

de sésamo, o gérmen de milho e as sementes de papoila. Nos outros óleos 

transformados incluem-se o óleo de carité, o óleo de illipé, o óleo de sementes de 

cártamo e o óleo de amendoim. 
 
A lista apresentada será alterada, se for caso disso, em função da evolução da 
indústria de óleos vegetais e farinhas proteicas, ou da legislação da UE relativa às 
matérias-primas para alimentação animal, por exemplo, com a revisão do Catálogo de 

matérias-primas para alimentação animal. 
 

A lista apresentada não é exaustiva. É necessária a existência de uma avaliação dos 
riscos conforme com o presente Guia que abranja todos os produtos vendidos como 
matérias-primas para alimentação animal.  
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3.  Resumo dos processos principais 
 

3.1 ESMAGAMENTO DE OLEAGINOSAS 
 

3.1.1 LIMPEZA, SECAGEM E PREPARAÇÃO DAS SEMENTES/DOS GRÃOS 

As sementes/os grãos começam por ser limpos e secos. As matérias estranhas 
(pedras, vidro e metal) são removidas através de crivagem e por meio de ímanes e 
eliminadas fora da cadeia dos alimentos para animais. 

A secagem é realizada evitando o contacto com gases de combustão, exceto se for 
utilizado gás natural. 

Algumas oleaginosas, como os grãos de soja e as sementes de girassol, podem ser 
descascadas após a fase de limpeza. Após o descasque, a farinha possui um teor de 
fibra bruta mais baixo e, logo, um teor de proteína mais elevado. As cascas da soja 
também podem ser utilizadas nos alimentos para animais no estado em que se 
encontram ou sob a forma de granulados. 

 
3.1.2 ESMAGAMENTO E AQUECIMENTO 

As sementes com elevado teor de óleo, como as sementes de colza e de girassol, são 
normalmente sujeitas a um processo mecânico de prensagem após uma fase de pré-
aquecimento. O bagaço prensado contém até 18 % de óleo e é sujeito a um 
tratamento adicional no sistema de extração. Em certos casos, o bagaço prensado é 
sujeito a uma forte pressão, o que permite reduzir o teor de óleo para menos de 
10 % e obter um bagaço que é vendido para a utilização em alimentos para animais. 
Os grãos de soja, com um teor de óleo relativamente baixo, são sujeitos a um 
tratamento térmico, esmagados mecanicamente e utilizados como matéria-
prima/flocos para extração adicional. 

Por vezes, a matéria-prima com óleo é prensada sem aquecimento; estes óleos são 

designados por óleos prensados a frio. Como a prensagem a frio não extrai 
completamente o óleo, apenas é utilizada na produção de alguns óleos comestíveis 
especiais como, por exemplo, o azeite. 
 

3.1.3 EXTRAÇÃO POR MEIO DE SOLVENTES 

A extração por meio de solventes é utilizada para separar o óleo das sementes/dos 
grãos. As sementes/os grãos pré-transformados são tratados num processo 
contracorrente de várias fases com solventes até o teor de óleo remanescente ser 
reduzido ao nível mais baixo possível. O solvente de extração normalmente utilizado 
é o hexano.  

A miscela, uma mistura de óleo e solvente, é separada por destilação em dois 
componentes, o óleo e o solvente. O solvente é reciclado para ser reutilizado no 
processo de extração. 
 

3.1.4 DESSOLVENTIZAÇÃO E TOSTAGEM 

A farinha, contendo hexano, é tratada no sistema de dessolventização e tostagem 
com a ajuda de vapor e aquecimento indiretos. O processo de dessolventização e 

tostagem tem três finalidades, sendo a primeira recuperar o solvente da farinha, a 

segunda aumentar o valor nutritivo da farinha, por exemplo, através da redução do 
teor de glucosinolatos ou inibidores da tripsina, e a terceira minimizar o risco de 

contaminação biológica. 
 

3.1.5. SECAGEM, ARREFECIMENTO, ARMAZENAMENTO 

Para obter uma matéria-prima para alimentação animal estável, passível de ser 
transportada e apta a ser armazenada, a farinha é posteriormente seca e arrefecida. 
De uma forma geral, as farinhas de oleaginosas são armazenadas em silos, estando 
a embalagem em sacos limitada a casos excecionais. A fim de evitar que as farinhas 
fiquem agarradas à parede do silo, é prática comum adicionar um agente 



 

Guia da EFISC – Documento de referência do setor sobre a produção de matérias-primas seguras para 

alimentação animal a partir do esmagamento de oleaginosas e da refinação de óleos vegetais 

 11 

antiaglomerante (por exemplo, argila mineral). Tal procedimento é necessário 
sobretudo quando os silos têm uma altura considerável. Os agentes 
antiaglomerantes utilizados são os permitidos pela legislação da UE em matéria de 
alimentos para animais. 
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3.2   REFINAÇÃO 
 

Os óleos brutos obtidos por prensagem e/ou extração são, por vezes, utilizados 
diretamente na alimentação humana ou animal. No entanto, na maioria dos casos, os 
óleos brutos são refinados. 

A refinação dos óleos brutos consiste na remoção de gomas ou lecitinas brutas, e na 

remoção de ácidos gordos livres do óleo para obter um sabor neutro no óleo 
comestível e, ao mesmo tempo, manter o valor nutritivo e garantir a qualidade e a 
estabilidade do produto.  

 
3.2.1 DESGOMAGEM: REFINAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA 

A desgomagem constitui a primeira fase da refinação e passa pela remoção de 

gomas/lecitinas brutas do óleo. Para este efeito, o óleo bruto é tratado com água, 
enzimas ou ácido de qualidade alimentar a elevadas temperaturas. As gomas 

hidratadas são removidas no fim desta fase ou após a neutralização. As gomas são 
uma matéria-prima utilizada na produção de lecitinas.  
 

3.2.2 NEUTRALIZAÇÃO: REFINAÇÃO QUÍMICA 

Os ácidos gordos livres são os responsáveis pela acidez do óleo. O método 

tradicional de refinação do óleo é a refinação química, que inclui uma fase de 
neutralização dos ácidos gordos livres no óleo bruto.  Durante a neutralização, o óleo 
é tratado com uma solução alcalina de qualidade alimentar (soda cáustica) que reage 

com os ácidos gordos livres formando pastas de neutralização.  
 

Estas pastas, juntamente com as gomas precipitadas que ainda subsistam, são 
separadas do óleo por centrifugação. Normalmente, as pastas de neutralização 
contêm 40 % de água e 60 % de matérias gordas (ácidos gordos livres, 

triglicéridos). Em instalações que efetuem o esmagamento de oleaginosas e a 
refinação dos óleos resultantes (unidades integradas de esmagamento e refinação), 

as pastas e as gomas podem voltar a ser adicionadas às farinhas ou aos bagaços 
com níveis de inclusão na ordem de 1,5 %.  
As pastas de neutralização podem igualmente ser vendidas no mercado como 

matéria-prima para alimentação animal com a designação  «pasta de neutralização» 
ou ainda ser fracionadas por meio de um ácido em óleos ácidos. 

A produção de gomas e de pastas de neutralização em unidades integradas de 
esmagamento e refinação consiste num processo de remoção contínua das gomas e 
dos ácidos gordos livres dos óleos, a que se segue a adição contínua dessas gomas 

ou pastas às farinhas ou aos bagaços. Os componentes das pastas de neutralização 
fazem parte da composição natural das sementes ou dos grãos, pelo que só voltam a 

entrar no processo de esmagamento os componentes naturais separados das 
sementes ou dos grãos. Nas unidades integradas de esmagamento e refinação, a 
reintrodução das pastas de neutralização na farinha ou bagaço depende da conceção 

das instalações, não decorrendo de decisões de gestão corrente.  
Na sua reunião de 17 e 18 de janeiro de 2013, o Comité Permanente da Cadeia 

Alimentar e da Saúde Animal, secção Alimentação Animal, confirmou o estatuto de 
matérias-primas para alimentação animal das farinhas e bagaços aos quais tenham 

sido adicionadas pastas de neutralização em unidades integradas de esmagamento e 
refinação. 

 
3.2.3 BRANQUEAMENTO: REFINAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA 

O objetivo do branqueamento (ou descoloração) é reduzir os níveis de pigmentos, 

tais como carotenoides e clorofila, mas este tratamento permite também uma 
remoção adicional de resíduos de fosfatídeos, sabões, vestígios de metais, produtos 

de oxidação e proteínas. Estes oligoelementos interferem com a transformação 
posterior, reduzindo a qualidade do produto final, e são removidos por adsorção 
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com argila ativada ou sílica. Em unidades integradas de esmagamento e refinação, a 
terra de branqueamento utilizada pode ser reintegrada na farinha. A terra de 

branqueamento com origem em unidades de refinação pura e/ou de hidrogenação e 
suscetível de conter níquel é excluída da reciclagem em matérias-primas para 

alimentação animal, sendo eliminada fora da cadeia da alimentação animal. Se 
estiverem presentes hidrocarbonetos aromáticos policíclicos pesados, será utilizado 
carvão ativado para a sua remoção. A argila de branqueamento contendo carvão 

ativado é eliminada fora do setor dos alimentos para animais. 
 
 

3.2.4 DESMARGARINAÇÃO: OPCIONALMENTE, REFINAÇÃO QUÍMICA OU FÍSICA 

A desmargarinação é um processo em que as ceras são cristalizadas e removidas 

através de um processo de filtração para evitar a turvação da fração líquida a 
temperaturas mais baixas. O bolo filtrado que permanece após o processo de 

filtração consiste em óleo, ceras e adjuvante de filtração. O bolo filtrado pode ser 
reciclado no sistema de tostagem e adicionado à farinha (numa unidade integrada de 

esmagamento/refinação) ou vendido no estado em que se encontra como matéria-
prima para alimentação animal (refinação independente). O termo desmargarinação 

(ou vinterização) foi originalmente aplicado há décadas, quando o óleo de semente 
de algodoeiro era sujeito a temperaturas de inverno (em inglês «winter») para se 
conseguir este processo. Os processos de desmargarinação que utilizam a 

temperatura para controlar a cristalização são aplicados no óleo de girassol e de 
milho. Este processo é também designado por desparafinagem. 

 
3.2.5 DESODORIZAÇÃO: REFINAÇÃO QUÍMICA 

A desodorização é um processo de destilação a vapor em vácuo que remove as 
substâncias relativamente voláteis que conferem sabores, cores e odores 

indesejáveis aos óleos e gorduras.  Este processo é viável devido às grandes 
diferenças de volatilidade entre estas substâncias indesejáveis e os triglicéridos. 

O objetivo da desodorização é remover os odores, sabores desagradáveis e outras 

substâncias voláteis, tais como pesticidas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

leves através de um agente de retificação (stripping). A realização cuidadosa deste 

processo melhora também a estabilidade e a cor do óleo, preservando ao mesmo 
tempo o valor nutritivo. 

Conforme o tempo de permanência na unidade de desodorização, o processo é 

realizado sob vácuo (0,5 – 8 mbar), a temperaturas entre 180 °C e 270 °C, 

recorrendo a um agente de retificação, como o vapor ou o azoto, uma vez que as 
substâncias responsáveis por conferir odor e sabor são normalmente voláteis. As 

condições são adaptadas dentro destes intervalos conforme adequado para garantir 
a remoção de substâncias específicas. 
Nesta fase, é também feita uma remoção adicional das proteínas. 

 
3.2.6 DESTILAÇÃO: REFINAÇÃO FÍSICA 

A refinação física remove os ácidos gordos livres por destilação. O ponto de ebulição 
dos ácidos gordos livres é inferior ao dos triglicéridos. Os ácidos gordos livres 

resultantes da refinação física designam-se por destilados de ácidos gordos. As 
refinarias independentes, ou seja, que apenas refinam óleos brutos e não efetuam o 

esmagamento de oleaginosas, aplicam frequentemente a refinação física a óleos 
tropicais como o óleo de palma, o óleo de palmiste e o óleo de coco. As unidades 

integradas de esmagamento e refinação podem também aplicar a refinação física a 
óleos de sementes de colza, de girassol e de grãos de soja. A refinação física não 
inclui uma fase de neutralização de óleos brutos, pelo que não produz pastas de 

neutralização.  
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3.3 MODIFICAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS 

 
3.3.1 HIDROGENAÇÃO 

Durante a hidrogenação, o hidrogénio reage com os pontos de insaturação nos 
ácidos gordos. O objetivo da hidrogenação é obter óleos e gorduras com perfis de 
fusão específicos ou estabilidade à oxidação, reduzindo as ligações duplas 
insaturadas no óleo ou gordura.  

A hidrogenação é realizada através da reação entre o óleo e o hidrogénio gasoso e 
na 

presença de calor e catalisadores metálicos, por exemplo, o níquel. 

 
3.3.2 INTERESTERIFICAÇÃO 

Também é possível obter um melhor perfil de fusão do sistema óleo/gordura
 através da interesterificação, que é definida como o intercâmbio de ácidos gordos 

de diferentes gorduras/óleos na  na cadeia da glicerina.  
Existem dois tipos de processos de interesterificação: a química e a enzimática.  

A interesterificação química na presença de catalisadores básicos, por exemplo, o 

metilato de sódio, resulta na reorganização não seletiva ou aleatória dos ácidos 
gordos. A interesterificação com lipases imobilizadas é mais utilizada na indústria 

devido à sua modificação seletiva da posição dos ácidos gordos nos triglicéridos. 

Após a interesterificação, o produto resultante é branqueado (se necessário) e 
(novamente) desodorizado. 

 
3.3.3 FRACIONAMENTO 

O comprimento da cadeia de um triglicérido define o seu ponto de fusão. O 
fracionamento implica uma cristalização controlada. As substâncias sólidas são 

removidas utilizando solventes ou por desmargarinação ou prensagem. A 
prensagem é realizada através de pressão hidráulica ou filtração a vácuo. 
O fracionamento é utilizado para produzir gorduras especiais a partir de óleo de 
palma e de palmiste. 

 
3.3.4 SEPARAÇÃO 

A separação das ligações ésteres dos triglicéridos com água sob alta pressão produz 
ácidos gordos e moléculas de glicerina. A glicerina é separada com a água. 

 
Os fluxogramas seguintes representam os principais processos aplicados: 

- - Esmagamento de oleaginosas 
- Refinação química de óleos 

- Refinação física de óleos 

- - Transformação a jusante de óleos refinados 
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3.4 FLUXOGRAMA DE ESMAGAMENTO 
 

  

 Fluxograma do esmagamento de oleaginosasa 

Sementes 

Esmagamento 
e aquecimento 

Pré-prensagem 

Extração com 

solventes 

Remoção de 

solventes por 
destilação/retificação 

Óleo bruto 
Páginas 19,37 e 

54
d 
 

Desgomagem 

Óleo bruto 

Desgomagem 

Adjuvante 

de filtração 

Branqueamento
b 

Dessolventizaç
ão 

Tostagem 

Secagem 
Arrefecimento 

Farinha 
Páginas 20, 38 e 55

d 
(2.14.3, 2.14.6, 

2.18.3,2.18.4, 2.18.13, 
2.18.14,2.19.3, 2.19.4, 

2.19.6,2.19.7)
c 

Refinação
b 

Pastas de 

neutralização 

Desmargarinação
b 

Terra de 
branqueamento 

usada 

Limpeza, 
secagem, 

descasque 
Cascas 

Solvente 

Bagaço 

Agente 

antiaglomerante 

a 
Fluxograma normal; a ordem das fases do processo pode variar consoante as unidades de produção 

b 
O número é o do Catálogo de matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013 da Comissão 

c 
Aplicável apenas a unidades integradas de esmagamento e refinação 

d 
Estes números de página referem-se às avaliações de segurança do presente anexo 

Pressão 

profunda 
Bagaço 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5 FLUXOGRAMA DE REFINAÇÃO QUÍMICA 

  

Fluxograma da refinação 

Refinação químicaa 

Óleos brutos 

destilação/retificação 
pré-prensagem 

Desgomagem 

Óleo bruto 

desgomado 
(2.20.1)

c 

Neutralização 

Branqueamento 

Desmargarinação 

Desodorização 

Óleo refinado 
Páginas 23, 41, 59,73, 

90
d 

(2.20.1)
c 

Deodestilados 
Páginas 26, 44, 62, 

76,93
d 

Solução 

alcalina 

Carvão 

ativado 

(opcional) 

Adjuvante de 
filtração 

Lecitinas 
brutas 
(gomas 

húmidas) 
(2.21.1)

c 

Secagem 

Lecitinas 

Sais de ácidos 

gordos 
(13.6.4)

c 

Dessolventização 

Tostagem
b 

Adjuvante de 
filtração 

Separação Ácidos 

Água 

salgada 
Óleos ácidos 
Páginas 25, 43, 61, 75, 

92**** 
(13.6.1)** 

Terra de 
branqueamento 

usada
b 

Extração com 
solventes

e 

Dessolventização  
Tostagem

e 

Ácidos 

Pastas de 
neutralização 

(13.6.8)
c
 

a 
Fluxograma normal; a ordem das fases do processo pode variar consoante as unidades de produção 

b 
A terra de branqueamento  usada que cont ém carvão ativado n ão é reintroduzida nas farinhas em unidades integradas de esmagamento e 

refinação e é eliminada fora da cadeia da alimentação animal 
c 
O número é o do Catálogo de matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013 da Comissão 

d 
Estes números de página referem-se às avaliações de segurança do presente anexo 

e 
Aplicável apenas a unidades integradas de esmagamento e refinação 

Terra de 
branqueamento 
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3.6 FLUXOGRAMA DE REFINAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma da refinação 

Refinação física
a 

Óleos brutos 

Desgomagem 

Terra de 
branqueamento 

Desmargarinação Adjuvante de 
filtração 

Branqueamento 

Dessolventização
e Destilação 

Adjuvante de 

filtração 

Destilados de 

ácidos gordos 
Páginas 24, 42, 60, 74,91

d 
(13.6.5)

c 

Dessolventização  

Tostagem
e 

Terra de 
branqueamento 

usada
b 

Ácidos 

Carvão 

ativado 

(opcional) 

Óleo refinado 
Páginas 23, 41, 59, 73,90

d 
 

Lecitinas brutas 

(gomas húmidas) 

(2.21.1)
c 

Dessolventização 

Tostagem
b 

Óleo bruto 

desgomado 
(2.20.1)

c 

a 
Fluxograma normal; a ordem das fases do processo pode variar consoante as unidades de produção 

b 
A terra de branqueamento  usada que cont ém carvão ativado n ão é reintroduzida nas farinhas em unidades integradas de esmagamento e 

refinação e é eliminada fora da cadeia da alimentação animal 
c 
O número é o do Catálogo de matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013 da Comissão 

d 
Estes números de página referem-se às avaliações de segurança do presente anexo 

e 
Aplicável apenas a unidades integradas de esmagamento e refinação 
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3.7 FLUXOGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO A JUSANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fluxograma da transformação a 

jusante 

Óleo bruto, refinado ou 

transformado 

Hidrogenação 
Interesterificação 

química/ 

enzimática 

Separação + 

destilação 

fracionada 
Fracionamento 

Óleos 

hidrogenados 

(2.20.1)* 

Óleos 

interesterificados 
Ácidos gordos 

resultantes da 

separação  

(13.6.6, 13.6.7)* 

Glicerina 

(13.8.1, 13.8.2)* 
Oleína Estearina 

refinação (eventualmente) 

* O número é o do Catálogo de matérias-primas para alimentação animal do Regulamento (UE) n.º 68/2013 da Comissão 
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4. Metodologia das avaliações dos riscos para a segurança da 
cadeia dos alimentos para animais e para consumo humano 

realizadas pela FEDIOL 
 

4.1 RESUMO DAS CULTURAS SUJEITAS A UMA AVALIAÇÃO DOS RISCOS PARA A 

SEGURANÇA DA CADEIA DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

 sementes de colza 
 soja 

 sementes de girassol 
 fruto da palma e palmiste  
 coco 

 
4.2 COMO REALIZOU A FEDIOL AS AVALIAÇÕES DOS RISCOS PARA A CADEIA 

ALIMENTAR  
 

A FEDIOL seguiu a metodologia descrita no Guia , capítulo 6 - APPCC (HACCP). 

 
1.1. Para cada cultura oleaginosa, a FEDIOL elaborou um fluxograma que abrange os 

seguintes elementos da cadeia: o cultivo dos vegetais, o armazenamento e o 
transporte dos frutos ou sementes oleaginosos colhidos, a transformação destes 
numa variedade de produtos ricos em óleos e proteínas e o armazenamento e 

transporte final dos mesmos para a indústria da alimentação humana ou animal. 
Dado serem produzidas por empresas que não são membros da FEDIOL, as 

matérias-primas para alimentação animal farinha de palmiste e copra são 
excluídas do âmbito destas avaliações. 
 

1.2. Para cada elemento da cadeia, a FEDIOL descreveu os perigos para a segurança 
dos alimentos para animais ou para consumo humano com razoáveis 

probabilidades de ocorrer nesse ponto da cadeia, se não estiverem 
implementadas medidas de segurança. Nas fases de transformação 
(esmagamento e/ou refinação e transformação posterior) foram frequentemente 

descritos perigos relacionados com os equipamentos e maquinaria. Um perigo 
para a segurança é um agente biológico (B), químico (Q) ou físico (F) presente 

num produto, ou uma condição do mesmo,  que o torna nocivo para a saúde 
humana ou animal.  

 

1.3. Nos elementos da cadeia que abrangem atividades agrícolas como o cultivo dos 
vegetais, o transporte e o armazenamento de sementes ou frutos 

 oleaginosos colhidos, bem como a secagem das sementes oleaginosas e o 
esmagamento dos frutos oleaginosos, o controlo  dos perigos é da 

responsabilidade dos operadores ativos nesta parte da cadeia. Esta é a razão 
pela qual os perigos que aí ocorrem apenas foram identificados e os seus riscos 
não foram  sujeitos a uma avaliação mais aprofundada (não é indicada a 

avaliação da probabilidade nem da gravidade). No entanto, como os perigos são 
listados nas avaliações dos riscos realizadas pela FEDIOL, os operadores 

 locais poderão tomar as medidas necessárias. Os membros da FEDIOL devem 
prestar atenção a este ponto sempre que exercerem a sua atividade nestas 
cadeias. Não obstante, podem também ser tomadas medidas de controlo destes 

perigos  ao nível do esmagamento ou da refinação. 
 

1.4. Tais avaliações dos riscos podem diferir entre os produtores de óleos vegetais e 
farinhas proteicas, por exemplo, consoante a origem das matérias-primas e as 
condições de transformação individuais e específicas do operador. 
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Além disso, nos quadros que se seguem, não é listado qualquer programa de 
pré-requisitos operacional (PPRO) ou ponto crítico de controlo (PCC), visto que a 

decisão de estabelecimento desse PPRO ou PCC deve ser consentânea com a 
realidade de cada unidade ou linha de transformação. 

 
1.5. A FEDIOL justificou a avaliação dos riscos. 

 

1.6. A FEDIOL verificou se a legislação da UE ou as normas do setor, como as da 
FEDIOL e da FOSFA ou da NOFOTA, estabelecem limites para o respetivo perigo 

e, em caso afirmativo, listou-os. 
 

1.7. A embalagem dos produtos não é abrangida pelo âmbito desta metodologia de 

avaliação dos riscos da cadeia. O transporte por conta do cliente no caso de 
entregas «à saída da fábrica» também não é abrangido pelo âmbito desta 

metodologia. 
 

As avaliações dos riscos para a segurança das cadeias de alimentos para consumo 

humano ou animal à base de grãos de soja, sementes de colza, sementes de 
girassol, óleo de palma/palmiste e óleo de coco são apresentadas em seguida e 

estão também disponíveis no sítio Web da FEDIOL: http://www.fediol.eu.  
Tal como descrito acima, cada avaliação dos riscos é formada pelas seguintes 
secções: 

 um fluxograma que representa a cadeia de abastecimento completa; 
 fichas onde são discutidos os riscos por cada etapa da cadeia, ou seja, cultivo, 

secagem, esmagamento, refinação, armazenamento e transporte.  
No que se refere ao armazenamento e transporte nas cadeias do girassol, da colza, 
da palma (palmiste) e do coco, consultar a ficha da soja. 

 
 

A FEDIOL fará uma apreciação das avaliações da segurança dos alimentos 
para consumo humano e animal nas cadeias dos produtos à base de 
sementes e frutos oleaginosos de dois em dois anos. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   

  

   Cultivo de sementes de colza 

   Sementes de colza 

         Limpeza 

Secagem na produção primária 

  Sementes de colza 

secas 

(A) Transporte Armazenamento 

Fluxograma da cadeia de produção de produtos à base de farinha e óleo de colza para alimentação 

animal  

na UE 

(R
ef

in
aç

ão
 

se
m

i-

co
nt

ín
ua

) 

(A) Transporte 

 
(4.1) 

Produção 
de óleo 

refinado 

(4.2) 

Produção de 
destilados de 

ácidos 
gordos de 

colza 

(4.3) 

Produção 
de óleos 
ácidos de 

colza 

 

(4.4) 

Produção de 
deodestilados 

de colza 

 

(4) Refinação 

(1) Cultivo de sementes de colza 

   Sementes de colza 

      Limpeza 

(2) Secagem na produção primária 

  Sementes de colza 

secas 

Terra de branqueamento 

usada 

Adjuvantes 

de filtração 

Sais de 

ácidos gordos 

Óleo de colza bruto 

desgomado 

(3) Esmagamento de 

sementes de colza 
 Lecitinas 

brutas 

(3.2) Produção de lecitinas brutas (gomas) 

(3.1) Produção de óleo bruto 

(3.3) Produção de farinha de colza 

                (B) Transporte 

Óleo de colza 

refinado 

Deodestilados 

de colza 

Destilados de 

ácidos gordos de 

colza 

Óleos ácidos de 

colza 

Produção de subproduto de ácidos gordos de colza 

Produção de ácidos gordos de colza 

Separação e destilação (indústria oleoquímica) 

Farinha de colza   (A) Transporte 

Subproduto de ácidos gordos de colza 

                

(B)Transporte 

   Mistura 

INDÚSTRIA DA 

ALIMENTAÇÃO 

ANIMAL DA UE 

Ácidos 

gordos de 

colza da 

separação 

FORA DA UE 

NA UE 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   

5. Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de colza  

 1. Cultivo de sementes de colza* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q    Os países terceiros de exportação de sementes 

de colza usam listas positivas para a utilização 

de pesticidas durante o cultivo, as quais podem 

entrar em conflito com a legislação da UE em 

matéria de resíduos de pesticidas relativamente a 

algumas substâncias.  

 

No caso de sementes de colza provenientes de 

zonas húmidas, o nível de fungicidas pode ser 

elevado. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

proíbe a colocação em circulação 

de produtos que não cumpram os 

LMR estabelecidos nos anexos. O 

Regulamento (CE) n.º 178/2006 

estabelece o seu anexo I, que 

enumera os géneros alimentícios e 

os alimentos para animais aos 

quais se aplicam limites máximos 

de resíduos de pesticidas. O 

Regulamento (CE) n.º 149/2008 

estabelece os anexos II, III e IV, 

que fixam limites máximos de 

resíduos para os produtos 

abrangidos pelo anexo I do mesmo 

regulamento. 

 

  

OGM não autorizados pela 

UE 

B    Diferente ritmo de aprovação de novos OGM 

entre a UE e os países terceiros a partir dos 

quais são importadas oleaginosas. Risco de 

vestígios de OGM não autorizados pela UE 

ocorrerem em oleaginosas importadas pela UE. 

  É mais uma questão 

de cumprimento da 

legislação do que de 

segurança dos géneros 

alimentícios. 

Fitotoxinas Q    As sementes de colza podem conter ervas 

daninhas. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor 

máximo de sementes de ervas 

daninhas tóxicas. 

 Inspeção visual das 

sementes de colza. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para 

mais informações. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  

 2. 
Secagem de sementes de colza ao nível da produção 
primária*  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes causados 

pela secagem   

        

- dioxinas Q    A incineração de resíduos 

pode provocar a formação de 

dioxinas. Até agora, os níveis 

de dioxinas detetados pelos 

esmagadores no óleo de 

colza bruto têm sido mais 

baixos do que o limite de 

deteção. 

Código de práticas para a 

prevenção e redução da 

contaminação por dioxinas e PCB 

sob a forma de dioxinas em 

géneros alimentícios e alimentos 

para animais (Codex CAC/RCP 

62-2006). 

 As Boas Práticas de Fabrico 
recomendam a utilização de 
combustíveis que não gerem 
dioxinas e compostos sob a forma 
de dioxinas e outros contaminantes 
prejudiciais.  

Em caso de aquecimento direto, 

devem ser utilizados queimadores 

adequados. A monitorização é 

considerada necessária para 

garantir que os processos de 

secagem ou aquecimento não 

resultam em níveis elevados de 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. Não devem ser utilizados 

produtos residuais como 

combustível na secagem direta. 

 

As matérias-primas para 

alimentação animal derivadas das 

sementes de colza têm de cumprir 

os limites de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina fixados na 

Diretiva 2002/32/CE. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para 

mais informações. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  

  
Equipamento e maquinaria: esmagamento de sementes de 
colza, refinação de óleo e transformação 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos e os lubrificantes 

podem conter compostos tóxicos. 

 O programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto 

com óleos hidráulicos ou 

lubrificantes de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos hidráulicos 

ou lubrificantes de qualidade 

alimentar é minimizado. O 

programa de pré-requisitos 

pode impor o registo das 

quantidades utilizadas. 

 

Contaminantes na água, 

como o PFOS e o PFOA 

 

Q Baixa Média 2 A água é utilizada no processo de 

esmagamento e refinação. 

De acordo com o 

Regulamento (CE) 

n.º 183/2005, a água utilizada 

durante o fabrico de 

alimentos para animais deve 

ser de qualidade adequada.  

  

Produtos de limpeza e 

produtos químicos 

utilizados em caldeiras 

Q Média Média 3 Os produtos de limpeza e o vapor 

(utilizando produtos químicos de 

caldeiras) entram em contacto com o 

produto. 

 Os produtos de limpeza 

utilizados no sistema de 

produção devem ser 

escoados. Os produtos de 

limpeza e os produtos 

químicos utilizados em 

caldeiras têm de ser 

adequados ao uso na 

indústria alimentar. 

 

Fluidos térmicos do Q Média Elevada 4 As empresas que não são membros da De acordo com o Código de Utilizar aquecimento por água  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  equipamento 

 

FEDIOL podem ainda estar a utilizar 

fluidos térmicos. 

 

 

práticas sobre o aquecimento 

de óleos comestíveis durante 

a transformação da FEDIOL, 

a utilização de fluidos 

térmicos não é permitida. 

quente ou vapor. Caso 

contrário, deve ser aplicada 

uma medida de controlo para 

garantir que a contaminação 

do produto com fluidos 

térmicos é evitada. 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   3. Esmagamento de sementes de colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Toxinas derivadas de 

produtos utilizados no 

controlo de pragas 

Q Baixa Elevada 3 Grãos contaminados em 

caixas abertas podem entrar 

na cadeia alimentar. 

 Tem de ser aplicado um 

programa de controlo de 

pragas adequado à utilização 

na cadeia alimentar. 

 

Compostos tóxicos do 

hexano, como o benzeno 

Q Baixa Elevada 3 O hexano industrial pode 

conter compostos tóxicos. 

A Diretiva 2009/32/CE 

estabelece os critérios de 

pureza para a utilização de 

hexano durante o 

esmagamento de 

oleaginosas.  

Tem de ser utilizado um 

hexano de qualidade 

alimentar. 

 

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3 Podem estar presentes 

matérias estranhas. 

 Deve estar implementado um 

sistema que permita a 

remoção de matérias 

estranhas. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   3.1 Produção de óleo bruto  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes de 

adjuvantes de filtração 

Q Baixa Elevada 3 O óleo bruto pode levar 

consigo contaminantes do 

adjuvante de filtração. 

 Utilizar adjuvantes de filtração 

adequados para a indústria 

alimentar. 

 

Óleos minerais de um 

sistema de recuperação 

avariado 

Q Média Média 3 Na recuperação do hexano 

são utilizados óleos minerais 

de baixa-média viscosidade 

de qualidade alimentar. O 

esmagador tem todo o 

interesse em remover a 

quantidade máxima de 

hexano e, para tal, manter o 

sistema de recuperação em 

boas condições. 

 O óleo mineral do sistema de 

recuperação tem de ser de 

qualidade alimentar. O 

programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto com 

óleos de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos de 

qualidade alimentar é 

minimizado. O programa de 

pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades 

utilizadas. 

O limite indicado pelas GMP 

neerlandesas para C (10-40) 

em óleos é de 400 mg/kg. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de colza mostra 

que os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos 

limites legais.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de 

transformação/concentração 

de pesticidas para os 

produtos transformados, 

desde que a segurança dos 

alimentos seja garantida. A 

posição (11SAF181) da 

FEDIOL conclui que, com 

base no teor de óleo médio 

das sementes de colza, 

 * Certas origens das 

sementes de colza podem ter 

uma probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  situado no intervalo de 40 %-

45 %, deve ser utilizado um 

fator de transformação de  

2,5 para estabelecer o LMR 

no óleo de colza. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de colza bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Dioxinas Q Muito baixa Elevada 2    O Código de práticas de 

recolha de dados sobre a 

prevalência de contaminantes 

em produtos à base de óleos 

e farinhas da FEDIOL pode 

especificar, no anexo relativo 

às dioxinas, requisitos em 

matéria de testes de dioxinas 

em sementes de colza 

provenientes de origens 

geográficas específicas. 

 

Hexano residual no óleo 

bruto após a recuperação 

Q Elevada Baixa 3 Após a extração do óleo com 

hexano e a recuperação 

posterior do hexano do óleo, 

permanecem vestígios de 

hexano no óleo bruto. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

 As avaliações toxicológicas 

mostram que o óleo de colza 

bruto com teores de hexano 

até 1000 ppm é seguro para a 

alimentação animal. A FOSFA 

estabelece um limite do ponto 

de inflamação de 121 ̊ºC, 

relacionado com a segurança 

do transporte e do 

armazenamento. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   3.2 Produção de lecitinas brutas 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos minerais de um 

sistema de recuperação 

avariado 

Q Média Média 3 Na recuperação do hexano 

são utilizados óleos minerais 

de baixa-média viscosidade 

de qualidade alimentar. O 

esmagador tem todo o 

interesse em remover a 

quantidade máxima de 

hexano e, para tal, manter o 

sistema de recuperação em 

boas condições. 

 O óleo mineral do sistema de 

recuperação tem de ser de 

qualidade alimentar. O 

programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto com 

óleos de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos de 

qualidade alimentar é 

minimizado. O programa de 

pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades 

utilizadas. 

O limite recomendado pelas 

GMP neerlandesas para 

C (10-40) em óleos é de 

400 mg/kg. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de colza mostra 

que os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos 

limites legais.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de 

transformação/concentração 

de pesticidas para os 

produtos transformados, 

desde que a segurança dos 

alimentos seja garantida.  

 * Certas origens das 

sementes de colza podem ter 

uma probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de colza bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 

animais. 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  Hexano residual nas 

lecitinas brutas após a 

recuperação 

Q Elevada Baixa 3 Após a extração do óleo com 

hexano e a recuperação 

posterior do hexano do óleo, 

permanecem vestígios de 

hexano no óleo bruto. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

 As avaliações toxicológicas 

mostram que as matérias-

primas de alimentos para 

animais com teores de 

hexano até 1000 ppm são 

seguras para a alimentação 

animal. A FOSFA estabelece 

um limite do ponto de 

inflamação de 121 ̊C, 

relacionado com a segurança 

do transporte e do 

armazenamento. 

Agentes patogénicos B Baixa Média 2 Crescimento microbiológico 

resultante da condensação da 

água evaporada das lecitinas 

brutas.   
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   3.3 Produção de bagaço e farinha de colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas do agente 

antiaglomerante 

Q Baixa Elevada 3 O agente antiaglomerante 

tem origem mineral e pode 

conter dioxinas naturalmente. 

As dioxinas são tóxicas para 

o ser humano e para os 

animais. 

O Regulamento (CE) 

n.º 2439/1999 estabelece os 

critérios de qualidade para 

agentes antiaglomerantes. 

Adquirir agente 

antiaglomerante de qualidade 

adequada para a alimentação 

animal. 

 

Salmonelas B Elevada Elevada 4 As salmonelas são o principal 

perigo ao nível da 

contaminação microbiológica 

dos alimentos para animais. A 

presença das salmonelas 

está generalizada no 

ambiente e cada elo da 

cadeia alimentar, desde os 

produtores aos consumidores, 

inclusive, tem um papel a 

desempenhar na redução do 

risco de as salmonelas 

causarem danos na saúde do 

ser humano e dos animais.  A 

FEDIOL, em conjunto com 

três outras associações 

representativas de empresas 

fornecedoras e consumidoras 

de alimentos para animais, 

nomeadamente a FEFAC, o 

COCERAL e a COPA-

COGECA, assumiram a 

responsabilidade pela 

emissão de orientações para 

o setor com o objetivo de 

ajudar a controlar as 

salmonelas, tendo publicado, 

em junho de 2011, os 

Princípios comuns para a 

gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal da 

FEDIOL, da FEFAC, do 

COCERAL e da COPA-

COGECA.  

 

Recomendação da FEDIOL 

sobre o teor de humidade das 

farinhas de colza e de 

girassol. 

 

O PPR do operador deve 

prever as seguintes medidas: 

a) Proteger as matérias-

primas para alimentação 

animal contra a contaminação 

durante a transformação e o 

armazenamento, por 

exemplo, com sistemas 

fechados, práticas de higiene 

ou a separação das 

instalações em zonas 

higiénicas conforme 

adequado; 

b) Controlar o tempo e a 

temperatura no sistema de 

dessolventização e tostagem; 

c) Controlar o teor de 

humidade das farinhas ou 

bagaços. A FEDIOL 

recomenda um teor de 

humidade máximo para a 

farinha de colza de 12,5 %. 

 

O operador deve introduzir 

um sistema de monitorização 

da linha com colheita de 

amostras em toda a linha, 

desde a saída do produto do 

sistema de dessolventização 

e tostagem até à sua entrada 

no silo de armazenamento, 

incluindo a zona de descarga. 

 

O operador deve definir 

objetivos realistas para 

reduzir a incidência da 

contaminação por salmonelas 

das suas farinhas ou bagaços 

no seu histórico de dados. 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  «Princípios comuns para a 

gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal». O Guia 

Europeu de boas práticas 

para a produção industrial de 

matérias-primas seguras para 

alimentação animal foi 

alterado de modo a observar 

estes princípios. 

 

Se o sistema de 

monitorização indicar a 

presença de salmonelas nas 

matérias-primas acabadas 

para alimentação animal, 

devem ser ponderadas as 

seguintes medidas: 

o Efetuar serotipagem e 
rastreabilidade para 
identificar a fonte de 
contaminação; 

o Rever as condições da 
transformação e os 
programas de pré-requisitos 
pertinentes; 

o Intensificar a limpeza das 
instalações de 
armazenagem e dos 
veículos (se for caso disso);  

o Intensificar a limpeza da 
unidade e dos 
equipamentos;  

o Analisar os resultados 
anteriores da monitorização; 

o Considerar a necessidade 
de formação suplementar ou 
de alteração de processos 
ou procedimentos; 

o  Aplicar tratamento químico 
para reduzir a presença de 
salmonelas para níveis 
aceitáveis. 

 

Dioxinas da terra de 

branqueamento usada 

Q Baixa Elevada 3 A argila de branqueamento 

tem origem mineral e pode 

conter dioxinas naturalmente. 

As dioxinas são tóxicas para 

o ser humano e para os 

animais. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o 

teor de dioxinas nas matérias-

primas para alimentação 

animal de origem vegetal a 

0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de 

dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina a  

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo, da 

O risco apenas é aplicável a 

unidades integradas de 

esmagamento e refinação. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  TEQ-OMS). 

A FEDIOL elaborou um 

Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de 

terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, 

que prevê um limite máximo 

superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina. 

FEDIOL. 

Resíduos de hexano Q Elevada Baixa 3 Estão presentes resíduos de 

hexano nas farinhas de 

oleaginosas. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

 As avaliações toxicológicas 

mostram que as farinhas de 

oleaginosas com teores de 

hexano até 1000 ppm são 

seguras para a alimentação 

animal. A OVID, da 

Alemanha, tem uma ficha de 

dados de segurança que 

especifica um limite máximo 

de 300 ppm de hexano para a 

farinha de colza para prevenir 

a ocorrência de explosão 

durante o transporte em 

batelões. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   

 4. Refinação 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS 

DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes em 

adjuvantes tecnológicos  

(solução alcalina, ácidos), 

tais como mercúrio na soda 

cáustica. 

Q Baixa Elevada 3 Os adjuvantes tecnológicos 

entram em contacto com o 

produto. 

 Os adjuvantes tecnológicos que entram em 

contacto direto com o óleo têm de ser 

adequados ao uso alimentar ou ser de 

qualidade alimentar. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   4.1 Produção de óleo de colza refinado 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina 

Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de 

contaminação do óleo com 

dioxinas  é a secagem das 

sementes de colza e a terra de 

branqueamento. No entanto, o 

nível de dosagem da terra de 

branqueamento durante a 

refinação é de apenas 1-3 %. As 

dioxinas evaporam parcialmente 

durante a destilação. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor 

de dioxinas nas matérias-primas 

para alimentação animal de origem 

vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxina a 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-

OMS). 

 

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo*, que prevê um 

limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

sobre terra de 

branqueamento fresca. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de colza mostra que 

os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos limites 

legais.  

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos seja 

garantida. A posição (11SAF181) 

da FEDIOL conclui que, com base 

no teor de óleo médio das 

sementes de colza, situado no 

intervalo de 40 %-45 %, deve ser 

utilizado um fator de transformação 

de 2, 5 para estabelecer o LMR no 

* Certas origens das 

sementes de colza podem ter 

uma probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  óleo de colza. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de colza 

bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Contaminação 

microbiológica 

 

B Baixa Média 2 O teor de humidade (ou seja, a 

atividade da água) em óleos 

refinados é demasiado baixo 

para o crescimento de bactérias. 

   

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3   Aplicar práticas de higiene 

(por exemplo, sistemas 

fechados) e efetuar a filtração 

antes do carregamento. 

 

 

 

 4.2 
Refinação física: produção de destilados de ácidos gordos de 
colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas 

durante a refinação do óleo é a 

terra de branqueamento. No 

entanto, o nível de dosagem da 

terra de branqueamento durante 

a refinação é de apenas 1-3 %. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor 

de dioxinas nas matérias-primas 

para alimentação animal de origem 

vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxina a 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-

OMS). 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo, da 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  Os produtos destinados à 

alimentação animal com um teor de 

uma substância indesejável 

superior ao limite máximo legal não 

podem ser misturados, para efeitos 

de diluição, com o mesmo produto 

ou com outros produtos destinados 

à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

De acordo com o Regulamento 

(UE) n.º 225/2012 que altera o 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 

100 % dos lotes de destilados de 

ácidos gordos para alimentação 

animal para deteção da soma das 

dioxinas e dos PCB sob a forma de 

dioxina.  

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo, que prevê um 

limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

FEDIOL. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de colza mostra que 

os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos limites 

legais.  

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para 

 * Certas origens das 

sementes de colza 

podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  animais seja garantida.  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Baixa Elevada 3 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de colza 

bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

Os produtos não conformes 

não devem ser utilizados nos 

alimentos para animais. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  

 4.3 
Refinação química: produção de (sais de) pastas de 
neutralização e óleos ácidos de colza livres de deodestilados 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de colza mostra que 

os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos limites 

legais.  

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para 

animais seja garantida.  

 * Certas origens das 

sementes de colza 

podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de colza 

bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Dioxinas Q Muito baixa Elevada 2 A ficha informativa da FEDIOL 

sobre o esmagamento e a 

refinação no contexto da 

produção de pastas de 

neutralização (Ref. 12SAF183) 

indica que o nível dos 

contaminantes solúveis em óleo 

nas pastas de neutralização 

reflete o dos óleos brutos.  

De acordo com o Regulamento 

(UE) n.º 225/2012 que altera o 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 

100 % dos lotes de pastas de 

neutralização e óleos ácidos para 

alimentação animal para deteção da 

soma das dioxinas e dos PCB sob a 

forma de dioxina.  

 

 Nas unidades integradas 

de esmagamento e 

refinação, as pastas de 

neutralização podem 

voltar a ser adicionadas 

em segurança às 

farinhas. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   4.4 Refinação química: produção de deodestilados de colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   

OBSERVAÇÕ

ES  

        

 

 

Dioxinas Q Média Elevada 4 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas 

durante a refinação do óleo é a 

terra de branqueamento. 

Durante a refinação química, as 

dioxinas concentram-se nos 

deodestilados. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor 

de dioxinas nas matérias-primas 

para alimentação animal de origem 

vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxina a 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-

OMS). 

 

De acordo com o Regulamento 

(UE) n.º 225/2012 que altera o 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 

100 % dos lotes de deodestilados 

para alimentação animal para 

deteção da soma das dioxinas e 

dos PCB sob a forma de dioxina.  

 

Os produtos destinados à 

alimentação animal com um teor de 

uma substância indesejável 

superior ao limite máximo legal não 

podem ser misturados, para efeitos 

de diluição, com o mesmo produto 

ou com outros produtos destinados 

à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

 

É proibida a utilização de deodestilados 

resultantes da refinação química em 

alimentos para animais, a menos que 

sejam previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos níveis de 

dioxinas com os limites fixados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa às 

substâncias indesejáveis nos alimentos 

para animais (ver também a ficha 

informativa da FEDIOL sobre os 

deodestilados tratados para utilização nos 

alimentos para animais, Ref. 12SAF196).  

Os produtos gordos obtidos a partir de 

processos de refinação por lotes que 

combinam as fases de refinação física e 

química no mesmo equipamento podem 

ser utilizados para fins de alimentação 

animal, desde que haja evidência analítica 

que demonstre que os limites aplicáveis 

às dioxinas e aos resíduos de pesticidas 

são respeitados. 

 

Adquirir terra de branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram as 

especificações da FEDIOL enunciadas no 

Código de práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de branqueamento 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo, que prevê um 

limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

fresca para refinação do óleo, da FEDIOL. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de colza mostra que 

os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos limites 

legais. No entanto, durante a 

refinação química as dioxinas 

concentram-se nos destilados. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de transferência de 

pesticidas autorizados para os 

produtos transformados, desde que 

a segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. 

f» acima.  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Média Elevada 4 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de colza 

bruto é muito baixa, embora se 

concentrem nos destilados 

durante a refinação. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

 

É proibida a utilização de deodestilados 

resultantes da refinação química em 

alimentos para animais, a menos que 

sejam previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos níveis de 

resíduos de pesticidas com os limites 

fixados na Diretiva 2002/32/CE relativa às 

substâncias indesejáveis nos alimentos 

para animais (ver também a ficha 

informativa da FEDIOL sobre os 

deodestilados tratados para utilização nos 

alimentos para animais, Ref. 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   5. Hidrogenação de óleo de colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS 

DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Níquel  Q Baixa Elevada 3 O níquel é utilizado como 

catalisador na hidrogenação 

(endurecimento) do óleo.  

 Os adjuvantes tecnológicos que entram em 

contacto direto com o óleo têm de ser 

adequados ao uso alimentar ou ser de 

qualidade alimentar. 

Filtrar o óleo endurecido. 

 

O teor de níquel dos óleos 

endurecidos dos membros 

da FEDIOL está bastante 

abaixo de 20 ppm.  
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   A. Armazenamento e transporte de sementes e farinha de colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Toxinas derivadas de 

produtos utilizados no 

controlo de pragas 

Q Baixa Elevada 3 Grãos contaminados em caixas 

abertas podem entrar na cadeia 

alimentar. 

 Tem de ser aplicado um 

programa de controlo de 

pragas adequado à utilização 

na cadeia alimentar. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 A utilização de pesticidas pós-

colheita nas oleaginosas é um 

aspeto crítico, pois existe pouco 

tempo para os pesticidas se 

degradarem. Os países de 

exportação de oleaginosas usam 

listas positivas para a utilização de 

pesticidas, as quais podem entrar 

em conflito com a legislação da UE 

relativamente a algumas 

substâncias, nomeadamente no 

caso de sementes moles como as 

do girassol. Os pesticidas utlizados 

em cargas anteriores durante o 

transporte e o armazenamento 

podem contaminar as sementes de 

colza. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a 

colocação em circulação de 

produtos que não cumpram 

os LMR estabelecidos no 

respetivo anexo. 

As empresas de transporte e 

armazenamento têm de 

utilizar corretamente os 

pesticidas e documentar a 

sua utilização. Caso contrário, 

têm de assegurar que os 

níveis de resíduos de 

pesticidas utilizados durante o 

transporte e o 

armazenamento cumprem a 

legislação da UE. 

 

Contaminação pela carga 

anterior durante o 

transporte por carrinho na 

exploração agrícola, por 

camião, batelão ou navio de 

alto mar 

Q Baixa Elevada 3 Normalmente, o transporte de 

oleaginosas e farinhas de 

oleaginosas não se processa em 

meios de transporte exclusivamente 

utilizados para transportar géneros 

alimentícios ou alimentos para 

animais. 

 As empresas de transporte 

têm de limpar os carrinhos, 

camiões, batelões ou navios 

de alto mar antes do 

carregamento. Inspeção do 

estado de limpeza antes do 

carregamento. 

 

Contaminação pela carga 

anterior durante o 

Q Baixa Elevada 3 As oleaginosas e as farinhas de 

oleaginosas podem ser 

contaminadas por micotoxinas 

 As empresas de 

armazenamento têm de 

limpar os locais e inspecioná-
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  armazenamento contidas em cargas anteriores. los quanto ao estado de 

limpeza antes da utilização. 

Adulteração com melamina Q Baixa Média 2 Nas análises, a melamina mimetiza 

as proteínas. 

A Diretiva 2002/32 estabelece 

um limite de 2,5 mg/kg para a 

melamina nas matérias-primas 

para alimentação animal. 

  

 

 

 

Novo 

B. 

Transporte de óleo de colza e produtos derivados para uso na 

alimentação animal por camião-cisterna, vagão-cisterna, batelão 

ou navio de cabotagem (exceto navio de alto mar). 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação pela carga 

anterior 

        

- Camiões-cisterna, 
vagões-cisterna e 
batelões  

Q Média Elevada 4 Os camiões-cisterna e batelões podem 

ter sido utilizados para transportar 

produtos não compatíveis com géneros 

alimentícios ou alimentos para animais, 

por exemplo, produtos petroquímicos. 

 Os camiões-cisterna e os batelões 

que não sejam exclusivamente 

utilizados para transportar géneros 

alimentícios ou alimentos para 

animais devem ter sido sujeitos a um 

procedimento de limpeza validado. 

 

- Camiões-cisterna, 

contentores-cisterna, vagões-

cisterna e batelões de acordo 

com as normas de transporte 

de alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 O transporte da maioria dos óleos 

vegetais é efetuado por meios de 

transporte exclusivamente utilizados 

para transportar géneros alimentícios. 

O Regulamento (CE) 

n.º 852/2004 relativo à 

higiene dos géneros 

alimentícios estabelece que 

os géneros alimentícios no 

estado líquido devem ser 

transportados em meios 

(camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões) 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do guia 

prático da FEDIOL sobre as 

restrições às cargas anteriores 

consoante o  meio de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  reservados para o efeito. 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138). 

- Navios-tanque de 

cabotagem de acordo com as 

normas de transporte de 

alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3  Os navios-tanque de cabotagem que 

transportem óleos e gorduras durante 

viagens marítimas de curta duração na 

UE têm, no mínimo, de cumprir o 

requisito de as cargas imediatamente 

anteriores transportadas terem sido um 

género alimentício ou um produto 

incluído na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do guia 

prático da FEDIOL sobre as 

restrições às cargas anteriores 

consoante o meio de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). Certificado 

FOSFA de conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do navio, 

emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado FOSFA 

(combined Masters certificate) 

assinado pelo capitão/primeiro oficial 

ou declaração equivalente assinada 

pelo proprietário do navio ou por um 

agente autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

        

- Camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões 

Q Média Média 3 Risco acrescido em estações de 

limpeza que realizam a limpeza de 

cisternas de transporte de alimentos 

para animais e de produtos químicos 

num único local. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152). 

 

Aplicar as boas práticas de limpeza 

das cisternas. 

 

. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza    

- Navios-tanque de 

cabotagem 

Q Média Média 3 Risco acrescido no caso de os navios 

não serem exclusivamente utilizados 

para transporte de géneros 

alimentícios ou alimentos para animais. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Certificado FOSFA de conformidade, 

limpeza e adequação das cisternas 

do navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado FOSFA 

(combined Masters certificate) 

assinado pelo capitão/primeiro oficial 

ou declaração equivalente assinada 

pelo proprietário do navio ou por um 

agente autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga.  

 

Fluidos de aquecimento ou 

refrigeração do 

equipamento 

        

- Camiões-cisterna  Q Baixa Elevada 3 São utilizadas cisternas de aço 

inoxidável aquecidas através de água 

de arrefecimento proveniente do motor 

por meio de um sistema de parede 

dupla (não serpentina).  

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152). 

É proibida a utilização de fluidos 

térmicos de aquecimento em 

sistemas de aquecimento direto. 

 

- Vagões-cisterna, batelões-

cisterna  

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152). 

 

 

 

 

As serpentinas de aquecimento dos 

vagões-cisterna têm de ser de aço 

inoxidável. 

Se tiverem sido utilizados fluidos 

térmicos, a empresa de transporte do 

óleo tem de apresentar 

documentação sobre possíveis 

perdas líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água quente 

ou vapor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   

 

 

 

- Navios-tanque de 
cabotagem 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

3 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

 

Se tiverem sido utilizados fluidos 

térmicos, a empresa de transporte do 

óleo tem de apresentar 

documentação sobre possíveis 

perdas líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Matérias estranhas F Média Média 3   Um plano de qualidade deve exigir o 

carregamento de camiões-cisterna 

com óleos refinados sob uma 

cobertura. 

 

Adulteração Q/F/B Média Média 3 Têm ocorrido casos de adulteração 

com óleos minerais no transporte de 

óleos nos países de origem. 

fCódigo de boas práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138) 

Analisar todos os lotes recebidos. 

 

Aplicação dos requisitos mínimos 

obrigatórios estabelecidos no Código 

de práticas de trabalho para o 

transporte rodoviário e em 

contentores-cisterna de gorduras e 

óleos a granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL, tais como o 

conhecimento do paradeiro do 

camião durante a viagem e a 

vedação da cisterna 

(Ref. 07COD138). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza   

 C. Armazenamento de óleo de colza 

PERIGO  CAT.  
PROBABILI

DADE  

GRAVIDAD

E  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação devido à 

falta de separação 

(contaminação por 

cargas anteriores, 

utilização de junções 

inadequadas, 

equipamento partilhado) 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos aplica-se a 

terminais onde são armazenados 

simultaneamente produtos químicos e óleos 

vegetais. O risco é menor quando o terminal de 

cisternas aplica a lista da UE de cargas 

anteriores aceitáveis durante o transporte 

marítimo para o armazenamento de óleos 

vegetais. O risco mínimo é obtido quando os 

óleos vegetais são armazenados em cisternas 

reservadas ao armazenamento de géneros 

alimentícios. 

Os terminais na UE que 

armazenem óleos e 

gorduras para uso 

alimentar são obrigados a 

aplicar um sistema 

HACCP (Regulamento 

(CE) n.º 852/2004) 

 

Cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios ou alimentos para 

animais. Caso contrário, as 

cisternas de armazenamento 

têm, no mínimo, de cumprir as 

regras da UE relativas a cargas 

anteriores no âmbito do 

transporte marítimo 

estabelecidas pela 

Diretiva 96/3/CE. 

 

Contaminação por 

produtos de limpeza 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos aplica-se a 

terminais onde são armazenados 

simultaneamente produtos químicos e óleos 

vegetais. Estes podem abster-se de utilizar 

produtos de limpeza adequados à indústria 

alimentar. No caso dos terminais de cisternas na 

UE que apliquem o sistema HACCP e realizem 

um armazenamento separado dos óleos 

vegetais e produtos químicos, a probabilidade 

de utilização dos produtos de limpeza errados é 

muito baixa. 

 Os produtos de limpeza têm de 

ser adequados ao uso na 

indústria alimentar. 

 

 

Solvente do 

revestimento 

Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens migram 

para o óleo e podem acabar nos destilados de 

ácidos gordos durante a refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não utilizar 

os destilados de ácidos gordos 

na alimentação animal. 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  Fluidos térmicos de 

equipamento avariado 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam utilizados fluidos 

térmicos tóxicos. No entanto, devido às 

temperaturas de aquecimento relativamente 

baixas aplicadas durante o armazenamento, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico para o 

produto é baixa. 

 Se tiverem sido utilizados fluidos 

térmicos, a empresa de 

armazenamento tem de 

apresentar documentação sobre 

possíveis perdas líquidas e 

análises em conformidade, se 

necessário.  

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e vapor. 

Utilização incorreta de 

aditivos 

Q Baixa Elevada 3 Aplicação de aditivos autorizados para óleos 

alimentares em óleo destinado a alimentos para 

animais - ou o inverso - sem que tenham sido 

aprovados para tal utilização. 

 Estabelecer especificações 

claras para a utilização de 

aditivos 

 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais ocorreu nos 

países de origem. O controlo foi reforçado e a 

probabilidade de ocorrência de adulteração 

diminuiu. 

   

 

 D. Transporte de óleo de colza por navio de alto mar  

PERIGO  CAT.  
PROBABILID

ADE  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação durante o 

transporte 

        

- Contaminação por cargas 

anteriores presente nas 

cisternas ou condutas 

Q Média  Média 3  Os navios de alto mar que 

transportem óleos e gorduras 

comestíveis para a UE têm, no 

mínimo, de cumprir o requisito de as 

cargas imediatamente anteriores 

transportadas terem sido um género 

alimentício ou um produto incluído 

na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

A Diretiva 96/3/CE (derrogação ao 

Regulamento (CE) n.º 852/2004) 

exige a verificação de cargas 

anteriores.   

 

 

Os contratos da FOSFA obrigam o 

vendedor a informar o comprador 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 
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Alimentos para animais  

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 
de colza  Diretiva 96/3/CE. sobre as três cargas anteriores 

aquando do transporte marítimo de 

óleos e gorduras. 

 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para 

ou dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

 

A UE ainda não regulamentou o 

transporte marítimo de óleos e 

gorduras destinados à alimentação 

animal. 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

       Utilização de condutas 

dedicadas para carga e 

descarga. 

 

- Contaminação por produtos 

de limpeza  

Q Baixa  Elevada 3 Normalmente, o setor marítimo 

cumpre os códigos de boas 

práticas. 

 Verificar o diário de bordo do 

navio.  

 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens 

migram para o óleo e podem acabar 

nos destilados de ácidos gordos 

durante a refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na alimentação 

animal. 

 

Fluidos térmicos do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam 

utilizados fluidos térmicos tóxicos. 

No entanto, devido às temperaturas 

de aquecimento relativamente 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para 

ou dentro da UE da FEDIOL 

(incluindo os procedimentos 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e vapor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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de colza  baixas aplicadas durante o 

transporte, a probabilidade de fuga 

do fluido térmico para o produto é 

baixa. 

operacionais da FOSFA). sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Óleos hidráulicos de 

bombas portáteis 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos de bombas 

portáteis podem ser tóxicos. 

 Utilizar bombas portáteis com 

separação clara entre o motor 

hidráulico e a bomba. Caso 

contrário, têm de ser 

utilizados óleos hidráulicos de 

qualidade alimentar. 

No caso de falha da junta 

estanque, os motores 

hidráulicos ligados diretamente 

à bomba permitem fugas 

indesejáveis de óleo hidráulico 

para o óleo vegetal. 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais 

ocorreu nos países de origem. O 

controlo foi reforçado e a 

probabilidade de ocorrência de 

adulteração diminuiu. 
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6. Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de soja  

 1. Cultivo da soja* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q    Os países de exportação de grãos de soja 

(EUA, Brasil, Argentina e Paraguai) usam 

listas positivas para a utilização de 

pesticidas durante o cultivo, as quais 

podem entrar em conflito com a legislação 

da UE em matéria de resíduos de 

pesticidas relativamente a algumas 

substâncias. A monitorização regular de 

pesticidas nos grãos de soja mostra que 

os níveis de resíduos permanecem dentro 

dos limites legais. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a 

colocação em circulação de 

produtos que não cumpram 

os LMR estabelecidos nos 

anexos. O Regulamento (CE) 

n.º 178/2006 estabelece o 

seu anexo I, que enumera os 

géneros alimentícios e os 

alimentos para animais aos 

quais se aplicam limites 

máximos de resíduos de 

pesticidas. O Regulamento 

(CE) n.º 149/2008 estabelece 

os anexos II, III e IV, que 

fixam limites máximos de 

resíduos para os produtos 

abrangidos pelo anexo I do 

mesmo regulamento. 

  

OGM não autorizados pela 

UE 

B    Diferente ritmo de aprovação de novos 

OGM entre a UE e os países terceiros a 

partir dos quais são importadas 

oleaginosas. Risco de vestígios de OGM 

não autorizados pela UE ocorrerem em 

oleaginosas importadas pela UE. 

  É mais uma questão de 

cumprimento da legislação do 

que de segurança dos 

géneros alimentícios. 

Fitotoxinas Q    Os grãos de soja podem conter ervas 

daninhas. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o 
teor máximo de sementes de 
ervas daninhas tóxicas. 

 Como medida de controlo, 
recomenda-se a inspeção 
visual dos grãos de soja. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais 

informações. 
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 2. Secagem de grãos de soja ao nível da produção primária* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes causados 

pela secagem   

        

- dioxinas Q    A incineração de resíduos 

pode provocar a formação de 

dioxinas. Até agora, os níveis 

de dioxinas detetados pelos 

esmagadores no óleo de soja 

bruto têm sido mais baixos do 

que o limite de deteção. 

Código de práticas para a 

prevenção e redução da 

contaminação por dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxinas em 

géneros alimentícios e alimentos 

para animais (Codex CAC/RCP 

62-2006). 

 As Boas Práticas de Fabrico 
recomendam a utilização de 
combustíveis que não gerem 
dioxinas e compostos sob a forma de 
dioxinas e outros contaminantes 
prejudiciais.  

Em caso de aquecimento direto, 
devem ser utilizados queimadores 
adequados. A monitorização é 
considerada necessária para garantir 
que os processos de secagem ou 
aquecimento não resultam em níveis 
elevados de dioxinas e PCB sob a 
forma de dioxina. Não devem ser 
utilizados produtos residuais como 
combustível na secagem direta. 

As matérias-primas para alimentação 

animal derivadas de grãos de soja 

têm de cumprir os limites para 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina fixados na 

Diretiva 2002/32/CE. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais 

informações. 
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Equipamento e maquinaria: esmagamento de grãos de soja, 
refinação de óleo e transformação  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos e os lubrificantes 

podem conter compostos tóxicos. 

 O programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto 

com óleos hidráulicos ou 

lubrificantes de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos hidráulicos 

ou lubrificantes de qualidade 

alimentar é minimizado. O 

programa de pré-requisitos 

pode impor o registo das 

quantidades utilizadas. 

 

Contaminantes na água, 

como o PFOS e o PFOA 

 

Q Baixa Média 2 A água é utilizada no processo de 

esmagamento e refinação. 

De acordo com o 

Regulamento (CE) n.º 

183/2005, a água utilizada 

durante o fabrico de 

alimentos para animais deve 

ser de qualidade adequada. 

  

Produtos de limpeza e 

produtos químicos 

utilizados em caldeiras 

Q Média Média 3 Os produtos de limpeza e o vapor 

(utilizando produtos químicos de 

caldeiras) entram em contacto com o 

produto. 

 Os produtos de limpeza 

utilizados no sistema de 

produção devem ser 

escoados. Os produtos de 

limpeza e os produtos 

químicos utilizados em 

caldeiras têm de ser 

adequados ao uso na 

indústria alimentar. 

 

Fluidos térmicos do Q Média Elevada 4 As empresas que não são membros da De acordo com o Código de Utilizar aquecimento por água  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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equipamento 

 

FEDIOL podem ainda estar a utilizar 

fluidos térmicos. 

práticas sobre o aquecimento 

de óleos comestíveis durante 

a transformação da FEDIOL, 

a utilização de fluidos 

térmicos não é permitida. 

quente ou vapor. Caso 

contrário, deve ser aplicada 

uma medida de controlo para 

garantir que a contaminação 

do produto com fluidos 

térmicos é evitada. 

 

 3. Esmagamento de grãos de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Toxinas derivadas de 

produtos utilizados no 

controlo de pragas 

Q Baixa Elevada 3 Grãos contaminados em caixas abertas 

podem entrar na cadeia alimentar. 

 Tem de ser aplicado um 

programa de controlo de 

pragas adequado à utilização 

na cadeia alimentar. 

 

Compostos tóxicos do 

hexano, como o benzeno 

Q Baixa Elevada 3 O hexano industrial pode conter 

compostos tóxicos. 

A Diretiva 2009/32/CE 

estabelece os critérios de 

pureza para a utilização de 

hexano durante o 

esmagamento de 

oleaginosas.  

Tem de ser utilizado um 

hexano de qualidade 

alimentar. 

 

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3 Podem estar presentes matérias 

estranhas. 

 Deve estar implementado um 

sistema que permita a 

remoção de matérias 

estranhas. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Produção de óleo bruto  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes de 

adjuvantes de filtração 

Q Baixa Elevada 3 O óleo bruto pode levar consigo 

contaminantes do adjuvante de filtração. 

 Utilizar adjuvantes de filtração 

adequados para a indústria 

alimentar. 

 

Óleos minerais de um 

sistema de recuperação 

avariado 

Q Média Média 3 Na recuperação do hexano são utilizados 

óleos minerais de baixa-média 

viscosidade de qualidade alimentar. O 

esmagador tem todo o interesse em 

remover a quantidade máxima de hexano 

e, para tal, manter o sistema de 

recuperação em boas condições. 

 O óleo mineral do sistema de 

recuperação tem de ser de 

qualidade alimentar. O 

programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto 

com óleos de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos de 

qualidade alimentar é 

minimizado. O programa de 

pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades 

utilizadas. 

O limite recomendado 

pelas GMP neerlandesas 

para C (10-40) em óleos 

é de 400 mg/kg. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nos grãos de soja mostra que 

os níveis de resíduos permanecem dentro 

dos limites legais.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de 

transformação/concentração 

de pesticidas para os 

produtos transformados, 

desde que a segurança dos 

alimentos seja garantida.  

A posição (11SAF181) da 

FEDIOL conclui que, com 

base no teor de óleo médio 

 * Certas origens dos 

grãos de soja podem ter 

uma probabilidade média 

de exceder o LMR de 

determinados resíduos 

de pesticidas. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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dos grãos de soja, situado no 

intervalo de 18 %-21 %, deve 

ser utilizado um fator de 

transformação de 5 para 

estabelecer o LMR no óleo de 

soja. 

 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos podem 

estar presentes no ambiente. No entanto, 

a probabilidade de serem encontrados no 

óleo de soja bruto é muito baixa. A 

utilização de endossulfão é autorizada em 

grãos de soja. Os dados da monitorização 

demonstram que os respetivos resíduos 

no óleo bruto estão dentro do limite legal. 

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Hexano residual no óleo 

bruto após a recuperação 

Q Elevada Baixa 3 Após a extração do óleo com hexano e a 

recuperação posterior do hexano do óleo, 

permanecem vestígios de hexano no óleo 

bruto. 

 O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

 As avaliações 

toxicológicas mostram 

que o óleo de soja bruto 

com teores de hexano 

até 1000 ppm é seguro 

para a alimentação 

animal. A FOSFA 

estabelece um limite do 

ponto de inflamação de 

121  ̊C, relacionado com 

a segurança do 

transporte e do 

armazenamento. 
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 3.2 Produção de lecitinas brutas 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos minerais de um 

sistema de recuperação 

avariado 

Q Média Média 3 Na recuperação do hexano são utilizados 

óleos minerais de baixa-média 

viscosidade de qualidade alimentar. O 

esmagador tem todo o interesse em 

remover a quantidade máxima de hexano 

e, para tal, manter o sistema de 

recuperação em boas condições. 

 O óleo mineral do sistema de 

recuperação tem de ser de 

qualidade alimentar. O 

programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto 

com óleos de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos de 

qualidade alimentar é 

minimizado. O programa de 

pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades 

utilizadas. 

O limite recomendado 

pelas GMP neerlandesas 

para C (10-40) em óleos 

é de 400 mg/kg. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nos grãos de soja mostra que 

os níveis de resíduos podem exceder os 

limites legais.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de transformação/ 

concentração de pesticidas 

para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos seja 

garantida.  

 

Verificar os grãos de soja 

recebidos ou as lecitinas 

brutas. Caso um nível de 

resíduos de pesticidas 

exceda o limite legal, deve 

ser realizada uma avaliação 

da segurança dos alimentos 

para animais. 

* Certas origens dos 

grãos de soja podem ter 

uma probabilidade média 

de exceder o LMR de 

determinados resíduos 

de pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos podem 

estar presentes no ambiente. No entanto, 

a probabilidade de serem encontrados no 

óleo de soja bruto é muito baixa. A 

utilização de endossulfão é autorizada em 

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 
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nos alimentos para animais grãos de soja. Os dados da monitorização 

demonstram que os respetivos resíduos 

em óleo bruto estão dentro do limite legal. 

animais. 

Hexano residual nas 

lecitinas brutas após a 

recuperação 

Q Elevada Baixa 3 Após a extração do óleo com hexano e a 

recuperação posterior do hexano do óleo, 

permanecem vestígios de hexano no óleo 

bruto. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

 As avaliações 

toxicológicas mostram 

que as matérias-primas 

de alimentos para 

animais com teores de 

hexano até 1000 ppm 

são seguras para a 

alimentação animal. A 

FOSFA estabelece um 

limite do ponto de 

inflamação de 121  ̊C, 

relacionado com a 

segurança do transporte 

e do armazenamento. 

Agentes patogénicos B Baixa Média 2 Crescimento microbiológico resultante da 

condensação da água evaporada das 

gomas húmidas. 
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 3.3 Produção de bagaço e farinha de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas do agente 

antiaglomerante 

Q Baixa Elevada 3 O agente antiaglomerante tem origem 

mineral e pode conter dioxinas 

naturalmente. As dioxinas são tóxicas 

para o ser humano e para os animais. 

O Regulamento (CE) 

n.º 2439/1999 estabelece os 

critérios de qualidade para 

agentes antiaglomerantes. 

Adquirir agente 

antiaglomerante de qualidade 

adequada para a alimentação 

animal. 

 

Salmonelas B Elevada Elevada 4 As salmonelas são o principal perigo ao 

nível da contaminação microbiológica dos 

alimentos para animais. A presença das 

salmonelas está generalizada no 

ambiente e cada elo da cadeia alimentar, 

desde os produtores aos consumidores, 

inclusive, tem um papel a desempenhar 

na redução do risco de as salmonelas 

causarem danos na saúde do ser humano 

e dos animais.  A FEDIOL, em conjunto 

com três outras associações 

representativas de empresas 

fornecedoras e consumidoras de 

alimentos para animais, nomeadamente a 

FEFAC, o COCERAL e a COPA-

COGECA, assumiram a responsabilidade 

pela emissão de orientações para o setor 

com o objetivo de ajudar a controlar as 

salmonelas, tendo publicado, em junho 

de 2011, os «Princípios comuns para a 

gestão do risco das salmonelas na cadeia 

da alimentação animal». O Guia Europeu 

de boas práticas para a produção 

industrial de matérias-primas seguras 

para alimentação animal foi alterado de 

modo a observar estes princípios. 

 

 

Princípios comuns para a 

gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal da 

FEDIOL, da FEFAC, do 

COCERAL e da COPA-

COGECA. 

 

O PPR do operador deve 

prever as seguintes medidas: 

a) Proteger as matérias-

primas para alimentação 

animal contra a contaminação 

durante a transformação e o 

armazenamento, por 

exemplo, com sistemas 

fechados, práticas de higiene 

ou a separação das 

instalações em zonas 

higiénicas conforme 

adequado; 

b) Controlar o tempo e a 

temperatura no sistema de 

dessolventização e tostagem; 

c) Controlar o teor de 

humidade das farinhas ou 

bagaços.  

 

Se o sistema de 

monitorização indicar a 

presença de salmonelas nas 

matérias-primas acabadas 

 

O operador deve 

introduzir um sistema de 

monitorização da linha 

com colheita de 

amostras em toda a 

linha, desde a saída do 

produto do sistema de 

dessolventização e 

tostagem até à sua 

entrada no silo de 

armazenamento, 

incluindo a zona de 

descarga. 

 

O operador deve definir 

objetivos realistas para 

reduzir a incidência da 

contaminação por 

salmonelas das suas 

farinhas ou bagaços no 

seu histórico de dados. 
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para alimentação animal, 

devem ser ponderadas as 

seguintes medidas: 

o Efetuar 
serotipagem e rastreabilidade 
para identificar a fonte de 
contaminação; 
o Rever as 
condições da transformação e 
os programas de pré-
requisitos pertinentes; 
o Intensificar a 
limpeza das instalações de 
armazenagem e dos veículos 
(se for caso disso);  
o Intensificar a 
limpeza da unidade e dos 
equipamentos;  
o Analisar os 
resultados anteriores da 
monitorização; 
o Considerar a 
necessidade de formação 
suplementar ou de alteração 
de processos ou 
procedimentos; 
o Aplicar tratamento 
químico para reduzir a 
presença de salmonelas para 
níveis aceitáveis. 

Dioxinas da terra de 

branqueamento usada 

Q Baixa Elevada 3 A argila de branqueamento tem origem 

mineral e pode conter dioxinas 

naturalmente. As dioxinas são tóxicas 

para o ser humano e para os animais. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o 

teor de dioxinas nas matérias-

primas para alimentação 

animal de origem vegetal a 

0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de 

dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina a 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS). 

A FEDIOL elaborou um 

Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de 

terra de branqueamento 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

O risco apenas é 

aplicável a unidades 

integradas de 

esmagamento e 

refinação. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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fresca para refinação do óleo, 

que prevê um limite máximo 

superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina. 

Resíduos de hexano Q Elevada Baixa 3 Estão presentes resíduos de hexano nas 

farinhas de oleaginosas. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

 As avaliações 

toxicológicas mostram 

que as farinhas de 

oleaginosas com teores 

de hexano até 1000 ppm 

são seguras para a 

alimentação animal. A 

Alemanha tem 

especificações 

contratuais que fixam um 

limite máximo de 

300 ppm de hexano para 

a farinha de soja para 

prevenir a ocorrência de 

explosão durante o 

transporte em batelões. 

Cádmio Q Baixa Média 2 Consoante a sua origem, os grãos de soja 

podem conter elevados níveis de cádmio 

resultantes  de adubos fosforados 

contaminados com cádmio. 

 

  Este risco aplica-se a 

determinadas origens 

geográficas. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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 3.4 Separação de cascas de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Salmonelas B Elevada Elevada 4 As salmonelas são o principal perigo ao 

nível da contaminação microbiológica dos 

alimentos para animais. A presença das 

salmonelas está generalizada no 

ambiente e cada elo da cadeia alimentar, 

desde os produtores aos consumidores, 

inclusive, tem um papel a desempenhar 

na redução do risco de as salmonelas 

causarem danos na saúde do ser humano 

e dos animais.  A FEDIOL, em conjunto 

com três outras associações 

representativas de empresas 

fornecedoras e consumidoras de 

alimentos para animais, nomeadamente a 

FEFAC, o COCERAL e a COPA-

COGECA, assumiram as suas 

responsabilidades e publicaram, em junho 

de 2011, os «Princípios comuns para a 

gestão do risco das salmonelas na cadeia 

da alimentação animal». O Guia Europeu 

de boas práticas para a produção 

industrial de matérias-primas seguras 

para alimentação animal foi alterado de 

modo a observar estes princípios. 

 

 Princípios comuns para a 

gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal da 

FEDIOL, da FEFAC, do 

COCERAL e da COPA-

COGECA. 

. 

O PPR do operador deve 

prever as seguintes medidas: 

a) Proteger as matérias-

primas para alimentação 

animal contra a contaminação 

durante a transformação e o 

armazenamento, por 

exemplo, com sistemas 

fechados, práticas de higiene 

ou a separação das 

instalações em zonas 

higiénicas conforme 

adequado; 

b) Controlar o teor de 

humidade.  

 

Se o sistema de 

monitorização indicar a 

presença de salmonelas nas 

matérias-primas acabadas 

para alimentação animal, 

devem ser ponderadas as 

seguintes medidas: 

o Efetuar 
serotipagem e rastreabilidade 
para identificar a fonte de 
contaminação; 
o Rever as 
condições da transformação e 
os programas de pré-
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requisitos pertinentes; 
o Intensificar a 
limpeza das instalações de 
armazenagem e dos veículos 
(se for caso disso);  
o Intensificar a 
limpeza da unidade e dos 
equipamentos;  
o Analisar os 
resultados anteriores da 
monitorização; 
o Considerar a 
necessidade de formação 
suplementar ou de alteração 
de processos ou 
procedimentos; 
o  Aplicar 
tratamento químico para 
reduzir a presença de 
salmonelas para níveis 
aceitáveis. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nos grãos de soja mostra que 

os níveis de resíduos permanecem dentro 

dos limites legais.  

A política em matéria de LMR é diferente 

na UE e em países terceiros. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas.  

Contrato da FEDIOL que rege a 

aquisição de sementes de girassol 

provenientes da região do Mar 

Negro (contém uma cláusula 

sobre a conformidade com a 

legislação da UE em matéria de 

LMR). 

 * Certas origens dos 

grãos de soja podem ter 

uma probabilidade média 

de exceder o LMR de 

determinados resíduos 

de pesticidas. 
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 4. Refinação  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes em 

adjuvantes tecnológicos   

(solução alcalina, ácidos), 

tais como mercúrio na soda 

cáustica. 

Q Baixa Elevada 3 Os adjuvantes tecnológicos entram em 

contacto com o produto. 

 Os adjuvantes tecnológicos 

que entram em contacto 

direto com o óleo têm de ser 

adequados ao uso alimentar 

ou ser de qualidade 

alimentar. 
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 4.1 Produção de óleo de soja refinado 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina 

Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de contaminação do 

óleo com dioxinas é a secagem dos grãos 

de soja e a terra de branqueamento. No 

entanto, o nível de dosagem da terra de 

branqueamento durante a refinação é de 

apenas 1-3 %. As dioxinas evaporam 

parcialmente durante a destilação. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal a 

0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e limita a 

soma de dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina a  

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS). 

 

A FEDIOL elaborou um Código de práticas 

sobre as condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do 

óleo, que prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de dioxina. 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca 

a fornecedores que 

cumpram as 

especificações da 

FEDIOL enunciadas no 

Código de práticas 

sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca 

para refinação do óleo 

da FEDIOL. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nos grãos de soja mostra que 

os níveis de resíduos podem exceder os 

limites legais. No entanto, a experiência 

mostra que os resíduos de pesticidas são 

removidos durante a refinação. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento permite a 

utilização de um fator de 

transformação/concentração de pesticidas 

para os produtos transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para animais seja 

garantida. 

A posição (11SAF181) da FEDIOL conclui 

que, com base no teor de óleo médio dos 

grãos de soja, situado no intervalo de 18 %-

21 %, deve ser utilizado um fator de 

transformação de 5 para estabelecer o LMR 

no óleo de soja. 

 * Certas origens 

dos grãos de 

soja podem ter 

uma 

probabilidade 

média de 

exceder o LMR 

de 

determinados 

resíduos de 

pesticidas. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos podem 

estar presentes no ambiente. No entanto, 

a probabilidade de serem encontrados no 

óleo de soja bruto é muito baixa. A 

utilização de endossulfão é autorizada em 

grãos de soja. Os dados da monitorização 

demonstram que os respetivos resíduos 

no óleo bruto estão dentro do limite legal. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece limites 

para uma série de resíduos de pesticidas em 

alimentos para animais. 

  

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3 Podem estar presentes matérias 

estranhas. 

 Aplicar práticas de 

higiene (por exemplo, 

sistemas fechados). 

Efetuar a filtração antes 

do carregamento.  

 

 

 

 4.2 Refinação física: produção de destilados de ácidos gordos de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

         

Dioxinas Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de contaminação com dioxinas durante a 

refinação do óleo é a terra de branqueamento. No entanto, o 

nível de dosagem da terra de branqueamento durante a 

refinação é de apenas 1-3 %. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal a 

0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e limita a 

soma de dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina a  

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS). 

Os produtos destinados à alimentação animal 

com um teor de uma substância indesejável 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca 

a fornecedores que 

cumpram as 

especificações da 

FEDIOL enunciadas no 

Código de práticas 

sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca 

para refinação do óleo 
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superior ao limite máximo legal não podem 

ser misturados, para efeitos de diluição, com 

o mesmo produto ou com outros produtos 

destinados à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 100 % dos 

lotes de destilados de ácidos gordos para 

alimentação animal para deteção da soma 

das dioxinas e dos PCB sob a forma de 

dioxina.  

A FEDIOL elaborou um Código de práticas 

sobre as condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do 

óleo, que prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de dioxina. 

da FEDIOL. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos de pesticidas nos grãos de 

soja mostra que os níveis de resíduos podem exceder os limites 

legais. Durante a refinação, os resíduos de pesticidas passam 

do óleo para os destilados de ácidos gordos. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento permite a 

utilização de um fator de 

transformação/concentração de pesticidas 

para os produtos transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para animais seja 

garantida. 

Verificar os grãos de 

soja recebidos ou os 

destilados de ácidos 

gordos. Caso um nível 

de resíduos de 

pesticidas exceda o 

limite legal, deve ser 

realizada uma 

avaliação da segurança 

dos alimentos para 

animais. 

* Certas origens 

dos grãos de 

soja podem ter 

uma 

probabilidade 

média de 

exceder o LMR 

de 

determinados 

resíduos de 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Baixa Elevada 3 Alguns dos pesticidas proibidos podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a probabilidade de serem encontrados no 

óleo de soja bruto é muito baixa. A utilização de endossulfão é 

autorizada em grãos de soja. Os dados da monitorização 

demonstram que os respetivos resíduos no óleo bruto estão 

dentro do limite legal. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece limites 

para uma série de resíduos de pesticidas em 

alimentos para animais. 

Os produtos não 

conformes não devem 

ser utilizados nos 

alimentos para animais. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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 4.3 

Refinação química: produção de pastas de neutralização e 
óleos ácidos de soja livres de deodestilados 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa Média 2 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nos grãos de soja mostra que 

os níveis de resíduos podem exceder os 

limites legais. O nível dos resíduos de 

pesticidas no óleo ácido refletirá o do óleo 

bruto. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento permite a 

utilização de um fator de 

transformação/concentração de pesticidas 

autorizados para os produtos transformados, 

desde que a segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. 

Verificar os grãos de 

soja recebidos ou as 

pastas de neutralização 

e o óleo ácido. Caso 

um nível de resíduos de 

pesticidas exceda o 

limite legal, deve ser 

realizada uma 

avaliação da segurança 

dos alimentos para 

animais. 

* Certas origens 

dos grãos de 

soja podem ter 

uma 

probabilidade 

média de 

exceder o LMR 

de 

determinados 

resíduos de 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos podem 

estar presentes no ambiente. No entanto, 

a probabilidade de serem encontrados no 

óleo de soja bruto é muito baixa. A 

utilização de endossulfão é autorizada em 

grãos de soja. Os dados da monitorização 

demonstram que os respetivos resíduos 

em óleo bruto estão dentro do limite legal. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece limites 

para uma série de resíduos de pesticidas em 

alimentos para animais. 

  

Dioxinas Q Muito baixa Elevada 2 A ficha informativa da FEDIOL sobre o 

esmagamento e a refinação no contexto 

da produção de pastas de neutralização 

(Ref. 12SAF183) indica que o nível dos 

contaminantes solúveis em óleo nas 

pastas de neutralização reflete o dos 

óleos brutos. 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 100 % dos 

lotes de pastas de neutralização e óleos 

ácidos para alimentação animal para deteção 

da soma das dioxinas e dos PCB sob a forma 

de dioxina.  

 

 Nas unidades 

integradas de 

esmagamento e 

refinação, as 

pastas de 

neutralização 

podem voltar a 

ser adicionadas 

em segurança 

às farinhas. 
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 4.4 Refinação química: produção de deodestilados de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   

OBSERVAÇ

ÕES  

         

Dioxinas Q Média Elevada 4 Uma potencial fonte de contaminação 

com dioxinas durante a refinação do 

óleo é a terra de branqueamento. 

Durante a refinação química, as 

dioxinas concentram-se nos 

deodestilados. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de dioxinas nas 

matérias-primas para alimentação animal de 

origem vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS). 

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 225/2012 

que altera o Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos para animais, 

devem ser testados 100 % dos lotes de 

deodestilados para alimentação animal para 

deteção da soma das dioxinas e dos PCB sob a 

forma de dioxina.  

 

Os produtos destinados à alimentação animal com 

um teor de uma substância indesejável superior ao 

limite máximo legal não podem ser misturados, 

para efeitos de diluição, com o mesmo produto ou 

com outros produtos destinados à alimentação 

animal (Diretiva 2002/32/CE). 

A FEDIOL elaborou um Código de práticas sobre 

as condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para dioxinas e PCB 

sob a forma de dioxina. 

É proibida a utilização de 

deodestilados resultantes da 

refinação química em 

alimentos para animais, a 

menos que sejam 

previamente tratados de 

forma a assegurar a 

conformidade dos níveis de 

dioxinas com os limites 

fixados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

(ver também a ficha 

informativa da FEDIOL sobre 

os deodestilados tratados 

para utilização nos alimentos 

para animais, 

Ref. 12SAF196). 

 

Os produtos gordos obtidos a 

partir de processos de 

refinação por lotes que 

combinam as fases de 

refinação física e química no 

mesmo equipamento podem 

ser utilizados para fins de 

alimentação animal, desde 

que haja evidência analítica 

que demonstre que os limites 

aplicáveis às dioxinas e aos 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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resíduos de pesticidas são 

respeitados. 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Elevada Média 4 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nos grãos de soja mostra 

que os níveis de resíduos podem 

exceder os limites legais. Durante a 

refinação química, os resíduos de 

pesticidas concentram-se nos 

deodestilados. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de um fator de 

transferência de pesticidas autorizados para os 

produtos transformados, desde que a segurança 

dos alimentos para animais seja garantida. 

Verificar os grãos de soja 

recebidos ou os 

deodestilados. Caso um nível 

de resíduos de pesticidas 

exceda o limite legal, deve 

ser realizada uma avaliação 

da segurança dos alimentos 

para animais. 

 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Média Elevada 4 Alguns dos pesticidas proibidos podem 

estar presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de serem 

encontrados no óleo de soja bruto é 

muito baixa. Durante a refinação, o 

endossulfão pode acabar parcialmente 

no destilado. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece limites para uma 

série de resíduos de pesticidas em alimentos para 

animais. 

 

É proibida a utilização de 

deodestilados resultantes da 

refinação química em 

alimentos para animais, a 

menos que sejam 

previamente tratados de 

forma a assegurar a 

conformidade dos níveis de 

resíduos de pesticidas com 

os limites fixados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

(ver também a ficha 

informativa da FEDIOL sobre 

os deodestilados tratados 

para utilização nos alimentos 
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para animais, 

Ref. 12SAF196). 

Óleo mineral Q Média Média 3 O óleo mineral utlizado como agente 

antipoeira irá concentrar-se nos 

deodestilados. 

 Verificar os grãos de soja 

recebidos ou os 

deodestilados. 

 

 

 

 

 

 

 5. Hidrogenação de óleo de soja  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Níquel  Q Baixa Elevada 3 O níquel é utilizado como catalisador na 

hidrogenação (endurecimento) do óleo.  

 Os adjuvantes tecnológicos 

que entram em contacto 

direto com o óleo têm de ser 

adequados ao uso alimentar 

ou ser de qualidade 

alimentar. 

Filtrar o óleo endurecido. 

 

O teor de níquel dos 

óleos endurecidos dos 

membros da FEDIOL 

está bastante abaixo de 

20 ppm. 
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 A. Armazenamento e transporte de grãos, farinha e cascas de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILI

DADE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Toxinas derivadas de 

produtos utilizados no 

controlo de pragas 

Q Baixa Elevada 3 Grãos contaminados em caixas abertas podem 

entrar na cadeia alimentar. 

 Tem de ser aplicado um 

programa de controlo de 

pragas adequado à 

utilização na cadeia 

alimentar. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 A utilização de pesticidas pós-colheita nas 

oleaginosas é um aspeto crítico, pois existe 

pouco tempo para os pesticidas se degradarem. 

Os países de exportação de oleaginosas usam 

listas positivas para a utilização de pesticidas, 

as quais podem entrar em conflito com a 

legislação da UE relativamente a algumas 

substâncias, nomeadamente no caso de 

sementes moles como as do girassol. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a colocação 

em circulação de produtos que 

não cumpram os LMR 

estabelecidos no respetivo 

anexo. 

As empresas de transporte 

e armazenamento têm de 

utilizar corretamente os 

pesticidas e documentar a 

sua utilização. Caso 

contrário, têm de 

assegurar que os níveis de 

resíduos de pesticidas 

utilizados durante o 

transporte e o 

armazenamento cumprem 

a legislação da UE. 

 

Contaminação pela carga 

anterior durante o 

transporte por carrinho na 

exploração agrícola, por 

camião, batelão ou navio de 

alto mar 

Q Baixa Elevada 3 Normalmente, o transporte de oleaginosas e 

farinhas de oleaginosas não se processa em 

meios de transporte exclusivamente utilizados 

para transportar géneros alimentícios ou 

alimentos para animais. 

 As empresas de transporte 

têm de limpar os carrinhos, 

camiões, batelões ou 

navios de alto mar antes 

do carregamento. 

Inspeção do estado de 

limpeza antes do 

carregamento. 

 

Contaminação pela carga 

anterior durante o 

armazenamento 

Q Baixa Elevada 3 As oleaginosas e as farinhas de oleaginosas 

podem ser contaminadas por micotoxinas 

contidas em cargas anteriores. 

 As empresas de 

armazenamento têm de 

limpar os locais e 

inspecioná-los quanto ao 

estado de limpeza antes 
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da utilização. 

Agente antipoeira em grãos 

de soja 

Q Média Média 3 Para a prevenção de poeira, os EUA permitem a 

pulverização dos grãos de soja com óleos 

brancos (parafinas) em níveis até 200 ppm. Na 

América do Sul, é utilizado óleo de soja. 

 Verificar os grãos de soja 

provenientes dos EUA. 

 

Adulteração com melamina Q Baixa Média 2 Nas análises, a melamina mimetiza as 

proteínas. 

O Regulamento (CE) n.º 32/2002 

estabelece um limite de 2,5 mg/kg 

para a melamina nas matérias-

primas para alimentação animal. 

  

 

 

 

 

Novo 

B. 

Transporte de óleo de soja e produtos derivados para uso na 

alimentação animal por camião-cisterna, vagão-cisterna, 

batelão ou navio de cabotagem (exceto navio de alto mar). 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação pela carga 

anterior 

        

- Camiões-
cisterna, vagões-cisterna e 
batelões  

Q Média Elevada 4 Os camiões-cisterna e batelões podem 

ter sido utilizados para transportar 

produtos não compatíveis com géneros 

alimentícios ou alimentos para animais, 

por exemplo, produtos petroquímicos. 

 Os camiões-cisterna e os 

batelões que não sejam 

exclusivamente utilizados 

para transportar géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais devem ter sido 

sujeitos a um procedimento 

de limpeza validado. 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de soja  

 

- Camiões-cisterna, 

contentores-cisterna, vagões-

cisterna e batelões de acordo 

com as normas de transporte 

de alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 O transporte da maioria dos óleos 

vegetais é efetuado por um meio de 

transporte exclusivamente utilizado 

para transportar géneros alimentícios. 

O Regulamento (CE) 

n.º 852/2004 relativo à 

higiene dos géneros 

alimentícios estabelece que 

os géneros alimentícios no 

estado líquido devem ser 

transportados em meios 

(camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões) 

reservados para o efeito. 

 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138). 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

 

- Navios-tanque de 

cabotagem de acordo com as 

normas de transporte de 

alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 Os navios-tanque de cabotagem que 

transportem óleos e gorduras durante 

viagens marítimas de curta duração na 

UE têm, no mínimo, de cumprir o 

requisito de as cargas imediatamente 

anteriores transportadas terem sido um 

género alimentício ou um produto 

incluído na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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de soja  

 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

        

- Camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões 

Q Média Média 3 Risco acrescido em estações de 

limpeza que realizam a limpeza de 

cisternas de transporte de alimentos 

para animais e produtos químicos num 

único local. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152). 

 

 

Aplicar as boas práticas de 

limpeza das cisternas. 

 

. 

 

 

 

- Navios-tanque de 

cabotagem 

Q Média Média 3 Risco acrescido no caso de os navios 

não serem exclusivamente utilizados 

para transporte de géneros 

alimentícios ou alimentos para animais. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga.  

 

Fluidos de aquecimento ou 

refrigeração do 

equipamento 

        

- Camiões-cisterna  Q Baixa Elevada 3 São utilizadas cisternas de aço 

inoxidável aquecidas através de água 

de arrefecimento proveniente do motor 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

É proibida a utilização de 

fluidos térmicos de 

aquecimento em sistemas de 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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por meio de um sistema de parede 

dupla (não serpentina).  

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

aquecimento direto. 

- Vagões-cisterna, batelões-

cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Navios-tanque de 
cabotagem 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

Elevada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevada 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais 

da FOSFA). 

As serpentinas de 

aquecimento dos vagões-

cisterna têm de ser de aço 

inoxidável. 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

 

 

 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água quente 

ou vapor. 

Matérias estranhas F Média Média 3   Um plano de qualidade deve 

exigir o carregamento de 

camiões-cisterna com óleos 

refinados sob uma cobertura. 

 

Adulteração Q/F/B Média Média 3 Têm ocorrido casos de adulteração 

com óleos minerais no transporte de 

óleos nos países de origem. 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

Analisar todos os lotes 

recebidos. 

Aplicação dos requisitos 

mínimos obrigatórios 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de soja  

 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138) 

estabelecidos no Código de 

práticas de trabalho para o 

transporte rodoviário e em 

contentores-cisterna de 

gorduras e óleos a granel 

para uso alimentar direto da 

FEDIOL, tais como o 

conhecimento do paradeiro 

do camião durante a viagem e 

a vedação da cisterna 

(Ref. 07COD138). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de soja  

 

 

 C. Armazenamento de óleo de soja 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação devido à 

falta de separação 

(contaminação por cargas 

anteriores, utilização de 

junções inadequadas, 

equipamento partilhado) 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos aplica-se a 

terminais onde são armazenados 

simultaneamente produtos químicos e 

óleos vegetais. O risco é menor quando o 

terminal de cisternas aplica a lista da UE 

de cargas anteriores aceitáveis durante o 

transporte marítimo para o 

armazenamento de óleos vegetais. O 

risco mínimo é obtido quando os óleos 

vegetais são armazenados em cisternas 

reservadas ao armazenamento de 

géneros alimentícios. 

Os terminais na UE que 

armazenem óleos e gorduras 

para uso alimentar são 

obrigados a aplicar um 

sistema HACCP 

(Regulamento (CE) 

n.º 852/2004) 

 

Cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais. Caso contrário, 

as cisternas de 

armazenamento têm, no 

mínimo, de cumprir as regras 

da UE relativas a cargas 

anteriores no âmbito do 

transporte marítimo 

estabelecidas pela 

Diretiva 96/3/CE. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos aplica-se a 

terminais onde são armazenados 

simultaneamente produtos químicos e 

óleos vegetais. Estes podem abster-se de 

utilizar produtos de limpeza adequados à 

indústria alimentar. No caso dos terminais 

de cisternas na UE que apliquem o 

sistema HACCP e realizem um 

armazenamento separado dos óleos 

vegetais e produtos químicos, a 

probabilidade de utilização dos produtos 

de limpeza errados é muito baixa. 

 Os produtos de limpeza têm 

de ser adequados ao uso na 

indústria alimentar. 

 

 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens 

migram para o óleo e podem acabar nos 

destilados de ácidos gordos durante a 

refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na alimentação 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de soja  

 

animal. 

Fluidos térmicos de 

equipamento avariado 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de aquecimento 

relativamente baixas aplicadas durante o 

armazenamento, a probabilidade de fuga 

do fluido térmico para o produto é baixa. 

 Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de armazenamento tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

Recomenda-se a 

utilização de 

aquecimento por água e 

vapor. 

Utilização incorreta de 

aditivos 

Q Baixa Elevada 3 Aplicação de aditivos autorizados para 

óleos alimentares em óleo destinado a 

alimentos para animais - ou o inverso - 

sem que tenham sido aprovados para tal 

utilização.  

 Estabelecer especificações 

claras para a utilização de 

aditivos 

 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais ocorreu 

nos países de origem. O controlo foi 

reforçado e a probabilidade de ocorrência 

de adulteração diminuiu. 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo 

de soja  

 

 D. Transporte de óleo de soja por navio de alto mar 

PERIGO  CAT.  
PROBABILI

DADE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação durante o 

transporte 

        

- Contaminação por cargas 

anteriores presente nas 

cisternas ou condutas 

Q Média  Média 3  Os navios de alto mar que transportem 

óleos e gorduras comestíveis para a UE 

têm, no mínimo, de cumprir o requisito de 

as cargas imediatamente anteriores 

transportadas terem sido um género 

alimentício ou um produto incluído na lista 

de cargas anteriores aceitáveis da UE, 

nos termos da Diretiva 96/3/CE. 

A Diretiva 96/3/CE (derrogação ao 

Regulamento (CE) n.º 852/2004) exige 

a verificação de cargas anteriores.   

 

 

Os contratos da FOSFA obrigam o 

vendedor a informar o comprador 

sobre as três cargas anteriores 

aquando do transporte marítimo de 

óleos e gorduras. 

 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

 

A UE ainda não regulamentou o 

transporte marítimo de óleos e 

gorduras destinados à alimentação 

animal. 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas 

do navio emitido por um 

membro superintendente 

da FOSFA. Certificado 

combinado FOSFA 

(combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário 

do navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes 

de qualquer carregamento 

ou transferência de carga. 

 

       Utilização de condutas 

dedicadas para carga e 

descarga. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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- Contaminação por produtos 

de limpeza  

Q Baixa  Elevada 3 Normalmente, o setor marítimo cumpre os 

códigos de boas práticas. 

 Verificar o diário de bordo 

do navio.  

 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens 

migram para o óleo e podem acabar nos 

destilados de ácidos gordos durante a 

refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na 

alimentação animal. 

Solvente do revestimento 

Fluidos térmicos do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de aquecimento 

relativamente baixas aplicadas durante o 

transporte, a probabilidade de fuga do 

fluido térmico para o produto é baixa. 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a 

empresa de transporte do 

óleo tem de apresentar 

documentação sobre 

possíveis perdas líquidas e 

análises em conformidade, 

se necessário. 

Recomenda-se a utilização 

de aquecimento por água e 

vapor. 

Óleos hidráulicos de 

bombas portáteis 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos de bombas portáteis 

podem ser tóxicos. 

 A utilização de bombas 

portáteis com separação 

clara entre o motor 

hidráulico e a bomba. 

Caso contrário, têm de ser 

utilizados óleos hidráulicos 

de qualidade alimentar. 

No caso de falha da junta 

estanque, os motores 

hidráulicos ligados 

diretamente à bomba 

permitem fugas indesejáveis 

de óleo hidráulico para o 

óleo vegetal. 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais ocorreu 

nos países de origem. O controlo foi 

reforçado e a probabilidade de ocorrência 

de adulteração diminuiu. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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 7. Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo de girassol 

 1. Cultivo de sementes de girassol* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR.  

Q    Os países terceiros de exportação 

de sementes de girassol (como a 

Argentina e outros) usam listas 

positivas para a utilização de 

pesticidas durante o cultivo, as 

quais podem entrar em conflito com 

a legislação da UE em matéria de 

resíduos de pesticidas 

relativamente a algumas 

substâncias. No caso das sementes 

de girassol, a utilização pós-colheita 

de pesticidas aparenta ser mais 

crítica do que a utilização pré-

colheita. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a 

colocação em circulação de 

produtos que não cumpram 

os LMR estabelecidos nos 

anexos. O Regulamento (CE) 

n.º 178/2006 estabelece o 

seu anexo I, que enumera os 

géneros alimentícios e os 

alimentos para animais aos 

quais se aplicam limites 

máximos de resíduos de 

pesticidas. O Regulamento 

(CE) n.º 149/2008 estabelece 

os anexos II, III e IV, que 

fixam limites máximos de 

resíduos para os produtos 

abrangidos pelo anexo I do 

mesmo regulamento.  

  

Fitotoxinas Q    As sementes de girassol podem 

conter sementes da erva daninha 

Datura Stramonium, o que acontece 

sobretudo em França. 

  Como medida de controlo, 

recomenda-se a inspeção 

visual das sementes de 

girassol. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais informações. 
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 2. 
Secagem de sementes de girassol ao nível da produção 
primária* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes causados 

pela secagem   

        

- dioxinas Q    A incineração de resíduos 

pode provocar a formação de 

dioxinas. Até agora, os níveis 

de dioxinas detetados pelos 

esmagadores no óleo de 

girassol bruto têm sido mais 

baixos do que o limite de 

deteção. 

Código de práticas para a 

prevenção e redução da 

contaminação por dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxinas 

em géneros alimentícios e 

alimentos para animais 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 As Boas Práticas de Fabrico 
recomendam a utilização de 
combustíveis que não gerem 
dioxinas e compostos sob a 
forma de dioxinas e outros 
contaminantes prejudiciais.  

Em caso de aquecimento direto, 
devem ser utilizados 
queimadores adequados. A 
monitorização é considerada 
necessária para garantir que os 
processos de secagem ou 
aquecimento não resultam em 
níveis elevados de dioxinas e 
PCB sob a forma de dioxina. Não 
devem ser utilizados produtos 
residuais como combustível na 
secagem direta. 

As matérias-primas para 

alimentação animal derivadas de 

sementes de girassol têm de 
cumprir os limites para dioxinas e 
PCB sob a forma de dioxina 
fixados na Diretiva 2002/32/CE. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais informações. 
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Equipamento e maquinaria: esmagamento de sementes de 
girassol, refinação de óleo e transformação  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos e os lubrificantes 

podem conter compostos tóxicos. 

 O programa de pré-requisitos 
deverá assegurar que a 
contaminação do produto 
com óleos hidráulicos ou 
lubrificantes de qualidade não 
alimentar é evitada e que o 
risco de contaminação do 
produto com óleos hidráulicos 
ou lubrificantes de qualidade 
alimentar é minimizado. O 
programa de pré-requisitos 
pode impor o registo das 
quantidades utilizadas. 

 

Contaminantes na água, 

como o PFOS e o PFOA 

 

Q Baixa Média 2 A água é utilizada no processo de 

esmagamento e refinação. 

De acordo com o 

Regulamento (CE) n.º 

183/2005, a água utilizada 

durante o fabrico de 

alimentos para animais deve 

ser de qualidade adequada. 

  

Produtos de limpeza e 

produtos químicos 

utilizados em caldeiras 

Q Média Média 3 Os produtos de limpeza e o vapor 

(utilizando produtos químicos de 

caldeiras) entram em contacto com o 

produto. 

 Os produtos de limpeza 

utilizados no sistema de 

produção devem ser 

escoados. Os produtos de 

limpeza e os produtos 

químicos utilizados em 

caldeiras têm de ser 

adequados ao uso na 

indústria alimentar. 

 

Fluidos térmicos do 

equipamento 

Q Média Elevada 4 As empresas que não são membros da 

FEDIOL podem ainda estar a utilizar 

fluidos térmicos. 

De acordo com o Código de 

práticas sobre o aquecimento 

de óleos comestíveis durante 

a transformação da FEDIOL, 

Utilizar aquecimento por água 

quente ou vapor. Caso 

contrário, deve ser aplicada 

uma medida de controlo para 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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  a utilização de fluidos 

térmicos não é permitida. 

garantir que a contaminação 

do produto com fluidos 

térmicos é evitada. 
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 3. Esmagamento de sementes de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Toxinas derivadas de 

produtos utilizados no 

controlo de pragas 

Q Baixa Elevada 3 Grãos contaminados em caixas 

abertas podem entrar na cadeia 

alimentar. 

 Tem de ser aplicado um programa 

de controlo de pragas adequado à 

utilização na cadeia alimentar. 

 

Compostos tóxicos do 

hexano, como o benzeno 

Q Baixa Elevada 3 O hexano industrial pode conter 

compostos tóxicos. 

A Diretiva 2009/32/CE 

estabelece os critérios de 

pureza para a utilização de 

hexano durante o 

esmagamento de 

oleaginosas.  

Tem de ser utilizado um hexano de 

qualidade alimentar. 

 

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3 Podem estar presentes matérias 

estranhas. 

 Deve estar implementado um 

sistema que permita a remoção de 

matérias estranhas. 
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 3.1 Produção de óleo bruto 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes de 

adjuvantes de filtração 

Q Baixa Elevada 3 O óleo bruto pode levar consigo 

contaminantes do adjuvante de 

filtração. 

 Utilizar adjuvantes de filtração 

adequados para a indústria 

alimentar. 

 

Óleos minerais de um 

sistema de recuperação 

avariado 

Q Média Média 3 Na recuperação do hexano são 

utilizados óleos minerais de baixa-

média viscosidade de qualidade 

alimentar. O esmagador tem todo o 

interesse em remover a quantidade 

máxima de hexano e, para tal, 

manter o sistema de recuperação 

em boas condições. 

 O óleo mineral do sistema de 

recuperação tem de ser de 

qualidade alimentar. O 

programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto com 

óleos de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos de 

qualidade alimentar é 

minimizado. O programa de 

pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades 

utilizadas. 

O limite indicado pelas GMP 

neerlandesas para C (10-40) 

em óleos de girassol e 

subprodutos de refinação é de 

1000 mg/kg. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos 

de pesticidas nas sementes de 

girassol mostra que os níveis de 

resíduos permanecem dentro dos 

limites legais.  

A política em matéria de LMR é 

diferente na UE e em países 

terceiros. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de transformação/ 

concentração de pesticidas 

para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos seja 

garantida. 

A posição (11SAF181) da 

FEDIOL conclui que, com 

 * Certas origens das sementes 

de girassol podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 base no teor de óleo médio 

das sementes de girassol, 

situado no intervalo de 40 %-

45 %, deve ser utilizado um 

fator de transformação de  

2,5 para estabelecer o LMR 

no óleo de girassol. 

Contrato da FEDIOL que rege 

a aquisição de sementes de 

girassol provenientes da 

região do Mar Negro (contém 

uma cláusula sobre a 

conformidade com a 

legislação da UE em matéria 

de LMR). 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de girassol 

bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Hexano residual no óleo 

bruto após a recuperação 

Q Elevada Baixa 3 Após a extração do óleo com 

hexano e a recuperação posterior 

do hexano do óleo, permanecem 

vestígios de hexano no óleo bruto. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

 As avaliações toxicológicas 

mostram que o óleo bruto com 

teores de hexano até 

1000 ppm é seguro. A FOSFA 

estabelece um limite do ponto 

de inflamação de 121  ̊C, 

relacionado com a segurança 

do transporte e do 

armazenamento. 
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 Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

 

 

 

 3.2 Produção de lecitinas brutas 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos minerais de um 

sistema de recuperação 

avariado 

Q Média Elevada 3 Na recuperação do hexano são 

utilizados óleos minerais de baixa-

média viscosidade de qualidade 

alimentar. O esmagador tem todo o 

interesse em remover a quantidade 

máxima de hexano e, para tal, 

manter o sistema de recuperação 

em boas condições. 

 O óleo mineral do sistema de 

recuperação tem de ser de 

qualidade alimentar. O 

programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto com 

óleos de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos de 

qualidade alimentar é 

minimizado. O programa de 

pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades 

utilizadas. 

O limite indicado pelas GMP 

neerlandesas para C (10-40) 

em óleos de girassol e 

subprodutos de refinação é de 

1000 mg/kg. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos 

de pesticidas nas sementes de 

girassol mostra que os níveis de 

resíduos permanecem dentro dos 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

 * Certas origens das sementes 

de girassol podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 



 

Guia da EFISC – Documento de referência do setor sobre a produção de matérias-primas seguras para alimentação animal a partir do esmagamento de oleaginosas e da refinação de óleos 

vegetais 

 94 

Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de farinha e óleo de girassol 

 rodenticidas acima do LMR. limites legais.  

A política em matéria de LMR é 

diferente na UE e em países 

terceiros. 

fator de 

transformação/concentração 

de pesticidas para os 

produtos transformados, 

desde que a segurança dos 

alimentos seja garantida. 

Contrato da FEDIOL que rege 

a aquisição de sementes de 

girassol provenientes da 

região do Mar Negro (contém 

uma cláusula sobre a 

conformidade com a 

legislação da UE em matéria 

de LMR). 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de girassol 

bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Hexano residual no óleo 

bruto após a recuperação 

Q Elevada Baixa 3 Após a extração do óleo com 

hexano e a recuperação posterior 

do hexano do óleo, permanecem 

vestígios de hexano no óleo bruto. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

 As avaliações toxicológicas 

mostram que as matérias-

primas de alimentos para 

animais com teores de hexano 

até 1000 ppm são seguras. A 

FOSFA estabelece um limite 

do ponto de inflamação de 

121  ̊C, relacionado com a 

segurança do transporte e do 

armazenamento. 
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 de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

Agentes patogénicos B Baixa Média 2 Crescimento microbiológico 

resultante da condensação da água 

evaporada das lecitinas brutas.  
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 3.3 Produção de farinha de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas do agente 

antiaglomerante 

Q Baixa Elevada 3 O agente antiaglomerante tem 

origem mineral e pode conter 

dioxinas naturalmente. As dioxinas 

são tóxicas para o ser humano e 

para os animais. 

O Regulamento (CE) 

n.º 2439/1999 estabelece os 

critérios de qualidade para 

agentes antiaglomerantes. 

Adquirir agente 

antiaglomerante de qualidade 

adequada para a alimentação 

animal. 

 

Salmonelas B Elevada Elevada 4 As salmonelas são o principal 

perigo ao nível da contaminação 

microbiológica dos alimentos para 

animais. A presença das 

salmonelas está generalizada no 

ambiente e cada elo da cadeia 

alimentar, desde os produtores aos 

consumidores, inclusive, tem um 

papel a desempenhar na redução 

do risco de as salmonelas 

causarem danos na saúde do ser 

humano e dos animais.  A FEDIOL, 

em conjunto com três outras 

associações representativas de 

empresas fornecedoras e 

consumidoras de alimentos para 

animais, nomeadamente a FEFAC, 

o COCERAL e a COPA-COGECA, 

assumiram a responsabilidade pela 

emissão de orientações para o setor 

com o objetivo de ajudar a controlar 

as salmonelas, tendo publicado, em 

junho de 2011, os «Princípios 

comuns para a gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal». O Guia 

Europeu de boas práticas para a 

produção industrial de matérias-

primas seguras para alimentação 

Princípios comuns para a 

gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal da 

FEDIOL, da FEFAC, do 

COCERAL e da COPA-

COGECA. 

 

Recomendação da FEDIOL 

sore o teor de humidade das 

farinhas de colza e de 

girassol. 

 

 

O PPR do operador deve 

prever as seguintes medidas: 

a) Proteger as matérias-

primas para alimentação 

animal contra a contaminação 

durante a transformação e o 

armazenamento, por 

exemplo, com sistemas 

fechados, práticas de higiene 

ou a separação das 

instalações em zonas 

higiénicas conforme 

adequado; 

b) Controlar o tempo e a 

temperatura no sistema de 

dessolventização e tostagem; 

c) Controlar o teor de 

humidade das farinhas ou 

bagaços. A FEDIOL 

recomenda um teor de 

humidade máximo para a 

farinha de girassol de 12,5 %. 

 

Se o sistema de 

O operador deve introduzir um 

sistema de monitorização da 

linha com colheita de amostras 

em toda a linha, desde a saída 

do produto do sistema de 

dessolventização e tostagem 

até à sua entrada no silo de 

armazenamento, incluindo a 

zona de descarga. 

 

O operador deve definir 

objetivos realistas para reduzir 

a incidência da contaminação 

por salmonelas das suas 

farinhas ou bagaços no seu 

histórico de dados. 

 

) 
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 animal foi alterado de modo a 

observar estes princípios. 

 

monitorização indicar a 

presença de salmonelas nas 

matérias-primas acabadas 

para alimentação animal, 

devem ser ponderadas as 

seguintes medidas: 

o Efetuar serotipagem e 
rastreabilidade para 
identificar a fonte de 
contaminação; 

o Rever as condições da 
transformação e os 
programas de pré-requisitos 
pertinentes; 

o Intensificar a limpeza das 
instalações de 
armazenagem e dos 
veículos (se for caso disso);  

o Intensificar a limpeza da 
unidade e dos 
equipamentos;  

o Analisar os resultados 
anteriores da monitorização; 

o Considerar a necessidade 
de formação suplementar ou 
de alteração de processos 
ou procedimentos; 

Aplicar tratamento químico 

para reduzir a presença de 

salmonelas para níveis 

aceitáveis. 

 

Dioxinas da terra de 

branqueamento usada 

Q Baixa Elevada 3 A argila de branqueamento tem 

origem mineral e pode conter 

dioxinas naturalmente. As dioxinas 

são tóxicas para o ser humano e 

para os animais. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o 

teor de dioxinas nas matérias-

primas para alimentação 

animal de origem vegetal a 

0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de 

dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina a  

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

O risco apenas é aplicável a 

unidades integradas de 

esmagamento e refinação. 
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 1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-

TEQ-OMS). 

A FEDIOL elaborou um 

Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de 

terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, 

que prevê um limite máximo 

superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina. 

refinação do óleo da FEDIOL. 

Micotoxinas Q Baixa Elevada 3 Resultam de uma secagem 

insuficiente das sementes de 

girassol. 

 Controlar o nível de 

micotoxinas da farinha de 

girassol. 

 

Cádmio Q Média Elevada 4 O cádmio concentra-se na farinha 

durante o esmagamento. 

Dependendo da origem geográfica, 

existe o risco de as sementes de 

girassol conterem níveis de cádmio 

que originam teores superiores ao 

limite legal na farinha. Os adubos à 

base de fósforo de baixa qualidade 

podem conter teores de cádmio 

elevados.  

A Diretiva 2002/32/CE limita a 

presença de cádmio nas 

matérias-primas de origem 

vegetal para alimentação 

animal a 1 ppm. 

Consoante a origem das 

sementes, controlar os lotes 

de sementes de girassol 

recebidas. 

Este risco aplica-se a 

determinadas origens 

geográficas. 

 

Resíduos de hexano Q Elevada Baixa 3 Estão presentes resíduos de 

hexano nas farinhas de 

oleaginosas. 

O Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 relativo à 

colocação no mercado e à 

utilização de alimentos para 

animais estipula que as 

matérias-primas para 

alimentação animal devem 

estar livres das impurezas 

químicas resultantes do 

processo de fabrico e dos 

adjuvantes tecnológicos, a 

 As avaliações toxicológicas 

mostram que as farinhas de 

oleaginosas com teores de 

hexano até 1000 ppm são 

seguras para a alimentação 

animal. A OVID, da Alemanha, 

tem uma ficha de dados de 

segurança que especifica um 

limite máximo de 300 ppm de 

hexano para a farinha de 

girassol para prevenir a 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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 não ser que seja fixado um 

teor máximo específico no 

Catálogo. O Catálogo de 

matérias-primas para 

alimentação animal do 

Regulamento (UE) 

n.º 68/2013 introduz um limiar 

de 0,1 % (1000 ppm) para a 

fixação de teores máximos 

destas impurezas químicas. 

ocorrência de explosão 

durante o transporte em 

batelões. 

Arsénio Q Baixa Média 2 Observou-se em Espanha a 

contaminação de sementes de 

girassol com arsénio. 

   

Datura Stramonium B Baixa* Média 2  A Diretiva 2002/32/CE limita o 

teor máximo de Datura 

Stramonium nas matérias-

primas destinadas a 

alimentos para animais a 

1000 ppm. 

 * Certas origens das sementes 

de girassol podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o limite máximo de 

Datura Stramonium na farinha 

de girassol. 
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 3.4 Separação das cascas de sementes de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Salmonelas B Elevada Elevada 4 As salmonelas são o principal perigo ao 

nível da contaminação microbiológica dos 

alimentos para animais. A presença das 

salmonelas está generalizada no 

ambiente e cada elo da cadeia alimentar, 

desde os produtores aos consumidores, 

inclusive, tem um papel a desempenhar 

na redução do risco de as salmonelas 

causarem danos na saúde do ser humano 

e dos animais. A FEDIOL, em conjunto 

com três outras associações 

representativas de empresas 

fornecedoras e consumidoras de 

alimentos para animais, nomeadamente a 

FEFAC, o COCERAL e a COPA-

COGECA, assumiram as suas 

responsabilidades e publicaram, em junho 

de 2011, os «Princípios comuns para a 

gestão do risco das salmonelas na cadeia 

da alimentação animal». O Guia Europeu 

de boas práticas para a produção 

industrial de matérias-primas seguras 

para alimentação animal foi alterado de 

modo a observar estes princípios. 

 

 

Princípios comuns para a 

gestão do risco das 

salmonelas na cadeia da 

alimentação animal da 

FEDIOL, da FEFAC, do 

COCERAL e da COPA-

COGECA. 

 

O PPR do operador deve 

prever as seguintes medidas: 

a) Proteger as matérias-

primas para alimentação 

animal contra a contaminação 

durante a transformação e o 

armazenamento, por 

exemplo, com sistemas 

fechados, práticas de higiene 

ou a separação das 

instalações em zonas 

higiénicas conforme 

adequado; 

b) Controlar o teor de 

humidade.  

Se o sistema de 

monitorização indicar a 

presença de salmonelas nas 

matérias-primas acabadas 

para alimentação animal, 

devem ser ponderadas as 

seguintes medidas: 

o  Efetuar serotipagem e 
rastreabilidade para 
identificar a fonte de 
contaminação; 

o  Rever as condições da 
transformação e os 
programas de pré-requisitos 
pertinentes; 

o  Intensificar a limpeza das 
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 instalações de 
armazenagem e dos 
veículos (se for caso disso);  

o  Intensificar a limpeza da 
unidade e dos 
equipamentos;  

o  Analisar os resultados 
anteriores da monitorização; 

o  Considerar a necessidade 
de formação suplementar ou 
de alteração de processos 
ou procedimentos; 

 Aplicar tratamento químico 

para reduzir a presença de 

salmonelas para níveis 

aceitáveis. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos de 

pesticidas nas sementes de girassol 

mostra que os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos limites legais.  

A política em matéria de LMR é diferente 

na UE e em países terceiros. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas.  

Contrato da FEDIOL que rege 

a aquisição de sementes de 

girassol provenientes da 

região do Mar Negro (contém 

uma cláusula sobre a 

conformidade com a 

legislação da UE em matéria 

de LMR). 

 * Certas origens das 

sementes de girassol 

podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos 

de pesticidas. 
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 4. Refinação 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes em 

adjuvantes tecnológicos  

(solução alcalina, ácidos), 

tais como mercúrio na soda 

cáustica. 

Q Baixa Elevada 3 Os adjuvantes tecnológicos 

entram em contacto com o 

produto. 

 Os adjuvantes tecnológicos que entram 

em contacto direto com o óleo têm de 

ser adequados ao uso alimentar ou ser 

de qualidade alimentar. 
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  4.1 Produção de óleo de girassol refinado 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina 

Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de 

contaminação do óleo com 

dioxinas é a secagem das 

sementes de girassol e a 

terra de branqueamento. No 

entanto, o nível de dosagem 

da terra de branqueamento 

durante a refinação é de 

apenas 1-3 %. As dioxinas 

evaporam parcialmente 

durante a destilação. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor 

de dioxinas nas matérias-primas 

para alimentação animal de origem 

vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxina a 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-

OMS). A FEDIOL elaborou um 

Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo, que prevê um 

limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 3 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de girassol mostra 

que os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos 

limites legais. No entanto, a 

utilização pós-colheita de 

pesticidas é crítica, podendo 

fazer com que as sementes 

de girassol e os subprodutos 

de refinação não cumpram os 

LMR, a menos que os 

resíduos sejam totalmente 

removidos durante a 

refinação do óleo bruto. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. 

A posição (11SAF181) da FEDIOL 

conclui que, com base no teor de 

óleo médio das sementes de 

girassol, situado no intervalo de 

40 %-45 %, deve ser utilizado um 

fator de transformação de  

2, 5 para estabelecer o LMR no óleo 

Caso um nível de resíduos de 

pesticidas exceda o limite 

legal, deve ser realizada uma 

avaliação da segurança dos 

alimentos para animais. 

* Certas origens das sementes 

de girassol podem ter uma 

probabilidade média de 

exceder o LMR de 

determinados resíduos de 

pesticidas. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 de girassol. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de girassol bruto é muito 

baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Contaminação 

microbiológica 

 

B Baixa Média 2 O teor de humidade (ou seja, 

a atividade da água) em óleos 

refinados é demasiado baixo 

para o crescimento de 

bactérias. 

   

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3 Podem estar presentes 

matérias estranhas. 

 Aplicar práticas de higiene 

(por exemplo, sistemas 

fechados). Efetuar a filtração 

antes do carregamento.  
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 4.2 
Refinação física: produção de destilados de ácidos gordos de 

girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

         

Dioxinas Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas durante 

a refinação do óleo é a terra de 

branqueamento. No entanto, o nível 

de dosagem da terra de 

branqueamento durante a refinação 

é de apenas 1-3 %. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal 

a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-

PCB-TEQ-OMS). 

Os produtos destinados à alimentação 

animal com um teor de uma substância 

indesejável superior ao limite máximo 

legal não podem ser misturados, para 

efeitos de diluição, com o mesmo 

produto ou com outros produtos 

destinados à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento 

(CE) n.º 183/2005 relativo à higiene 

dos alimentos para animais, devem ser 

testados 100 % dos lotes de destilados 

de ácidos gordos para alimentação 

animal para deteção da soma das 

dioxinas e dos PCB sob a forma de 

dioxina.  

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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 para dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de resíduos 

de pesticidas nas sementes de 

girassol mostra que os níveis de 

resíduos permanecem dentro dos 

limites legais. No entanto, a 

utilização pós-colheita de pesticidas 

é crítica, podendo fazer com que as 

sementes de girassol e os 

subprodutos de refinação não 

cumpram os LMR. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos 

de pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a segurança 

dos alimentos para animais seja 

garantida.  

 * Certas origens das 

sementes de girassol 

podem ter uma 

probabilidade média 

de exceder o LMR de 

determinados 

resíduos de 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Baixa Elevada 3 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de girassol 

bruto é muito baixa. Tais pesticidas 

irão concentrar-se nos destilados de 

ácidos gordos durante a refinação. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para animais. 

Os produtos não conformes 

não devem ser utilizados nos 

alimentos para animais. 
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 4.3 
Refinação química: produção de pastas de neutralização e óleos 
ácidos de girassol livres de deodestilados 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa* Média 2 A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas nas 

sementes de girassol mostra 

que os níveis de resíduos 

permanecem dentro dos 

limites legais. No entanto, a 

utilização pós-colheita de 

pesticidas é crítica, podendo 

fazer com que as sementes 

de girassol e os subprodutos 

de refinação não cumpram os 

LMR. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. 

 

 * Certas origens das sementes de 

girassol podem ter uma 

probabilidade média de exceder o 

LMR de determinados resíduos de 

pesticidas. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de girassol bruto é muito 

baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

.  

Dioxinas Q Muito baixa Elevada 2 A ficha informativa da 

FEDIOL sobre o 

esmagamento e a refinação 

no contexto da produção de 

pastas de neutralização (Ref. 

12SAF183) indica que o nível 

dos contaminantes solúveis 

em óleo nas pastas de 

neutralização reflete o dos 

óleos brutos. 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 

100 % dos lotes de pastas de 

neutralização e óleos ácidos para 

alimentação animal para deteção da 

soma das dioxinas e dos PCB sob a 

forma de dioxina.  

 

 Nas unidades integradas de 

esmagamento e refinação, as 

pastas de neutralização podem 

voltar a ser adicionadas em 

segurança às farinhas. 
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 4.4 Refinação química: produção de deodestilados de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

         

Dioxinas Q Média Elevada 4 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas durante 

a refinação do óleo é a terra de 

branqueamento. Durante a 

refinação química, as dioxinas 

concentram-se nos deodestilados. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal 

a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-

PCB-TEQ-OMS). 

Os produtos destinados à alimentação 

animal com um teor de uma substância 

indesejável superior ao limite máximo 

legal não podem ser misturados, para 

efeitos de diluição, com o mesmo 

produto ou com outros produtos 

destinados à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento 

(CE) n.º 183/2005 relativo à higiene 

dos alimentos para animais, devem ser 

testados 100 % dos lotes de 

deodestilados para alimentação animal 

para deteção da soma das dioxinas e 

dos PCB sob a forma de dioxina.  

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

Adquirir terra de branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram as 

especificações da FEDIOL enunciadas 

no Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do 

óleo da FEDIOL. 

 

É proibida a utilização de deodestilados 

resultantes da refinação química em 

alimentos para animais, a menos que 

sejam previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos níveis de 

dioxinas com os limites fixados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa às 

substâncias indesejáveis nos alimentos 

para animais (ver também a ficha 

informativa da FEDIOL sobre os 

deodestilados tratados para utilização 

nos alimentos para animais, 

Ref. 12SAF196). 

Os produtos gordos obtidos a partir de 

processos de refinação por lotes que 

combinam as fases de refinação física e 

química no mesmo equipamento podem 

ser utilizados para fins de alimentação 

animal, desde que haja evidência 

analítica que demonstre que os limites 

aplicáveis às dioxinas e aos resíduos de 

pesticidas são respeitados. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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 para dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

 

Adquirir terra de branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram as 

especificações da FEDIOL enunciadas 

no Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do 

óleo da FEDIOL. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 A monitorização regular de resíduos 

de pesticidas nas sementes de 

girassol mostra que os níveis de 

resíduos permanecem dentro dos 

limites legais. No entanto, durante a 

refinação química, as dioxinas 

concentram-se nos destilados. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos 

de pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um fator de 

transferência de pesticidas autorizados 

para os produtos transformados, desde 

que a segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. 

.  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Média Elevada 4 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de girassol 

bruto é muito baixa, embora se 

concentrem nos destilados durante 

a refinação.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para animais. 

 

É proibida a utilização de deodestilados 

resultantes da refinação química em 

alimentos para animais, a menos que 

sejam previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos níveis de 

resíduos de pesticidas com os limites 

fixados na Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis nos 

alimentos para animais (ver também a 

ficha informativa da FEDIOL sobre os 

deodestilados tratados para utilização 

nos alimentos para animais, 

Ref. 12SAF196).  
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 5. Hidrogenação de óleo de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Níquel  Q Baixa Elevada 3 O níquel é utilizado como 

catalisador na hidrogenação 

(endurecimento) do óleo.  

 Os adjuvantes tecnológicos que entram 

em contacto direto com o óleo têm de 

ser adequados ao uso alimentar ou ser 

de qualidade alimentar. 

Filtrar o óleo endurecido. 

 

O teor de níquel dos óleos 

endurecidos dos membros da 

FEDIOL está bastante abaixo 

de 20 ppm. 
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 A. Armazenamento e transporte de sementes e farinha de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILI

DADE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Toxinas derivadas de 

produtos utilizados no 

controlo de pragas 

Q Baixa Elevada 3 Grãos contaminados em caixas abertas podem 

entrar na cadeia alimentar. 

 Tem de ser aplicado um 

programa de controlo de 

pragas adequado à 

utilização na cadeia 

alimentar. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 A utilização de pesticidas pós-colheita nas 

oleaginosas é um aspeto crítico, pois existe 

pouco tempo para os pesticidas se degradarem. 

Os países de exportação de oleaginosas usam 

listas positivas para a utilização de pesticidas, 

as quais podem entrar em conflito com a 

legislação da UE relativamente a algumas 

substâncias, nomeadamente no caso de 

sementes moles como as do girassol. O 

pesticida utlizado em cargas anteriores durante 

o transporte e o armazenamento pode 

contaminar as sementes de girassol. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a colocação 

em circulação de produtos que 

não cumpram os LMR 

estabelecidos no respetivo 

anexo. 

As empresas de transporte 

e armazenamento têm de 

utilizar corretamente os 

pesticidas e documentar a 

sua utilização. Caso 

contrário, têm de 

assegurar que os níveis de 

resíduos de pesticidas 

utilizados durante o 

transporte e o 

armazenamento cumprem 

a legislação da UE. 

 

Contaminação pela carga 

anterior durante o 

transporte por carrinho na 

exploração agrícola, por 

camião, batelão ou navio de 

alto mar 

Q Baixa Elevada 3 Normalmente, o transporte de oleaginosas e 

farinhas de oleaginosas não se processa em 

meios de transporte exclusivamente utilizados 

para transportar géneros alimentícios ou 

alimentos para animais. 

 As empresas de transporte 

têm de limpar os carrinhos, 

camiões, batelões ou 

navios de alto mar antes 

do carregamento. 

Inspeção do estado de 

limpeza antes do 

carregamento. 

 

Contaminação pela carga 

anterior durante o 

armazenamento 

Q Baixa Elevada 3 As oleaginosas e as farinhas de oleaginosas 

podem ser contaminadas por micotoxinas 

contidas em cargas anteriores. 

 As empresas de 

armazenamento têm de 

limpar os locais e 

inspecioná-los quanto ao 

estado de limpeza antes 
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 da utilização. 

Adulteração com melamina Q Baixa Média 2 Nas análises, a melamina mimetiza as 

proteínas. 

O Regulamento (CE) n.º 32/2002 
estabelece um limite de 2,5 
mg/kg para a melamina nas 
matérias-primas para 
alimentação animal. 

  

 

 

 

Novo 

B. 

Transporte de óleo de girassol e produtos derivados para uso 

na alimentação animal por camião-cisterna, vagão-cisterna, 

batelão ou navio de cabotagem (exceto navio de alto mar). 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação pela carga 

anterior 

        

- Camiões-cisterna, 
vagões-cisterna e 
batelões  

Q Média Elevada 4 Os camiões-cisterna e batelões podem 

ter sido utilizados para transportar 

produtos não compatíveis com géneros 

alimentícios ou alimentos para animais, 

por exemplo, produtos petroquímicos. 

 Os camiões-cisterna e os 

batelões que não sejam 

exclusivamente utilizados 

para transportar géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais devem ter sido 

sujeitos a um procedimento 

de limpeza validado. 

 

- Camiões-cisterna, 

contentores-cisterna, vagões-

cisterna e batelões de acordo 

com as normas de transporte 

de alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 O transporte da maioria dos óleos 

vegetais é efetuado por um meio de 

transporte exclusivamente utilizado 

para transportar géneros alimentícios. 

O Regulamento (CE) 

n.º 852/2004 relativo à 

higiene dos géneros 

alimentícios estabelece que 

os géneros alimentícios no 

estado líquido devem ser 

transportados em meios 

(camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões) 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meios 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 
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 reservados para o efeito. 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138). 

- Navios-tanque de 

cabotagem de acordo com as 

normas de transporte de 

alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 Os navios-tanque de cabotagem que 

transportem óleos e gorduras durante 

viagens marítimas de curta duração na 

UE têm, no mínimo, de cumprir o 

requisito de as cargas imediatamente 

anteriores transportadas terem sido um 

género alimentício ou um produto 

incluído na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

        

- Camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões 

Q Média Média 3 Risco acrescido em estações de 

limpeza que realizam a limpeza de 

cisternas de transporte de alimentos 

para animais e produtos químicos num 

Código de práticas para o 
transporte de óleos e 
gorduras a granel para ou 
dentro da UE da FEDIOL 

Aplicar as boas práticas de 

limpeza das cisternas. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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 único local. (Ref. 14COD152). 
 

 

- Navios-tanque de 

cabotagem 

Q Média Média 3 Risco acrescido no caso de os navios 

não serem exclusivamente utilizados 

para transporte de géneros 

alimentícios ou alimentos para animais. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga.  

 

Fluidos de aquecimento ou 

refrigeração do 

equipamento 

        

- Camiões-cisterna  Q Baixa Elevada 3 São utilizadas cisternas de aço 

inoxidável aquecidas através de água 

de arrefecimento proveniente do motor 

por meio de um sistema de parede 

dupla (não serpentina).  

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

É proibida a utilização de 

fluidos térmicos de 

aquecimento em sistemas de 

aquecimento direto. 

 

- Vagões-cisterna, batelões-

cisterna  

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

 

 

As serpentinas de 

aquecimento dos vagões-

cisterna têm de ser de aço 

inoxidável. 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água quente 

ou vapor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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- Navios-tanque de 
cabotagem 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais 

da FOSFA). 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

 

 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Matérias estranhas F Média Média 3   Um plano de qualidade deve 

exigir o carregamento de 

camiões-cisterna com óleos 

refinados sob uma cobertura. 

 

Adulteração Q/F/B Média Média 3 Têm ocorrido casos de adulteração 

com óleos minerais no transporte de 

óleos nos países de origem. 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138) 

Analisar todos os lotes 

recebidos. 

Aplicação dos requisitos 

mínimos obrigatórios 

estabelecidos no Código de 

práticas de trabalho para o 

transporte rodoviário e em 

contentores-cisterna de 

gorduras e óleos a granel 

para uso alimentar direto da 

FEDIOL, tais como o 

conhecimento do paradeiro 

do camião durante a viagem e 

a vedação da cisterna 

(Ref. 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Armazenamento de óleo de girassol 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação devido à 

falta de separação 

(contaminação por cargas 

anteriores, utilização de 

junções inadequadas, 

equipamento partilhado) 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos aplica-

se a terminais onde são 

armazenados simultaneamente 

produtos químicos e óleos vegetais. 

O risco é menor quando o terminal 

de cisternas aplica a lista da UE de 

cargas anteriores aceitáveis durante 

o transporte marítimo para o 

armazenamento de óleos vegetais. 

O risco mínimo é obtido quando os 

óleos vegetais são armazenados 

em cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios. 

Os terminais na UE que 

armazenem óleos e gorduras 

para uso alimentar são 

obrigados a aplicar um 

sistema HACCP 

(Regulamento (CE) 

n.º 852/2004) 

 

Cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais. Caso contrário, 

as cisternas de 

armazenamento têm, no 

mínimo, de cumprir as regras 

da UE relativas a cargas 

anteriores no âmbito do 

transporte marítimo 

estabelecidas pela 

Diretiva 96/3/CE. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos aplica-

se a terminais onde são 

armazenados simultaneamente 

produtos químicos e óleos vegetais. 

Estes podem abster-se de utilizar 

produtos de limpeza adequados à 

indústria alimentar. No caso dos 

terminais de cisternas na UE que 

apliquem o sistema HACCP e 

realizem um armazenamento 

separado dos óleos vegetais e 

produtos químicos, a probabilidade 

de utilização dos produtos de 

limpeza errados é muito baixa. 

 Os produtos de limpeza têm 

de ser adequados ao uso na 

indústria alimentar. 

 

 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens 

migram para o óleo e podem acabar 

nos destilados de ácidos gordos 

durante a refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 
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 ácidos gordos na alimentação 

animal. 

Fluidos térmicos de 

equipamento avariado 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam 

utilizados fluidos térmicos tóxicos. 

No entanto, devido às temperaturas 

de aquecimento relativamente 

baixas aplicadas durante o 

armazenamento, a probabilidade de 

fuga do fluido térmico para o 

produto é baixa. 

 Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de armazenamento tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e vapor. 

Utilização incorreta de 

aditivos 

Q Baixa Elevada 3 Aplicação de aditivos autorizados 

para óleos alimentares em óleo 

destinado a alimentos para animais 

- ou o inverso - sem que tenham 

sido aprovados para tal utilização. 

 Estabelecer especificações 

claras para a utilização de 

aditivos 

Abuso de aditivos 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais 

ocorreu nos países de origem. O 

controlo foi reforçado e a 

probabilidade de ocorrência de 

adulteração diminuiu. 
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 D. Transporte de óleo de girassol por navio de alto mar 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDA

DE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação durante o 

transporte 

        

- Contaminação por cargas 

anteriores presente nas 

cisternas ou condutas 

Q Média  Média 3  Os navios de alto mar que 

transportem óleos e gorduras 

comestíveis para a UE têm, no 

mínimo, de cumprir o requisito de as 

cargas imediatamente anteriores 

transportadas terem sido um género 

alimentício ou um produto incluído 

na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

A Diretiva 96/3/CE (derrogação ao 

Regulamento (CE) n.º 852/2004) exige 

a verificação de cargas anteriores.   

 

 

Os contratos da FOSFA obrigam o 

vendedor a informar o comprador 

sobre as três cargas anteriores 

aquando do transporte marítimo de 

óleos e gorduras. 

 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

 

A UE ainda não regulamentou o 

transporte marítimo de óleos e 

gorduras destinados à alimentação 

animal. 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

       Utilização de condutas 

dedicadas para carga e 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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descarga. 

- Contaminação por produtos 

de limpeza  

Q Baixa  Elevada 3 Normalmente, o setor marítimo 

cumpre os códigos de boas 

práticas. 

 Verificar o diário de bordo do 

navio.  

 

Fluidos térmicos do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam 

utilizados fluidos térmicos tóxicos. 

No entanto, devido às temperaturas 

de aquecimento relativamente 

baixas aplicadas durante o 

transporte, a probabilidade de fuga 

do fluido térmico para o produto é 

baixa. 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e 

vapor. 

Óleos hidráulicos de 

bombas portáteis 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos de bombas 

portáteis podem ser tóxicos. 

 A utilização de bombas 

portáteis com separação clara 

entre o motor hidráulico e a 

bomba. Caso contrário, têm 

de ser utilizados óleos 

hidráulicos de qualidade 

alimentar. 

No caso de falha da junta 

estanque, os motores 

hidráulicos ligados diretamente 

à bomba permitem fugas 

indesejáveis de óleo hidráulico 

para o óleo vegetal. 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais 

ocorreu nos países de origem. O 

controlo foi reforçado e a 

probabilidade de ocorrência de 

adulteração diminuiu. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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de palmiste 8. Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma 

e de palmiste 

 1. Cultivo dos frutos de palma* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE* 

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q    Os países de exportação de 

óleo de palma (Indonésia, 

Malásia e outros, por exemplo 

países da América do Sul e 

de África) usam listas 

positivas para a utilização de 

pesticidas durante o cultivo, 

as quais podem entrar em 

conflito com a legislação da 

UE em matéria de resíduos 

de pesticidas relativamente a 

algumas substâncias. Até à 

data, não foram detetados 

resíduos de pesticidas no 

óleo de palma e de palmiste.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a 

colocação em circulação de 

produtos que não cumpram 

os LMR estabelecidos nos 

anexos. O Regulamento (CE) 

n.º 178/2006 estabelece o 

seu anexo I, que enumera os 

géneros alimentícios e os 

alimentos para animais aos 

quais se aplicam limites 

máximos de resíduos de 

pesticidas. O Regulamento 

(CE) n.º 149/2008 cria os 

anexos II, III e IV, que fixam 

limites máximos de resíduos 

para os produtos abrangidos 

pelo anexo I do mesmo 

regulamento.  

  

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais 

informações. 
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 2. Produção de óleo de palma e de palmiste bruto* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE 

CONTROLO   
OBSERVAÇÕES  

Produtos químicos 

utilizados em caldeiras 

Q    Risco acrescido em unidades 

de transformação que não 

sigam boas práticas de 

fabrico. 

  O vapor (utilizando produtos químicos de 

caldeiras) que entra em contacto direto com 

o produto tem de ser adequado à utilização 

na indústria alimentar. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q    A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas mostra 

que estes resíduos raramente 

ocorrem no óleo de palma 

bruto e, quando presentes, 

estão sempre dentro dos 

limites legais.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um fator 

de transformação/concentração 

de pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos seja 

garantida. A posição (11SAF181) 

da FEDIOL conclui que, com 

base no teor de óleo médio do 

fruto de palma, situado no 

intervalo de 50 %-55 %, e do 

palmiste, de 45 %, deve ser 

utilizado um fator de 

transformação de 2 para 

estabelecer o LMR no óleo de 

palma e de palmiste. 

  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q    Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de palma ou de palmiste 

bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de pesticidas 

em alimentos para animais. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Reciclagem de gordura 

contaminada de coletores 

de gordura em águas 

residuais. 

Q    As águas residuais podem 

estar contaminadas 

quimicamente. 

  A gordura de coletores de gordura em 

águas residuais não deve ser reciclada 

para uso alimentar. 

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes do 

equipamento 

Q    Os óleos hidráulicos e os 

lubrificantes podem conter 

compostos tóxicos. 

  O programa de pré-requisitos deverá 

assegurar que a contaminação do produto 

com óleos hidráulicos ou lubrificantes de 

qualidade não alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do produto com 

óleos hidráulicos ou lubrificantes de 

qualidade alimentar é minimizado. O 

programa de pré-requisitos pode impor o 

registo das quantidades utilizadas. 

O limite recomendado pelas GMP 

neerlandesas para C (10-40) em óleos é de 

400 mg/kg. 

Matérias estranhas F    Podem estar presentes 

matérias estranhas. 

  Deve estar implementado um sistema que 

permita a remoção de matérias estranhas. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais 

informações. 
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Equipamento e maquinaria: refinação e transformação de óleo de 

palma e de palmiste  

PERIGO  CAT.  PROBABILIDADE  GRAVIDADE  
CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes do equipamento 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos e os lubrificantes 

podem conter compostos tóxicos. 

 O programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto com 

óleos hidráulicos ou 

lubrificantes de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos hidráulicos 

ou lubrificantes de qualidade 

alimentar é minimizado. O 

programa de pré-requisitos 

pode impor o registo das 

quantidades utilizadas. 

 

Contaminantes na água, 

como o PFOS e o PFOA 

 

Q Baixa Média 2 A água é utilizada no processo de 

esmagamento e refinação. 

De acordo com o Regulamento 

(CE) n.º 183/2005, a água 

utilizada durante o fabrico de 

alimentos para animais deve 

ser de qualidade adequada. 

  

Produtos de limpeza e 

produtos químicos utilizados 

em caldeiras 

Q Média Média 3 Os produtos de limpeza e o vapor 

(utilizando produtos químicos de caldeiras) 

entram em contacto com o produto. 

 Os produtos de limpeza 

utilizados no sistema de 

produção devem ser escoados. 

Os produtos de limpeza e os 

produtos químicos utilizados 

em caldeiras têm de ser 

adequados ao uso na indústria 

alimentar. 
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Fluidos térmicos do 

equipamento 

 

Q Média Elevada 4 As empresas que não são membros da 

FEDIOL podem ainda estar a utilizar fluidos 

térmicos. 

De acordo com o Código de 

práticas sobre o aquecimento 

de óleos comestíveis durante a 

transformação da FEDIOL, a 

utilização de fluidos térmicos 

não é permitida. 

Utilizar aquecimento por água 
quente ou vapor. Caso 
contrário, deve ser aplicada 
uma medida de controlo para 
garantir que a contaminação 
do produto com fluidos 
térmicos é evitada. 

 

  

 3. 
Refinação  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes em 

adjuvantes tecnológicos  

(solução alcalina, ácidos), 

tais como mercúrio na soda 

cáustica. 

Q Baixa Elevada 3 Os adjuvantes 

tecnológicos entram em 

contacto com o produto. 

 Os adjuvantes tecnológicos que entram 

em contacto direto com o óleo têm de 

ser de qualidade alimentar ou 

adequados ao uso alimentar. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Produção de óleo de palma e de palmiste refinado 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas da terra de 

branqueamento 

Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas 

durante a refinação do óleo é a 

terra de branqueamento. No 

entanto, o nível de dosagem da 

terra de branqueamento durante 

a refinação é de apenas 1-3 %. 

As dioxinas evaporam 

parcialmente durante a 

destilação. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor 

de dioxinas nas matérias-primas 

para alimentação animal de origem 

vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxina a 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-

OMS). 

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo, que prevê um 

limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Adquirir terra de branqueamento 

fresca a fornecedores que 

cumpram as especificações da 

FEDIOL enunciadas no Código 

de práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa Média 2  A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas mostra 

que estes resíduos raramente 

ocorrem no óleo de palma bruto 

e, quando presentes, estão 

sempre dentro dos limites legais. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de 

um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. A 

posição (11SAF181) da FEDIOL 

conclui que, com base no teor de 

óleo médio do fruto de palma, 

situado no intervalo de 50 %-55 %, 

e do palmiste, de 45 %, deve ser 

utilizado um fator de transformação 

de 2 para estabelecer o LMR no 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 
óleo de palma e de palmiste. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de palma 

ou de palmiste bruto é muito 

baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Contaminação 

microbiológica 

 

B Baixa Média 2 O teor de humidade (ou seja, a 

atividade da água) em óleos 

refinados é demasiado baixo 

para o crescimento de bactérias. 

   

Matérias estranhas, como 

vidro, madeira, metais, etc. 

F Média Média 3   Aplicar práticas de higiene (por 

exemplo, sistemas fechados) e 

efetuar a filtração antes do 

carregamento. 
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 

 3.2 

Refinação física: produção de destilados de ácidos gordos de 

palma e de palmiste 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

         

Dioxinas Q Média Elevada 4 Uma potencial fonte de 

contaminação com 

dioxinas é a deposição no 

ambiente 

e a terra de branqueamento. 

Esta dioxina pode ser 

transferida para os destilados 

de ácidos gordos durante a 

refinação física. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal 

a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-

PCB-TEQ-OMS). 

Os produtos destinados à alimentação 

animal com um teor de uma substância 

indesejável superior ao limite máximo 

legal não podem ser misturados, para 

efeitos de diluição, com o mesmo 

produto ou com outros produtos 

destinados à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento 

(CE) n.º 183/2005 relativo à higiene 

dos alimentos para animais, devem ser 

testados 100 % dos lotes de destilados 

de ácidos gordos para alimentação 

animal para deteção da soma das 

dioxinas e dos PCB sob a forma de 

dioxina.  

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 

O risco pode ser 

gerido através de: 

- autorização positiva de um 

lote ou 

- tratamento com carvão 

ativado para filtrar a dioxina. 

 

 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 
1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa Média 2  A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas mostra 

que estes resíduos raramente 

ocorrem no óleo de palma 

bruto e, quando presentes, 

estão sempre dentro dos 

limites legais. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos 

de pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a segurança 

dos alimentos para animais seja 

garantida. 

  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Baixa Elevada 3 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de palma bruto é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para animais. 

Os produtos não conformes 

não devem ser utilizados nos 

alimentos para animais. 

 

HAP nos destilados de 

ácidos gordos de palmiste 

Q Elevada Média 4 Os HAP leves concentram-se 

nos destilados de ácidos 

gordos durante a 

desodorização. Se for 

adicionado carvão ativado, os 

HAP pesados são removidos. 

 Os produtos não conformes 

não devem ser utilizados nos 

alimentos para animais. 

Relativamente ao óleo de 

palmiste, a GMP+ 

International estabelece um 

limite de 400 microgramas/kg 

para os quatro HAP, o 

benzo[a]pireno, o 

benzo[a]antraceno, o 

benzo(b)fluoranteno e o 

criseno. 

A OVOCOM (GMP) tem um 

limite para o BaP de 

50 microgramas/kg em 

gorduras destinadas à 

alimentação animal. 
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 

 3.3 

Refinação química: produção de pastas de neutralização e 

óleos ácidos de palma ou palmiste (livres de deodestilados) 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa Média 2  A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas mostra 

que estes resíduos raramente 

ocorrem no óleo de palma 

bruto e, quando presentes, 

estão sempre dentro dos 

limites legais. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os 

resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização 

de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para 

animais seja garantida. 

  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de palma ou de palmiste bruto 

é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos 

de pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

Dioxinas Q Muito baixa Elevada 2 A ficha informativa da 

FEDIOL sobre o 

esmagamento e a refinação 

no contexto da produção de 

pastas de neutralização (Ref. 

12SAF183) indica que o nível 

dos contaminantes solúveis 

em óleo nas pastas de 

neutralização reflete o dos 

óleos brutos.  

De acordo com o Regulamento 

(UE) n.º 225/2012 que altera o 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 

100 % dos lotes de pastas de 

neutralização e óleos ácidos para 

alimentação animal para deteção 

da soma das dioxinas e dos PCB 

sob a forma de dioxina.  
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 

 3.4 

Refinação química: produção de deodestilados de palma e 

de palmiste 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   

OBSERVAÇÕE

S  

         

Dioxinas Q Elevada Elevada 4 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas 

durante a refinação do óleo é 

a terra de branqueamento. 

Durante a refinação química, 

as dioxinas concentram-se 

nos deodestilados. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal 

a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-

PCB-TEQ-OMS). 

Os produtos destinados à alimentação 

animal com um teor de uma substância 

indesejável superior ao limite máximo 

legal não podem ser misturados, para 

efeitos de diluição, com o mesmo 

produto ou com outros produtos 

destinados à alimentação animal 

(Diretiva 2002/32/CE). 

 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento 

(CE) n.º 183/2005 relativo à higiene 

dos alimentos para animais, devem ser 

testados 100 % dos lotes de 

deodestilados para alimentação animal 

para deteção da soma das dioxinas e 

dos PCB sob a forma de dioxina.  

 

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de branqueamento 

É proibida a utilização de 

deodestilados resultantes da 

refinação química em alimentos 

para animais, a menos que sejam 

previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos 

níveis de dioxinas com os limites 

fixados na Diretiva 2002/32/CE 

relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (ver 

também a ficha informativa da 

FEDIOL sobre os deodestilados 

tratados para utilização nos 

alimentos para animais, 

Ref. 12SAF196). 

 

Os produtos gordos obtidos a partir 

de processos de refinação por lotes 

que combinam as fases de 

refinação física e química no 

mesmo equipamento podem ser 

utilizados para fins de alimentação 

animal, desde que haja evidência 

analítica que demonstre que os 

limites aplicáveis às dioxinas e aos 

resíduos de pesticidas são 

respeitados. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 
fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Adquirir terra de branqueamento 

fresca a fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de práticas 

sobre as condições de aquisição de 

terra de branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

 

 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa Média 3  A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas mostra 

que estes resíduos raramente 

ocorrem no óleo de palma 

bruto e, quando presentes, 

estão sempre dentro dos 

limites legais. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos 

de pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a segurança 

dos alimentos para animais seja 

garantida. 

.  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Média Elevada 4 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de palma ou de palmiste bruto 

é muito baixa, embora se 

concentrem nos destilados 

durante a refinação. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para animais. 

 

É proibida a utilização de 

deodestilados resultantes da 

refinação química em alimentos 

para animais, a menos que sejam 

previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos 

níveis de resíduos de pesticidas 

com os limites fixados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa às 

substâncias indesejáveis nos 

alimentos para animais (ver também 

a ficha informativa da FEDIOL sobre 

os deodestilados tratados para 

utilização nos alimentos para 

animais, Ref. 12SAF196). 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 
HAP nos deodestilados de 

palmiste 

Q Elevada Média 4 Os HAP leves concentram-se 

nos deodestilados durante a 

desodorização. Se for 

adicionado carvão ativado, os 

HAP pesados são removidos. 

 Os produtos não conformes não 

devem ser utilizados nos alimentos 

para animais. 

Relativamente 
ao óleo de 
palmiste, a 
GMP+ 
International 
estabelece um 
limite de 
400 microgram
as/kg para os 
quatro HAP, o 
benzo[a]pireno
, o 
benzo[a]antrac
eno, o 
benzo(b)fluora
nteno e o 
criseno. 
A OVOCOM 
(GMP) tem um 
limite para o 
BaP de 
50 micrograma
s/kg em 
gorduras 
destinadas à 
alimentação 
animal. 

 

 4. 

Separação do óleo bruto e refinado com água, calor e 

pressão e posterior destilação fracionada para produzir 

ácidos gordos puros e glicerina* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Dioxinas da terra de 

branqueamento 

Q    Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas 

durante a refinação do óleo é 

a terra de branqueamento. No 

entanto, o nível de dosagem 

A Diretiva 2002/32/CE limita o 

teor de dioxinas nas matérias-

primas para alimentação 

animal de origem vegetal a 

0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

 Os produtos não 

conformes não 

devem ser utilizados 

nos alimentos para 

animais. 
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 
da terra de branqueamento 

durante a refinação é de 

apenas 1-3 %. 

OMS) e limita a soma de 

dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina a 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS). 

 

De acordo com o 

Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o 

Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 relativo à 

higiene dos alimentos para 

animais, devem ser testados 

100 % dos lotes de ácidos 

gordos puros do óleo bruto 

para alimentação animal para 

deteção da soma das 

dioxinas e dos PCB sob a 

forma de dioxina.  

 

A FEDIOL elaborou um 

Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de 

terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, 

que prevê um limite máximo 

superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q    A monitorização regular de 

resíduos de pesticidas mostra 

que estes resíduos raramente 

ocorrem no óleo de palma 

bruto e, quando presentes, 

estão sempre dentro dos 

limites legais. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de 

transformação/concentração 

de pesticidas para os 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf


 

Guia da EFISC – Documento de referência do setor sobre a produção de matérias-primas seguras para alimentação animal a partir do esmagamento de oleaginosas e da refinação de óleos 

vegetais 

 135 

Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 
produtos transformados, 

desde que a segurança dos 

alimentos para animais seja 

garantida. 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q    Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

de palma ou de palmiste bruto 

é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 

animais. 

  

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para 

mais informações. 
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste  

 5. Hidrogenação de destilados de ácidos gordos de palma  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS 

DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Níquel  Q Baixa Elevada 3 O níquel é utilizado como 

catalisador na hidrogenação 

(endurecimento) de produtos à 

base de óleo.  

 Os adjuvantes tecnológicos que entram em 

contacto direto com o óleo têm de ser 

adequados ao uso alimentar ou ser de 

qualidade alimentar. 

Filtrar o produto endurecido. 

 

O teor de níquel dos 

produtos à base de óleo 

endurecido dos membros 

da FEDIOL está bastante 

abaixo de 20 ppm. 

Congéneres de dioxinas 

com toxicidade mais 

elevada 

Q Média Elevada 4 A hidrogenação através do 

níquel pode conferir uma maior 

toxicidade aos congéneres de 

dioxinas. 

De acordo com o 

Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera 

o Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 relativo à 

higiene dos alimentos 

para animais, devem 

ser testados 100 % dos 

lotes de destilados de 

ácidos gordos de palma 

hidrogenados para 

alimentação animal 

para deteção da soma 

das dioxinas e dos PCB 

sob a forma de dioxina.  
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 

 

A. Transporte de cachos do fruto e de palmiste para a unidade de 

produção do óleo e armazenamento de palmiste* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE 

CONTROLO   
OBSERVAÇÕES  

Matérias estranhas F    Podem estar presentes matérias 
estranhas, como pedras de camiões 
sujos e partículas de vidro, roedores 
mortos e folhas de árvores.s. 

  Os compartimentos de carga dos meios 
de transporte têm de estar livres de 
resíduos de cargas anteriores antes 
do carregamento dos cachos. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para 

mais informações. 
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste 

 

 

Novo 

B. 

Transporte de óleo de palma e palmiste e de produtos 

derivados para uso na alimentação animal por camião-

cisterna, vagão-cisterna, batelão ou navio de cabotagem 

(exceto navio de alto mar). 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação pela carga 

anterior 

        

- Camiões-cisterna, 
vagões-cisterna e 
batelões  

Q Média Elevada 4 Os camiões-cisterna e batelões podem 

ter sido utilizados para transportar 

produtos não compatíveis com géneros 

alimentícios ou alimentos para animais, 

por exemplo, produtos petroquímicos. 

 Os camiões-cisterna e os 

batelões que não sejam 

exclusivamente utilizados 

para transportar géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais devem ter sido 

sujeitos a um procedimento 

de limpeza validado. 

 

- Camiões-cisterna, 

contentores-cisterna, vagões-

cisterna e batelões de acordo 

com as normas de transporte 

de alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 O transporte da maioria dos óleos 

vegetais é efetuado por um meio de 

transporte exclusivamente utilizado 

para transportar géneros alimentícios. 

O Regulamento (CE) 

n.º 852/2004 relativo à 

higiene dos géneros 

alimentícios estabelece que 

os géneros alimentícios no 

estado líquido devem ser 

transportados em meios 

(camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões) 

reservados para o efeito. 

 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138). 

- Navios-tanque de 

cabotagem de acordo com as 

normas de transporte de 

alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 Os navios-tanque de cabotagem que 

transportem óleos e gorduras durante 

viagens marítimas de curta duração na 

UE têm, no mínimo, de cumprir o 

requisito de as cargas imediatamente 

anteriores transportadas terem sido um 

género alimentício ou um produto 

incluído na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

        

- Camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões 

Q Média Média 3 Risco acrescido em estações de 

limpeza que realizam a limpeza de 

cisternas de transporte de alimentos 

para animais e produtos químicos num 

único local. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152). 

 

 

Aplicar as boas práticas de 

limpeza das cisternas. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste - Navios-tanque de 

cabotagem 

Q Média Média 3 Risco acrescido no caso de os navios 

não serem exclusivamente utilizados 

para transporte de géneros 

alimentícios ou alimentos para animais. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga.  

 

Fluidos de aquecimento ou 

refrigeração do 

equipamento 

        

- Camiões-cisterna  Q Baixa Elevada 3 São utilizadas cisternas de aço 

inoxidável aquecidas através de água 

de arrefecimento proveniente do motor 

por meio de um sistema de parede 

dupla (não serpentina).  

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

É proibida a utilização de 

fluidos térmicos de 

aquecimento em sistemas de 

aquecimento direto. 

 

- Vagões-cisterna, batelões-

cisterna  

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

 

 

 

 

As serpentinas de 

aquecimento dos vagões-

cisterna têm de ser de aço 

inoxidável. 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água quente 

ou vapor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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Alimentos para animais 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de palma e 

de palmiste  

 

 

 

 

- Navios-tanque de 
cabotagem 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

3 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais 

da FOSFA). 

 

 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Matérias estranhas F Média Média 3   Um plano de qualidade deve 

exigir o carregamento de 

camiões-cisterna com óleos 

refinados sob uma cobertura. 

 

Adulteração Q/F/B Média Média 3 Têm ocorrido casos de  adulteração 

com óleos minerais no transporte de 

óleos nos países de origem. 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138) 

Analisar todos os lotes 

recebidos. 

 

Aplicação dos requisitos 

mínimos obrigatórios 

estabelecidos no Código de 

práticas de trabalho para o 

transporte rodoviário e em 

contentores-cisterna de 

gorduras e óleos a granel 

para uso alimentar direto da 

FEDIOL, tais como o 

conhecimento do paradeiro 

do camião durante a viagem e 

a vedação da cisterna 

(Ref. 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Armazenamento de óleo de palma e de palmiste 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação devido à 

falta de separação 

(contaminação por cargas 

anteriores, utilização de 

junções inadequadas, 

equipamento partilhado) 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos 

aplica-se a terminais onde 

são armazenados 

simultaneamente produtos 

químicos e óleos vegetais. O 

risco é menor quando o 

terminal de cisternas aplica a 

lista da UE de cargas 

anteriores aceitáveis durante 

o transporte marítimo para o 

armazenamento de óleos 

vegetais. O risco mínimo é 

obtido quando os óleos 

vegetais são armazenados 

em cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios. 

Os terminais na UE que 

armazenem óleos e gorduras 

para uso alimentar são 

obrigados a aplicar um 

sistema HACCP 

(Regulamento (CE) 

n.º 852/2004) 

 

 Cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais. Caso contrário, 

as cisternas de 

armazenamento têm, no 

mínimo, de cumprir as regras 

da UE relativas a cargas 

anteriores no âmbito do 

transporte marítimo 

estabelecidas pela 

Diretiva 96/3/CE. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos 

aplica-se a terminais onde 

são armazenados 

simultaneamente produtos 

químicos e óleos vegetais. 

Estes podem abster-se de 

utilizar produtos de limpeza 

adequados à indústria 

alimentar. No caso dos 

terminais de cisternas na UE 

que apliquem o sistema 

HACCP e realizem um 

armazenamento separado 

dos óleos vegetais e produtos 

químicos, a probabilidade de 

 Os produtos de limpeza têm 

de ser adequados ao uso na 

indústria alimentar. 
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de palmiste 
utilização dos produtos de 

limpeza errados é muito 

baixa. 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos 

virgens migram para o óleo e 

podem acabar nos destilados 

de ácidos gordos durante a 

refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na alimentação 

animal. 

 

Fluidos térmicos de 

equipamento avariado 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam 

utilizados fluidos térmicos 

tóxicos. No entanto, devido às 

temperaturas de aquecimento 

relativamente baixas 

aplicadas durante o 

armazenamento, a 

probabilidade de fuga do 

fluido térmico para o produto 

é baixa. 

 Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de armazenamento tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e 

vapor. 

Utilização incorreta de 

aditivos 

Q Baixa Elevada 3 Aplicação de aditivos 

autorizados para óleos 

alimentares em óleo 

destinado a alimentos para 

animais - ou o inverso - sem 

que tenham sido aprovados 

para tal utilização. 

 Estabelecer especificações 

claras para a utilização de 

aditivos 

 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos 

minerais ocorreu nos países 

de origem. O controlo foi 

reforçado e a probabilidade 

de ocorrência de adulteração 

diminuiu. 
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 D. Transporte de óleo de palma e de palmiste por navio de alto mar  

PERIGO  CAT.  
PROBABILID

ADE  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação durante o 

transporte 

        

- Contaminação por cargas 

anteriores presente nas 

cisternas ou condutas 

Q Média  Média 3  Os navios de alto mar que 

transportem óleos e gorduras 

comestíveis para a UE têm, no 

mínimo, de cumprir o requisito de as 

cargas imediatamente anteriores 

transportadas terem sido um género 

alimentício ou um produto incluído 

na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

A Diretiva 96/3/CE (derrogação ao 

Regulamento (CE) n.º 852/2004) 

exige a verificação de cargas 

anteriores.   

 

 

Os contratos da FOSFA obrigam o 

vendedor a informar o comprador 

sobre as três cargas anteriores 

aquando do transporte marítimo de 

óleos e gorduras. 

 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para 

ou dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

 

A UE ainda não regulamentou o 

transporte marítimo de óleos e 

gorduras destinados à alimentação 

animal. 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

       Utilização de condutas 

dedicadas para carga e 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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de palmiste descarga. 

- Contaminação por produtos 

de limpeza  

Q Baixa  Elevada 3 Normalmente, o setor marítimo 

cumpre os códigos de boas 

práticas. 

 Verificar o diário de bordo do 

navio.  

 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens 

migram para o óleo e podem acabar 

nos destilados de ácidos gordos 

durante a refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na alimentação 

animal. 

 

Fluidos térmicos do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam 

utilizados fluidos térmicos tóxicos. 

No entanto, devido às temperaturas 

de aquecimento relativamente 

baixas aplicadas durante o 

transporte, a probabilidade de fuga 

do fluido térmico para o produto é 

baixa. 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para 

ou dentro da UE da FEDIOL 

(incluindo os procedimentos 

operacionais da FOSFA). 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e vapor. 

Óleos hidráulicos de 

bombas portáteis 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos de bombas 

portáteis podem ser tóxicos. 

 A utilização de bombas 

portáteis com separação clara 

entre o motor hidráulico e a 

bomba. Caso contrário, têm 

de ser utilizados óleos 

hidráulicos de qualidade 

alimentar. 

No caso de falha da junta 

estanque, os motores 

hidráulicos ligados diretamente 

à bomba permitem fugas 

indesejáveis de óleo hidráulico 

para o óleo vegetal. 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais 

ocorreu nos países de origem. O 

controlo foi reforçado e a 

probabilidade de ocorrência de 

adulteração diminuiu. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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(4.1) Produção de óleo refinado 

Produção de óleo refinado 

(4.2) Produção de destilados de 
ácidos gordos 

(4.4) Produção de deodestilados 

(4.3) Produção de óleos ácidos 

(4) Refinação 

Deodestilados de 

coco 

INDÚSTRIA DA 
ALIMENTAÇÃO 

ANIMAL DA UE 

FORA DA UE 

(2) Cultivo de cocos 

       Cocos 

(2) Secagem da copra ao nível da produção 
primária 

Copra seca 

(A) Armazenamento e transporte da copra 

(3) Prensagem da copra 

(3.1) Produção de óleo de coco bruto 
Óleo de coco 

bruto 
(B) Transporte Armazenamento 

Óleo de coco 

refinado 

Destilados de ácidos 

gordos de coco 

Óleos ácidos de 

coco 

Os carateres entre parêntesis remetem para os pontos nas fichas 
seguintes 

NA UE 

Fluxograma da cadeia de produção de produtos à base de óleo de coco para alimentação animal  

na UE 

(B) Transporte Armazenamento 

(D) Transporte por 

navio de alto mar 

(B) Transporte 

Mistura (C) 
Armazenam

ento 

(B) Transporte 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de coco 

 

9. Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de coco 

 1. Cultivo de cocos* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q    Os países de exportação de 

óleo de coco (Filipinas, 

Indonésia, etc.) usam listas 

positivas para a utilização de 

pesticidas durante o cultivo, 

as quais podem entrar em 

conflito com a legislação da 

UE em matéria de resíduos 

de pesticidas relativamente a 

algumas substâncias. Até à 

data, não foram detetados 

resíduos de pesticidas no 

óleo de coco.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a 

colocação em circulação de 

produtos que não cumpram 

os LMR estabelecidos nos 

anexos. O Regulamento (CE) 

n.º 178/2006 estabelece o 

seu anexo I, que enumera os 

géneros alimentícios e os 

alimentos para animais aos 

quais se aplicam limites 

máximos de resíduos de 

pesticidas. O Regulamento 

(CE) n.º 149/2008 cria os 

anexos II, III e IV, que fixam 

limites máximos de resíduos 

para os produtos abrangidos 

pelo anexo I do mesmo 

regulamento.  

  

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais 

informações. 
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Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de coco 

 2. Secagem da copra ao nível da produção primária* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE 

CONTROLO   
OBSERVAÇÕES  

Contaminantes causados 

pela secagem   

        

- HAP Q    As plantações secam a copra 

em fogueiras abertas, o que 

representa uma fonte de 

contaminação da copra com 

HAP. 

  A secagem ao sol ou a secagem 

indireta com permutadores de calor 

(que evita a contaminação da copra 

com gases de combustão) impede a 

contaminação com HAP. 

O JECFA (Comité Misto FAO-OMS de 

Peritos em Aditivos Alimentares) 

recomenda a substituição da secagem 

direta por indireta. No caso de 

aquecimento direto, as Boas Práticas 

de Fabrico recomendam que não sejam 

utilizados produtos residuais como 

combustível para a secagem direta. A 

temperatura e o tempo devem ser 

controlados para evitar a formação de 

HAP. O equipamento deve ser mantido 

em boas condições de limpeza e bom 

estado de funcionamento. 

- dioxinas Q    As plantações secam a copra 

em fogueiras abertas, o que 

representa uma fonte de 

contaminação da copra com 

dioxinas. 

Código de práticas para a 

prevenção e redução da 

contaminação por dioxinas e 

PCB sob a forma de dioxinas 

em géneros alimentícios e 

alimentos para animais 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 É proibido utilizar produtos residuais 

como combustível para a secagem 

direta. 

- óleo mineral Q    A copra que é seca ao longo 

das estradas pode absorver 
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óleo mineral derramado.  

- Aflatoxinas Q    Se a copra não for 

suficientemente seca, podem 

formar-se aflatoxinas.  

A Diretiva 2002/32/CE impõe 

um limite do teor de 

aflatoxina B1 na copra e 

respetivos produtos de 

0,02 mg/kg (com base num 

produto com um teor de 

humidade de 12 %). 

 A FEDIOL defende a secagem ao sol 

ou (preferencialmente) a secagem 

indireta da copra até ser atingido um 

teor de humidade máximo de 6 %.  

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para mais 

informações. 
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 3. Prensagem ou extração da copra* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Compostos tóxicos do 

hexano 

Q    Algumas unidades de 

produção de óleo de coco 

utilizam hexano como 

solvente de extração para a 

obtenção de óleo bruto. O 

hexano industrial pode conter 

compostos tóxicos.  

A Diretiva 88/344/CEE 

estabelece os critérios de 

pureza para a utilização de 

hexano durante a produção 

de géneros alimentícios. 

 O hexano utilizado para extração de óleo 

tem de ser de qualidade alimentar. 

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes de 

equipamento avariado 

Q    Os óleos hidráulicos e os 

lubrificantes podem conter 

compostos tóxicos. 

  A contaminação do produto com óleos 

hidráulicos ou lubrificantes de qualidade 

não alimentar tem de ser rigorosamente 

evitada, por exemplo, através do registo 

das quantidades utilizadas. 

O risco de contaminação do produto com 

óleos hidráulicos ou lubrificantes de 

qualidade alimentar deve ser minimizado.  

Matérias estranhas F    Podem estar presentes 

matérias estranhas. 

  Deve estar implementado um sistema que 

permita a remoção de matérias estranhas. 

Reciclagem de gordura 

contaminada de coletores 

de gordura em águas 

residuais  

Q    As águas residuais podem 

estar contaminadas 

quimicamente. 

  A gordura de coletores de gordura em 

águas residuais deve ser encaminhada 

para fins não alimentares (alimentação 

humana ou animal), exceto no caso de 

coletores de gordura utilizados 

exclusivamente para a água do processo 

de transformação. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver alínea d) Análise dos riscos, ponto 2.3, para 

mais informações.  
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 3.1 Produção de óleo de coco bruto* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILI

DADE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

HAP Q    Concentração de HAP no óleo de coco bruto 

durante a prensagem da copra. 

A FOSFA tem um esquema de 

autorização opcional para o óleo 

de coco bruto aplicável a níveis 

de BaP superiores a 50 μg/kg. 

 Relativamente ao óleo de 

coco, a GMP+ International 

estabelece um limite de 

400 microgramas/kg para 

os quatro HAP, o 

benzo[a]pireno, o 

benzo[a]antraceno, o 

benzo(b)fluoranteno e o 

criseno. 

A OVOCOM (GMP) tem 

um limite para o BaP de 

50 microgramas/kg em 

gorduras destinadas à 

alimentação animal. 

Dioxinas Q    Uma potencial fonte de contaminação com 

dioxinas é a secagem direta da copra.  

  Os dados de monitorização 

mostram que, consoante a 

origem, existe o risco de o 

óleo de coco bruto 

conduzir a teores de 

dioxinas superiores aos 

limites legais fixados para 

este contaminante nas 

matérias-primas 

destinadas à alimentação 

animal.  

Óleos minerais Q    A copra que é seca ao longo das estradas 

pode absorver gasóleo derramado, o qual se 

concentra no óleo bruto durante a prensagem 

do óleo. 

  O limite indicado pelas 

GMP neerlandesas para C 

(10-40) em óleos e 

gorduras é de 400 mg/kg. 
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Aflatoxinas Q    Quando a copra é sujeita a uma secagem 

inadequada e armazenada durante vários 

dias, pode ocorrer a formação de aflatoxinas. 

A chuva durante o armazenamento e o 

transporte irá acelerar a formação de 

aflatoxinas. Alguma absorção pelo óleo de 

coco bruto durante a prensagem da copra. 

   

Resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR 

Q    Foram detetados resíduos de pesticidas no 

óleo de coco bruto.  

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 proíbe a colocação 

em circulação de produtos que 

não cumpram os LMR 

estabelecidos nos anexos. Este 

regulamento permite a utilização 

de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a 

segurança dos alimentos seja 

garantida. A posição (11SAF181) 

da FEDIOL conclui que, com 

base no teor de óleo médio dos 

cocos de 20 %, deve ser 

utilizado um fator de 

transformação de  5 para 

estabelecer o LMR no óleo de 

coco. 

  

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver alínea d) Análise dos riscos, ponto 2.3, para 

mais informações. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Equipamento e maquinaria: refinação e transformação de óleo 
de coco  

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO 

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Óleos hidráulicos ou 

lubrificantes do 

equipamento 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos e os lubrificantes 

podem conter compostos tóxicos. 

 O programa de pré-requisitos 

deverá assegurar que a 

contaminação do produto com 

óleos hidráulicos ou 

lubrificantes de qualidade não 

alimentar é evitada e que o 

risco de contaminação do 

produto com óleos hidráulicos 

ou lubrificantes de qualidade 

alimentar é minimizado. O 

programa de pré-requisitos 

pode impor o registo das 

quantidades utilizadas. 

 

Contaminantes na água, 

como o PFOS e o PFOA 

 

Q Baixa Média 2 A água é utilizada no processo de 

esmagamento e refinação. 

De acordo com o 

Regulamento (CE) n.º 

183/2005, a água utilizada 

durante o fabrico de alimentos 

para animais deve ser de 

qualidade adequada. 

  

Produtos de limpeza e 

produtos químicos 

utilizados em caldeiras 

Q Média Média 3 Os produtos de limpeza e o vapor 

(utilizando produtos químicos de caldeiras) 

entram em contacto com o produto. 

 Os produtos de limpeza 

utilizados no sistema de 

produção devem ser 

escoados. Os produtos de 

limpeza e os produtos 

químicos utilizados em 

caldeiras têm de ser 

adequados ao uso na indústria 

alimentar. 

 

Fluidos térmicos do Q Média Elevada 4 As empresas que não são membros da De acordo com o Código de Utilizar aquecimento por água  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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equipamento 

 

FEDIOL podem ainda estar a utilizar 

fluidos térmicos. 

práticas sobre o aquecimento 

de óleos comestíveis durante 

a transformação da FEDIOL, a 

utilização de fluidos térmicos 

não é permitida. 

quente ou vapor. Caso 

contrário, deve ser aplicada 

uma medida de controlo para 

garantir que a contaminação 

do produto com fluidos 

térmicos é evitada. 

  

 4. Refinação 

PERIGO  CAT.  
PROBABILI

DADE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminantes em 

adjuvantes 

tecnológicos 

(solução alcalina, 

ácidos), tais como 

mercúrio na soda 

cáustica. 

Q Baixa Elevada 3 Os adjuvantes tecnológicos 

entram em contacto com o 

produto. 

 Os adjuvantes tecnológicos que entram 

em contacto direto com o óleo têm de ser 

de qualidade alimentar ou adequados ao 

uso alimentar. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 4.1 Produção de óleo de coco refinado 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

HAP Q Elevada Média 4 O óleo de coco bruto pode estar 

fortemente contaminado com HAP 

devido a práticas de secagem 

inadequadas. 

O Regulamento (CE) n.º 1881/2006 

estabelece um limite de 2,0 μg/kg para 

BaP em óleos e gorduras destinados 

ao consumo humano direto ou a serem 

utilizados como ingredientes em 

géneros alimentícios. 

A quantidade de carvão 

ativado adicionado e a 

intensidade do 

processo de desodorização 

têm de ser suficientes para 

remover os HAP leves e 

pesados. 

Relativamente ao óleo 

de coco, a GMP+ 

International estabelece 

um limite de 

400 microgramas/kg 

para os quatro HAP, o 

benzo[a]pireno, o 

benzo[a]antraceno, o 

benzo(b)fluoranteno e o 

criseno. 

A OVOCOM (GMP) tem 

um limite para o BaP de 

50 microgramas/kg em 

gorduras destinadas à 

alimentação animal. 

Dioxinas e PCB sob a forma 

de dioxina 

Q Baixa Elevada 3 Uma potencial fonte de 

contaminação do óleo com dioxinas 

é a secagem da copra e a terra de 

branqueamento. O óleo de coco 

bruto proveniente da Papua-Nova 

Guiné tem um alto risco de 

contaminação com dioxinas. O nível 

de dosagem da terra de 

branqueamento durante a refinação 

é de apenas 1-3 %. As dioxinas 

evaporam parcialmente durante a 

destilação. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de 

dioxinas nas matérias-primas para 

alimentação animal de origem vegetal 

a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-

PCB-TEQ-OMS). 

 

A FEDIOL elaborou um Código de 

práticas sobre as condições de 

aquisição de terra de branqueamento 

fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) 

para dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina. 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca a 

fornecedores que cumpram 

as especificações da FEDIOL 

enunciadas no Código de 

práticas sobre as condições 

de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para 

refinação do óleo da FEDIOL. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 Foram detetados resíduos de 

pesticidas no óleo de coco. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 

estabelece os limites para os resíduos 

de pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas para os produtos 

transformados, desde que a segurança 

dos alimentos para animais seja 

garantida. Este regulamento permite a 

utilização de um fator de 

transformação/concentração de 

pesticidas autorizados para os 

produtos transformados, desde que a 

segurança dos alimentos seja 

garantida. A posição (11SAF181) da 

FEDIOL conclui que, com base no teor 

de óleo médio dos cocos de 20 %, 

deve ser utilizado um fator de 

transformação de 5 para estabelecer o 

LMR no óleo de coco. 

Verificar o óleo de coco bruto 

recebido ou o óleo refinado. 

 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de coco bruto 

é muito baixa.  

A Diretiva 2002/32/CE estabelece 

limites para uma série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para animais. 

  

Aflatoxinas 

 

 

Q Muito baixa Elevada 2 O óleo de coco bruto pode estar 

contaminado com vestígios de 

aflatoxina.  

A Diretiva 2002/32/CE impõe um limite 

do teor de aflatoxina B1 na copra e 

respetivos produtos de 0,02 mg/kg 

(com base num produto com um teor 

de humidade de 12 %). 

Validar o processo de 

refinação para remoção das 

aflatoxinas. 

As aflatoxinas 

desaparecem em 

condições de refinação 

normais.  

Matérias estranhas  F Média Média 3 Podem estar presentes matérias 

estranhas. 

 Aplicar práticas de higiene 

(por exemplo, sistemas 

fechados) e efetuar a filtração 

antes do carregamento. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

Guia da EFISC – Documento de referência do setor sobre a produção de matérias-primas seguras para alimentação animal a partir do esmagamento de oleaginosas e da refinação de óleos 

vegetais 

 157 

Alimentos para animais 

R 

 

 

 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de coco 

 4.2 

Refinação física: produção de destilados de ácidos gordos de 

coco 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE 

RISCO  

JUSTIFICAÇÃO  
LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

HAP Q Elevada Média 4 Os HAP leves concentram-se nos 

destilados de ácidos gordos durante a 

desodorização. Se for adicionado 

carvão ativado, os HAP pesados são 

removidos. 

 Os produtos não 

conformes não devem 

ser utilizados nos 

alimentos para animais. 

Relativamente ao 

óleo de coco, a 

GMP+ International 

estabelece um limite 

de 

400 microgramas/kg 

para os quatro HAP, 

o benzo[a]pireno, o 

benzo[a]antraceno, o 

benzo(b)fluoranteno 

e o criseno. 

A OVOCOM (GMP) 

tem um limite para o 

BaP de 

50 microgramas/kg 

em gorduras 

destinadas à 

alimentação animal. 

Dioxinas  Q Elevada Elevada 4 Uma potencial fonte de contaminação 

com dioxinas é a secagem da copra e 

a terra de branqueamento. O óleo de 

coco bruto proveniente da Papua-Nova 

Guiné tem um alto risco de 

contaminação com dioxinas. O nível de 

dosagem da terra de branqueamento 

durante a refinação é de apenas 1-

3 %. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de dioxinas nas 

matérias-primas para alimentação animal de 

origem vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-OMS) e 

limita a soma de dioxinas e PCB sob a forma de 

dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS). 

Os produtos destinados à alimentação animal com 

um teor de uma substância indesejável superior ao 

limite máximo legal não podem ser misturados, 

para efeitos de diluição, com o mesmo produto ou 

com outros produtos destinados à alimentação 

animal (Diretiva 2002/32/CE). 

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 225/2012 

Autorização positiva de 

lotes de deodestilados 

ou tratamento com 

carvão ativado para 

filtrar a dioxina.  

 

Adquirir terra de 

branqueamento fresca 

a fornecedores que 

cumpram as 

especificações da 

FEDIOL enunciadas no 
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que altera o Regulamento (CE) n.º 183/2005 

relativo à higiene dos alimentos para animais, 

devem ser testados 100 % dos lotes de destilados 

de ácidos gordos para alimentação animal para 

deteção da soma das dioxinas e dos PCB sob a 

forma de dioxina.  

A FEDIOL elaborou um Código de práticas sobre 

as condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do óleo, que 

prevê um limite máximo superior de 1,5 ng/kg 

(PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para dioxinas e PCB 

sob a forma de dioxina. 

Código de práticas 

sobre as condições de 

aquisição de terra de 

branqueamento fresca 

para refinação do óleo 

da FEDIOL. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Média Média 3 Foram detetados resíduos de 

pesticidas (clorpirifos-etilo, malatião) 

no óleo de coco bruto. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de um fator de 

transformação/concentração de pesticidas para os 

produtos transformados, desde que a segurança 

dos alimentos para animais seja garantida. 

Verificar o óleo de coco 

bruto recebido ou os 

destilados de ácidos 

gordos. 

 

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais 

Q Baixa Elevada 3 Alguns dos pesticidas proibidos podem 

estar presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de serem 

encontrados no óleo de coco bruto é 

muito baixa, embora se concentrem 

nos destilados de ácidos gordos 

durante a refinação física. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece limites para uma 

série de resíduos de pesticidas em alimentos para 

animais. 

Os produtos não 

conformes não devem 

ser utilizados nos 

alimentos para animais. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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 4.3 

Refinação química: produção de pastas de neutralização e 
óleos ácidos de coco livres de deodestilados 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

HAP 

 

Q Elevada Média 4 Durante a refinação química, 

estima-se que o teor de HAP 

nos ácidos gordos seja 

semelhante ao do óleo de 

coco bruto.  

 Os produtos não conformes 

não devem ser utilizados nos 

alimentos para animais. 

Relativamente ao óleo de 

coco, a GMP+ International 

estabelece um limite de 

400 microgramas/kg para os 

quatro HAP, o benzo[a]pireno, 

o benzo[a]antraceno, o 

benzo(b)fluoranteno e o 

criseno. 

A OVOCOM (GMP) tem um 

limite para o BaP de 

50 microgramas/kg em 

gorduras destinadas à 

alimentação animal. 

Resíduos de pesticidas 

acima do LMR, ou seja, 

resíduos de herbicidas, 

inseticidas, fungicidas ou 

rodenticidas acima do LMR. 

Q Baixa Média 2 Até à data, não foram 

detetados resíduos de 

pesticidas no óleo de coco 

bruto. 

O Regulamento (CE) 

n.º 396/2005 estabelece os 

limites para os resíduos de 

pesticidas. Este regulamento 

permite a utilização de um 

fator de 

transformação/concentração 

de pesticidas para os 

produtos transformados, 

desde que a segurança dos 

alimentos para animais seja 

garantida. 

  

Resíduos de pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis 

Q Muito baixa Elevada 2 Alguns dos pesticidas 

proibidos podem estar 

presentes no ambiente. No 

entanto, a probabilidade de 

serem encontrados no óleo 

A Diretiva 2002/32/CE 

estabelece limites para uma 

série de resíduos de 

pesticidas em alimentos para 
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nos alimentos para animais de coco bruto é muito baixa.  animais. 

Aflatoxinas Q Baixa Elevada 3 As aflatoxinas são removidas 

através do tratamento do óleo 

bruto com terra de 

branqueamento usada e 

carvão ativado.  

As aflatoxinas são 

hidrossolúveis. Durante a 

refinação química as 

aflatoxinas remanescentes 

são retiradas do óleo e 

concentram-se nos 

deodestilados. 

A Diretiva 2002/32/CE impõe 

um limite do teor de 

aflatoxina B1 na copra e 

respetivos produtos de 

0,02 mg/kg (com base num 

produto com um teor de 

humidade de 12 %). 

  

Dioxinas Q Elevada Elevada 4 A presença de dioxinas 

depende da origem do óleo 

de coco bruto.  

 Autorização positiva.  
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 4.4 Refinação química: produção de deodestilados de coco 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE 

RISCO  

JUSTIFICAÇÃO  
LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR E/OU 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

         

HAP Q Elevada Média 4 Os HAP leves concentram-se 

nos destilados durante a 

desodorização. Se for 

adicionado carvão ativado, os 

HAP pesados são removidos. 

 Os produtos não conformes não devem 

ser utilizados nos alimentos para 

animais. 

Relativamente ao óleo 

de coco, a GMP+ 

International estabelece 

um limite de 

400 microgramas/kg 

para os quatro HAP, o 

benzo[a]pireno, o 

benzo[a]antraceno, o 

benzo(b)fluoranteno e o 

criseno. 

A OVOCOM (GMP) tem 

um limite para o BaP de 

50 microgramas/kg em 

gorduras destinadas à 

alimentação animal. 

Dioxinas  Q Média Elevada 4 Uma potencial fonte de 

contaminação com dioxinas 

durante a refinação do óleo é a 

terra de branqueamento. 

Durante a refinação química, as 

dioxinas concentram-se nos 

deodestilados. 

A Diretiva 2002/32/CE limita o teor de dioxinas 

nas matérias-primas para alimentação animal 

de origem vegetal a 0,75 ng/kg (PCDD/F-TEQ-

OMS) e limita a soma de dioxinas e PCB sob a 

forma de dioxina a 1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-

TEQ-OMS). 

 

Os produtos destinados à alimentação animal 

com um teor de uma substância indesejável 

superior ao limite máximo legal não podem ser 

misturados, para efeitos de diluição, com o 

mesmo produto ou com outros produtos 

destinados à alimentação animal 

 

É proibida a utilização de deodestilados 

resultantes da refinação química em 

alimentos para animais, a menos que 

sejam previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos níveis de 

dioxinas com os limites fixados na 

Diretiva 2002/32/CE relativa às 

substâncias indesejáveis nos alimentos 

para animais (ver também a ficha 

informativa da FEDIOL sobre os 

deodestilados tratados para utilização 

nos alimentos para animais, 

Ref. 12SAF196).  
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(Diretiva 2002/32/CE). 

 

De acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 225/2012 que altera o Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 relativo à higiene dos alimentos 

para animais, devem ser testados 100 % dos 

lotes de deodestilados para alimentação 

animal para deteção da soma das dioxinas e 

dos PCB sob a forma de dioxina.  

 

A FEDIOL elaborou um Código de práticas 

sobre as condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação do óleo, 

que prevê um limite máximo superior de 

1,5 ng/kg (PCDD/F-PCB-TEQ-OMS) para 

dioxinas e PCB sob a forma de dioxina. 

Os produtos gordos obtidos a partir de 

processos de refinação por lotes que 

combinam as fases de refinação física 

e química no mesmo equipamento 

podem ser utilizados para fins de 

alimentação animal, desde que haja 

evidência analítica que demonstre que 

os limites aplicáveis às dioxinas e aos 

resíduos de pesticidas são respeitados. 

 

Adquirir terra de branqueamento fresca 

a fornecedores que cumpram as 

especificações da FEDIOL enunciadas 

no Código de práticas sobre as 

condições de aquisição de terra de 

branqueamento fresca para refinação 

do óleo da FEDIOL. 

 

Resíduos de 

pesticidas acima 

do LMR, ou seja, 

resíduos de 

herbicidas, 

inseticidas, 

fungicidas ou 

rodenticidas acima 

do LMR. 

Q Baixa Média 3 Até à data, não foram detetados 

resíduos de pesticidas no óleo de 

coco bruto. 

O Regulamento (CE) n.º 396/2005 estabelece 

os limites para os resíduos de pesticidas. Este 

regulamento permite a utilização de um fator 

de transformação/concentração de pesticidas 

para os produtos transformados, desde que a 

segurança dos alimentos para animais seja 

garantida. 

  

Resíduos de 

pesticidas 

indicados na 

Diretiva 2002/32/CE 

relativa às 

substâncias 

indesejáveis nos 

alimentos para 

animais 

Q Média Elevada 4 Alguns dos pesticidas proibidos 

podem estar presentes no 

ambiente. No entanto, a 

probabilidade de serem 

encontrados no óleo de coco bruto 

é muito baixa, embora se 

concentrem nos destilados 

durante a refinação. 

A Diretiva 2002/32/CE estabelece limites para 

uma série de resíduos de pesticidas em 

alimentos para animais. 

 

 

É proibida a utilização de deodestilados 

resultantes da refinação química em 

alimentos para animais, a menos que 

sejam previamente tratados de forma a 

assegurar a conformidade dos níveis de 

resíduos de pesticidas com os limites 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20terra%20de%20branqueamento%20fresca%20e%20adjuvantes%20de%20filtra%C3%A7%C3%A3o%20-%20dezembro%20de%202014.pdf
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fixados na Diretiva 2002/32/CE relativa 

às substâncias indesejáveis nos 

alimentos para animais (ver também a 

ficha informativa da FEDIOL sobre os 

deodestilados tratados para utilização 

nos alimentos para animais, 

Ref. 12SAF196). 
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A. Armazenamento e transporte da copra para a unidade de 

produção do óleo* 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Aflatoxinas Q    Quando a copra é sujeita a uma secagem 

inadequada e armazenada durante vários 

dias, pode ocorrer a formação de 

aflatoxinas. 

A chuva durante o armazenamento e o 

transporte irá acelerar a formação de 

aflatoxinas. 

  As empresas de 
armazenamento e transporte 
têm de proteger a copra 
da chuva e da água do mar. 
Arejamento durante o 
armazenamento. 
 
Se a copra for transformada 
imediatamente a seguir à 
colheita, o risco de formação 
de aflatoxinas é baixo. 

Matérias estranhas F    Podem estar presentes matérias 

estranhas, como pedras de camiões sujos 

e partículas de vidro, roedores mortos e 

folhas de árvores. 

  As unidades de produção de 
óleo têm de inspecionar a 
copra recebida e 
remover as matérias 
estranhas. 

* A avaliação dos riscos fora da UE não é abrangida pelo âmbito de aplicação deste documento. Ver documento Metodologia, ponto 2.3, para 

mais informações. 
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Novo 

B. 

Transporte de óleo de coco e produtos derivados para uso na 

alimentação animal por camião-cisterna, vagão-cisterna, 

batelão ou navio de cabotagem (exceto navio de alto mar). 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação pela carga 

anterior 

        

- Camiões-cisterna, 
vagões-cisterna e 
batelões  

Q Média Elevada 4 Os camiões-cisterna e batelões podem 

ter sido utilizados para transportar 

produtos não compatíveis com géneros 

alimentícios ou alimentos para animais, 

por exemplo, produtos petroquímicos. 

 Os camiões-cisterna e os 

batelões que não sejam 

exclusivamente utilizados 

para transportar géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais devem ter sido 

sujeitos a um procedimento 

de limpeza validado. 

 

- Camiões-cisterna, 

contentores-cisterna, vagões-

cisterna e batelões de acordo 

com as normas de transporte 

de alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 O transporte da maioria dos óleos 

vegetais é efetuado por um meio de 

transporte exclusivamente utilizado 

para transportar géneros alimentícios. 

O Regulamento (CE) 

n.º 852/2004 relativo à 

higiene dos géneros 

alimentícios estabelece que 

os géneros alimentícios no 

estado líquido devem ser 

transportados em meios 

(camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões) 

reservados para o efeito. 

 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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(Ref. 07COD138). 

- Navios-tanque de 

cabotagem de acordo com as 

normas de transporte de 

alimentos na UE 

Q Baixa Elevada 3 Os navios-tanque de cabotagem que 

transportem óleos e gorduras durante 

viagens marítimas de curta duração na 

UE têm, no mínimo, de cumprir o 

requisito de as cargas imediatamente 

anteriores transportadas terem sido um 

género alimentício ou um produto 

incluído na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Verificar as cargas anteriores 

observando as indicações do 

guia prático da FEDIOL sobre 

as restrições às cargas 

anteriores consoante o meio 

de transporte e o 

revestimento dos contentores 

(Ref. 07COD143F). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

        

- Camiões-cisterna, vagões-

cisterna e batelões 

Q Média Média 3 Risco acrescido em estações de 

limpeza que realizam a limpeza de 

cisternas de transporte de alimentos 

para animais e produtos químicos num 

único local. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152). 

 

 

Aplicar as boas práticas de 

limpeza das cisternas. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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- Navios-tanque de 

cabotagem 

Q Média Média 3 Risco acrescido no caso de os navios 

não serem exclusivamente utilizados 

para transporte de géneros 

alimentícios ou alimentos para animais. 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo 

os procedimentos 

operacionais da FOSFA ). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga.  

 

Fluidos de aquecimento ou 

refrigeração do 

equipamento 

        

- Camiões-cisterna  Q Baixa Elevada 3 São utilizadas cisternas de aço 

inoxidável aquecidas através de água 

de arrefecimento proveniente do motor 

por meio de um sistema de parede 

dupla (não serpentina).  

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

É proibida a utilização de 

fluidos térmicos de 

aquecimento em sistemas de 

aquecimento direto. 

 

- Vagões-cisterna, batelões-

cisterna  

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152). 

 

 

 

 

As serpentinas de 

aquecimento dos vagões-

cisterna têm de ser de aço 

inoxidável. 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água quente 

ou vapor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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- Navios-tanque de 
cabotagem 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

Elevada 

 

 

 

 

3 

 

 

É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

 

 

Código de práticas para o 

transporte de óleos e 

gorduras a granel para ou 

dentro da UE da FEDIOL 

(14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais 

da FOSFA). 

 

 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Matérias estranhas F Média Média 3   Um plano de qualidade deve 

exigir o carregamento de 

camiões-cisterna com óleos 

refinados sob uma cobertura. 

 

Adulteração Q/F/B Média Média 3 Têm ocorrido casos de adulteração 

com óleos minerais no transporte de 

óleos nos países de origem. 

Código de práticas de 

trabalho para o transporte 

rodoviário e em contentores-

cisterna de gorduras e óleos a 

granel para uso alimentar 

direto da FEDIOL 

(Ref. 07COD138). 

Analisar todos os lotes 

recebidos. 

 

Aplicação dos requisitos 

mínimos obrigatórios 

estabelecidos no Código de 

práticas de trabalho para o 

transporte rodoviário e em 

contentores-cisterna de 

gorduras e óleos a granel 

para uso alimentar direto da 

FEDIOL, tais como o 

conhecimento do paradeiro 

do camião durante a viagem e 

a vedação da cisterna 

(Ref. 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf


 

Guia da EFISC – Documento de referência do setor sobre a produção de matérias-primas seguras para alimentação animal a partir do esmagamento de oleaginosas e da refinação de óleos 

vegetais 

 169 

Alimentos para animais 

R 

 

 

 

Avaliação dos riscos da cadeia dos produtos à base de óleo de coco 

 

  C. Armazenamento de óleo de coco 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDAD

E  
GRAVIDADE  

CLASSE 

DE RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO 

SETOR E/OU CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS  

MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação devido à 

falta de separação 

(contaminação por cargas 

anteriores, utilização de 

junções inadequadas, 

equipamento partilhado) 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos 

aplica-se a terminais onde 

são armazenados 

simultaneamente produtos 

químicos e óleos vegetais. O 

risco é menor quando o 

terminal de cisternas aplica a 

lista da UE de cargas 

anteriores aceitáveis durante 

o transporte marítimo para o 

armazenamento de óleos 

vegetais. O risco mínimo é 

obtido quando os óleos 

vegetais são armazenados 

em cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios. 

Os terminais na UE que 

armazenem óleos e gorduras 

para uso alimentar são 

obrigados a aplicar um 

sistema HACCP 

(Regulamento (CE) 

n.º 852/2004) 

 

Cisternas reservadas ao 

armazenamento de géneros 

alimentícios ou alimentos 

para animais. Caso contrário, 

as cisternas de 

armazenamento têm, no 

mínimo, de cumprir as regras 

da UE relativas a cargas 

anteriores no âmbito do 

transporte marítimo 

estabelecidas pela 

Diretiva 96/3/CE. 

 

Contaminação por produtos 

de limpeza 

Q Baixa Elevada 3 Esta classificação de riscos 

aplica-se a terminais onde 

são armazenados 

simultaneamente produtos 

químicos e óleos vegetais. 

Estes podem abster-se de 

utilizar produtos de limpeza 

adequados à indústria 

alimentar. No caso dos 

terminais de cisternas na UE 

que apliquem o sistema 

HACCP e realizem um 

armazenamento separado 

dos óleos vegetais e produtos 

químicos, a probabilidade de 

 Os produtos de limpeza têm 

de ser adequados ao uso na 

indústria alimentar. 
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utilização dos produtos de 

limpeza errados é muito 

baixa. 

Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos 

virgens migram para o óleo e 

podem acabar nos destilados 

de ácidos gordos durante a 

refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na alimentação 

animal. 

 

Fluidos térmicos de 

equipamento avariado 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam 

utilizados fluidos térmicos 

tóxicos. No entanto, devido às 

temperaturas de aquecimento 

relativamente baixas 

aplicadas durante o 

armazenamento, a 

probabilidade de fuga do 

fluido térmico para o produto 

é baixa. 

 Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de armazenamento tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário.  

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e 

vapor. 

Utilização incorreta de 

aditivos 

Q Baixa Elevada 3 Aplicação de aditivos 

autorizados para óleos 

alimentares em óleo 

destinado a alimentos para 

animais - ou o inverso - sem 

que tenham sido aprovados 

para tal utilização. 

 Estabelecer especificações 

claras para a utilização de 

aditivos 

 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos 

minerais ocorreu nos países 

de origem. O controlo foi 

reforçado e a probabilidade 

de ocorrência de adulteração 

diminuiu. 
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 D. Transporte de óleo de coco por navio de alto mar 

PERIGO  CAT.  
PROBABILIDA

DE  
GRAVIDADE  

CLASSE DE 

RISCO  
JUSTIFICAÇÃO  

LEGISLAÇÃO, NORMAS DO SETOR 

E/OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
MEDIDA DE CONTROLO   OBSERVAÇÕES  

Contaminação durante o 

transporte 

        

- Contaminação por cargas 

anteriores presente nas 

cisternas ou condutas 

Q Média  Média 3  Os navios de alto mar que transportem 

óleos e gorduras comestíveis para a 

UE têm, no mínimo, de cumprir o 

requisito de as cargas imediatamente 

anteriores transportadas terem sido um 

género alimentício ou um produto 

incluído na lista de cargas anteriores 

aceitáveis da UE, nos termos da 

Diretiva 96/3/CE. 

A Diretiva 96/3/CE (derrogação ao 

Regulamento (CE) n.º 852/2004) 

exige a verificação de cargas 

anteriores.   

 

 

Os contratos da FOSFA obrigam o 

vendedor a informar o comprador 

sobre as três cargas anteriores 

aquando do transporte marítimo de 

óleos e gorduras. 

 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para 

ou dentro da UE da FEDIOL 

(Ref. 14COD152) (incluindo os 

procedimentos operacionais da 

FOSFA). 

Certificado FOSFA de 

conformidade, limpeza e 

adequação das cisternas do 

navio emitido por um membro 

superintendente da FOSFA. 

Certificado combinado 

FOSFA (combined Masters 

certificate) assinado pelo 

capitão/primeiro oficial ou 

declaração equivalente 

assinada pelo proprietário do 

navio ou por um agente 

autorizado, aplicável antes de 

qualquer carregamento ou 

transferência de carga. 

 

       Utilização de condutas 

dedicadas para carga e 

descarga. 

 

- Contaminação por produtos 

de limpeza  

Q Baixa  Elevada 3 Normalmente, o setor marítimo cumpre 

os códigos de boas práticas. 

 Verificar o diário de bordo do 

navio.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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Solvente do revestimento Q Baixa Elevada 3 Solventes de revestimentos virgens 

migram para o óleo e podem acabar 

nos destilados de ácidos gordos 

durante a refinação 

 Utilizar cisternas de aço 

inoxidável ou, caso sejam 

utilizadas cisternas com 

revestimento virgem, não 

utilizar os destilados de 

ácidos gordos na alimentação 

animal. 

 

Fluidos térmicos de 

equipamento avariado 

Q Baixa Elevada 3 É possível que ainda sejam utilizados 

fluidos térmicos tóxicos. No entanto, 

devido às temperaturas de 

aquecimento relativamente baixas 

aplicadas durante o transporte, a 

probabilidade de fuga do fluido térmico 

para o produto é baixa. 

Código de práticas para o transporte 

de óleos e gorduras a granel para 

ou dentro da UE da FEDIOL 

(incluindo os procedimentos 

operacionais da FOSFA). 

Se tiverem sido utilizados 

fluidos térmicos, a empresa 

de transporte do óleo tem de 

apresentar documentação 

sobre possíveis perdas 

líquidas e análises em 

conformidade, se necessário. 

Recomenda-se a utilização de 

aquecimento por água e 

vapor. 

Óleos hidráulicos de 

bombas portáteis avariadas 

Q Baixa Elevada 3 Os óleos hidráulicos de bombas 

portáteis podem ser tóxicos. 

 A utilização de bombas 

portáteis com separação clara 

entre o motor hidráulico e a 

bomba. Caso contrário, têm 

de ser utilizados óleos 

hidráulicos de qualidade 

alimentar. 

No caso de falha da junta 

estanque, os motores 

hidráulicos ligados diretamente 

à bomba permitem fugas 

indesejáveis de óleo hidráulico 

para o óleo vegetal. 

Adulteração com óleo 

mineral 

 Baixa Elevada 3 A adulteração com óleos minerais 

ocorreu nos países de origem. O 

controlo foi reforçado e a probabilidade 

de ocorrência de adulteração diminuiu. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20C%C3%B3digo%20de%20pr%C3%A1ticas%20para%20o%20transporte%20de%20%C3%B3leos%20e%20gorduras%20a%20granel%20para%20ou%20dentro%20da%20UE.pdf
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10. Anexo - Requisitos mínimos de monitorização aplicáveis ao 

setor dos óleos vegetais e farinhas proteicas 

1. Plano de monitorização de oleaginosas, óleos vegetais e subprodutos 

Os participantes no sistema EFISC devem aplicar o plano de monitorização 

descrito no Código da EFISC, ponto 4.4.3.  

Caso os dados disponíveis sejam insuficientes para realizar uma 

avaliação dos riscos, são aplicáveis os requisitos mínimos de 

monitorização seguintes. O número mínimo total de análises dependerá dos 

volumes (em toneladas) de matérias-primas para alimentação animal fabricadas 

num  local, como indicado nos quadros abaixo. 

Quadro A. Oleaginosas, bagaço, farinhas, cascas e lecitinas 

Produção anual em 

toneladas/Parâmetro 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoxina B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxina 4 6 8 

PCB sob a forma de 

dioxina 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonelas 52 52 52 

Metais pesados (Pb, 

As, Hg, CD) 

4 6 8 

Pesticidas (em 

sementes) 

4 6 8 

Pesticidas (em 

farinhas) 

4 6 8 

 

* Os produtos seguintes apresentam um risco acrescido de formação de 

aflatoxinas: semente de algodão, amendoim, bagaço de amendoim, amendoim 

extratado, copra seca, bagaço de copra, copra extratada e bagaço de noz.  É 

necessária uma série de análises adicionais (ver quadro C). 
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Quadro B.  Número de análises por produção anual em toneladas, num 

mesmo local, de óleos e gorduras para alimentação animal (brutos, 

refinados ou protegidos no rúmen) e seus subprodutos 

Produção anual em 

toneladas/Parâmetro 

<100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioxina* 8 10 12 

PCB sob a forma de 

dioxina* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Níquel** 4 6 8 

Pesticidas 4 6 8 

HAP (BaP) 4 6 8 

 

* Plano de controlo para testes de dioxinas em destilados de ácidos gordos, 

destilados de ácidos gordos de palma, deodestilados hidrogenados, pastas de 

neutralização e óleos ácidos e óleo de coco bruto (ver o Código de práticas para 

a prevenção e redução da contaminação por dioxinas da FEDIOL). 

**Análise a efetuar apenas quando o níquel é utilizado no processo de fabrico. 

Não estão previstas análises às micotoxinas em óleos e gorduras vegetais, 

exceto no óleo de coco bruto: ver quadro C. 

Quadro C.  Número de análises adicionais à aflatoxina B1 por local/ano 

Produção anual em 

toneladas/Parâmetro 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoxina B1 12 16 24 
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