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RESUMO 

 

O presente artigo tem como escopo analisar o fluxo de produção sem setup no 
processo produtivo do farelo de soja convencional e transgênica sem que haja 
contaminação por organismos geneticamente modificados buscando estabelecer os 
pontos críticos de contaminação para produção de farelo convencional (não OGM), 
determinando ações necessárias para garantir que não ocorra contaminação 
durante o processo, desde o recebimento de matéria-prima, beneficiamento, 
industrialização e expedição de produto acabado, analisando também quais as 
providências que devem ser tomadas caso haja contaminação em alguma das 
etapas do processo. A metodologia foi desenvolvida utilizando como base as 
pesquisas bibliográficas e também por meio de pesquisa exploratória e descritiva. O 
trabalho tem como objeto a pesquisa aplicada, pois foram utilizados dados de 
pesquisa básicos para aplicação em uma situação concreta de processamento de 
grãos. A forma de abordagem utilizada foi por meio de pesquisa qualitativa. O 
estudo da problemática foi realizado com base na empresa denominada LAR - 
Unidade Industrial de Soja. Está sediada em Céu Azul no estado do Paraná na Rua 
Curitiba, nº 600, possui complexo industrial que ocupa uma área total de 16.000 m². 
A análise se baseou nos pontos críticos de controle para não haver contaminação do 
farelo convencional em seu processo produtivo. Conclui-se que é possível produzir 
farelo de soja convencional e transgênico utilizando os mesmos equipamentos sem 
setup e sem que haja contaminação do farelo convencional por organismos 
geneticamente modificados (OGM’s).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como escopo analisar o fluxo de produção sem setup 

no processo produtivo do farelo da soja convencional e transgênica sem que haja 

contaminação por organismos geneticamente modificados. 

Para melhorar a compreensão do assunto tratado, citam-se alguns pontos 

importantes objeto do presente estudo que foram objeto de analise no decorrer do 

desenvolvimento deste trabalho. Torna-se muito importante a agregação de valores 

na cadeia produtiva, tanto no aspecto mercadológico e satisfação dos clientes, 

quanto na capacidade competitiva da empresa perante seus concorrentes, sendo a 

redução de custos um fator vital para atingir a eficácia dessas ações e sobrevivência 

da organização. 

Soja transgênica é um termo genérico referente à soja que contêm um ou 

mais genes transferidos a partir do processo de transformação genética. Suas 

características variam de acordo com o gene que lhe foi introduzido. 

São considerados organismos geneticamente modificados (OGM), todo 

organismo cujo material genético (DNA/RNA) tenha sido modificado por qualquer 

técnica de engenharia genética, envolvendo atividade de manipulação de DNA/RNA 

recombinante, mediante a modificação de segmentos de DNA/RNA natural ou 

sintético que possa multiplicar-se em uma célula viva. (AZEVEDO, FUNGARO, 

VIEIRA, 2000)  

Conforme leciona Costa et al (2007, p. 328): 

 

A tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética permite a 
transferência de genes de um organismo para outro, mesmo se distantes na 
cadeia evolucionária, o que seria impossível através do cruzamento 
convencional. Como resultado, obtém-se um organismo geneticamente 
modificado (OGM), também denominado organismo transgênico, que irá 
conter uma ou mais características modificadas codificadas pelo gene ou 
pelos genes introduzidos.  

 

A transgenia pode tornar a soja mais resistente a herbicidas, inseticidas ou 

introduzir alto teor de ácido oléico, açúcar e proteínas. 

Não é possível detectar diferenças visuais no grão da soja e na planta sob 

condições normais. Assim, por exemplo, uma variedade transgênica resistente a 



 
 

inseticidas ou herbicidas só irá demonstrar esta diferença depois da aplicação do 

produto. 

 As vantagens econômicas da implantação desta tecnologia poderiam se 

dividir entre os vários grupos da economia brasileira, como o fazendeiro, seus 

provedores e o consumidor em geral, ou seja, com a redução de custos de 

produção, poderia, por exemplo, diminuir o preço de derivados de tal cultura, deste 

modo o consumidor final também poderia ser beneficiado. 

Com a tecnologia dos transgênicos são esperados benefícios para os 

produtores, tais como: redução do custo de produção, facilidade no manuseio da 

plantação (controle de ervas daninhas e insetos) e o aumento de produtividade. 

Ademais disto, a segunda geração de plantas transgênicas pode trazer 

qualidade diferenciada, tais como: soja com óleo de melhor qualidade, soja com 

maior teor de açúcar e com melhor composição de proteínas. 

Os riscos da transgenia tanto para a saúde humana quanto para o meio 

ambiente dependem do gene que foi introduzido na planta, sendo que até o 

momento não existem dados científicos que comprovem influência positiva ou 

negativa desta soja na saúde humana. 

Sendo assim a intenção do presente artigo é estabelecer os pontos críticos 

de contaminação para produção de farelo não OGM (convencional), determinando 

ações necessárias para garantir que não ocorra contaminação durante o processo, 

desde o recebimento de matéria-prima, beneficiamento, industrialização e expedição 

de produto acabado. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

2.1 QUALIDADE 

 

A qualidade consiste em um termo popularmente conhecido e de uso 

comum, desta forma independente da definição proposta, deve ser considerada a 

noção intuitiva que se tem a respeito de qualidade e por tratar-se de questão 

cotidiana das pessoas não se pode limitar e identificar seu significado com precisão. 



 
 

De um modo geral várias são as abordagens conceituais utilizadas para 

precisar o termo qualidade, e em geral todas confluem para o ajuste do produto à 

demanda que irá satisfazer. (PALADINI, 2008) 

Outro conceito técnico capaz de definir qualidade é a capacidade e 

características de um produto que dão suporte à sua capacidade de satisfazer 

requisitos especificados ou necessidades implícitas. E ainda, têm-se como qualidade 

um produto ou serviço livre de deficiências ou defeitos. 

 

2.1.1 Gestão de Qualidade  

 

Por sua vez a gestão da qualidade compreende igualmente um grande 

número de conceitos, assim lista-se de forma breve algumas destas definições. 

Segundo Walker a gestão de qualidade é uma filosofia e um conjuntos de 

métodos empregados na organização que possui como escopo a melhoria de 

produtos e serviços oferecidos. (WALKER apud PALADINI, 2008) 

Para Juran e Gryna consiste em extensão do planejamento dos negócios de 

determinada indústria para incluir o planejamento da qualidade. (JURAN E GRINA 

apud PALADINI, 2008) E ainda para Rau a gestão de qualidade é a melhoria 

continua de todas as atividades. (RAU apud PALADINI, 2008) 

 

2.1.2 Estratégias Gerais 

 

 Para classificação das estratégias de gestão de qualidade, tomam-se por 

base os conceitos acima enumerados. 

Como filosofia, a gestão de qualidade é estratégia ligada à concepção e 

natureza das ações voltadas à produção da qualidade. 

Tratando-se de conjunto de métodos, envolve ferramentas destinadas a dar 

forma às suas ações, tais ferramentas podem estar ligadas à redução de custos, 

processos de análises de problemas para criar possibilidades de soluções, sendo 

que dentre estes métodos destacam-se as ações de planejamento. 



 
 

E como melhoria contínua a gestão de qualidade busca definir a melhor 

forma de executar ações de produção, partindo de situações já existentes e 

buscando seu aprimoramento. 

Deve-se esclarecer que a gestão de qualidade consiste em processo único, 

suas estratégias, mesmo que englobem diferentes situações e elementos, guardam 

a mesma filosofia de operação e unicidade de objetivos. (PALADINI, 2008) 

 

2.2 FLUXO DE PROCESSO 

 

Para alcançar um aumento de assertividade por meio da padronização de 

atividades, mapeamento do fluxo de processo e possibilitar o alcance da redução de 

erros, deve-se estabelecer um fluxo de processo de atividades que gerem dados e 

informações que sejam relevantes por meio das descrições, procedimentos e 

funções definidas nos processos. 

Os gestores da atualidade por vezes executam apenas de maneira razoável 

seu trabalho por falta de seguirem uma metodologia adequada e um plano diretor 

que proporcione visão mais ampla e integrada. Sendo assim, necessita-se buscar 

ferramentas e opções dentro da organização, além de métodos para organizar os 

procedimentos do dia-a-dia e estabelecer o fluxo de informações. Pode-se utilizar o 

fluxograma de atividades. (OLIVEIRA, 2004, p. 220) 

De acordo com Oliveira (2004, p. 253) “fluxograma é a representação gráfica 

que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as 

operações, os responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidos no processo”. 

O objetivo do fluxograma é mapear o processo, mostrando como ocorre em 

uma sequência lógica, permitindo assim a visualização das atividades envolvidas 

que irão resultar em um trabalho final. Pode-se analisar de maneira mais específica 

e detalhada, exemplificando suas ações, ou então de maneira mais resumida, 

exemplificando as atividades desenvolvidas amplamente.  

Desta forma tal ferramenta é utilizada pelos gestores organizacionais para 

apresentar os procedimentos operacionais da organização, “visando a propriedade 

do conhecimento, a sua racionalização e ao seu monitoramento”. (CARREIRA, 

2009, p. 101).  



 
 

Em sua aplicação no contexto organizacional o fluxograma apresenta muitas 

vantagens, pois possibilita uma conferência real do funcionamento dos componentes 

do método administrativo, apresenta a filosofia da administração, propicia uma 

leitura mais rápida da estrutura organizacional facilitando a identificação dos pontos 

fracos e fortes dos métodos administrativos. (CHINELATO, apud MORAES, 2013) 

Entretanto, como outros métodos o fluxograma também apresenta 

desvantagens, o que segundo Moraes (2013, p. 5) “sempre devem ficar registrados 

para que em um próximo projeto tenha visão do que pode vir a ocorrer”. 

Uma dessas desvantagens pode ser a dificuldade do desenho e alterações, 

dependendo da complexidade da atividade descrita. (MORAES, 2013). 

Através dos argumentos expostos nota-se que o fluxograma é uma 

ferramenta de suma importância para entender e verificar as atividades envolvidas 

em um processo operacional. 

 

2.3 CONTAMINAÇÃO CRUZADA 

 

A contaminação se dá quando determinado produto demonstra substância 

ou agente estranho, de origem biológica, química ou física indesejável para o 

mesmo, que pode ser nocivo à saúde e meio ambiente.  

Já a contaminação cruzada ocorre quando há uma mistura entre produtos 

diferentes e podem acontecer durante o processo produtivo, no armazenamento, por 

pessoas, produtos ou mesmo através de equipamentos contaminados. 

Nas palavras de Maria Cecília Brito, diretora da agência nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa, 2009) “esse tipo de contaminação pode acontecer por 

meio da transferência de micro-organismos de um alimento ou superfície por meio 

de utensílios, equipamentos ou do próprio manipulador”. 

Para evitar possíveis contaminações durante o processo produtivo, deve-se 

estar atento ao método da sequência de produção, desde a armazenagem do 

produto nos silos, até o seu processamento na planta produtiva. Como o 

processamento do farelo da soja é sem setup de produção, a confirmação de 

produto conforme ou não conforme se dá através de análise qualitativa. 



 
 

Nos procedimentos operacionais referentes ao processo de produção e 

demais atividades inerentes ao processo são previstos os procedimentos possíveis 

para prevenção da contaminação cruzada, da mesma forma os pontos críticos são 

avaliados com a frequência necessária e são geram-se instruções de medidas 

corretivas e preventivas. (RIBEIRO, 2009) 

 

2.4 IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE CUSTOS 

  

Segundo Martins (2003) refere-se a custos como gasto relativo à bem ou 

serviço utilizado na produção de outros bens e serviços, ou seja, o valor dos 

insumos usados na fabricação dos produtos de uma empresa. Salienta-se que o 

custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no 

momento da utilização dos fatores de produção (bens e serviços) para fabricação de 

um produto ou execução de um serviço. 

Sabe-se que toda organização, independente do tamanho, deve realizar a 

contabilidade dos custos de uma maneira geral. Envolvem-se as perdas, as 

probabilidades de um aumento lucrativo, a contagem do lucro referente às 

mudanças que o mercado sofre, podendo ser tanto para bem quanto para mal essas 

mudanças. Sendo assim, a redução de custos é de suma importância para um 

melhor desenvolvimento da organização, com intuito de maximizar lucros e manter a 

competitividade num mercado que a cada dia se torna mais disputado. 

Reduzir custos geralmente é uma tarefa desagradável. Existe até aquela 

frase popular: “Estão fazendo economia de palitos”. Contudo, uma pequena redução 

nos custos de uma empresa é capaz de gerar grande impacto sobre o lucro auferido. 

Como por exemplo: se uma empresa com vendas de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

e custos totais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) gera um lucro de R$ 

5.000,000 (cinco mil reais). Se houver uma redução de 3% nos custos; em vez de 

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), teremos R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 

reais) de custos, o que vai gerar um lucro de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em vez dos 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anteriores. Na hipótese supramencionada a variação 

do lucro foi de 60%. A redução de 3% nos custos resultaria em um aumento de 60% 

no resultado líquido da empresa.  



 
 

São diversas as formas possíveis de redução de gastos da organização, 

como por exemplo: a redução no consumo de água, energia e papel, diminuição nos 

desperdícios dos insumos e recursos utilizados no processo produtivo, eliminação 

de retrabalhos, evitar gargalos, dentre outras maneiras que podem ser eficazes para 

a redução dos custos e consequentemente aptas a produzir maximização dos lucros 

almejados. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo foi desenvolvido utilizando como base pesquisa 

bibliográfica e também pesquisas exploratória e descritiva. 

Tartuce (2006) aponta que a metodologia científica consiste em método e 

ciência. Método (do grego methodos; methodos significa, literalmente, “caminho para 

chegar a um fim”) desta forma metodologia é o estudo do método, em outras 

palavras, é o conjunto de procedimentos determinados para realizar uma pesquisa; 

científica deriva de ciência, a qual compreende uma série de conhecimentos 

precisos e metodicamente ordenados em relação a determinado domínio do saber.  

Assim, conclui-se que metodologia científica é o estudo lógico e sistemático 

dos métodos adotados nas ciências, seus fundamentos, validade e relação com as 

demais teorias científicas.  

Conforme Gil (2002, p. 29) “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base 

em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos”. 

A pesquisa exploratória nas palavras de Gil (2002) tem por finalidade 

proporcionar ao aluno o conhecimento da área de estudo no qual está interessado, 

ajudando o autor a ficar mais familiarizado com o problema, e assim formular suas 

hipóteses de maneira clara e precisa. 

Para Andrade (1999), a pesquisa exploratória proporciona maiores 

informações sobre determinado assunto, facilitando a formulação de hipótese e 

através dessa pesquisa avalia-se a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa.  



 
 

A pesquisa descritiva segundo Andrade (1999) são fatos observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados sem que o autor manipule ou 

interfira nas informações coletadas. 

Seguiram-se as normas da Faculdade Sul Brasil (FASUL) que utiliza como 

base as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) todo o texto 

descrito no presente artigo conta com a citação quando houve cópia de referências 

bibliográficas. 

 

3.1 DETALHAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho tem como objeto a pesquisa aplicada, pois foram 

utilizados dados de pesquisa básicos para aplicação em uma situação concreta de 

processamento de grãos. 

A forma de abordagem utilizada foi por meio de pesquisa qualitativa, e o 

objetivo foi a pesquisa exploratória que foi realizada através de pesquisas 

bibliográficas e estudo de campo. 

 

3.2 LOCAL DE COLETA DE DADOS 

 

A empresa denomina-se LAR - Unidade Industrial de Soja. Está sediada em 

Céu Azul no estado do Paraná na Rua Curitiba, nº 600, Parque Industrial e possui 

complexo industrial que ocupa uma área total de 16.000 m².  

 

4 DESENVOLVIMENTO 

  

4.1 PRODUÇÃO DE FARELO DE SOJA CONVENCIONAL 

 
 

Figura 1 - Fluxograma das tarefas  
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Fonte: Produzido pelo autor, 2015. 

 

  

Inicia-se a produção utilizando soja convencional, com o processamento 

contínuo de uma quantidade mínima de 2.000 (duas mil) toneladas de soja 

convencional para descontaminar a planta. O farelo produzido neste período é 

armazenado na estrutura de farelo transgênico. 

A coleta e análise têm início depois de decorridos duas horas do início de 

descontaminação da planta. Após a manutenção anual, onde todo o processo 

produtivo (planta) é limpo, retirada toda soja e farelo e dessolventizado (injeção de 

vapor) a extração, não se faz necessário processar 2.000 (duas mil) toneladas de 

soja convencional para descontaminar a planta caso não tenha sido utilizado soja 

transgênica após o início da produção. Efetua-se a análise qualitativa em farelo. 

 Se após descontaminação da planta, ou durante a produção de farelo 

convencional for detectada a presença de farelo (OGM), é realizado tratamento de 

não conformidade. 

A armazenagem do farelo convencional é feita separadamente em local pré-



 
 

estabelecido, limpo, descontaminado e identificado. Efetuam-se coletas e análises 

para acompanhamento. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS 

 

Figura 2 – Determinação de pontos críticos. 
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Fonte: Produzido pelo autor, 2015. 

 

4.2.1 Balança / Recepção 

 

Na balança ou recepção do farelo, alguns são os fatores que podem 

ocasionar contaminação, conforme abaixo se descreve. 

A não detecção de OGM devido a problemas no Kit qualitativo utilizado para 

classificar a matéria-prima. 

Descarga de matéria-prima OGM na estrutura destinada á matéria-prima não 

OGM. 

 

 

 

 

 



 
 

4.2.2 Saídas dos Silos 2 e 3 

 

Nas saídas dos silos 2 e 3 os fatores capazes de gerar contaminação são a 

contaminação da matéria-prima devido à utilização do mesmo equipamento de 

transporte na saída dos silos para alimentação do processamento industrial. 

A ausência de zelo na entrada do túnel dos silos 1 e 2 que deve ser 

mantidos fechados, para impedir o acesso de pessoas de outro setor, com objetivo 

de eliminar a possibilidade de alguém de outro setor abrir alguma válvula de saída 

do silo 3, que armazena a soja transgênica. 

O cuidado também é necessário na troca de silo, ou seja, no início do 

processamento de soja convencional, é necessário garantir o fechamento das 

válvulas (gavetas) de saída de soja do silo 3. 

Após o início de produção com soja convencional, realiza-se análise de 

transgenia em soja, é coletada amostra de soja na correia transportadora que 

alimenta a balança. O monitoramento pode garantir a não contaminação de soja 

através do transportador.  

 

4.2.3 Processamento Industrial 

 

Durante o processamento industrial os pontos críticos são a contaminação 

da matéria-prima com “resíduo” de soja e farelo. 

Enquanto ocorre o processamento de farelo convencional (não OGM), não é 

permitida a adição de qualquer espécie de resíduo ao processo como, varreduras. 

Esse material deve ser coletado, acondicionado e identificado como reprocesso. 

Portanto, resíduos serão reprocessados quando estiver produzindo matéria OGM. 

 

4.2.4 Troca de Armazém de Farelo 

 

Na troca de armazém de farelo a contaminação pode ocorrer por 

contaminação de farelo com “resíduo” na saída do elevador de alimentação dos 

armazéns. Ou ainda se no horário de troca de armazém, passar farelo convencional 

pelos transportadores que alimentam o armazém 6 (não OGM), durante 



 
 

aproximadamente 30 (trinta) minutos e enviar este farelo para a estrutura de 

expedição de farelo OGM. 

 

4.2.5 Expedição de Farelo 

 

Nesta etapa da produção os fatores que causam risco de contaminação são 

a contaminação do caminhão, contaminação das tulhas, havendo necessidade de 

utilizar as tulhas de farelo OGM para expedição de farelo não OGM, efetuar limpeza 

e descontaminação das estruturas. 

 

4.3 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DO FARELO DE SOJA CONVENCIONAL 

 

Para produção de farelo convencional a matéria prima (soja) é retirada do 

silo Nº2 com aberturada bica do mesmo, e fechamento da porta de acesso às bicas 

com cadeado para restringir o aceso ás bicas de silo, permitindo que só o operador 

possa alterar a produção. 

Certifica-se que a bica do silo 3 está totalmente fechada para evitar a 

contaminação de matéria prima por soja transgênica. 

A matéria prima é pesada na balança de fluxo contínuo, para saber quantas 

toneladas estão sendo processadas. Então a soja segue para o moinho quebrador, 

que quebra o grão de soja em oito partes.   

A soja quebrada vai para coluna de ar onde é retirada a casquinha por um 

sistema de exaustores; a casquinha passa nas peneiras TML para retirar os pedaços 

de soja que os exaustores arrastarem. Esta casca vai para o moinho onde é moída e 

enviada para a peletização onde é armazenada e então estará pronta para a 

expedição. 

A soja descascada é cozida a 70º nos cozinhadores de soja, após cozida é 

laminada nos laminadores em uma espessura de 0.27mm. 

 A lâmina de soja vai para o expander onde é transformada em uma massa 

úmida e quente, à temperatura aproximada de 110º. Esta massa segue para o 

resfriador baixa a temperatura para cerca de 60°. 



 
 

A massa resfriada é levada ao extrator onde é retirado o óleo através de um 

banho de solvente (exano). O óleo extraído é degomado nas centrifugas e 

armazenado nos tanques de óleo convencional nºs1 e 2. Depois da extração sobram 

no máximo 0.80% de óleo na massa de soja. 

Esta massa vai para o DT (desolventisador e tostador) onde sua temperatura 

é elevada para 80º e o solvente evapora totalmente ao mesmo tempo em que o 

farelo é tostado devido á alta temperatura.  

O farelo vai para o secador 13 onde é secado a 12.5 % de umidade com 

vapor de camisa. 

O farelo seco é resfriado e segue para a peletização e depois para o 

armazém nº6 onde fica estocado até o momento em que a expedição retira do 

armazém para levar até as caixas da expedição destinadas ao farelo convencional 

para que seja carregado a granel, mas antes a carroceria dos caminhões deve ser 

higienizada para evitar a contaminação cruzada. 

 

4.4 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DO FARELO DE SOJA TRANSGÊNICO (OGM) 

 

Para produção de farelo transgênico a matéria prima (soja) é retirada do silo 

nº3 abrindo a bica do mesmo. A matéria prima é pesada na balança de fluxo 

contínuo, para saber quantas toneladas estão sendo processadas. 

A soja segue para o moinho quebrador, que quebra o grão de soja em oito 

partes, a soja quebrada vai para coluna de ar onde é retirada a casquinha por um 

sistema de exaustores. 

 A casquinha passa nas peneiras TML para retirar os pedaços de soja que 

os exaustores arrastarem. Essa casca vai para o moinho de casca onde é moída e 

enviada para a peletização onde é armazenada e está pronta para a expedição. 

 A soja descascada é cozida a 70º nos cozinhadores de soja, a soja cozida é 

laminada nos laminadores em uma espessura de 0.27mm. 

 A lâmina de soja vai para o expander onde é transformada em uma massa 

úmida e quente (110º). 

 Essa massa segue para o resfriador de massa expandida que baixa a 

temperatura para 60°.  



 
 

 A massa resfriada é levada ao extrator onde é retirado o óleo através de um 

banho de solvente (exano). 

 O óleo extraído é degomado nas centrifugas e armazenado no tanque de 

óleo transgênico Nº4. 

 Depois da extração sobram no máximo 0.80% de óleo na massa de soja. 

 Essa massa vai para o DT (desolventisador e tostador) onde sua 

temperatura é elevada á 80º e o solvente evapora totalmente e ao mesmo tempo o 

farelo é tostado devido a alta temperatura.  

O farelo vai para o secador nº 13 onde é secado a 12.5 % de umidade com 

vapor de camisa. 

O farelo seco é resfriado e segue para a peletização e depois para o 

armazém nº4 onde fica estocado até o momento que a expedição retira do armazém 

para levar até as caixas da expedição destinada a farelo convencional para que seja 

carregado a granel, mas antes a carroceria dos caminhões deve ser higienizada 

para evitar a contaminação cruzada. 

 

4.5 HIGIENIZAÇÕES DA ESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS 

 

 As estruturas que serão utilizadas para o armazenamento da matéria prima 

ou do farelo não OGM devem ser higienizados previamente.  

 Esta higienização deve ser feita passando ar comprimido no teto e nas 

paredes até que se eliminem todos os resíduos do produto que estava depositado 

nesta estrutura, depois de duas horas a poeira vai ter decantado e o piso deve ser 

varrido com vassoura e esse resíduo deve ser descartado. 

Tal processo deve ser realizado quando uma estrutura que armazena 

produto transgênico vai passar a ser utilizada para armazenar produto não OGM. 

 Quando uma estrutura que armazena produto não OGM vai passar a ser 

utilizada para armazenar produto transgênico essa higienização não é necessária. 

 Nos equipamentos da indústria que podem vir a ser ponto de contaminação 

por armazenar pó na sua estrutura interna, a higienização deve ser feita com a 

fábrica em funcionamento uma hora antes do início da produção de farelo não OGM, 

com ar comprimido. 



 
 

A higienização é feita da seguinte maneira: Abrem-se as portas de visita dos 

equipamentos e com o jato de ar comprimido derruba-se na produção a poeira que 

esta presa na parte interna dos equipamentos. Essa higienização deve ser feita nos 

seguintes equipamentos: balança de fluxo, quebradores, laminadores. 

Os funcionários que forem executar essas tarefas devem estar utilizando os 

seguintes equipamentos de proteção individual: mascara respiratória para pó, 

óculos de proteção, botas, uniformes e sinto de segurança para quem for trabalhar 

em altura superior a dois metros. 

 

4.6 FARELO DE SOJA CONVENCIONAL (NÃO OGM) 

 

Realiza-se amostra (soja) a cada uma (1) hora, na fita que alimenta a 

indústria. A cada intervalo de duas horas, quartear as amostras transformando-as 

em duas. Uma será utilizada para realizar análise qualitativa, através do Kit Trait, 

anotando no registro. A outra amostra deve ser identificada e reservada para 

formação da amostra que será enviada para análise de OGM por PCR. Ao final de 

cada lote (que será de no máximo 4.500 toneladas de soja), realizar um pool das 

amostras reservadas transformando-as em uma única amostra de 5 kg. Enviar está 

amostra para análise por PCR. 

Caso o resultado for positivo para uma amostragem realizada, durante o 

processamento ou descontaminação, deve-se abrir RA e realizar novamente análise 

para uma amostra menos representativa conforme o mesmo procedimento, porém 

contendo 100g de soja para aproximadamente 660 ml de água. Se para esta 

amostragem menos representativa o resultado for positivo, cancela-se a produção 

de convencional, se isso ocorrer durante a descontaminação da planta, reinicia-se a 

descontaminação. Sendo o resultado negativo para esta amostragem o produto é 

considerado convencional. Neste caso refaz-se a análise após uma hora. Também 

será considerado transgênico se obtiver três análises consecutivas positivas para 

uma amostragem de 150 gramas (1000 grãos), independente do resultado da 

amostragem de 100 gramas. 

Já se a análise por PCR apresentar resultado positivo, será aberto um 

relatório de falhas para investigação das causas. 



 
 

As contra amostras de farelo e soja deverão ser guardadas por 12 meses. 

 

4.7 TRATAMENTOS DE NÃO CONFORMIDADE DE PRODUTOS E MATERIAIS 

 

 

4.7.1 Não Conformidade com OGM - Durante o Processo 

  

Quando é identificada a não conformidade no farelo seguem-se uma série 

de etapas procedimentais, que se inicia com a mudança imediata do fluxo de farelo 

convencional para farelo transgênico (Armazém destinado para transgênico); 

E o farelo já armazenado deve ser monitorado através da realização de 

análises qualitativas da soja na fita que alimenta a indústria durante 3 horas 

consecutivas (três análises). No caso das análises na soja resultarem negativas, 

volta-se a realizar análise no farelo, e, se os resultados das próximas três análises 

(hora em hora) forem negativos para farelo muda-se o fluxo novamente para farelo 

convencional. Caso a análise do farelo apresente resultado positivo, mesmo que o 

resultado da soja seja negativo, mantem-se como farelo transgênico até que se 

obtenham três análises consecutivas para o farelo negativas; 

Caso alguma das análises da soja apresente resultado positivo, deve-se 

realizar a descontaminação do silo pulmão de soja, e, após esta descontaminação, 

se necessário retornar a produzir com soja convencional, no entanto, somente será 

considerado farelo como convencional se após 24 horas de operação (com mínimo 

de 1000 toneladas) for evidenciado através de análise que o farelo está livre de 

OGM.  

Se a não conformidade for detectada através de análise por PCR, deve-se 

abrir um relatório de falhas para investigação das causas e tomadas de ações. 

Já quando a não conformidade for identificada na matéria prima (na fita que 

alimenta a indústria avisa-se imediatamente o líder de produção e operacional para 

que seja alterada imediatamente a produção de farelo para transgênico. Interrompe-

se o fluxo de soja para o silo pulmão de soja convencional e é realizada a 

identificação da contaminação para averiguar se está somente no silo ou em outras 

estruturas anteriores. Após referida identificação descontaminam-se as estruturas 

necessárias. 



 
 

Antes de reiniciar o fluxo de soja para o silo pulmão (descontaminado), deve-

se realizar análise qualitativa de OGM de hora em hora até obter três resultados 

consecutivos negativos. Neste período manter o fluxo para o silo de soja 

transgênico. Obtendo-se três resultados negativos poderá voltar a armazenar soja 

convencional no silo destinado a esta finalidade. 

Se logo após a descontaminação optar-se em voltar a produzir farelo 

convencional, deve-se descontaminar a planta, utilizando soja convencional por um 

período de 24 horas (mínimo de 1000 toneladas). Neste período considerar a 

produção como farelo transgênico. Após este intervalo deve-se realizar análise 

qualitativa no farelo e somente mudar o fluxo para farelo convencional se for 

evidenciado através de análises três resultados consecutivos (3 horas) negativos. 

Verifica-se que este intervalo é menor do que quando há necessidade de mudança 

de produção de transgênico para convencional, pois, neste caso o nível de 

contaminação é menor, porém, se houver necessidade de utilizar soja transgênica, a 

descontaminação deve ser efetuada. 

No caso de a não conformidade ser detectada através de análise por PCR, 

deve-se abrir um relatório de falhas para investigação das causas e tomadas de 

ações. 

 

4.7.2 Não Conformidades com OGM Após a Produção 

 

Detectada a não conformidade, deve-se abrir RF para tratamento, então 

entra-se em contato com a Cert ID, informando a detecção da não conformidade.  

Sendo a contaminação Inferior a 0,9 %, deve-se monitorar o farelo expedido, 

efetuando análises qualitativas de cada carga. É feita a coleta de cinco amostras em 

cada carga, transformando-a em uma única amostra, realiza-se análise de OGM 

para farelo. Obtendo-se resultado negativo para o teste, a carga deve ser liberada. 

A disposição das cargas que apresentarem resultado positivo será dada pelo 

líder operacional ou do gerente da unidade. 

Já se a contaminação for superior a 0,9 % deve-se realizar a rastreabilidade 

do produto, para verificar se já houve farelo expedido. Então efetuam-se o 

monitoramento das cargas expedidas. 



 
 

 

4.7.3 Tratamento de Produto Armazenado 

 

O tratamento do produto armazenado é realizado com o monitoramento das 

cargas expedidas. Deve-se coletar 10 amostras para cada célula de produto no 

armazém. Posteriormente as amostras devem passa por homogeneização, 

transformando-as em uma amostra para cada célula. Cada amostra passa por uma 

análise, através do Kit qualitativo.  

Deve ser considerado como farelo OGM, o farelo correspondente a célula 

que apresentar resultado positivo para a análise qualitativa. (Este produto deve ser 

expedido separadamente, como farelo OGM). 

As amostras de farelo das células que apresentaram resultado negativo 

devem ser homogeneizadas e encaminhadas para análise via PCR. 

O monitoramento das cargas expedidas será encerrado, somente se não 

houver célula que tenha apresentado resultado positivo e, se o novo resultado da 

análise via PCR tiver limite de detecção inferior a 0,1 %. 

 

4.7.4 Tratamento de Produto Expedido 

 

Após a expedição do produto, se houver detecção de contaminação, 

informa-se o cliente sobre mesma e solicita-se a suspensão do consumo deste 

produto. 

Deve-se expedir nova quantidade de farelo para o cliente, monitorando as 

cargas. Coletam-se amostras do farelo no cliente e são realizadas análises, através 

do Kit qualitativo. 

Obtendo resultado negativo, deve-se liberar o uso deste produto. Caso 

obtido resultado positivo, deve-se verificar se o cliente pode consumir este produto. 

Informa-se também à área comercial sobre o destino do produto não 

conforme. Se não for possível que o cliente consuma este produto, deve-se efetuar a 

recolha do mesmo. 

Contudo, se o produto já foi consumido pelo cliente, é necessário que a área 

comercial (operador de mercado) efetue a negociação junto ao cliente. 



 
 

 

4.8 AÇÕES CORRETIVAS NO CASO DE SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO COM 

OGM PARA MATÉRIA PRIMA (SOJA) OU PRODUTO (FARELO) 

 

 Quando a suspeita de contaminação ocorre na soja avisa-se imediatamente 

o responsável (líder de área) para proceder a paralisação imediata da descarga e 

beneficiamento. 

 Realizar teste qualitativo no lote de soja com suspeita de contaminação, 

caso confirmada a contaminação e a matéria prima ainda não estiver direcionada ao 

armazém ou processo, verifica-se a possibilidade de separação do lote contaminado 

e descontaminação da estrutura. 

Caso a matéria prima contaminada já tenha sido direcionada ao processo 

(indústria), realizam-se análises qualitativas na soja (fita entrada indústria). Caso o 

resultado dê positivo será necessário descontaminação do silo pulmão e indústria e 

o farelo deverá ser considerado transgênico. 

Se a matéria-prima contaminada tiver sido direcionada ao armazém, deverá 

ser avisado imediatamente a CERT ID para juntamente com a indústria avaliar o 

impacto da contaminação e tomar as ações necessárias. 

Se a suspeita de contaminação for no farelo deve-se avisar imediatamente o 

responsável (líder de área) para o fim de realizar análises qualitativas em vários 

pontos (uma análise por ponto) onde foi distribuído este farelo. Se o resultado das 

análises for negativo, expede-se o farelo como convencional, mas, caso se confirme 

a contaminação considera-se o farelo armazenado como transgênico e deve ser 

procedida limpeza da estrutura. 

Em sendo o farelo expedido (contaminado), entra-se em contato com a 

CERT ID para que a área comercial (operador de mercado) e indústria (gerência) 

possam tomar as ações necessárias em conjunto. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo buscou estabelecer os pontos críticos de Contaminação 

para produção de farelo não OGM (convencional), determinando ações necessárias 



 
 

para garantir que não ocorra contaminação durante o processo, desde o 

recebimento da matéria-prima até a expedição de produto acabado. 

Diante de todo exposto conclui-se que é possível produzir farelo de soja 

convencional e transgênico utilizando os mesmos equipamentos sem setup e sem 

que haja contaminação do farelo convencional por organismos geneticamente 

modificados (OGM’s).  

 Com o intuito de garantir a qualidade dos produtos finais sem a 

contaminação por OGM, deve-se seguir todas as ações de precaução e cuidados 

necessários de forma rigorosa durante todo o processo, principalmente nos pontos 

críticos de controle abordados durante o texto, para que não haja contaminação em 

nenhuma das etapas das atividades desenvolvidas. 

Para alcançar um aumento de assertividade por meio da padronização de 

atividades, mapeamento do fluxo de processo e possibilitar o alcance da redução de 

erros deve-se estabelecer um fluxo de processo de atividades que gerem dados e 

informações que sejam relevantes por meio das descrições, procedimentos e 

funções definidas nos processos. 
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