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Sobre a WRO



Sobre a WRO

O que é a World Renderers Organization (WRO)? 

A WRO representa a indústria de “rendering” em todo o mundo, como 
plataforma de intercâmbio, de educação e informação entre seus membros.

Fundada em 1999, a WRO representa seus membros em fóruns 
internacionais governamentais e organizações mundiais que debatem temas 
como produção de alimentos, de rações, saúde animal e humana e meio 
ambiente.

www.worldrenderers.net



Sobre a WRO
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Sobre a OIE
Estrutura e processo decisório



Sobre a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal)

O “Office International des Epizooties” em janeiro de 1924 foi criado para 
combater as doenças animais a nível global. 

Em maio de 2003 mudou seu nome para “Organização Mundial de Saúde 
Animal”, mas manteve sua sigla histórica OIE.

A OIE é a organização intergovernamental responsável por melhorar a saúde 
animal em todo o mundo, reconhecida como organização de referência pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e conta com 182 Países Membros
e 75 organizações internacionais. Possui Escritórios Regionais e sub-
regionais em todos os continentes.



Como funciona a OIE?

Todos os assuntos são definidos por votação: em Assembléia Geral Anual, 
Delegados designados por cada País Membro vota nos em cada assunto 
previamente trabalhado e discutido.

A OIE é gerida em uma Sede situada em Paris, sob a responsabilidade de um 
Diretor-Geral eleito pela Assembleia Mundial de Delegados, apoiado por 
Comissões de especialistas.

As Comissões desenvolvem propostas; os Delegados e Organizações avaliam 
e enviam comentários; a Assembleia Geral rejeita as propostas ou as aprova 
(resoluções); a Sede coordena e executa as resoluções.
www.oie.int



E as comissões da OIE?

- Terrestrial Animal Health Standard Comission (TAHSC) – Código da Saúde 
dos Animais Terrestres (TC) e o Manual de Teste Diagnóstico e Vacinas dos 
Animais Terrestres (TM);
- Aquatic Animal Health Standard Comission (AAHSC) – Código da Saúde dos 

Animais Aquáticos (AC) e o Manual de Teste Diagnóstico dos Animais 
Aquáticos (AM);
- Biological Standard Comission (BSO) – revisa todos os métodos 

laboratoriais, seleciona laboratórios de referência e promove padronização 
internacional metodológico;
- Comissão Científica (CS) – Avalia as solicitações do Membros de 

reconhecimento de seu status perante todas as doenças do TC e AC.
Essas comissões que geram as propostas a serem votadas!



As publicações da OIE

Os Códigos e Manuais agregam todas as resoluções acordadas em Assembléia Geral
www.oie.int/en/what-we-do/publications/



Revisão dos Capítulos da EEB
Ações da WRO e resultados



Histórico da revisão dos Capítulos de EEB

WRO 
Comments



Ações da WRO junto ao TAHSC

A WRO enviou comentários e solicitações de ajustes a todos os 5 relatórios referentes à 
revisão dos capítulos da EEB apresentados à consulta pelo TAHSC.

Na primeira e segunda revisão, a WRO/SAP realizou revisão técnica e enviou relatório ao 
TAHSC solicitando ajustes.

Na terceira revisão (relatório de fevereiro de 2021), a WRO:
- Gerou parecer técnico aos associados da WRO; e
- Enviou novo relatório técnico ao TAHSC solicitando ajustes; e 
- Realizou um “Call to Action” junto a todos membros da WRO, solicitando apoio 

das suas autoridades sanitárias veterinárias nacionais quanto aos entendimentos da WRO.



Ações da WRO junto ao TAHSC

Na quarta revisão (relatório de Setembro de 2021), o TAHSC informa que as propostas 
serão colocadas para votação na próxima Assembleia da OIE. A WRO:

- Gerou um novo parecer técnico aos associados da WRO;
- Realizou reunião virtual com todos os associados para explicar os riscos do texto 

proposto;
- Um Grupo de Trabalho (GT/EEB) foi criado com membros de Brasil, México, EUA, 

Canadá, França, Dinamarca, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia.



Ações da WRO junto ao TAHSC

Conclusão: Países de Risco Insignificante seriam submetidos a regras extremamente 
restritivas, que resultaram em condições desiguais de acesso ao comércio internacional 
de farinhas de bovinos. Exemplo de alteração proposta para País de Risco Insignificante:

*: os produtos são farinhas proteicas, alimentos, rações, fertilizantes, cosméticos, produtos farmacêuticos, incluindo biológicos ou 
dispositivos médicos,
**: “Novos MER Banidos” do Comércio Internacional

Regra atual Proposta de Setembro de 2021

Sem casos de 
EEB Clássica

Com caso de EEB 
Clássica Todos

Sem Restrições

Farinhas devem 
ser livres de 
bovinos nascidos 
antes do “feed
ban”

Produtos* devem ser livres de**:
- Íleo distal de bovinos de qualquer idade;
- crânio, cérebro, olhos, coluna vertebral e medula de bovinos que ao abate 
tenham mais de 30 meses de idade;
- bovinos nascidos antes da data que o risco para agentes da EEB dentro da 
população de bovinos tenha sido demonstrada como insignificante



Ações da WRO junto ao TAHSC

Como resultado, o grupo de trabalho da WRO:
- Realizou um segundo “Call to Action” junto a todos membros da WRO, 

solicitando apoio das suas autoridades sanitárias veterinárias nacionais quanto aos 
entendimentos da WRO.

- Enviou novo relatório técnico ao TAHSC solicitando ajustes, demonstrando 
tecnicamente os perigos para o comércio internacional de farinhas contendo bovinos e .

- Solicitou reunião virtual com o TAHSC.
- Reunião Virtual com o TAHSC realizada em Janeiro de 2022.



Ações da WRO junto ao TAHSC

Aguardamos a resposta do TAHSC

Em Março de 2022, foi publicado o quinto relatório (Fevereiro de 2022) e avaliado pelo 
GT/EEB da WRO:

- TAHSC confirma que esse relatório seguirá para votação na Assembléia Geral da 
OIE entre 24 e 27 de maio de 2022!



Ações da WRO junto ao TAHSC

O quinto relatório (Fevereiro de 2022) foi publicado e avaliado pelo GT/EEB da WRO 
- Quase a integralidade dos pedidos da WRO foram acatados
- Gerou-se parecer técnico aos membros da WRO
- Todos os membros da WRO entendem que a grande maioria de seus associados 
atendem à nova proposta

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE FARINHAS DE 
RUMINANTES FOI GARANTIDO!

RECOMENDAÇÕES DA OIE AJUSTADAS!



Ações da WRO junto ao TAHSC

O quinto relatório (Fevereiro de 2022) foi publicado e avaliado pelo GT/EEB da WRO:

- EEB atípica possuirá risco de amplificação (WRO discorda)
- Única técnica de mitigação de EEB Atípica prevista é o Artigo 11.4.17

*: os produtos são farinhas proteicas

Regra atual Proposta de Fevereiro de 2022

Sem casos de 
EEB Clássica

Com caso de EEB 
Clássica Todos

Sem Restrições

Farinhas devem 
ser livres de 
bovinos nascidos 
antes do “feed
ban”

Produtos* devem:
Ou
- Ser isento de bovinos nascidos antes da data que o risco para agentes da EEB 
dentro da população de bovinos tenha sido demonstrada como insignificante
Ou
- Ser processado conforme Art. 11.4.17 (133ºC, 20 minutos, 3 bar absolutos)



Ações da WRO junto ao TAHSC

O quinto relatório (Fevereiro de 2022) apresenta outras importantes evoluções:

- Existência de parceria entre Serviço Veterinário e Associação de rendering para 
BPF, APPCC, treinamentos, será considerado como fator de mitigação de risco para 
a EEB

- A OIE assumirá no glossário definição para Farinha Animal (any final or 
intermediate solid protein-containing product, obtained when animal tissues are 
rendered, excluding peptides of a molecular weight less than 10,000 daltons and 
amino-acids)



Ações da WRO junto ao TAHSC

O quinto relatório (Fevereiro de 2022) foi publicado e avaliado pelo GT/EEB da WRO:
- WRO enviou um quinto parecer técnico, solicitando a ampliação dos 

procedimentos ou processos para mitigação de risco de amplificação da EEB Atípica na 
fabricação de farinhas contendo ruminantes



Obrigado!!
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