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carne e produtos de carne 

carnes frescas de animais (carnes verdes) 

animal inteiro 

bovino 

burro, mula (burrenho) e mula (eguariço) 

ovino 

caprinos 

cavalo 

coelho 

veado 

carne após remoção de gordura aderente (CSM) 

mamíferos csm 

bovino csm 

ovino csm 

caprino csm 

cavalo csm 

burro, mula (burrenho) e mula (eguariço) 

coelho csm 

veado csm 

carne de mamíferos 

carne de mamíferos 

carne fresca de bovino 

carne picada de bovino 

mistura de carne de ovino/borrego fresca 

mistura de carne de bovino e ovino/ borrego fresca 

músculo de bovino 

carne fresca de vaca, boi ou touro 

carne de bovino picada 

carne fresca de vitela 

carne fresca de búfalo 

carne fresca de búfalo de água 

carne fresca de búfalo africano 

carne fresca de búfalo-do-rio 

carne fresca de búfalo americano 

carne fresca de iaque (doméstico) 

carne fresca de zebu 

músculo de ovino 

carne fresca de ovino (adulto) 

carne fresca de borrego 

carne picada de ovino 

músculo de cabra 

carne picada de caprino 

músculo de equídeos 

carne fresca de cavalo 

carne de cavalo picada 

burro, mula (burrenho) e mula (eguariço) 
carne picada de burro, mula (burrenho) e mula 
(eguariço) 
carne de coelho fresca 

carne picada de coelho 

carne fresca de camelo 

camelo-bactriano 

carne fresca de dromedário 

carne fresca de canguru 

carne fresca de lama 

carne fresca de veado 

carne picada de veado 

carne fresca de veado gamo (dama dama) 

carne fresca de veado-vermelho 

carne de tapiti-de-cauda-de-algodão 

carne de alce 

carne de rena 

carne de cabrito-montês 

carne fresca de lebre 

carne fresca de muflão-de-chipre 

carne fresca de alpaca 

carne de mamíferos marinhos 

porco 

javali 

porco csm 

Javali csm 

músculo de porco 

carne de porco picada 

carne fresca de javali 

carne picada de javali 

tecidos adiposos de origem animal 

mistura de tecidos adiposos frescos 

tecidos adiposos de mamíferos 

tecido adiposo fresco de bovino 

tecido adiposo de bovino 

tecido adiposo fresco de gado bovino 

tecido adiposo fresco de búfalo 

tecido adiposo de ovino 

tecido adiposo de caprino 

tecido adiposo de equídeos 

tecido adiposo fresco de cavalo 
tecido adiposo fresco de burro, mula (burrenho) e 
mula (eguariço) 
tecido adiposo fresco de coelho 

tecido adiposo de camelo 

tecido adiposo fresco de veado 
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tecido adiposo fresco de lebre 

fígado 

fígado de mamíferos 

fígado de bovino 

fígado bovino 

fígado vitela 

fígado ovino 

fígado caprino 

fígado equídeos 

fígado cavalo 

fígado burro, mula (burrenho) e mula (eguariço) 

fígado coelho 

fígado veado 

tecido adiposo de porco 

tecido adiposo fresco de javali 

fígado porco 

fígado javali 

miudezas de animais e outros produtos de abate 

rim de mamíferos 

rim de bovino 

rim de boi, vaca 

rim de vitela 

rim de ovino 

rim de caprino 

rim de equídeos 

rim de cavalo 

rim de burro, mula (burrenho) e mula (eguariço) 

rim de coelho 

rim de veado 

sangue animal 

miudezas comestíveis (exceto fígado e rim) 
outros órgãos de mamíferos (vísceras comestíveis 
não-musculares) 
outros órgãos de bovino (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros órgãos de búfalo (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros órgãos de origem animal (vísceras 
comestíveis não-musculares) 
outros órgãos de ovino (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros órgãos de equídeos (vísceras comestíveis 
não-musculares) 
outros órgãos de cavalo (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros órgãos de burro, mula (burrenho) e mula 
(eguariço) (vísceras comestíveis não-musculares) 
outros órgãos de coelho (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros órgãos de veado (vísceras comestíveis não-

musculares) 

outros órgãos de camelo (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros produtos de abate animal 

outros produtos de abate, mamífero 

outros produtos de abate, bovino 

língua de bovino 

coração de bovino 

bucho de bovino 

ossos de bovino 

rabo de bovino 

mão e pé de bovino 

outros produtos de abate, ovino 

outros produtos de abate, caprino 

outros produtos de abate, equídeo 

outros produtos de abate, cavalo 

língua de cavalo 

coração de cavalo 

ossos de cavalo 
outros produtos de abate, burro, mula (burrenho) e 
mula (eguariço) 
outros produtos de abate, coelho 

outros produtos de abate, veado 

rim de porco 

rim de javali 
outros órgãos de porco (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros órgãos de javali (vísceras comestíveis não-
musculares) 
outros produtos de abate, porco 

língua de porco 

coração de porco 

bucho de porco 

ossos de porco 

rabo de porco 

mão e pé de porco 

cabeça de porco 

outros produtos de abate, javali 

gorduras e óleos animais e vegetais 

gorduras e óleos animais processados 

gorduras e óleos de animais terrestres 

sebo bovino (incluindo o sebo processado) 

sebo de búfalo 

sebo de camelo 

sebo de ovinos 

sebo de caprinos 

sebo de equídeos 
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carne e produtos de carne 

carnes frescas de animais (aves) 

galinha 

pato 

ganso 

peru 

ratitas (avestruz, ema) 

aves csm 

galinha csm 

pato csm 

ganso csm 

peru csm 

ratitas csm 

carne de aves de capoeira 

carne fresca de aves de capoeira (músculo) 

carne fresca de mistura de aves 

carne fresca de galos e galinhas 

carne picada de galos e galinhas 

carne fresca de peru 

carne picada de peru 

carne fresca de pato 

carne picada de pato 

carne fresca de ganso 

carne picada de ganso 

carne fresca de pavão 

carne picada de pavão 

carne fresca de galinha pintada 

carne fresca de perdiz 

carne fresca de faisão-comum 

carne fresca de pombo 

carne fresca de cordoniz 

carne fresca de pato-selvagem 

carne fresca de pato-real 

carne fresca de narceja 

carne fresca de rola-brava 

carne fresca de perdiz-da-virgínia 

tecidos adiposos de origem animal 

tecido adiposo de aves de capoeira 

tecido adiposo fresco de galinha 

tecido adiposo fresco de peru 

tecido adiposo fresco de ganso 

tecido adiposo fresco de pavão 

fígado aves de capoeira 

fígado galinha 

fígado peru 

fígado pato 

fígado ganso 

foie gras 

fígado de ratitas 

miudezas de animais e outros produtos de abate 

rim de aves de capoeira 

rim de galinha 

rim de peru 

rim de pato 

rim de ganso 

rim de ratitas 

sangue animal de aves 

miudezas comestíveis de aves de capoeira (exceto 
fígado e rim) 

outros órgãos de galinha (vísceras comestíveis não-
musculares) 

outros órgãos de peru (vísceras comestíveis não-
musculares) 

outros órgãos de pato (vísceras comestíveis não-
musculares) 

outros órgãos de ganso (vísceras comestíveis não-
musculares) 

outros órgãos de ratitas (vísceras comestíveis não-
musculares) 

outros produtos de abate, aves de capoeira 

pele de aves de capoeira 

outros produtos de abate, galinha 

patas de galinha 

outros produtos de abate, peru 

outros produtos de abate, pato 

outros produtos de abate, ganso 

gorduras e óleos animais e vegetais 

gordura de galinha, processada 

gordura de pato, processada 

gordura de ganso, processada 

gordura de peru, processada 

  


