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Resumo 

 

O Pirarucu apresenta enorme potencial para aquicultura devido à sua rusticidade, crescimento acelerado, carne de ótima 

qualidade e ausência de ossos intramusculares. Desta forma, as informações quanto às características nutricionais e 

organolépticas de sua carne são de grande relevância para aumento do seu consumo. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho foi analisar a composição proteica e lipídica da carne do Pirarucu submetido a dois tipos de dietas: Dietas – A 

(peixes forrageiros) e B (ração comercial), a fim de verificar a influência da alimentação sobre a deposição de nutrientes 

na carcaça. Os Pirarucus que receberam a Dieta – B tiveram maior deposição de proteína em sua carcaça. Por outro 

lado, os animais da Dieta –A tiveram maior deposição de lipídios. 

Palavras-chave: Alimentação. Qualidade da carne. Pescado. Peixes nativos. 

 

 

Abstract 

 

Pirarucu has enormous potential for aquaculture due to its rusticity, accelerated growth, quality of meat and devoid of 

intramuscular bones. Thus, information regarding the nutritional and organoleptic characteristics of your meat is 

important to increase its consumption. Thus, the aim of this work was to analyze the protein and lipid composition of 

the Pirarucu meat submitted to two types of diet: Diet – A (forager’s fish) and B (ration commercial), in order to verify 

the influence of food on the deposition of nutrients in the carcass. Our results showed that Pirarucus that received the 

Diet –B had higher protein deposition in their carcass. On the other hand, animals on Diet –A had a higher deposition of 

lipids. 

Keywords: Food. Meat quality. Fish. Native fish. 
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Introdução 

 

O crescimento acelerado e contínuo da população mundial, a preocupação com a produção e 

a qualidade dos alimentos produzidos e a sustentabilidade ambiental estão entre os principais 

desafios a serem enfrentados pelos países nas próximas décadas (ONU, 2012; FAO, 2016; LOPES 

et al., 2016; OLIVEIRA SAATH e FACHINELLO, 2018). Segundo um relatório da Organização 

das Nações Unidas (2015) e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO, 2016), para o ano de 2050, estima-se que a população mundial seja de aproximadamente 9 

bilhões de pessoas. Ademais, para alimentar este crescente número de indivíduos, a produção anual 

de alimentos de origem animal (carne bovina, suína, aves e peixes) deverá aumentar 

exponencialmente. 

Um setor de produção de alimentos que está crescendo rapidamente é a aquicultura, a qual 

cresce a taxas anuais superiores a 22% no Brasil (SAP/MAPA, 2019) sendo inerentemente o meio 

mais eficiente de produzir alimentos por ser praticada de forma sustentável, com baixo investimento 

– quando comparados com outros setores do agronegócio, como, por exemplo, a produção de carne 

bovina – e por apresentar uma alta rentabilidade. Este é o setor que apresenta a maior capacidade de 

ampliar a produção mundial de alimentos de origem animal exponencialmente (SEBRAE, 2013; 

SCHULTER e VIEIRA FILHO, 2017; ROBLEDO et al., 2018). Nesse panorama, o Brasil se 

apresenta como potencial produtor mundial de alimentos provenientes da aquicultura, pelo fato de 

ser o país com a maior diversidade de espécies de peixes de água doce do mundo- onde a Bacia 

Amazônica desponta como a mais rica em espécies -, ampla diversidade ambiental e climática e 

disponibilidade de recursos hídricos (OLIVEIRA SAATH e FACHINELLO, 2017; ANA, 2019).  

Segundo os últimos dados do levantamento nacional da Associação Brasileira da 

Piscicultura (PEIXEBR, 2019), o Brasil produziu 722.560 toneladas de peixes de cultivo em 2018, 

apresentando um crescimento de 4,5% a mais que 2017. Deste total, a produção de peixes nativos 

representou 39,84%, o que representam 287.910 toneladas em 2018 com uma receita de cerca de R$ 

5,6 bilhões. A produção de peixes nativos no país é liderada pelo Estado de Rondônia, que mesmo 

enfrentando problemas ambientais, mercadológicos e sanitários produziu 72.800 toneladas, seguida 

por Mato Grosso (52.000 toneladas) (PEIXE BR, 2019, p. 12). Dentre as espécies de peixes nativos 

produzidos, o Pirarucu (Arapaimas gigas) vem assumindo um importante papel na cadeia aquícola 

nacional. 

O nome Pirarucu é constituído pela união de duas palavras de origem indígena, “pira” 

(peixe) e “urucu” (vermelho). Esta espécie de peixe apresenta características fisiológicas, genéticas 

e fenotípicas, colocando-a como uma espécie com enorme potencial para aquicultura nacional 

devido à sua rusticidade, respiração aérea obrigatória (interessante nas fases finais de produção, 

quando as concentrações de oxigênio na água costumam ficar mais baixas) e crescimento acelerado, 

alcançando 10 kg em um ano, alta rusticidade em relação ao seu sistema imune de defesa a doenças 

e possui uma carne de ótima qualidade e coloração, sabor suave e filés sem a presença de ossos 

intramusculares (espinha), o que o torna uma espécie de grande valor comercial (FONTENELLE, 

1948; BARD e IMBIRIBA, 1986; VAL e SOUZA, 1990; IMBIRIBA, 2001; PEREIRA-FILHO, 

2003; BRANDÃO et al., 2006; RODRIGUES et al., 2015; DU et al., 2019; RIBEIRO, 2019). 

Além do conhecimento sobre as características zootécnicas, como crescimento e 

desenvolvimento dos peixes, é fundamental conhecer as características qualitativas das carcaças dos 

animais, visando a melhoria da qualidade do produto final que é oferecido ao consumidor. Desta 
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forma, com o aumento da oferta e demanda da carne de Pirarucu há, consequentemente, um 

aumento na procura de informações quanto às características nutricionais e organolépticas da carne. 

A carne de peixes se destaca por possuir alto valor nutritivo, fácil digestão, proteínas de alto 

valor biológico, vitaminas e minerais; é fonte rica em ácidos graxos essenciais e insaturados, 

especialmente ácidos graxos poli-insaturados, como o ômega-3, eicosapentaenoicos (EPA) e 

docosaexaenoicos (DHA) (GAMMONE et al., 2019), além do mais, não alteram os níveis de 

gordura saturada no organismo, (!)consideradas prejudiciais à saúde. Desta forma, a alimentação 

com base nesses critérios pode estar associada à redução do risco de doenças cardiovasculares e a 

importantes funções no desenvolvimento humano (SARTORI e AMÂNCIO, 2012; SAKABE et al., 

2013; JEROMSON et al., 2015; MARTINS et al., 2017; GAMMONE et al., 2019). 

A carne de peixes é considerada um dos alimentos com excelente qualidade proteica e 

lipídica (dado pela presença do ômega 3 em algumas espécies), fácil produção quando comparadas 

aos outros setores de produção de carne (ex. carne bovina), de fácil acesso, barato e é claro um 

sabor característico e agradável. Faz-se necessário então, obter animais com boa conformação 

zootécnica aliadas à qualidade de carne, o que justificará um produto apreciado pelos diversos 

consumidores e consequentemente, levando ao aumento de consumo e o aumento e fortalecimento 

da cadeia aquícola nacional. 

Dentre as vantagens do consumo de carne de peixes, pode-se citar a diminuição do risco de 

doenças cardiovasculares, redução de casos de depressão ligados à gravidez e ao aumento dos 

níveis de ômega 3 no organismo, bem como a regulação das taxas de colesterol ruim no organismo 

dos seres humanos (MOZAFFARIAN e WU, 2011; BURGER et al., 2014; JEROMSON et al., 

2015; TILAMI e SAMPELS, 2017; GAMMONE et al., 2019). Neste sentido, este trabalho teve 

como objetivo analisar a composição proteica e lipídica da carne do Pirarucu (Arapaima gigas), 

submetido a dois tipos de dietas, a fim de verificar a influência da alimentação sobre a deposição de 

nutrientes na carcaça, bem como fomentar fundamentos teóricos em relação as características 

organolépticas e nutricionais da carne de Pirarucu. 

 

Material e métodos 

 

Amostras de Peixes 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Espigão do Oeste, no Estado de Rondônia. As 

amostras utilizadas foram obtidas em duas unidades piscícolas rurais de uma mesma propriedade, 

que desenvolvem a atividade de piscicultura com a criação de Pirarucu. A propriedade rural possui 

agroindústria sob registro de inspeção municipal - S.I.M. Os animais foram divididos em dois 

tanques separados e submetidos a dois tratamentos com dois tipos de dieta, sendo: 

Dieta – A: os Pirarucus receberam exclusivamente dieta à base de peixes forrageiros, como 

lambaris (Astyanax spp.), tilápias (Oreochromis spp.) e carás (Geophagus brasiliensis); Dieta – B: 

os animais receberam exclusivamente dieta com ração comercial com 40% de proteína bruta. 

As coletas foram realizadas dia 27 do mês de outubro do ano de 2019. Foram coletadas 

amostras oriundas de três Pirarucus submetidos à Dieta - A e três Pirarucus submetidos à Dieta - B. 

Todos os seis animais amostrados possuíam idade de aproximadamente 8 meses e peso de 

aproximadamente 7 kg. Para as análises laboratoriais, foram coletadas 300 g de amostras de carne 

de cada peixe utilizando-se uma balança digital portátil de mão B-MAX BM-A08. As amostras 
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eram coletadas após o abate dos animais no frigorífico, seguindo todas as recomendações de 

segurança e ética para o abate. 

 

Metodologia de coleta das amostras 

 

A metodologia de coleta das amostras foi desenvolvida especificamente para esta pesquisa, 

sendo os pontos de coleta na carcaça do animal determinados através do conhecimento dos cortes 

cárneos vendidos em supermercados e feiras do Estado de Rondônia. Para a coleta, foram 

seccionados seis fragmentos de musculatura com 50 g cada em seis pontos específicos, sendo: três 

fragmentos coletados em diferentes pontos do dorso (porção inicial, média e final); e três 

fragmentos em pontos diferentes da parte lateral do peixe (entre a 3ª e 4ª costela, entre a 16ª e 17ª 

costela e entre a porção final a última costela). Todos os pontos de coleta estão demonstrados na 

figura 1.  

 
Figura 1 - Guia utilizado para a amostragem de carne do peixe Pirarucu. Na figura são ilustradas as regiões 

pelos quadrados azuis claro, onde foram realizadas as coletas das amostras para as análises laboratoriais 

 

Após a coleta, as amostras foram separadas e identificadas individualmente em sacos 

plásticos transparentes, conforme cada tratamento (Dieta - A ou Dieta - B). As amostras foram 

resfriadas e congeladas em freezer, à temperatura de 0°C, para posterior envio ao laboratório. Os 

métodos de conservação e análise das amostras foram de acordo com metodologias já estabelecidas 

(CECCHI, 2003, p. 21-36; CAMPOS et al., 2004, p. 50; ARAÚJO et al., 2014; GONÇALVES, 

2015). As amostras foram acondicionadas para o envio em caixa isotérmica, coberta por gelo e 

lacrada com fita adesiva, sendo encaminhadas para o laboratório de análises em alimentos Qualittá, 

localizado na cidade de Ji-Paraná, Rondônia, com objetivo de realizar análises para determinação de 

valores de proteína bruta (PB) e lipídio (L) de cada amostra de peixe. As análises realizadas pelo 

laboratório seguem todos os requisitos e normas estabelecidas pela legislação em vigor: ABNT 

NBR ISO/IEC 17025:2017 (LABORATÓRIO QUALITTÁ, 2019). 

 

Determinação da composição proteica e lipídica 

 

Os indicadores foram analisados pelo laboratório Qualittá conforme os métodos abaixo:  

Proteína = determinada pelo método de Kjeldahl, segundo Instrução Normativa SDA-

MAPA nº 20 de 21/07/1999. O princípio desta técnica baseia-se na transformação do nitrogênio da 

amostra em sulfato de amônio por meio da digestão com ácido sulfúrico e posterior destilação com 
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liberação da amônia, que é fixada em solução ácida e titulada (BRASIL, 2013). Os resultados foram 

expressos multiplicando-se a porcentagem do nitrogênio total por 6,25. Para tanto, foram utilizados 

(1) ácido sulfúrico (H2SO4), uma mistura catalítica de sulfato de potássio (K2SO4), sulfato de sódio 

anidro (Na2SO4) ou bissulfato de potássio (KHSO4) e (2) sulfato de cobre penta hidratado 

(CuSO4.5H2O) em uma mistura de 1 e 2 na proporção de 10+1, respectivamente. 

Após o preparo da mistura foi realizada a digestão das amostras. Primeiramente, pesou-se 

em balança analítica de 0,8 a 1,2g de amostra homogeneizada e em seguida a amostra foi transferida 

para tubo de Kjeldahl. Foram adicionados 5,0g de mistura catalítica e 20mL de ácido sulfúrico. Esta 

mistura foi aquecida em bloco digestor, a princípio lentamente, mantendo a temperatura de 50ºC 

por 1 hora. Em seguida, elevou-se a temperatura gradativamente até atingir 350 - 400ºC. Quando o 

líquido se tornou límpido e transparente, de tonalidade azul- esverdeada, retirou-se do aquecimento, 

deixando esfriar e posteriormente foram adicionados 50ml de água. 

Após isto, foi realizada a destilação, onde foi acoplado ao destilador um Erlenmeyer 

contendo 25ml de solução de ácido bórico 4% com 4 - 5 gotas de solução de indicador misto. Foi 

adaptado o tubo de Kjeldahl ao destilador e adicionada solução de hidróxido de sódio 50% até obter 

uma solução de cor negra (aproximadamente 60mL). Foi recolhido o volume necessário para a 

completa destilação da amônia. Posterior a destilação foi realizada a titulação com solução padrão 

de ácido sulfúrico 0,05mol/L ou solução padrão de ácido clorídrico 0,1mol/L até a viragem do 

indicador. Os resultados obtidos foram expressos com duas casas decimais. Para expressar os 

resultados, foram utilizadas as seguintes equações: 

 

% nitrogênio total = V x M x f x 0,014 x 100 

 

% proteína = % nitrogênio total x 6,25 

 

Em que: 

 

V = mililitros de solução de ácido clorídrico 0,1mol/L gastos na titulação, após a correção do 

branco; M = molaridade teórica da solução de ácido clorídrico 0,1mol/L; f = fator de correção da 

solução de ácido clorídrico 0,1mol/L; p = massa da amostra em gramas. 

 

Lipídeos = determinado pelo método B - Butirômetro de Leite, segundo Instrução Normativa SDA-

MAPA nº 20 de 21/07/1999. O princípio da técnica é a separação e quantificação da gordura pelo 

tratamento da amostra com ácido sulfúrico e álcool isoamílico. O ácido será responsável pela 

digestão das proteínas associadas à gordura, favorecendo assim, a total separação da gordura 

(BRASIL, 2014). Todos os procedimentos foram realizados em duplicata. Para as análises, 

primeiramente foram pesadas 5 g da amostra homogeneizada, diretamente no copo do butirômetro e 

adaptadas na parte inferior do mesmo. Em seguida, foram adicionados 5 ml de água, 10 ml da 

solução de ácido sulfúrico a 20ºC, 1 mL de álcool isoamílico e completou com água. Após isso, o 

butirômetro foi agitado a fim de misturar todos os líquidos. A mistura foi então, centrifugada por 

dez minutos à rotação de 1200 rpm e transferida para banho-maria a 65ºC por cinco minutos. Após 

repetidas centrifugações, foi ajustado a posição da coluna de gordura sobre a escala do butirômetro 

e realizada a leitura da diferença entre o menisco superior da gordura e a interface gordura/ácido. 
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Resultados e Discussão 

 

As amostras de carne dos Pirarucus analisadas demonstraram diferença quanto à composição 

proteica e lipídica. Os cortes de carnes dos Pirarucus que foram submetidos à dieta exclusiva de 

ração comercial (Dieta – B) apresentaram superioridade no percentual médio de proteína em 

comparação aos valores encontrados nos cortes de carne dos Pirarucus que foram submetidos à 

dieta exclusiva de peixes forrageiros (Dieta – A). A cada 100g de amostra de carne avaliada, o 

percentual encontrado de proteína foi de 21,70 % e 15,53 % para a Dieta – B e Dieta – A, 

respectivamente. Entretanto, o teor médio de lipídio total nos cortes de carnes dos Pirarucus 

submetidos à Dieta - A foi superior em comparação aos valores encontrados nos cortes de carnes 

dos Pirarucus que foram submetidos a Dieta - B, 2,50 % e 2,25 %, respectivamente. Esses 

resultados mostram que o uso de rações comerciais eleva o teor de proteínas que é depositada na 

carcaça dos animais. Isto pode ser explicado pelo fato de que estes animais não precisam gastar 

energia para buscar alimentação e assim, ocorre uma maior deposição proteica favorecendo o 

crescimento muscular.  

As amostras da Dieta - A tiveram teores de proteína significativamente baixos em relação à 

Dieta-B (21,70 %), dados estes que corroboram com os achados de Reis (2015), o qual avaliando os 

níveis proteicos de cortes cárneos de Pirarucus provenientes de uma reserva ambiental e de 

atividades de piscicultura, o autor observou valores proteicos de 21,32 % de proteína para os 

animais provenientes de atividade de piscicultura, quando comparado aos animais da reserva 

ambiental, os quais apresentaram um teor médio de 18 % de proteína. O autor ainda mostra que não 

foram observadas diferenças nos valores médios de proteínas dos cortes quando os mesmos foram 

comparados dentro da mesma origem. 

Já em comparação aos resultados de análise centesimais dos cortes cárneos de ventre e dorso 

(lombo) de Pirarucu proveniente de área de piscicultura, Oliveira (2007) encontrou teores de 16,10 

% e 17,56 % de proteína nos cortes avaliados, respectivamente. Por outro lado, Gonzaga Júnior 

(2010), ao analisar exemplares da mesma origem, obteve valor médio proteico de 22,07 % nos 

cortes, afirmando que um dos fatores que determinam alterações na composição centesimal dentro 

de uma mesma espécie de pescado é a disponibilidade de alimentos e o ambiente em que vivem. 

Assim, nossos resultados comprovam então, que animais com disponibilidade de alimentação 

(Dieta – B) tendem a ter maior deposição proteica em sua carcaça, uma vez que não necessitam ter 

gasto energético para buscar alimentação. 

A diferença em relação ao teor proteico que nossos dados mostram está diretamente 

associado com a dieta e o ambiente em que os animais se encontram. Ao analisar o teor proteico de 

duas espécies de diferentes ambientes, uma de água de doce, tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

e outra de ambiente marinho, o peixe pargo marinho (Lutjanus purpureus), Vila Nova e 

colaboradores (2005) encontraram valores médios de 18,34 ± 0,22 % e 19,30 ± 0,26 % de proteína 

na carcaça dos animais, respectivamente. Já Caula e colaboradores (2008) mostraram que a 

composição centesimal do pargo marinho (L. purpureus) em relação à tilápia (O. niloticus) foi 

de18,4 % e 17,7 %, respectivamente. Estes dados mostram a importância do ambiente bem como da 

alimentação sobre a deposição de nutrientes na carcaça dos animais. Neste sentido, é de suma 

importância conhecer a composição dos alimentos que estão sendo oferecidos aos animais uma vez 

que este conhecimento é uma ferramenta para se conhecer a interação entre o animal, o que ele 

come e como ocorre o acesso aos nutrientes que serão ingeridos e principalmente, a maneira como 

os nutrientes desta alimentação são convertidos em carne (tecido muscular). As diferenças em 
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nossos resultados podem estar ligadas a fatores como idade dos animais, estado fisiológico, estação 

do ano e ao desenvolvimento gonadal dos animais. 

O teor de proteína do pescado é considerado alto, variando entre as espécies na faixa de 15 e 

25 %, fato este que o coloca como uma importante fonte proteica para alimentação humana. A 

qualidade nutricional de outros elementos essenciais à saúde humana que a carne do pescado 

fornece, é outro fator importante a se destacar. Os cortes cárneos apresentam aminoácidos 

essenciais, como histidina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina e 

elevado teor em lisina. Assim, a carne do pescado pode ser caracterizada como completa e 

balanceada, tanto de espécies de água doce como de ambiente marinho (BOGARD et al., 2015 

JEROMSON et al., 2015; TILAMI e SAMPELS, 2017; MARQUES et al., 2019). Enfim, nossos 

resultados mostram que tanto os animais da Dieta – A como da Dieta – B possuem alto teor de 

proteínas depositadas em suas carcaças podendo, então, serem considerados uma excelente fonte 

proteica para a alimentação humana. 

Todos estes dados mostram que o valor biológico proteico da carne do pescado pode ser 

maior que os encontrados em outros tipos de alimentos como, carne bovina e leite, podendo ser 

superior a 95 %, fato este devido a suas características únicas da formação e estruturação de suas 

fibras musculares. Desta forma, a estabilidade da proteína é alta, mantendo seu valor biológico, 

suportando bem tratamentos térmicos de descongelamentos e embutidos sem ocorrer perdas de seus 

valores nutricionais (MARTINS et al., 2017; TILAMI e SAMPELS, 2017). 

Quanto ao teor lipídico médio encontrado, as amostras da Dieta - A se mostraram superiores 

(2,50 %) em relação as amostras da Dieta - B (2,25 %) porém, não foram observadas diferenças 

significativas entre os valores médios, diferentemente dos resultados encontrados por Reis (2015). 

Ao avaliar os teores de lipídios da carne de Pirarucus provenientes de reserva ambiental e de uma 

piscicultura, o autor verificou que os cortes do lombo, para ambas as origens, apresentaram valores 

de 1,99 % e 2,47 %, respectivamente. Entretanto, a carne do ventre apresentou as maiores 

concentrações lipídicas, 3,99 % e 4,13 %, respectivamente. Esta maior concentração de lipídeos na 

região ventral pode ser explicada pelo acúmulo de gordura da cavidade celomática e por ser a região 

de proteção dos órgãos vitais dos animais. 

Analisando a composição lipídica da carne de Pirarucus de três diferentes localidades na 

Colômbia, Muñoz-Ramírez e colaboradores (2013) encontraram teores de lipídios de 3,08 %, 0,63 

% e 0,30 %, mostrando a influência da alimentação no teor lipídico da carcaça destes animais. 

Ainda mostrando a importância do ambiente e do tipo de alimentação na deposição lipídica nas 

carcaças dos animais, Vila Nova e colaboradores (2005) analisando a carne de tilápia e do peixe 

pargo marinho, observaram valores médios inferiores aos obtidos em nosso trabalho (Dieta - A e 

Dieta – B) para as duas espécies, sendo eles, 0,59 a 0,99 % e 1,18 % de lipídios, respectivamente. 

Ao analisar a composição da carne de Pirarucus inteiros ou filés (excluindo as vísceras, 

escamas e espinhas) comercializados no Estado do Amazonas, Aguiar (1996) mostrou que o teor 

lipídico médio para o Pirarucu foi de 4,30 %, que comparado com nossos dados é duas vezes 

superior, ou seja, ocorreu uma variação significativa em relação à média encontrada na carne de 

Pirarucu na Dieta - A e Dieta - B. Por outro lado, Albuquerque Costa (2010), mostrou que os cortes 

de Pirarucu apresentam baixo teor de lipídios na região dorsal (0,61%) quando comparado à região 

ventral (2,47%). Estes dados mais uma vez mostram que a quantidade de lipídeos depositados na 

carcaça dos animais tem grande relação com a área muscular onde as amostras foram retiradas, ou 

seja, a carne da região dorsal pode ser considerada magra com baixo teor lipídico, enquanto a da 

região abdominal com alto teor de gordura. Essa característica fenotípica eleva o grau nutricional da 
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carne do Pirarucu, mostrando ser uma espécie com baixo teor calórico depositado em sua carcaça. 

As variações no teor lipídico podem estar relacionadas às épocas do ano, tipo de alimentação, idade 

dos animais e maturação sexual. 

 

Conclusão 

 

A pesquisa mostra que os Pirarucus submetidos à dieta exclusiva de ração apresentaram 

maiores níveis proteicos e menor deposição de lipídeos em sua carcaça. Por outro lado, os Pirarucus 

submetidos à dieta exclusivamente de peixes forrageiros, ou seja, alimentação natural, apresentaram 

menores índices proteicos e maiores níveis de deposição de lipídio em suas carcaças. Desta 

maneira, conclui-se que o manejo alimentar e nutricional dos animais mantidos em sistemas de 

criação possui grande influência na composição proteica e lipídica de sua carcaça. Acreditamos que 

estas informações possam orientar tantos os profissionais da área como os produtores em geral na 

tomada de decisão quanto ao tipo e qualidade de alimento que será fornecido aos animais. 
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