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INTRODUÇÃO 

 

Os animais de companhia, notadamente cães e gatos fazem parte, cada vez mais, 
da família do brasileiro sendo tratado, muitas vezes, como membro da família. Este 
vinculo, entre humanos e animais de companhia  impulsiona a sociedade em preocupar-
se com o bem-estar deles em todos os aspectos sendo a alimentação adequada um item 
importante observado.   

Assim, cães e gatos além do carinho de seus tutores, recebem também uma 
atenção especial em relação ao alimento.  

A ABINPET – Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 
Estimação (2019), o Brasil é o 3º maior país do mundo em faturamento no mercado pet 
em 2017 sendo o Pet food o setor com maior visibilidade econômica (68,6%) De 2016 
para 2017 houve um crescimento de 9,9% com previsão de aumento para os próximos 
anos (ABINPET, 2011).  Desta forma, percebe-se a alta incidência de direcionamento de 
capital financeiro para essa área de alimentação dos animais de companhia.  

GÓES (2011) verifica um aumento na qualidade das rações, mas nos convida a 
refletir que não adianta o alimento ter estruturas balanceadas, ser palatável e digestível e 
outros pontos focais, como embalagem atraente e aceitabilidade por parte dos animais se 
este alimento estiver contaminado.  

A contaminação das rações pode ocorrer de diversas formas e em vários setores e 
momentos. Desde a matéria prima, quando em sua colheita, até a fase de 
processamento, armazenamento e comercialização final.  

Pode haver a contaminação em rações secas por diversos agentes 
microbiológicos, como Coliformes Fecais e Totais, leveduras e bolores, dentre outros. 

Segundo SILVA (2017) leveduras e bolores fazem parte de um grande grupo de 
microrganismos, sendo a maioria com origem no solo e ar e contaminam diversos 
alimentos expostos a fatores suscetíveis (como calor e umidade). 

LAZARRI (1993) estabelece relações de contaminação de grãos por fungos, devido 
ao ambiente propício, onde pode acometer parte ou toda matéria prima, gerando 
prejuízos financeiros e na saúde e bem-estar do animal. 

 GIRIO, por sua vez, afirma que  

Para a garantia da qualidade do alimento a armazenagem da matéria prima, 
principalmente à granel, deve ser muito bem controlada, pois a umidade, insetos, 
roedores e tempo de armazenagem podem comprometer a qualidade da matéria-
prima. Nos pontos de comercialização do produto pronto para o consumo, esse 
cuidado também deve ser tomado. (GIRIO, 2012, p. 37). 

 

Em consonância a esta afirmação, ANDRADE & NASCIMENTO (2005) pontua que, 
um dos fatores que há para prejudicar a saúde animal é a contaminação por 
microrganismos e fungos, ocorrendo em diversas áreas da produção: contaminação de 
matéria prima de base (origem animal ou vegetal), armazenamento, industrialização e 
embalagem e comercialização do produto final. 

Na produção de alimentos, para FORSYTHE (2000), é de suma importância que a 
segurança e estabilidade do produto durante todo o processo (até chegar ao cliente final) 
sejam garantidas. Dessa forma, as análises microbiológicas e físico-químicas em 
alimentos asseguram a qualidade do produto adquirido pelo consumidor sem 
contaminações ou com uma quantidade permitida pela legislação. 



  
 

Destarte, a qualidade das rações comercializadas a granel, direcionadas a cães e 
gatos deve ser avaliada, determinando a quantidade de microrganismos e fungos 
presentes, estabelecendo a aptidão ou não para o consumo sem riscos à saúde dos 
animais. 

 

JUSTIFICATIVA 

A contaminação das rações (comercializadas a granel) pode ocorrer de diversas 
formas e em vários setores e momentos, desde a matéria prima, quando em sua colheita, 
até a fase de processamento, armazenamento e comercialização final. Essa 
contaminação (em rações secas) pode derivar de diversos agentes microbiológicos, como 
Coliformes Fecais e Totais, leveduras e bolores, prejudicando a saúde e bem-estar 
animal. Desta forma, a qualidade das rações comercializadas a granel, direcionadas a 
cães e gatos deve ser avaliada, determinando a quantidade de microrganismos e fungos 
presentes, estabelecendo a aptidão ou não para o consumo sem riscos à saúde dos 
animais. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade microbiológica de rações para gatos e cachorros domésticos, 
comercializadas a granel, em diferentes casas agropecuárias do DF. Serão adquiridas 24 
amostras dessas rações secas sendo as marcas escolhidas aleatoriamente. A qualidade 
microbiológica será avaliada pela contagem de Coliformes Totais e Fecais, 
microrganismos aeróbios mesófilos e bolores e leveduras de forma a levantar hipóteses 
sobre a qualidade das rações e adequado armazenamento nestes ambientes onde serão 
adquiridas as amostras.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As rações comerciais a serem analisadas, vendidas a granel para gatos e cachorros 
adultos, serão adquiridas em casas agropecuárias e pet shoppings do DF em diferentes 
Regiões Administrativas. Serão acondicionadas em sacos plásticos e etiquetadas com o 
nome do local, dia e hora da coleta bem como Região Administrativa do DF que foi 
adquirida. Será coletada a totalidade de 24 amostras (200 g cada) nas seguintes 
localidades: Asa Sul e Norte, Guará, Núcleo Bandeirante, Águas Claras e Areal, Ceilândia, 
Taguatinga, Sobradinho. Serão utilizados os procedimentos e técnicas elencados na 
Instrução Normativa n° 62, de 26 de agosto de 2003 (BRASIL, 2003) em seus Capítulos I 
- Contagem Padrão De Microrganismos Mesófilos Aeróbios Estritos E Facultativos 
Viáveis; Capítulo II, Contagem de bolores e leveduras e Capitulo VI - Contagem De 
Coliformes Totais E Coliformes Termotolerantes em Alimentos.  
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