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RESUMO 

 Objetivou-se determinar a composição nutricional de rações secas para cães nas 

classificações industriais Standard, Premium e Super Premium, comparando os 

resultados com as informações declaradas em seus respectivos rótulos. O experimento 

foi realizado no laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de São João del - Rei. Foram adquiridas em casas de rações e pet 

shops da cidade de São João del- Rei 21 alimentos completos para avaliação da 

composição nutricional, sendo 15 para cães adultos e 6 para filhotes, fabricadas por 14 

empresas diferentes. Os valores dos níveis de garantia de umidade máxima 

demonstraram estar 100,00% dentro dos padrões em todos os seguimentos comerciais. 

Todavia, os níveis de garantia de matéria mineral resultaram em 85,7%; 57,1% e 

100,00% dentro dos padrões para os seguimentos Standard, Premium e Superpremium 

respectivamente. Para PB os resultados foram 100,00% para Superpremium e 71,4% de 

conformidade para Standard e Premium. Os resultados das análises de extrato etéreo 

comparados com os valores observados nos rótulos foram Standard com 71,4%, 

Premium 54,1% e Superpremium com apenas 28,5%. Por fim, as avaliações para fibra 

bruta, 85,7% das amostras standard e também, o mesmo valor para Premium se 

mostraram dentro dos padrões de comparação rótulo/análises. Pode-se concluir que as 

rações secas para cães filhotes e adultos atendem a maioria dos limites máximo e 

mínimo exigidos pelo MAPA. Entretanto, há deficiência na rotulagem em relação as 

informações fornecidas dos níveis de garantia, podendo levar os consumidores ao erro 

no momento de escolha da ração.  

 

Palavras chave: alimentação, bromatologia, rotulagem  
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the nutritional composition of dry food for adult 

dogs and puppies in Standard, Premium and Super Premium classifications, comparing 

the results with the information declared on their labels. The experiment was conducted 

at the Animal Nutrition Laboratory of the Animal Science Department of the Federal 

University of São João Del – Rei. Twenty-one complete foods in sealed packages were 

randomly purchased for evaluation of the nutritional composition, of which 15 were for 

adult dogs and 6 for puppies, manufactured by 14 different companies, sold in pet stores 

in the city of São João del-Rei, MG. The values of the maximum moisture guarantee 

levels showed to be 100.00% within the standards in all commercial segments. 

However, the mineral matter content garantee levels resulted in 85.7%; 57.1% and 

100.00% within the standards for the segments Standard, Premium and Superpremium 

segments respectively. For PB the results were 100.00% for Superpremium and 71.4% 

compliance for Standard and Premium. The results of the ethereal extract analyzes 

compared with the values observed on the labels were Standard with 71.4%, Premium 

54.1% and Superpremium with only 28.5%. Lastly, evaluations for crude fiber, 85.7% 

of the Standard samples and also, the same value for Premium were within the template 

of comparison / label analysis. It can be concluded that dry rations for puppies and 

adults meet most of the maximum and minimum limits required by MAPA. However, 

there is a lack of labeling in relation to the information provided from the guarantee 

levels, which can lead consumers to error when choosing the ration. 

 

Key words: food, bromatology, labeling 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado pet food tem grande importância econômica a nível mundial dada a 

crescente procura por produtos variados e diferenciados destinados a cães e gatos. Hoje 

são diversos os produtos comercializados a fim de buscar uma nutrição adequada 

juntamente com o bem-estar do animal de estimação e a satisfação de seu dono. 

Segundo dados do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia), existem no Brasil cerca de 30 milhões de cães com endereço fixo, destes, 

40% são alimentados com ração industrializada. Entre os anos de 2005 a 2012 a 

indústria voltada para os animais domésticos aumentou sua produção de 1,5 milhões 

toneladas para 2,3 milhões de toneladas, fazendo com que o valor movimentado pelo 

setor chegasse a 27,7 milhões de dólares.  

Existem cerca de 500 marcas e 85 fabricantes da indústria de alimentação para pet 

(Carciofi et al,. 2009). Contudo, de acordo com o boletim informativo do Sindicato 

Nacional da Indústria de Alimentação Animal (SINDIRAÇÕES, 2015) mesmo diante 

da crescente inserção dos animais de companhia na moderna sociedade brasileira, seja 

na participação em terapias, políticas de inclusão social ou mesmo lazer, a demanda 

pela alimentação industrializada acabou prejudicada pelo comprometimento do poder de 

compra do consumidor. 

A responsabilidade de regulamentação das rações para cães e gatos no Brasil é do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), prevista no Decreto nº 

76.986 de 6 de janeiro de 1976, que regulamentou a lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 

1974, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização dos produtos designados à 

alimentação animal. 

Os alimentos industrializados são repartidos de acordo com a segmentação 

comercial instituída pela própria indústria, não caracterizada ou contida na Instrução 
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Normativa nº 08, e baseia-se na qualidade e no tipo de matéria-prima, quantidade de 

nutrientes, particularidades do rótulo e preço, sendo normalmente aceita pelos 

consumidores como um critério qualitativo que orienta decisões de compra (Carciofi, 

2003).   

A qualidade final do produto é o objetivo em todos os ramos da indústria. Se, por 

um lado, esse fator é responsável pela busca do aprimoramento contínuo, por outro 

assegura a sobrevivência na concorrência entre os mercados. A qualidade de um 

produto, definida como sua adequação ao uso ao qual se destina, pode ser avaliada por 

muitas medidas, as quais se resumem na aplicação de tecnologias seguras a matérias-

primas de boa qualidade. O monitoramento das características de produtos e de 

processos pode ser praticado por meio de muitas ferramentas analíticas, dentre as quais 

os métodos bromatológicos destacam-se como breves e objetivos (Bertolino, 2010). 

Com uma matéria-prima de garantia, processos operacionais padronizados 

conduzidos por pessoas qualificadas, junto às boas práticas de fabricação, poderão 

resultar em um alimento seguro para o cão garantindo a satisfação do tutor. 

Objetivou-se determinar a composição nutricional de rações secas para cães 

comparando os resultados com as informações declaradas em seus respectivos rótulos.  

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1.  O mercado pet 

A população de animais de estimação vem crescendo proporcionalmente ao 

número de pessoas no mundo e, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013) 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013, apud. 

Resende, 2014), no Brasil a quantidade de cachorros já é maior do que a população de 

crianças. Ao lado disso, temos fatos como o aumento da afetividade e a humanização 
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dos animais de estimação, que levam diretamente ao grande sucesso que vem sendo 

alcançado pelo Brasil nos diversos ramos da indústria pet. Atualmente os consumidores 

procuram produtos que não só sustentam adequadamente os animais, mas que 

proporcionem um maior bem-estar e melhor qualidade de vida, aumentando a 

competitividade no mercado com uma vasta linha de produtos especializados para os 

animais de estimação (Euromonitor, 2002, apud Palma, 2002).  

O setor de produtos e serviços para pets, relacionada ao desenvolvimento geral 

das atividades relacionadas aos animais de estimação, é relativamente nova, mas vem 

ganhando destaque por ser um segmento lucrativo e rentável na economia, com o Brasil 

sendo o quarto maior do mundo em população total de animais de estimação; o segundo 

maior mercado para animais de estimação do mundo, atrás apenas dos EUA; ocupando 

a terceira posição no ranking mundial com o faturamento de mais de R$ 18 bilhões em 

2015 e movimentando cerca de 0,37% do PIB nacional, segundo a ABINPET 

(Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação). 

O mercado pet é dividido em Pet Care, que engloba equipamentos, acessórios e 

produtos para higiene e beleza, Pet Vet, sobre produtos veterinários, Pet Serv, com 

serviços e cuidados com os animais e o Pet Food, relacionada à parte de alimentos que 

gera a maior fonte de receita do setor. 

 

1.1.1.  Segmento Pet Food 

O projeto setorial integrado Pet Brasil, parceria entre a Abinpet e a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), promove a 

orientação, auxílio e divulgação dos assuntos de mercado da área pet brasileira, e 

descreve o segmento Pet Food como sendo aquele que engloba todos os alimentos 

industrializados preparados especificamente para o consumo de qualquer animal de 
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estimação, atendendo a rígidos padrões de qualidade e de especificidade para cada 

espécie. O Pet Food representa mais de dois terços de toda a indústria pet, ocupando 

quase 70% do faturamento em 2016 (Resende, 2014).  

O portal Transparency Market Research (2012) comenta que, desta forma, o 

mercado global de alimentos para animais de estimação está crescendo de forma 

constante e é considerado um dos segmentos da indústria alimentar de crescimento mais 

acelerado, sendo profundamente influenciado pelas tendências recentes na indústria de 

alimentos humanos, estimulando a mudança constante para alimentos mais saudáveis, 

mais nutritivos e orgânicos para prover uma melhor qualidade de vida para os animais 

de estimação. 

 

1.2. Classificação das Rações 

Muitos tipos de ingredientes para alimentação estão disponíveis para suprir as 

necessidades nutricionais dos animais. Uma familiaridade com a composição química e 

nutricional das várias classes de alimentos para animais é essencial para formular as 

rações mais econômicas, lucrativas e eficientes (Tisch, 2006). Cada espécie animal 

apresenta suas carências nutricionais diferentes, devendo-se desta forma direcionar a 

ração para atender essas necessidades. Da mesma forma, a resposta ao desenvolvimento 

crescimento e disposição do pet depende do fornecimento da ração correta ao mesmo, 

sendo esta selecionada a partir de informações individuais de fatores internos e externos 

relacionados ao animal (Madi, 2013), como idade e intensidade de atividades físicas. 

O propósito de uso, assim como o tipo de processamento, teor de umidade e 

segmentação do mercado são pontos utilizados pelas indústrias para classificar os 

alimentos para cães, distinguindo-se nesta classificação com a qualidade das matérias-

primas utilizadas para formular a ração (Volpato, 2014). Apesar da grande variedade 
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disponível no mercado, a escolha deve partir do princípio de a ração ser balanceada para 

o cão, com nutrientes e calorias em quantidades adequadas para uma vida saudável. 

De acordo com o artigo 3º do anexo I da IN 30 DE 05 de Agosto de 2009 do 

MAPA, quanto à função, os alimentos podem ser caracterizados como completos, que 

são a combinação de ingredientes, aditivos e matérias primas que atendem as exigências 

nutricionais dos animais de companhia podendo possuir propriedade funcional ou 

específica; os alimentos complementares que constituem uma classe utilizada para 

agrados, que são biscoitos, petiscos e ossinhos, que não dispõe de todos os nutrientes 

necessários para as exigências do animal; e os alimentos especiais, formulados 

especificamente para animais com distúrbios fisiológicos e/ou metabólicos (Fortes, 

2005 apud. Volpato, 2014). 

O processamento utilizado na fabricação da ração divide as rações em três 

classificações de acordo com a porcentagem de umidade presente no produto final, 

podendo ser seca, semiúmidas ou úmidas (Case et al, 2000 apud  Wortinger, 2009).   

As rações secas apresentam entre 6 a 12% de umidade podendo ser completas e 

balanceadas, ademais são os produtos menos comercializados no mercado por 

apresentarem valor aquisitivo maior, que são os alimentos da classificação semi-úmidas 

e úmidas. As rações secas apresentam como vantagem a praticidade e custo, uma vez 

que as quantidades a serem fornecidas são menores por conter maior concentração de 

nutrientes e energia, porém como desvantagem apresenta uma menor palatabilidade 

(Scarelli, 2015). 

As rações semi-úmidas apresentam de 15 a 30% de água, enquanto que as rações 

úmidas detêm a umidade entre 72 a 85%, porém ambas tendem a ter maiores proporções 

de proteína animal e densidade energética, com maior palatabilidade e digestibilidade 

(Scarelli, 2015). Jones et al. (1999) aponta a facilidade que se encontra no transporte de 



 

18 
 

alimentos semiúmidos, pois não necessitam de refrigeração após serem abertos como os 

alimentos úmidos. Jones et al. (1999) cita ainda a perecibilidade do alimento enlatado 

úmido depois de abertas, que além de precisar de refrigeração, devem ser consumidas 

rapidamente, pois podem sofrer uma rápida degradação, diferentemente dos alimentos 

secos, que podem sofrer deterioração a partir de crescimento microbiano e/ou oxidação, 

entretanto ocorrendo em prazo mais longo, causando uma diminuição de valor 

nutricional e palatabilidade. “A conservação do produto é devida à baixa umidade aliada 

a antioxidantes, antifúngicos e acidificantes. As embalagens têm como função impedir a 

entrada de água, oxigênio e luz no produto, aumentando o tempo de prateleira das 

rações” (Fortes, 2005). 

As rações secas são encontradas em casas agropecuárias, mercados e pet shops em 

diferentes formas de comercialização. Estas podem ser oferecidas nas suas embalagens 

originais, fracionadas em outras embalagens ou a granel. 

Utilizando-se como referencial a qualidade do alimento, a indústria apresenta seu 

outro método avaliativo, classificando então como alimento econômico, padrão 

(Standard), alimento Premium e alimento Super Premium. Esta classificação é muito 

usual por técnicos e consumidores, porém não é regulamentada por órgãos de registros e 

também não é avaliada dentro dos critérios nutricionais científicos (Carciofi, et. al, 

2009).  

1.2.1. Rações Standard 

Os primeiros alimentos que apareceram para comercialização no Brasil foram os 

segmentos econômicos e Standard, onde apresentavam formulações com matéria-prima 

de baixo custo e qualidade, com níveis nutricionais mínimos e diferentes tipos de 

formulação (Carciofi, 2009). 
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1.2.2. Rações Premium 

Pelo fato de haver um processo de seleção da matéria-prima um tanto mais 

rigoroso, com alimentos de maior digestibilidade, o segmento Premium oferece uma 

superioridade em relação às rações Standard. São rações formuladas com ingredientes 

escolhidos cuidadosamente para oferecendo garantia de satisfação ao cliente (Carciofi, 

2009).  

 

1.2.3. Rações Super Premium 

Os alimentos Super Premium seguem padronização de acordo com a sua 

formulação, em que a ração deve ter o padrão de qualidade de acordo com o que está 

apresentado na embalagem, então oferecem ao proprietário do pet uma maior confiança 

do produto que está adquirindo. Além disso, os alimentos utilizados na formulação são 

sempre mantidos, independente da época do ano e sazonalidade, garantindo mais uma 

vez a padronização deste segmento (Martins & Pontieri, 2010).  

 

1.3.  Qualidade e processamento de rações 

1.3.1. Rotulagem e Embalagem 

Para que haja uma proteção ao produto e conservação das características do 

alimento as embalagens das rações devem ser resistentes e seguras (Santos, et al.)  As 

informações contidas nos rótulos das rações devem ser verdadeiras, para que o 

consumidor conheça todos os nutrientes estabelecidos no alimento que será ministrado 

ao seu animal de estimação. Por isso é importante que o rótulo contenha todas as 

informações necessárias. A forma e os materiais de embalagem devem fornecer 

adequada proteção aos produtos, a fim de minimizar a contaminação, prevenir danos e 

permitir rotulagem apropriada (Codex Alimentarius, 2003).  
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De acordo com o Art. 9 do anexo I da IN 30 de 05 de agosto de 2009 do MAPA, o 

rótulo dos produtos embalados ou a granel propostos à alimentação de animais de 

companhia devem constar as seguintes informações: classificação do produto; nome do 

produto; marca comercial; composição básica; eventuais substitutivos; níveis de 

garantia; conteúdo ou peso líquido; tabela de referência nutricional; indicação de uso; 

espécie(s) e categoria(s) de animal(is) a que se destina; modo de usar; cuidados, 

restrições, precauções, contraindicações, incompatibilidades, quando couber; a 

expressão "Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento" ou "Produto Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento sob o nº....",; nome empresarial, endereço completo, nº de inscrição no 

CNPJ e telefone de atendimento ao consumidor do estabelecimento fabricante, 

fracionador ou importador; a expressão "Indústria Brasileira", quando fabricado no 

Brasil, ou a identificação do país de origem, no caso de produto importado, e a 

expressão: "Produto Importado"; nome empresarial e endereço, incluindo o país de 

origem, do fabricante, no caso de produtos importados; data da fabricação; data de 

validade; identificação do lote; condições de conservação; o carimbo oficial da inspeção 

e fiscalização federal, conforme modelo constante do Anexo II desta Instrução 

Normativa, por fim a expressão: "Uso Proibido na Alimentação de Ruminantes", 

quando houver ingredientes de origem animal na composição do produto.  De acordo 

com o Artigo 29 do Decreto 6296/2007 do MAPA em caso de fracionamento de 

produto, constar a expressão: Fabricado por ... (seguida da identificação completa do 

estabelecimento fabricante), Fracionado por ... (seguida da identificação completa do 

estabelecimento fracionador).    
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1.3.2. Armazenagem 

Por ser alimento perecível as rações devem ser bem armazenadas para preservar 

as características do produto. Quando estas são submetidas a diferentes temperaturas e 

umidade pode perder qualidade nutricional não atendendo as exigências do animal que 

irá consumir o alimento (Santos, et al., 2013). 

Durante o processo de fabricação, as maiorias das rações passam por um controle 

de qualidade e estas, depois de abertas, se não for seguida as normas para adequado 

armazenamento, poderão perder suas características esperadas. (Lima, 2013). 

De acordo com o artigo 39 do anexo I do Decreto 6296/2007 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento o armazenamento e o transporte de produtos 

destinados à alimentação animal obedecerão:  

I - às condições higiênico-sanitárias, de forma a manter seu padrão de identidade e 

qualidade;  

II - às instruções fornecidas pelo fabricante ou importador; e  

III - às condições de segurança explicitadas no rótulo. 

 

2. METODOLOGIA 

 O experimento foi realizado no laboratório de Nutrição Animal do Departamento 

de Zootecnia da Universidade Federal de São João del- Rei. 

.  Foram adquiridas em casas de rações e pet shops da cidade de São João del- Rei 

21 alimentos completos para avaliação da composição nutricional, sendo 15 para cães 

adultos e 6 para filhotes, fabricadas por 14 empresas diferentes. 

 Estas rações adquiridas foram identificadas por números para preservar a 

privacidade do fabricante. As rações para cães foram de classificação industrial, 

Standard, Premium e Super Premium.  
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Realizou-se análises bromatológicas para determinar os teores de proteína bruta 

(PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), matéria seca (MS), fibra bruta (FB). 

As rações foram moídas em moinho tipo faca com peneira de 1mm e processadas em 

duplicata. 

2.1.Processamento das amostras 

2.1.1. Redução do tamanho das partículas  

Para que haja a padronização da superfície específica do alimento se faz 

necessária a redução do tamanho das partículas, promovendo desta forma, uma 

homogeneização para uma futura sub-amostragem. Por se tratar de um alimento seco, 

ou seja, seu teor de umidade se encontrava abaixo dos 15%, não houve a necessidade do 

protocolo de secagem parcial que é realizado em estufa de circulação forçada de ar a 

temperatura de 55 a 60°C por 24 a 72 horas. 

As rações foram moídas em moinho tipo de facas, usando peneira com porosidade 

de 1mm (Figura 1).  

 
Figura 1 – Moagem da amostra em moinho tipo faca. 

 

2.1.2. Teor de umidade e secagem definitiva das amostras 

Para o procedimento de secagem definitiva e obtenção do teor de umidade foram 

necessários os seguintes aparatos: 
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 Balança analítica com precisão de 0,0001g 

 Dessecador 

 Cadinhos de porcelana 

 Estufa sem circulação forçada de ar 

Após a devida higienização, os cadinhos foram colocados em estufa a 105ºC por 

16 horas para secarem e no dia seguinte, foram retirados da estufa com uma pinça e 

acondicionados em um dessecador a fim de esfria-los. Cerca de 30 minutos após 

estabilização com a temperatura ambiente, os recipientes foram pesados, sendo 

removidos um a um do dessecador com auxílio de uma pinça. 

Foram adicionados aos cadinhos aproximadamente 2 gramas da ASA e cada 

amostra de ração foi pesado em duplicata de acordo com o protocolo (Figura 2). 

 
Figura 2 – Pesagem de ASA em cadinhos para secagem definitiva. 

Com o termino da pesagem das amostras, os cadinhos foram levados para a estufa 

sem circulação forçada de ar a 105°C onde permaneceram por 16 horas. No dia 

seguinte, após a permanência na estufa, os recipientes mais amostra foram colocados 

novamente no dessecador para a estabilização com a temperatura ambiente e em 

seguida, com o auxílio de uma pinça, foram retirados um a um e pesados para registro. 

Foi utilizada a seguinte formula para obtenção da %MS: 
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%ASE = ASE x 100 

                ASA 

 

ASA= (PF + ASA) – PF 

 

ASE = (PF + ASE) – PF 

Para amostras com baixo teor de umidade, como é o caso das rações secas para 

cães, a umidade é avaliada somente por intermédio da ASE. Logo o teor de matéria seca 

(MS) corresponde ao teor de amostra seca ao ar (ASE), ou seja: 

%MS = %ASE 

2.1.3. Avaliação de matéria mineral 

Para executar os procedimentos de matéria mineral, foram necessários os 

seguintes aparatos:  

 Balança analítica com precisão de 0,0001g 

 Dessecador 

 Cadinhos de porcelana 

 Estufa sem circulação forçada de ar 

 Forno mufla com temperatura controlada 

Os cadinhos de porcelana foram lavados e ficaram durante um período de 16 

horas em estufa a 105°C. Para que os recipientes esfriassem, ficaram cerca de 30 

minutos no dessecador e após a estabilização com a temperatura ambiente, pesou-se um 

a um anotando os respectivos valores para aferição das amostras posteriormente. 

Foram adicionados aproximadamente 2 gramas de amostra seca ao ar (ASA) nos 

cadinhos com duas repetições por ração e em seguida, acondicionados na mufla 

(Figura3). 
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Figura 3 – (A) Mufla fechada (B) Cadinhos acondicionados na Mufla. 

A queima procedeu durante 4 horas a 600°C e após este tempo a mufla foi 

desligada e mantida fechada até que sua temperatura abaixasse para 150ºC. Em seguida, 

os cadinhos com os materiais minerais foram retirados com auxílio de uma pinça e 

colocados no dessecador para estabilizar com a temperatura ambiente e só então, serem 

pesados (Figura 4). 

 
Figura 4 – (A) MM mais cadinho resfriando (B,C) Cadinhos sendo retirados um 

a um com auxílio de pinça (D) Pesagem do cadinho mais MM. 

 

Foi utilizada a seguinte formula para obtenção de matéria mineral: 

%MMASA = MM x 100 

                    ASA 

MM = (CAD + MM) – CAD 

%MMMS = %MMASA x 100 

                   %ASE 

2.1.4. Avaliação da proteína bruta   

Para avaliação da proteína utilizamos o método Kjeldahl e os seguintes aparatos:  
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 Bloco digestor e destilador por arraste de vapor 

 Balança analítica com precisão de 0,0001g 

 Tubos de digestão em borossilicato com orla  

 Bureta de 50 mL com graduação de 0,1 mL 

 Erlenmeyer de 250 mL 

 Pipetas 

 Balões Volumétricos 

Primeiramente, lavaram-se os tubos de digestão e secou-se em estufa não 

ventilada. Posteriormente foram adicionados 250 mg de amostra seca ao ar no tubo 

devidamente identificado (Figura 5), acrescentando  em seguida, 2 g da mistura 

catalítica que é composta por sulfato de sódio e sulfato de cobre. Com os tubos dentro 

da capela, colocou-se cuidadosamente, 5 mL de H2SO4 (Figura 6). 

 

 
Figura 5 – Pesagem da ASA dentro do tubo de digestão identificado. 
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Figura 6 – Adição de H2SO4 com os tubos dentro da capela. 

Em seguida, com os recipientes no bloco digestor, programou-se para que a 

temperatura deste atingisse 400°C lentamente e a capela permaneceu com o exaustor 

ligado até o final da digestão.  

Ao final do processo, os tubos foram retirados do bloco de digestão e colocados 

do lado, porém dentro da capela para que a temperatura resfriasse abaixo de 100°C, 

então, adicionou-se uma pequena porção de água (10-20 mL) para que não cristalizasse 

a amostra já digerida. Em seguida, os tubos foram transferidos, um a um, para o 

conjunto de destilação onde se adicionou 25 ml de NaOH.  

Em um erlenmeyer de 250 mL, acrescentou-se 20 mL de solução de ácido bórico 

para ser adaptado ao conjunto de destilação, recebendo em seguida toda a amônia 

destilada, totalizando um volume de 100 mL (Figura 7). 
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Figura 7 – Conjunto de destilação com o tubo mais ASA digerida e erlenmeyer 

mais solução de ácido bórico recebendo amônia destilada. 

 

Ao final do processo de destilação, retirou-se o erlenmaeyer para finalmente 

efetuar a titulação. Para este processo, o HCL deve ser previamente aferido para 

constatação de sua concentração verdadeira, feito isto, a titulação ocorre de maneira que 

a cor da solução de dentro do erlenmeyer mude de verde para rosa claro.  

Vale ressaltar que foram preparados dois tubos brancos (sem amostra) que 

passaram também por todo processo de digestão, destilação e titulação com o objetivo 

de eliminar a interferência e contaminação dos reagentes e dos parâmetros de análise. 

Formula do cálculo de concentração de nitrogênio: 

% NASA = (V - B) x Nv x 14 x 100 

                                ASA 

 

Formulas para correção da amostra para umidade residual e a conversão em 

equivalentes proteicos:  

%NMS = %NASA x 100 

            %ASE 

 

%PBMS = % NMS x 6,25 

 

2.1.5. Avaliação de extrato etéreo  
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Para avaliação de extrato etéreo foram utilizados os seguintes aparatos: 

 Balança analítica com precisão de 0,0001g 

 Dessecador 

 Estufa sem circulação forçada de ar 

 Aparelho para extração de gordura equipado com suporte para cartuchos 

e tubos coletores de éter 

 Copos próprios para extração de gordura 

 Papel filtro qualitativo 80g/m
2
 

Os copos foram lavados, numerados e secos em estufa a 105°C durante 16 horas, 

em seguida, retiraram-se os mesmos da estufa para estabilização com a temperatura 

ambiente dentro de um dessecador.  

Foram pesados aproximadamente 2 gramas de amostra seca ao ar (ASA) em uma 

folha de papel filtro qualitativo (Figura 8) e outra folha foi utilizada como envoltório, 

produzindo-se um cartucho (Figura 9).  

 
Figura 8 – Pesagem de ASA em papel filtro qualitativo. 
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Figura 9 – Cartuchos de papel filtro qualitativo pronto para analise.  

 

Após a confecção dos cartuchos com suas respectivas amostras, os mesmos 

passaram pela estufa não ventilada a 105°C durante duas horas para seguinte 

procedimento de extração. Somente então, foram acoplados os copos no extrator 

juntamente com éter de petróleo (~70mL)  e os cartuchos para iniciar o aquecimento e 

circulação de água no condensador.   

A extração ocorreu por 4 horas intermitentes com velocidade de condensação de 5 

a 6 gotas por segundo passando por dentro dos cartuchos (Figura 10). Passado este 

tempo, o éter foi retirado pelo esquema de reciclagem até restar uma camada de 

aproximadamente 1 mm. Posteriormente, os copos permaneceram por 30 minutos em 

estufa não ventilada a 105°C para que o éter fosse completamente evaporado, restando 

apenas a fina camada de gordura para aferição do peso depois de resfriarem no 

dessecador. 

 
Figura 10 – Processo de extração de gordura em aparelho apropriado. 
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Formulas para obtenção do resultado da análise de extrato etéreo: 

 

EE = (copo + EE) – copo 

 

%EEASA = EE x 100 

                ASA 

 

%EEMS = %EEASA x  100 

                %ASE 

 

2.1.6. Avaliação do teor de fibra bruta das amostras 

Lista de aparatos utilizados para fibra bruta:  

 Balança analítica com precisão de 0,0001g 

 Dessecador 

 Estufa com circulação forçada de ar 

 Estufa sem circulação forçada de ar 

 Tecido não tecido (TNT, 100 g/m
2
) 

 Seladora 

 Autoclave 

 Coletores universais autoclaváveis 

Para dar início às análises de fibra bruta fora necessária a confecção de sacos de 

tecido não tecido para adicionar amostras posteriormente. Os saquinhos ficaram imersos 

em solução de detergente neutro comercial em ebulição por 15 minutos. Após este 

período, os mesmos foram lavados com água destilada quente (temperatura > 90°C) e 

acetona para retirada do detergente (Figura 11). 
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Figura 11 – Procedimento para lavar os sacos de TNT em detergente neutro e 

água com acetona. 

 

Em seguida, os sacos foram colocados em estufa ventilada a 60°C durante 24 

horas para depois permanecerem por 2 horas em estufa não ventilada a 105°C e então 

serem retirados para esfriar no dessecador até chegar à temperatura de equilíbrio com o 

ambiente. Os saquinhos foram pesados um a um, sendo retirados com o auxílio de uma 

pinça, mantendo o dessecador sempre fechado ao retira-los.  

Após o registro do peso, acondicionou-se as amostras, seguindo a relação de 20 

mg de ASA por centímetro quadrado da superfície (Figura12), então, selou-se cada 

saquinho de tecido não tecido (Figura 13). 

 
Figura 12 – Adição de amostrar seca ao ar em sacos de TNT. 
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Figura 13 – Selagem de sacos de TNT com ASA. 

 

Posteriormente os sacos de TNT foram acondicionados em coletores universais 

autoclaváveis com α-amilase termoestável e solução de detergente neutro em 

temperatura ambiente com uma relação detergente: amostra de ~100 mL/g (Figura 14) 

para em seguida, permanecerem no autoclave à temperatura de 105°C durante 1 hora. 

 
Figura 14 – Preparo dos coletores universais com FDN e amostra no saco de 

tecido não tecido (TNT). 

 

Após a permanência de 1 hora dentro da autoclave, as amostras em seus 

respectivos sacos, identificadas, foram lavadas em água destilada quente com acetona 

para remoção do detergente. Em seguida, secaram em estufa ventilada a 60°C por 48h e 

depois ficaram mais 2 horas em estufa não ventilada para retirada de toda umidade.  
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Quando os sacos de TNT com amostra foram retirados da estufa sem ventilação, 

ficaram no dessecador até que equilibrassem sua temperatura com a temperatura 

ambiente para pesagem e coleta de dados.  

Cálculos realizados para concentração de FDN:  

FDN = (saco + FDN) – saco 

%FDNASA = FDN x 100 

                     ASA 

 

%FDNMS = %FDNASA x 100 

                      %ASE 

Os valores observados foram comparados com os valores declarados no rótulo 

pelo fabricante adotando-se uma tolerância de 10% na análise, de acordo com a 

legislação em vigor. 

Os resultados das análises de laboratório foram, ainda, comparados com os 

valores mínimos e máximos da portaria 3/2009 permitidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2017).  

Os resultados das análises bromatológicas das rações foram submetidos a uma 

comparação dos valores analisados com os valores descritos nos rótulo, utilizou-se de 

estatística qualitativa realizada pelo programa Excel.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises bromatológica estão nas tabelas 1 a 5.  
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Tabela 1. Umidade declarada e avaliada nas rações secas para cães nos diferentes 

segmentos comerciais. 

Ração Amostra 

Umidade (Max.) 

em g/kg do 

Rótulo 

Umidade 

Analisada em 

g/kg 

Diferença  

Média (%) 

Standard 

1 120 88 -26,7 

2 120 116 -3,3 

3 120 87 -27,5 

4 120 93 -22,5 

5 120 93 -22,5 

6 120 92 -23,3 

7 120 97 -19,2 

Premium 

8 100 89 -11,0 

9 120 84 -30,0 

10 120 90 -25,0 

11 90 86 -4,4 

12 100 81 -19,0 

13 120 93 -22,5 

14 120 86 -28,3 

Super 

Premium 

15 120 85 -29,2 

16 95 65 -31,6 

17 90 80 -11,1 

18 110 95 -13,6 

19 90 94 +4,4
*
 

20 90 83 -7,8 

21 100 91 -9,0 

*Valores observados superiores aos níveis declarados. 

 

Os valores dos níveis de garantia de umidade máxima declarados nos rótulos 

quando comparado com os valores analisados em laboratório demonstraram estar 

100,00% dentro dos padrões em todos os seguimentos comerciais, considerando uma 

diferença de 10% acima da média. Porem, Carpim & Oliveira (2009) analisaram 18 
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rações para cães, standard e Premium e dentre estas, respectivamente, 12,5% e 10% 

estavam dentro das conformidades para umidade. Provavelmente, as rações se 

encontravam com um nível de umidade acima do permitido pelo fato de serem 

comercializadas a granel, ficando expostas ao ambiente e absorvendo umidade do 

mesmo. 

Do mesmo modo, Ferreira et al. (2010), analisaram e compararam com os rótulos 

de 14 marcas de rações comerciais nos segmentos Econômico, Standard, Premium e 

Super Premuim e concluíram que as analises de matéria seca estavam todas em 

conformidade com o rótulo das embalagens. 

Em análises realizadas por Pires et al (2014) em 15 rações para cães adultos, 

93,3% das análises estavam dentro dos padrões com os rótulos para umidade. 
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Tabela 2. Matéria Mineral declarada e avaliada nas rações secas para cães nos diferentes 

segmentos comerciais. 

Ração Amostra 

Matéria 

Mineral (Max.) 

em g/kg do 

Rótulo 

Matéria 

Mineral 

Analisada em 

g/kg 

Diferença  

Média (%) 

Standard 

1 120 103 -14,2 

2 80 72 -10,0 

3 120 138 +15,0
**

 

4 120 118 -1,7 

5 100 104 +4,0
*
 

6 110 108 -1,8 

7 120 95 -20,8 

Premium 

8 100 144 +44,0
**

 

9 95 135 +42,1
 **

 

10 80 95 +18,8
**

 

11 80 73 -8,8 

12 75 70 -6,7 

13 110 83 -24,5 

14 100 72 -28,0 

Super Premium 

15 75 67 -10,7 

16 90 67 -25,6 

17 75 76 +1,3
*
 

18 91 89 -2,2 

19 73 63 -13,7 

20 75 76 +1,3
*
 

21 90 69 -23,3 

*Valores observados superiores aos níveis declarados. 

**Valores observados superiores a 10% dos níveis recomendados. 
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Os níveis de garantia de matéria mineral resultaram em 85,7%; 57,1% e 100,00% 

dentro dos padrões para os seguimentos Standard, Premium e Super Premium 

respectivamente, quando comparadas com as análises laboratoriais, considerando 10% 

acima da média. O excesso de matéria mineral pode ser consequência do tipo de fonte 

proteica utilizada na formulação das rações do tipo Premium. Matérias-primas muito 

comuns em rações para cães, como a farinha de carne, de carne e ossos e de vísceras de 

frango possuem teores elevados de minerais, principalmente Ca e P.  

Segundo Carpim & Oliveira (2009) das 18 rações analisadas, entre Standard e 

Premium, nenhuma estava dentro do esperado para análise de matéria mineral. Todavia, 

a avaliação nutricional de 9 rações secas para cães adultos, realizada por Silva et al. 

(2010), indicou conformidade em todas com os valores indicados nos rótulos. 

Entretanto, análises realizadas por Pires et al (2014) em 15 rações para cães 

adultos, 93,3% estavam dentro dos padrões quando comparado com o rótulo para 

matéria mineral. 
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Tabela 3. Proteína Bruta declarada e avaliada nas rações secas para cães nos diferentes 

segmentos comerciais. 

 

Ração Amostra 

Proteína Bruta 

(Min.) em g/kg 

do Rótulo 

Proteína Bruta 

Analisada em 

g/kg 

Diferença  

Média (%) 

Standard 

1 220 217 -1,4
*
 

2 270 296 +9,6 

3 210 164 -21,9
**

 

4 180 139 -22,8
**

 

5 200 206 +3,0 

6 200 196 -2,0
*
 

7 180 179 -0,6
*
 

Premium 

8 240 176 -26,7
**

 

9 300 250 -16,7
**

 

10 250 260 +4,0 

11 270 250 -7,4
*
 

12 250 245 -2,0
*
 

13 230 246 +7,0 

14 230 231 +0,4 

Super Premium 

15 280 275 -1,8
*
 

16 280 276 -1,4
*
 

17 260 269 +3,5 

18 320 331 +3,4 

19 290 292 +0,7 

20 270 267 -1,1
*
 

21 270 271 +0,4 

*Valores observados inferiores aos níveis declarados. 

**Valores observados inferiores a 10% dos níveis recomendados. 
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As análises de proteína bruta foram satisfatórias para as rações Super Premium, 

demonstrando um resultado de 100,00% de conformidade, entretanto, os seguimentos 

Standard e Premium não se enquadraram completamente quando comparadas com as 

análises, resultando, ambas em 71,4% de conformidade dentro da diferença média 

esperada. 

Dentre as 18 rações analisadas por Carpim & Oliveira (2009), 87,5% das rações 

Standard e 70% do segmento Premium estavam dentro dos conformes em relação ao 

rótulo e aquilo observado nas embalagens, sendo semelhante aos resultados deste 

trabalho. 

A Proteína Bruta analisada por Ferreira et al. (2010), apenas 28,57% das 14 

marcas analisadas não estavam em conformidade nos segmentos, Standard, Premium e 

Super Premium. 

Todavia, VOLPATO (2014), analisou 3 diferentes rações (A,B e C)  Standard 

para cães adultos e o critério para avaliação foi o mesmo teor de proteína bruta. Nas 

rações A, B e C, os teores de PB determinados foram 9,5%; 12,66% e 10,33% acima do 

especificado no rótulo.  

Em análises realizadas por Pires et al (2014) em 15 rações para cães adultos, 

93,30% estavam em conformidade pra proteína bruta. 
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Tabela 4. Extrato Etéreo declarado e avaliado nas rações secas para cães nos diferentes 

segmentos comerciais. 

Ração Amostra 

Extrato Etéreo 

(Min.) em g/kg 

do Rótulo 

Extrato Etéreo 

Analisado em 

g/kg 

Diferença  

Média (%) 

Standard 

1 80 65 -18,8
**

 

2 110 133 +20,9 

3 100 106 +6 

4 70 37 -47,1
**

 

5 90 84 -6,7
*
 

6 80 77 -3,8
*
 

7 50 51 +2 

Premium 

8 130 77 -40,8
**

 

9 120 116 -3,3
*
 

10 80 68 -15,0
**

 

11 160 154 -3,8
*
 

12 110 105 -4,5
*
 

13 120 88 -26,7
**

 

14 100 114 +14,0 

Super Premium 

15 130 107 -17,7
**

 

16 130 124 -4,6
*
 

17 140 109 -22,14
**

 

18 80 69 -13,8
**

 

19 140 115 -17,9
**

 

20 160 139 -13,1
**

 

21 120 113 -5,8
*
 

*Valores observados inferiores aos níveis declarados. 

**Valores observados inferiores a 10% de tolerância dos níveis recomendados. 
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Os resultados das análises de extrato etéreo com os valores obervados nos rótulos 

foram os que mais se distanciaram na diferença média nos três seguimentos; Standard 

com 71,4%, Premium 54,1% e Super Premium com apenas 28,5% de amostras dentro 

dos 10% tolerado pelo MAPA. Pode-se chegar a estes valores pelo tipo de 

processamento para redução das partículas, que é o primeiro passo para inicio das 

análises bromatológicas de amostras secas. O moinho tipo facas é o equipamento 

disponível no laboratório de análises de alimentos do departamento de zootecnia da 

UFSJ e este, ao processar, aquece pelo atrito, fazendo com que grande parte do óleo 

contido nas rações, principalmente as Super Premium, fique aderida nas entranhas do 

equipamento, alterando a composição e resultado das análises de extrato etéreo.  

Ferreira et al. (2010) também tiveram resultados muito abaixo da diferença média 

em relação a  composição de Extrato Etéreo, com 85,71% das rações não conformes 

dentre os segmentos Standard, Premium e Super Premium. 

Nas análises de Volpato (2014) os teores de EE determinados foram 51,85%; 

43,14% e 81,12% acima do especificado no rótulo para as rações A, B e C, não 

resultando em diferença média do mínimo esperado. Já Pires et al. (2014)   em seu 

experimento realizado com 15 rações secas para cães adultos encontrou 66,70% de não 

conformidade na comparação da análise de EE. 
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Tabela 5. Fibra Bruta declarada e avaliada nas rações secas para cães nos 

diferentes segmentos comerciais 

Ração Amostra 

Fibra Bruta 

(Max.) em g/kg 

do Rótulo 

Fibra Bruta 

Analisada em 

g/kg 

Diferença  

Média (%) 

Standard 

1 30 26 -13,3 

2 30 28 -6,7 

3 50 58 +16
**

 

4 65 64 -1,5 

5 40 37 -7,5 

6 50 51 +2
*
 

7 65 67 +3,1
*
 

Premium 

8 30 35 +16,7
**

 

9 25 24 -4,0 

10 30 23 -23,3 

11 40 39 -2,5 

12 45 43 -4,4 

13 40 38 -5,0 

14 40 32 -20,0 

Super Premium 

15 60 62 +3,3
*
 

16 25 23 -8,0 

17 25 22 -12,0 

18 104 98 -5,8 

19 25 25 0 

20 20 19 -5,0 

21 35 38 +8,6
*
 

*Valores observados superiores aos níveis declarados. 

**Valores observados superiores a 10% dos níveis recomendados. 
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As avaliações para fibra bruta, 85,7% das amostras standard e também, o mesmo 

valor para Premium se mostraram dentro dos padrões de comparação rótulo/análise. Já o 

segmento Super Premium 100% dos segmentos estavam dentro dos 10% de tolerância 

da diferença média.  

Porém, Carciofi et al. (2006) observaram uma elevada concentração de fibra 

dentre os produtos econômicos (6,3%) por causa do tipo de vegetais ricos em fibras 

utilizadas na formulação da ração. 

Para Ferreira et al. (2010) 71,43% das 14 rações analisadas não estavam dentro 

dos conformes para Fibra Bruta. Já para Volpato (2014) apenas a ração A, de (A, B e C) 

analisadas não estava dentro da diferença média esperada se mostrando acima do valor 

observado. 

Em análises realizadas por PIRES et al. (2014) em 15 rações para cães adultos, 

100%  das rações estavam dentro do esperado para análise de fibra bruta. O mesmo 

resultado foi obtido por Silva et al. (2010), indicando conformidade em todas com os 

valores indicados nos rótulos. 

De acordo com os valores mínimos e máximos estabelecidos pela portaria 3/2009 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2017), houve 2 rações 

do segmento Premium e uma Standard fora dos padrões analisados em matéria mineral, 

apenas uma ração standard fora dos padrões para proteína e extrato etéreo e uma ração 

Super Premium fora dos padrões para análise de fibra bruta, das 21 rações escolhidas 

para o experimento.  

Carpim & Oliveira (2009) verificaram que todas as amostras estavam dentro dos 

limites permitidos pela instrução normativa nº 9 de 2003.  
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 Em análises realizadas por CARCIOFI et al. (2006), 49 marcas de rações para 

cães filhotes e adultos, estavam em conformidade com a legislação em relação a 

composição nutricional média esperada.  

 O consumidor tem direito ao acesso básico das informações sobre os diferentes 

produtos e serviços com especificações claras sobre quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam segundo o 

Código de Defesa do Consumidos, artigo 6º da Lei nº 8078, de 11/09/1990 (CDC, 

1990). 

 Segundo CARPIM e OLIVEIRA (2009), muitas vezes o consumidor considera 

um produto melhor que o outro baseado nas informações contidas nas embalagens e 

quando estas não estão de acordo com o produto em si, pode-se inferir que levará ao 

erro, enganando os tutores de cães e em muitos casos causam deficiência nutricional. 

 Este tipo de estudo é importante para aferição da idoneidade do produto a fim de 

garantir que o consumidor está adquirindo uma ração realmente de qualidade.  

 

4. CONCLUSÃO 

 Pode-se concluir que as rações secas para cães filhotes e adultos atendem a 

maioria dos limites máximo e mínimo exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), principalmente as rações de maior controle de qualidade e 

consequentemente maior preço. Entretanto, há deficiência na rotulagem em relação às 

informações fornecidas dos níveis de garantia, enganando o consumidor que adquire 

determinada marca.  
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