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RESUMO 

Atualmente a produção de alimentos para animais pet tem mostrado um crescimento 

significativo, principalmente quando se refere a rações para cães. Os cães hoje são 

vistos como o animal pet preferido do povo brasileiro, muitas vezes considerado como 

um membro familiar, sendo assim a preocupação com o bem estar e saúde desses 

animais tem feito com que seus tutores busquem alimentos seguros, de boa qualidade e 

que possam trazer benefícios para o animal. Um dos maiores problemas que acometem 

cães que consomem rações comercializadas a granel, é a contaminação por bactérias e 

fungos que possam trazer alterações sensoriais nas rações e problemas de saúde. Com o 

objetivo de avaliar a qualidade microbiológica de rações comercializadas a granel no 

Recife, foram analisadas 10 rações coletadas de bairros e estabelecimentos diferentes, 

foi avaliada a presença de Salmonella spp, contagem de enterobactérias e coliformes 

termotolerantes. Os resultados não mostraram crescimento significativo ou não houve a 

presença de das bactérias analisas. Foi feito isolamento das colônias que cresceram e 

feito a identificação de qual gênero e espécie eram as bactérias presentes nas amostras, e 

foi observado que em 6/10 das amostras houve o crescimento da bactéria Klebsiella 

pneumoniae, que é uma enterobactéria que indica contaminação fecal durante o 

manuseio das rações ou das condições de armazenamento. Sendo assim podemos 

concluir que a produção e a estocagem de rações para cães a granel devem ter receber 

devidos cuidados para que esse alimento com a presença de microrganismo não traga 

problemas futuros para a saúde dos cães.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o IBGE (2019), em média 171,5 mil domicílios possui no mínimo um 

cão, A consolidação da ligação entre humanos e animais tem alavancado a preocupação 

com o bem-estar de animais de companhia, tal como a segurança e qualidade de 

alimentos direcionados a estes animais. (GAZZOTTI et al., 2015). Tem se visto um 

aumento na qualidade das rações, portanto, não adianta um alimento palatável, 

balanceado, digestível, de boa aceitabilidade, ter uma embalagem atrativa, se ele estiver 

com contaminações (GÓES, 2011). A matéria prima das rações está propensa a 

contaminações, desde a colheita ao processamento e comercio como produto finalizado. 

De forma geral grãos apresentam grande predisposição a serem acometidos por micro-

organismos, pois quando encontram ambiente favorável para seu desenvolvimento, 

pode comprometer toda matéria prima, podendo desencadear diversos problemas na 

saúde do animal (LÁZARRI, 1993). De acordo com o sistema RASFF (2019), os 

alimentos para animais pet podem ser uma fonte de muitos perigos ligados a agentes 

biológicos, físicos ou químicos, com probabilidades de causar lesões ou doenças para 

animais de estimação na ausência de controle de produção adequado. 

Alimentos secos para cães são geralmente processados a temperaturas de 80–160 ° C 

sob alta pressão (MEINERI et al. 2019 ), como proposito de reduzir o desperdício, 

aumentar a estabilidade do produto e melhorar a digestibilidade dos carboidratos. Além 

disso, as altas temperaturas reduzem significativamente o número de bactérias 

patogênicas (MACIAS-MONTES et al. 2020 ). No entanto, Leiva et al. (2019) 

confirmou que o processo térmico para melhorar a segurança dos alimentos para 

animais de estimação não é aplicável se o produto final for contaminado posteriormente 

no processo. A ocorrência de microrganismos patogênicos está associada à 

contaminação cruzada e a um desvio das boas práticas de fabricação (MEGHWAL et al. 

2017). 

Um agente importante que pode prejudicar a qualidade da ração é sua exposição ao 

ambiente, que pode acarretar o contato da ração com portadores de micro-organismos, 

como insetos e roedores. Klowden e Greenberg (1976) verificaram a multiplicação de 

Salmonella em baratas. KOPANIC et al. (1994) viram que baratas infectadas por 



 
             

Salmonella spp. podiam contaminar outras baratas e alimentos nos quais tiveram 

contato, mostrando o potencial desses insetos na transmissão de microrganismos 

patogênicos. 

Sendo assim o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de rações 

secas para cães comercializadas a granel no Recife. 

METODOLOGIA 

As rações comercializadas a granel foram coletadas e foram levadas para o laboratório 

de microbiologia do LFDA-PE (Laboratório de Defesa Agropecuária de Pernambuco) 

Foram pesadas 25 gramas de cada ração em balança de precisão, em fluxo laminar para 

evitar contaminações, sendo feita duas pesagens por amostra uma pesagem para 

encubação para isolamento de Salmonela e outra para a diluição para contagem de 

enterobactérias e coliformes termotolerantes, sendo assim armazenadas em saco de 

stomacher, totalizando em 20 amostras pesadas, e em seguidas amostras foram para o 

processamento. 

A análise de Salmonella foi baseada na ISO 6579-1 de 2007, que consiste em detecção e 

isolamento e confirmação bioquímica e sorológica. A ração foi homogeneizada com a 

água tamponada e em seguida incubada a 37˚C, por 16 a 20 horas (Imagem 34). A partir 

da cultura de pré-enriquecimento foi transferida 0,1 mL para um tubo contendo 10 mL 

de caldo Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) e incubada a 42˚C por 24 horas. Outra 

porção de 1 mL foi transferida para um tubo contendo 10mL Tetrationato-Muller 

Kaufmann novobiocina e incubada a 36˚C por 24 horas. Após a incubação um inoculo 

de cada caldo foi transferido para placas ágar XLD e ágar Rambach, 1 ml de cada meio, 

sendo incubadas a 36˚C por 24 horas, tendo como finalidade o crescimento de colônias, 

a fim de identificar colônias características de Salmonella para isolamento e 

confirmação. 

Para a contagem de enterobactérias e coliformes termotolerantes foi utilizada a mesma 

técnica de incubação por profundidade, utilizando diferentes meios.  Para a contagem de 

coliformes, se utilizou o meio Ágar Vermelho Violeta Bile Lactose (VRBA) que é um 

meio seletivo para detectar e enumerar coliformes termotolerantes. Os microrganismos 

que fermentam a lactose degradam a lactose do meio, produzindo colônias púrpuras, 



 
             

para a contagem de enterobactérias foi utilizado o ágar Violeta Vermelho Bile Glicose 

(VRBG). 

Não foi registrado colônias característica de Salmonella nos meios e a contagem de 

coliformes e enterobactérias foi ausente ou muito baixa, por isso as colônias não 

características de Salmonella que apareceram nas placas de XLD e Rambach foram 

selecionadas a partir de colônias de diferentes morfologias, transferidas para ágar 

nutriente, e em seguida levadas para identificação no equipamento Vitek 2, foram no 

total 20 colônias selecionadas, para que houvesse a identificação de quais bactérias 

estavam presentes nas rações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi observado que não houve o crescimento de Salmonella proveniente das rações do 

presente estudo, e de acordo com Wales (2010) os mecanismos usados para reduzir e 

eliminar a contaminação por Salmonella em rações estão ligados com o controle e 

monitoramento dos ingredientes e dos processos envolvidos na fabricação através de 

ferramentas como as Boas Práticas de Fabricação e Analises de Perigo e Pontos Criticos 

de Controle, processamento químico e térmico aplicado e sempre levando em 

consideração o armazenamento. Girio et.al (2010) avaliou 15 marcas diferentes de 

rações para cães comercializadas a granel e não identificou Salmonella para nenhuma 

das amostras. 

Ao analisar as bactérias que cresceram nos meios, foi observada a prevalência da 

bactéria Klebsiella pneumoniae. 

Os dados obtidos pela identificação do equipamento Vitek 2 são expressos na tabela 1, 

logo abaixo. 

Tabela 1. Bactérias presentes nas rações 

Ração Bactérias 

1 Klebsiella pneumoniae  

2 Não houve crescimento de bactérias 

3 Não houve crescimento de bactérias 



 
             

4 Enterobacter aerogenes 

5 Não houve crescimento de bactérias 

6 Klebsiella pneumoniae  

7 Klebsiella pneumoniae  

8 Klebsiella pneumoniae; Enterobacter aerogenes 

9 Klebsiella pneumoniae 

10 Klebsiella pneumoniae; Raoultella 

ornithinolytica,  

 

Klebsiella pneumoniae é uma bactéria gram negativa sem motilidade que faz parte da 

família das enterobacteriaceas. Pode ser encontrado participando da microbiota nativa 

de todo sistema digestório e pele dos mamíferos (MUNGLOO-RUJUBALI et al., 2013). 

Elas são reportadas como causadoras de infecções sanguínea, cutâneas e no trato 

urinário de animais, e podendo causar até pneumonias (HERZIG e AQUINO, 2018). Na 

literatura não há dados sobre a presença de Klebsiella pneumoniae em rações para cães, 

mas em um estudo realizado por Mencarelli et.al (2021), foi observado que em cães 

onde foram isolados Klebsiella pneumoneae a prevalência de doenças como otite, 

pneumonia e infecção urinária, assim destacando o perigo que essa bactéria pode 

proporcionar ao estar presente nas rações. Wareth e Neubauer (2021) isolaram essa 

bactéria de cães e observaram a resistência a diversos antibióticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo não aparecendo em grandes quantidades para contagem a presença dessa 

bactéria, indica uma provável contaminação, uma vez que a K. pneumoniae pode ser 

isolada tanto de fezes como da água. A presença dessa bactéria pode indicar falhas 

higiênicas ao longo da obtenção, do processamento ou da conservação da ração. Mais 

estudos são necessários para a identificação dessa bactéria em rações para cães, mas 

como estudos prévios destacam essa bactéria como uma causadora de doenças e possui 

resistência a diversos antimicrobianos é necessário destacar a importância de manter um 

rigoroso cuidado sobre o manuseio e armazenamento de ração para cães. 
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