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RESUMO  

O fortalecimento do vínculo humano-animal tem impulsionado a preocupação com o 
bem-estar dos animais de companhia, bem como com a qualidade e segurança dos 
alimentos destinados a estes animais. Há a necessidade de se produzir alimentos 
com maior prazo de validade, devido às necessidades de produção das fábricas ou 
mesmo de logística de entrega nos estabelecimentos comerciais, na qual a 
microbiota fúngica exerce maior influência na conservação das rações. O objetivo 
deste trabalho foi identificar e quantificar a presença de fungos dos gêneros 
Aspergillus sp., Penicillium sp. e Fusarium sp. de rações para cães comercializadas 
em embalagens fechadas e a granel. Para tanto, foram analisadas nove marcas 
comerciais de rações para cães, obtidas no comércio do município de Xaxim e 
Xanxerê, SC, e realizadas as contagens e identificações das colônias de fungos. 
Pode-se observar que todas as amostras apresentaram positividade para 
contaminação fúngica, sendo que a média da contagem total de fungos foi maior 
quando as rações eram comercializadas em embalagens fechadas. O gênero 
Aspergillus estava presente em todas as amostras avaliadas e teve seu número de 
isolados superior, seguido pelo gênero Fusarium sp. e Penicillium sp. A incidência 
de fungos em rações embaladas e à granel é semelhante, não havendo garantias de 
manutenção da qualidade das rações apenas pela influência da embalagem. 
PALAVRAS-CHAVE:   Aspergillus, Fusarium, Penicillium, pet 

 
MICROBIOLOGICAL ANALYSES IN COMMERCIAL DOG FOOD INT O 

DIFFERENT PACKAGING 
 

ABSTRACT 
The strengthening of the human-pet bond increased concern for pet welfare, as well 
the issue of pet food quality and safety. Is required to produce food with a longer 
shelf life, due to needs of manufactories or delivery logistics in shops, in which the 
fungal microbiota has more influence on conservation. The aim of this study was to 
determine the presence and the level of contamination of fungi Aspergillus sp., 
Penicillium sp. and Fusarium sp. in dog foods marketed into different packaging. 
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Nine commercial dog foods were purchased from stores in the city of Xaxim and 
Xanxerê, SC. The analyses of fungal colonies were conducted on a representative 
sample of each product. All samples showed fungal presence, and the average total 
fungal was higher when the foods were sold in sealed packages. Aspergillus sp. was 
present in all samples and was significantly higher than Penicillium sp. and Fusarium 
sp. These results revealed as the incidence of fungi in packaged foods and the bulk 
is similar, and there is there is no guarantee of feed quality only by the influence of 
packaging. 
KEYWORDS: Aspergillus, Fusarium, Penicillium, pet 
 
 

INTRODUÇÃO 
O fortalecimento do vínculo humano-animal tem impulsionado a preocupação 

com o bem-estar dos animais de companhia, bem como com a qualidade e 
segurança dos alimentos destinados a estes animais (GAZZOTTI et al., 2015). Tem 
se verificado um incremento na qualidade das rações, porém de nada adianta o 
alimento ser balanceado, equilibrado, palatável, digestível, ser bem aceito pelos 
animais, ter uma embalagem atrativa e outros quesitos, se ele estiver contaminado 
(GÓES, 2011). 

A matéria prima das rações pode sofrer inúmeras contaminações, desde a 
colheita no campo até seu processamento e comércio como produto final. Os grãos 
em geral apresentam grande susceptibilidade a serem acometidos por fungos, e 
quando encontram ambiente favorável para se desenvolver toda a matéria prima 
pode ficar comprometida, podendo acarretar em inúmeros prejuízos na saúde do 
animal e transtornos para seus donos (LÁZZARI, 1993).  

Os animais de companhia são relativamente resistentes a infecção aguda por 
agentes patogênicos de alimentos comuns, mas podem ser muito sensíveis à 
toxicidade de micotoxinas (CARRIÓN & THOMPSON, 2014). Os principais fungos 
toxigênicos pertencem aos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium (LU et al., 
2010). Quando os animais são acometidos por aflatoxina, principal toxina produzida 
pelos gêneros Aspergillus e Penicillium, apresentam sintomas como falta de apetite, 
perda de peso, anormalidade neurológica, icterícia da membrana mucosa, diarreia 
sanguinolenta, convulsões e morte. Os danos no fígado são evidentes, 
apresentando palidez ou descoloração com necrose, aumento de tamanho e 
gordura. Também há acumulo de fluidos na cavidade do corpo e hemorragia dos rins 
e trato intestinal. (BULLERMAN, 1979; SMITH & HENDERSON,1991; BILGRAMI & 
SINHA, 1992).  

Os tricotecenos e zearalenonas são toxinas produzidas por fungos do gênero 
Fusarium, que podem causar aos homens e animais problemas como vômitos, 
hemorragias, recusa do alimento, necrose da epiderme, aleucia tóxica alimentar 
(ATA), redução do ganho de peso, interferência com o sistema imunológico, 
hiperestrogenismo, aborto, natimortos, falso cio, prolapso retal e da vagina, 
infertilidade, efeminização dos machos com desenvolvimento de mamas e morte 
(SILVA, 2005). 

Em paralelo ao exposto, há a necessidade na indústria pet de se produzir 
alimentos com maior prazo de validade, devido às necessidades de produção das 
fábricas ou mesmo de logística de entrega nos estabelecimentos comerciais, na qual 
a microbiota fúngica exerce maior influência na conservação das rações. Para 
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MARSH & BUGUSU (2007) a embalagem dos alimentos pode retardar a 
deterioração e manter a qualidade e segurança dos alimentos. Objetivou-se neste 
trabalho identificar e quantificar a presença de fungos dos gêneros Aspergillus, 
Penicillium e Fusarium de rações para cães comercializadas em embalagens 
fechadas e a granel. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
     No período de 11 a 15 de fevereiro de 2014 foram coletadas amostras de 
nove marcas comerciais de rações, as quais deveriam obrigatoriamente apresentar 
disponibilidade nos dois tipos de comercialização, sendo em embalagens fechadas e 
venda a granel, totalizando 18 amostras. As marcas foram escolhidas 
aleatoriamente. De cada marca de ração embalada (embalagens com a quantidade 
de 1 kg de ração) e ração comercializada a granel (cada marca com quantidade de 
500g) foram retiradas duas amostras de 25g para análise fúngica, sendo realizadas 
imediatamente após a coleta.  
 
Análises microbiológicas 
Preparo e diluição das amostras 

Foram pesadas 25 g de cada amostra de ração, adicionadas em 225 ml de 
água peptonada 1 % estéril. As amostras ficaram em repouso por 60 minutos e após 
foi realizada a diluição de 1 ml do conteúdo em 9 ml do diluente, obtendo-se, assim, 
a diluição 10-1 em duplicata.  As semeaduras da diluição foram em profundidade, em 
placa de Petri, contendo o meio de cultura Ágar Sabouraud, onde foi adicionado 
antibiótico para evitar o crescimento bacteriano. Todas as análises foram realizadas 
em grau de esterilidade. As placas foram incubadas em incubadora BOD, a 
temperatura de 25 °C por sete dias. Após foi realiz ada a contagem, o número de 
colônias multiplicado pelo fator de diluição forneceu o número de fungos por grama 
(SILVA et al., 2001). Os fungos foram identificados a partir da coloração e estrutura 
das colônias seguindo as chaves dicotômicas apropriadas (CRUZ, 2010).  
 
Análise estatística 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). Utilizou-se 
o delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos (formas de 
comercialização das rações) e nove repetições (marcas comerciais). Os dados foram 
comparados pelo teste de Tukey com 5% de significância pelo Programa estatístico 
R (R Core Team, 2014).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

   Todas as amostras apresentaram positividade para contaminação fúngica no 
presente estudo (Tabela 1), estando em consonância com os resultados 
encontrados por BRANDÃO et al. (2011) e MENDES et al. (2014), ao avaliarem a 
qualidade microbiológica de rações para cães e gatos. Mesmo com a presença 
fúngica observada neste estudo, o menor valor para contagem de fungos obtido por 
SANTOS (2006) e CARDOSO FILHO et al. (2013) foi de 2,15 UFC/g e 2,96 UFC/g, 
respectivamente, valores considerados superiores ao valor médio encontrado no 
presente estudo. 

Apesar da toxicidade potencial das rações com presença de fungos devido às 
micotoxinas, no Brasil não há legislação específica que estabeleça limites para 
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contagens de fungos em rações para animais. Já em outros países, recomenda-se 
que o limite máximo seja de 4,00 UFC/g em log10 (GMP, 2008), o que enquadraria 
todas as amostras deste estudo como dentro do padrão aceitável. 

Ao contrário do verificado em outros trabalhos (GIRIO, 2007; MENDES et al., 
2014) e embora todas as amostras terem apresentado valores inferiores ao 
preconizado por GMP (2008), a média da contagem de fungos observada neste 
estudo foi maior quando as rações eram comercializadas em embalagens fechadas 
(Tabela 1; P<0,01). Isso pode ter acontecido pela alta umidade devido a problemas 
relacionados à conservação do produto no processo de armazenagem na indústria, 
transporte ou no próprio varejo, já que MARSH & BUGUSU (2007) citam que o 
material das embalagens (plástico) possui certa permeabilidade a gases e vapores. 
Esse resultado merece atenção, pois a forma de comercialização das rações não 
necessariamente garante melhor qualidade do produto, uma vez que as micotoxinas 
produzidas por fungos podem persistir nos alimentos processados por serem 
extremamente estáveis ao calor (BRUCHIM et al., 2012). ZANFERARI (2011), ao 
avaliar a contaminação fúngica de rações para cães observou positividade para as 
duas formas de comercialização (em embalagens fechadas e a granel).  

 
TABELA 1. Contagem total de fungos isolados em rações para cães 

comercializadas a granel e em embalagens fechadas. 
                           Formas de comercialização  

Marcas comerciais  A granel (UFC/g)  Embalagem fechada (UFC/g)  
A 1,42 1,77 
B 2,47 1,50 
C 1,66 1,75 
D 1,89 1,84 
E 1,53 2,10 
F 1,53 1,15 
G 1,66 2,45 
H 1,52 2,77 
I 2.20 1,73 

Média 1,76b 1,89a 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade em Log 10. 

 
O gênero fúngico Aspergillus sp. estava presente em todas as amostras de 

rações e teve seu número de isolados 77% superior ao número de isolados do 
gênero Fusarium sp. e em 840% em relação ao Penicillium sp. (Tabela 2). A maior 
frequência do gênero Aspergillus sp. em rações também foi observada nas 
pesquisas de MENDES et al. (2014), CARDOSO FILHO et al. (2013), SANTOS 
(2006) e KELLER et al. (2005). Da mesma forma, AQUINO et al. (2011) constataram 
a presença dos gêneros Aspergillus sp., Penicilliun sp., Fusarium sp., bem como 
leveduras em rações destinadas a aves e roedores domésticos comercializadas em 
dez pet shops na cidade de São Paulo. Os efeitos das micotoxinas produzidas por 
estes fungos são severas e podem ser fatais para animais de companhia (ZAIN, 
2011). 
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TABELA 2. Ocorrência de fungos isolados nas amostras de rações para cães 
comercializadas a granel e em embalagens fechadas. 

Gênero fúngico  Número de isolados  Ocorrência (%)  
Aspergillus sp. 3360 100 
Penicillium sp. 40 33 
Fusarium sp. 1890 16,6 

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade em Log 10. 
 

No trabalho descrito por GABBI et al. (2011), ao avaliarem o armazenamento 
de rações embaladas e a granel sob diferentes condições ambientais, foi constatado 
que a manutenção das rações em condições de armazenamento com temperaturas 
médias de 21,5 a 23,6°C e umidade relativa do ar en tre 59 a 65% são favoráveis à 
preservação de matérias-primas e rações destinadas à alimentação animal. Áreas 
de armazenamento com bom sistema de ventilação e exaustão de gases, 
associadas ao controle de temperatura ambiente, são capazes de evitar alterações 
na umidade e na atividade de água de grãos e rações destinadas aos animais 
(BLAJET-KOSICKA et al., 2014). Esses cuidados são importantes devido ao 
aumento no número de casos associados às infecções fúngicas nos animais 
domésticos (GUARNER & BRANDT, 2011). 

A aspergilose canina sinonasal é uma das principais doenças nasais em cães, 
cujo agente etiológico mais comum é o Aspergillus fumigatus, podendo também ser 
causado por outras espécies, como Aspergillus flavus (TALBOT et al., 2014; SUGUI 
et al., 2014). As manifestações clínicas da doença envolvem desde uma gama de 
reações alérgicas até infecção pulmonar invasiva (SUGUI et al., 2014). A Aspergillus 
fumigatus foi a espécie mais frequentemente encontrada nas amostras de rações de 
cães neste estudo (em 80% das amostras) seguida da Aspergillus flavus (em 20% 
das amostras), diferentemente do encontrado por CARDOSO FILHO et al. (2013), 
que encontrou a Aspergillus flavus como a espécie predominante em rações para 
peixes. 
 

CONCLUSÕES 
A presença de fungos em rações para cães ocorre quando estas são 

comercializadas a granel ou em embalagens fechadas, não havendo garantias de 
manutenção da qualidade das rações apenas pela influência da embalagem.  
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