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Introdução

       São definidos como alimentos necessários para 
manter em boas condições de funcionamento o 
organismo humano ou animal, durante um certo 
período.[1]. O vocábulo é normalmente empregado 
para os alimentos utilizados para nutrir animais, 
devendo cobrir as necessidades de manutenção e 
assegurar sua eficiência em termos econômicos [2].
     A nutrição adequada envolve a formulação de dietas 
que contenham, aproximadamente, 50 nutrientes 
essenciais nas proporções corretas, contendo proteínas, 
carboidratos, vitaminas, minerais, água e manuseio 
adequado de fatores relacionados com a ingestão e 
qualidade da dieta [3].

  O mercado de “pet shops” e farmácias veterinárias 
encontra-se em franca expansão, no Brasil [4]. 
Atualmente não se sabe se o nível de informação da 
população sobre os cuidados com a saúde de sues 
animais tem crescido na mesma proporção que as 
vendas de medicamento. Existe escassez na literatura 
nacional que abordem a temática comercialização e uso 
indiscriminado de medicamento para animais. 
     Atualmente, não se sabe o nível de informação dos 
clientes dos “pet shops” com relação ao conhecimento 
dos rótulos das rações para seus animais. Tendo em 
vista, só a preocupação com o caráter quantitativo e 
econômico, deixando de lado o valor nutricional 
referente às necessidades de cada animal.
     O objetivo desse trabalho foi investigar
estabelecimentos comerciais que comercializam 
alimentos para animais de pequeno e grande porte e em 
seguida adquirir rótulos dos alimentos para estudo em 
aula da disciplina de Química Biológica.

Material e métodos

     A pesquisa foi desenvolvida no município de 
Garanhuns/PE, na disciplina de Química Biológica, e o 
período de vivência teve duração de 90 dias 

(Abril/2009 a Julho/2009), dividido em quatro momentos: I
- Seleção dos pet shops a ser objeto de estudo; II - Visita in 
locus aos pet shops; III - Atividade experimental; IV -
Momento em sala de aula.

I - Seleção dos pet shops objeto de estudo
     O estudo teve início fazendo um levantamento dos pet 
shops existentes na cidade. Em seguida foi feita uma 
seleção, considerando os seguintes critérios: mais indicados 
pelos clientes, classe social dos consumidores, localização. 
A triagem dos proprietários para a entrevista foi feita por 
questão de disponibilidade de cada um.

II - Visita in locus aos pet shops
    Do estudo anterior foram escolhidos três 
estabelecimentos, para visita a campo (pet shops A, B e C), 
realizando entrevistas com os funcionários do local. Logo 
após cada entrevista os dados foram selecionados e 
agrupados em gráficos para uma melhor concepção. 

III - Atividade experimental
    Foi realizada uma aula prática no laboratório, para 
caracterização da presença dos seguintes constituintes: 
carboidratos, lipídio e proteínas. Onde também foi 
determinado o pH e o teor de umidade, na rações
escolhidas.

IV - Momento em sala de aula 
    Na sala de aula foram analisados os rótulos das rações 
citadas nas entrevistas. O trabalho foi realizado em grupos.

Resultados e discussão

    
Análise dos questionários e entrevistas

    A análise do questionário aplicado aos funcionários dos 
pet shops, forneceu os seguintes resultados:  as rações mais 
vendidas são as de manutenção que têm o preço mais 
acessível ao maior número de consumidores, cerca de 60%,



que é destinada para adultos. Já 25% são designadas 
para filhotes e 15% são voltadas para animais mais 
velhos. Mostrado no gráfico.
       A ração para filhotes normalmente vem com mais 
proteínas, por que a proteína é essencial para o 
desenvolvimento do animal, então ela tem um nível 
mais elevado, para suprir essa necessidade do filhote na 
fase de crescimento. A ração voltada a adulto é mais 
para manter o animal, vindo com um nível de proteínas 
um pouco mais baixo, mais para atender as 
necessidades básicas do animal adulto. E a ração 
destinada, principalmente, a animais acima de sete 
anos, chegando a uma idade mais avançada, vem com 
um nível de gordura (extrato etéreo) mais reduzido, até
mesmo para evitar problemas futuros.
  
Análise dos rótulos
     Ao analisar os rótulos da ração mais vendida no pet 
shop, pode-se verificar a presença das estruturas dos 
principais constituintes presentes, identificando os 
grupos funcionais, nomenclaturas usual e oficial e 
estereoquímica.
     Com relação aos constituintes das rações analisados, 
percebe-se que a lisina é um aminoácido. Este 
aminoácido tem um estereocentro cuja configuração 
absoluta S. O composto possui dois grupos funcionais, 
um grupo ácido e um grupo amino.  As figuras 1 e 2 
exibem as estruturas de alguns dos componentes dos
rótulos da ração mais comercializada. Esta análise foi 
importante, pois pode-se identificar as diversas funções 
bioquímicas, funções orgânicas, acidez, basicidade e 
etc.
      A tabela 1 sumariza os resultados da atividade 
experimental. De acordo com tabela pode constatar as 
presenças de carboidratos, proteínas, lipídio. Para teste 
de carboidrato usou o teste de Molich e para proteína o 
teste de Biureto. A proteína foi identificada pelo 
surgimento de uma coloração violeta. Testamos 
também a presença de amido utilizando o lugol, onde o 
iodo complexa com a amilose, um dos constituintes do 
amido, produzindo uma coloração marron ou preta No 
ensaio experimental também foi determinado o pH e 
teor de umidade das rações. Os valores de pH e 

umidade que consta na tabela são de uma das rações 
analisadas.

Conclusão

A pesquisa referente à análise de rótulos de rações 
animais indicou que mais da metade do universo 
entrevistado disseram que rações as mais comercializadas 
são simples e possuem determinado grau de proteínas e 
vitaminas suficientes para a manutenção e sustentabilidade 
dos animais.

Dentre os constituintes presentes na maioria dos rações, 
destacaram os compostos carbonílicos, álcoois, amina, 
álcool, dentre outros.
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Figura 2 : Lisina

Tabela 1:  Resultado experimental  da análise da  ração fornecida a animais

Parâmetros Resultados
Umidade 10%

Extrato etéreo 2%

pH 5,72

Carboidratos Positivo

Amido Positivo

Proteínas Positivo

25%

15%

60%

1

2

3

                                           Legenda
1. 60% ração de manutenção
2. 25% ração para filhote
3. 15% ração para animais mais velhos.
Gráfico 1:  Rações mais vendidas

Figura 1 : Vitamina A

                                                                                                                                                  
                 

                 


