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O que a história sobre a criação 
das rações podem nos contar 
sobre alimentação canina... 
 

Você já parou para ler os rótulos e entender de fato o que o seu mascote 

está consumindo quando você dá uma ração comercial para ele? 

Se não, este texto provavelmente irá te surpreender bastante. Fique conosco e 

descubra o quanto uma ração comercial pode afetar o seu mascote, até 

mesmo podendo levar à morte. 

Como surgiram as rações para cachorros. 

 

É um pouco complicado definir exatamente como surgiram as rações para 

cachorros ao longo dos anos. Antigamente, os cachorros eram alimentados 

com restos de comida, carnes cruas e até mesmo outros alimentos naturais, 

variando bastante conforme a época do ano e o local onde estavam inseridos. 
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De qualquer maneira, podemos dizer que as primeiras rações surgiram em 

meados de 1800, quando um eletricista americano percebeu que os cachorros 

se alimentavam de restos de biscoitos deixados pelos seres humanos. 

Foi aqui que surgiria o primeiro “alimento destinado exclusivamente para cães”: 

uma mistura de trigo, legumes e carne. 

Até aqui, tudo muito muito bem. Por mais que estivéssemos criando uma 

“comida para cães”, ainda estávamos utilizando elementos que não deveriam 

fazer mal aos bichinhos. 

 

Porém, a coisa piora, e muito. 

 

Depois da primeira guerra mundial, com uma grande quantidade de cavalos 

abatidos, surge a segunda empresa voltada especificamente para este nicho: a 

Ken -L. Esta, utilizava um alimento úmido feito de conservas de carne de 

cavalo para criar as rações. 

 

Com a percepção que este nicho seria uma fonte interminável de lucro (como é 

até hoje), surge em meados de 1930 as primeiras rações secas e enlatadas, 

liderada pela empresa Gaines Food Co. 

 

Em 1950, a indústria de rações para pets já faturava pelo menos 200 milhões 

de dólares anualmente com seus produtos. Hoje, com a aprimoramento da 

tecnologia e a facilidade em re-utilizar subprodutos para criar as rações, esta 

indústria já chegou a faturar 1 bilhão de dólares anualmente. 

 

Agora você deve estar se perguntando: hoje a gente continua da mesma 

maneira? Como são feitas as rações atualmente? 

 

Bom, aqui vai a minha resposta. 
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Alguns ingredientes presentes nas rações. 

 

 

Além dos restos de outros animais e todos os subprodutos que fazem parte da 

composição de uma ração comercial, temos mais alguns ingredientes 

extremamente prejudiciais à saúde do seu cachorro, veja: 

 

BHA e BHT:  

Substâncias derivadas do petróleo, também usadas como conservantes e 

antioxidantes em produtos de estéticas (humano). 

Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) o BHA 

(2,3-terc-butil-4-hidroxianisol) é um potente cancerígeno e é usado nas 

rações.   

 

O BHT (2,6-diterc-butil-p-creso) é um dos causadores de infecções sistêmicas. 

 

Além disso, essas substâncias podem aumentar os níveis de colesterol e 

prejudicar a absorção das vitaminas A e D. 

 

Milho, Trigo e Soja (com T* de transgênicos): 

Neles encontram-se a presença do herbicida Glifosato 2,4D, também 

apontado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) como 

possível índice cancerígeno para animais e humanos. 
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Existe no milho uma provável contaminação por micotoxinas (geradas por 

fungos) causadores tóxicos do sistema renal e hepático, e também responsável 

pelo desequilíbrio hormonal, mutação genética e grande índices de riscos 

cancerígenos. 

 

Corantes:  

Corantes são químicos usados nas rações que na maioria das vezes são 

motivos de alergias para os cães. 

 

Os corantes não passam de “um enfeite” para chamar a atenção, pois as 

maiorias dos tutores acham que rações bem coloridas são sinônimos de 

qualidade e de ingredientes naturais, o que não passa de uma grande mentira. 

 

Obviamente que quanto mais coloridas forem as rações, maior a quantidade de 

aditivos químicos e corantes, caindo drasticamente em sua qualidade. 

 

E então, agora você já consegue responder a pergunta do começo deste 

texto, não é mesmo? Afinal, você de fato sabe quais são os ingredientes que 

fazem parte da ração que você dá para o seu cachorro? 

 

Geralmente, depois que publicamos estes materiais, muita gente nos pergunta 

como eles podem transformar esta situação. Como podemos dar mais 

atenção à alimentação natural dos nossos mascotes e preservar a sua 

vida, além de deixá-os muito mais felizes? 

 

É e justamente isso que nós defendemos. 
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Alimentação natural: um resumo. 

 

Como dissemos anteriormente, antigamente os cachorros eram alimentados 

com alimentos naturais. Principalmente por conta disso, naquela época tivemos 

cachorros que viveram muito mais do que costumamos ver hoje: tal como o 

Bluey, cachorro que mais viveu na história, morrendo quase aos 30 anos. 

 

Eu posso falar mil coisas para te convencer de que alimentação natural é o que 

você deve fazer pelo seu mascote hoje. 

 

Posso falar da constatação da Sociedade Internacional de Nomenclaturas  

Zoológicas sobre a derivação (biologicamente falando) dos cachorros para com 

o lobo cinzento, um carnívoro, portanto dando as mesmas características para 

os cachorros.  

 

Posso falar sobre a conclusão de diversos veterinários sobre o ph ácido do 

estômago dos cachorros, que fazem com que eles possam comer até mesmo 

alimentos crus e mesmo assim não ter problemas com bactérias. 
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Posso falar sobre possíveis doenças, além do câncer que citamos acima, que 

as rações comercializadas podem trazer ao seu mascote e etc. 

 

A lista é infinita. 

 

Mesmo assim, eu quero te poupar tempo e deixar que você tome a decisão 

agora. 

 

É muito simples: você pode, mesmo sem gastar muito tempo e dinheiro, 

alimentar o seu cachorro da maneira correta, vê-lo mais feliz e esperar 

que ele viva mais. 

 

Ou pode simplesmente continuar dando um veneno em forma de comida 

para esse ser amável. 

 

Se você optar pela primeira decisão, assim como outras várias e várias 

pessoas já optaram, nós temos um material que vai te ajudar a trilhar este 

caminho. 

 

Um guia para te ajudar a fazer a transição da ração para alimentação 

natural sem que o seu filho seja prejudicado com isso. 

 

Um passo-a-passo mostrando todos os possíveis erros que você pode 

cometer. Como introduzir a alimentação natural aos poucos sabendo o que ele 

pode, e o que não pode comer. 

 

Além disso, para os que comprarem exclusivamente pelo link abaixo, levarão 

gratuitamente (de brinde) um guia exclusivo com 10 receitas que você 

pode preparar para o seu mascote nos próximos dias. 

 

E agora, novamente, acredito que você deva estar se perguntando: quanto isso 

me custará? 
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Bom, a gente poderia cobrar facilmente por este material R$100,00, sem 

pestanejar. Mas, para que mais pessoas possam aderir a alimentação natural e 

salvar seus filhos de quatro patas, você poderá adquirir o guia e o brinde 

por apenas R$17,00. 

 

Nós não fazemos esta oferta em outro momento. Então, clique no botão 

abaixo e compre agora mesmo o guia inicial de alimentação natural para 

cachorros por apenas R$17,00. 

 

Abraços e até a próxima. 

 

 

 

 

Quero Adquirir o Guia Inicial! 

https://cachorrode29anos.com/guia-da-alimentacao-natural-para-cachorro/?utm_medium=produto&utm_source=c29&utm_campaign=ebook_3ingredientes
https://cachorrode29anos.com/guia-da-alimentacao-natural-para-cachorro/?utm_medium=produto&utm_source=c29&utm_campaign=ebook_3ingredientes

