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Mofos em embutidos



• Tratamento da superfície com cultura pura (mofo)

• Aparência uniforme
• Inibe mofo nativo
• Formação de aroma
• Protege a superfície contra

oxidação e resecamento
• O pH aumenta durante

a maturação

Embutidos com mofo selecionado (Pen. nalgiovense)



• O mofo é uma tradição na Itália e no Sul da Europa

• Ajuda na formação de aroma (mínimo 2 meses)

• Aumenta o pH final porque os mofos consomem o ácido

• A temperatura de maturação/secagem na Itália é baixa (10oC).

• O tempo de maturação é muitas vezes de 4-6 meses

• Mofo selecionado (Pen. nalgiovense) que não é tóxico!

Processo de maturação na Itália



•O mofo não cumpre seu objetivo!

• O salame brasileiro é rápido!

• Não supera mais que 30-35 dias 
de processamento

• O mofo aparece após 4-8 dias

• O mofo não tem tempo nem para ajudar no aroma e nem 
para consumir o ácido 

Motivos de eliminar os mofos 



•O mofo nativo é tóxico:
• Hepatotóxica, nefrotóxica e carcinogénica

• A maioria são espécies de Penicillium
(cores variadas: brancos, verdes, beige etc.)

• 70-80% destes são produtoras de aflatoxinas ou micotoxinas!

• Algumas especies, como Aspergillus, Cladosporium e 
Eurotium também são encontrados em carnes

• Centenas de micotoxinas com grande variedade de efeitos em 
animais e poucas estudadas extensivamente

Motivos de eliminar os mofos



• Aflatoxinas e micotoxinas são altamente tóxicos e 
cancerígenos:

• Hepatotóxica, nefrotóxica e carcinogénica com efeitos como gangrena, convulsões, 
hemorragias, vômitos, dermatites, câncer de esôfago e fígado, e mesmo a morte!

• Para a aflatoxina o limite internacional

varia entre 4 a 50 ppm

• Mais que 25% da produção mundial de

produtos agrícolas é contaminado com
micotoxinas (Fonte: FAO) 

• Legislação no Brasil: RESOLUÇÃO - RDC Nº 7, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011

Mofos produzem compostos venenosos!



• Aflatoxinas tem sido encontradas em carne fresca, presunto e bacon, 
inoculadas com culturas toxigênicas e estocadas a 15oC., 20oC. e 30oC.:

• Em salames fermentados a 25oC. pode ser observado a produção de 160 
ppm e 426 ppm de AFG em um período de 10 e 18 dias respetivamente.

Mofos produzem compostos venenosos!



•O mofo contamina tudo :

• Crescimento descontrolado na sala

• Velocidade de ar e transito de pessoas

• Surtos de contaminação (chuvas)

• Atrai ácaros de difícil eliminação

• Contamina toda a fábrica (ambientes, 
equipamentos e produtos)

Motivos de eliminar os mofos



• Mais um risco de 
contaminação da fábrica

• Risco de alergias

• Risco de indenizações 
trabalhistas

Motivos de eliminar os mofos

•O custo da lavagem:

• Mão de obra, materiais e utensílios



•O consumidor 
rejeita o mofo:

• O consumidor vê o mofo como 
um fator impróprio e 
depreciativo (“estragado”)

• O salame contaminado pode 
contaminar a geladeira do 
consumidor

Motivos de eliminar os mofos



•Natamicina:

• Poderoso fungicida!

• Hidratação de tripas

• Pulverização dos 
produtos e na sala de 
secagem

Soluções para eliminar os mofos



•Natamicina:

• A contaminação do AR volta a um nível 
similar que antes do tratamento da sala 
depois de cerca de 5-7 dias

• Leva cerca de 5 dias para que os 
esporos viram micelas de mofos visíveis 
em salame

• A Natamicina ataca os esporos

Objetivo: eliminar os esporos



• Usar 0,4 gr. de natamicina (50%) por litro 
de água e 100 ml desta solução/m2 

• Uma sala de 10 x 10 x 3 m3 seria então 220 
m2 (paredes e teto) = 22 litros de solução = 
8,8 gr. de NATACID a um custo de cerca 
de R$. 10,00/dia (Frequencia <5 dias)

• Aerossol fino – resultado muito melhor!

• Superfícies úmidas – não molhadas!

• Lavar o chão com detergente umas horas 
depois da pulverização para eliminar os 
esporos depositados

Custo de pulverização de ambientes



•Equipamentos de ionização do ar:

• Tratamento 24 horas!

• 75-100% de redução de microrganismos no ar

• Desinfecção de superfícies

• Custo -benefício

Soluções para eliminar mofos e bactérias



• Os íons positivos (H +) e negativos (O 2
-) se aglomeram na superfície dos 

microrganismos
• Uma reação química cria grupos altamente reativas d e OH chamados de 

radicais de hidróxilas (•OH)
• O radical hidroxila vai atrair uma molécula de hidr ogênio da parede celular de 

um microrganismo no ar

Mecanismo de inativar microrganismos por ionização



•Concentrações de nanopartículas no ar:
• Concentrações típicas de nanopartículas produzidos pelo homem, de acordo com Berges.1

• Processo/lugar Número de aerosois com diámetro 
de 14–673 nm [ partículas/cm³ ]

• Ar externo/escritório cerca de 10.000
• Retificação de metais até 130.000
• Solda até 400.000
• Panificação 50.000–640.000
• Aeroporto até 1.570.000
• Soldagem 100.000–40.000.000

• 1 Berges, Markus (2010), Palestra no NanoTrust Autumn Workshop em 23.9.2010 em Vienna.

Microrganismos são carregados pelas partículas no a r



•Tamanho de partículas no ar
A ionização aglomera e precipita as partículas no a r



•Importância do Filtro de ar F5

•Eficiência :

• Partículas de 0,35-0,45 µm: 6-12%
• Partículas de 0,75-1,00 µm: 10-15%
• Partículas de 2,00-3,00 µm: 60-65%

• OBS: Filtro obstruido = 70% redução de fluxo!

Soluções para eliminar os microrganismos



•Referencias no Brasil :

Barbosa & Marques – JBS (Vigor) 
BRF – Lat. Aviação 
Bel Pais – Lat. Marília 
Coopervap – Santa Clara 
DanVigor – Steffenon

Soluções para eliminar microrganismos do ambiente


