
Sacco S.r.l, Itália



• Mofos em alimentos

• Motivos de eliminar 
os mofos

• Soluções para 
eliminar os mofos

Contaminação ambiental por mofos



•Mofos são tóxicos:
• Hepatotóxica, nefrotóxica e carcinogénica

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

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

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

• Cladosporium podem causar descoloração preta

Mofos em alimentos



•Aflatoxinas e micotoxinas são altamente 
tóxicas e cancerígenas:

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

• Para a aflatoxina, por exemplo,
o limite internacional é de 4 a 50 ppm

• Segundo FAO mais de 25% da 
produção mundial de produtos agrícolas
são contaminados com micotoxinas 

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

Mofos produzem compostos venenosos!



• Aflatoxinas tem sido demonstrada em um grande número de alimentos

• Sob condições ótimas algumas toxinas podem ser detectadas em 24 horas

• 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 trânsito de pessoas

• Surtos de contaminação (chuvas)

• Atrai punilhas/ácaros de difícil eliminação

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

Motivos de eliminar os mofos



• Riscos de contaminação da 
fábrica

• Risco de alergias

• Risco de indenizações/ações 
trabalhistas

• Vida útil e perdas ao aparecer 
os mofos no mercado (%)

Custos e Perdas:



•O consumidor 
rejeita o mofo:

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

• O produto contaminado 
pode contaminar a 
geladeira do consumidor

Motivos de eliminar os mofos



•Natamicina:

• Poderoso fungicida!

• Tratamento superfícial 
da casca de queijos

• Pulverização na salas

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 virem micelas de mofos visíveis

• A Natamicina ataca os esporos

Objetivo: eliminar os esporos



•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 reativos 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 aerossóis 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



Microrganismos circulam com as partículas no ar

Poeira e partículas em um ambiente normal de 
trabalho visualizadas com uma fonte forte de luz. 
As partículas funcionam como contaminantes.

Poeira e partículas em um ambiente normal de 
trabalho visualizadas com uma fonte forte de luz. 
As partículas funcionam como contaminantes.



•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



Cadeia de procedimentos de higiêne
(Tecnologia de obstáculos):

Ar Vestimentas
Temperatura Limpeza
UR Desinfecção
Zona seca/molhada Limpeza de mãos

A condição de higiêne não fica melhor do que o elo 
mais fraco na cadeia

Higiêne de Ar   =   Ionização
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Procedimentos de higiêne



• A ionização é parte da tecnologia de obstáculos: temperatura no 
ambiente, zona seca/molhada, vestimentas, limpeza, desinfecção e limpeza 
de mãos, pH (do produto), Aw etc.

• A recontaminação após limpeza vem principalmente do AR!
• Tecnologia de ionização é higienização do ambiente em geral, tanto do ar 

como dos objetos, mas se complementa com os outros obstáculos a 
limpeza

• Redução (de custos) ou até eliminação de pulverização/fumigação
• Melhora o resultado geral de higienização e contaminação microbiológica

Considerações finais

Sala de fatiamento e embalagem de embutidosLinha de produção de biscoitosMassa para pães



BACTÉRIAS
Achromobacter butyri NCI-9404
Aeromonas harveyi NC-2
Aeromonas salmonicida NC-1102
Bacillus anthracis
Bacillus cereus
B. coagulans
Bacillus globigii
Bacillus licheniformis
Bacillus megatherium sp.
Bacillus paratyphosus
B. prodigiosus
Bacillus subtilis
B. stearothermophilus
Clostridium botulinum
C. sporogenes
Clostridium tetoni
Cryptosporidium
Coliphage
Corynebacterium diphthriae
Eberthella typhosa
Endamoeba histolica
Escherichia coli
Flavorbacterium SP A-3
Leptospira canicola
Listeria
Micrococcus candidus
Micrococcus caseolyticus KM-15
Micrococcus spharaeroides
Mycobacterium leprae
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria catarrhalis
Phytomonas tumefaciens
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorscens (biofilme)
Pseudomonas putida
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorscens (biofilme)
Pseudomonas putida
Salmonella choleraesuis
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella typhosa
Salmonella paratyphi
Sarcina lutea

Lista Parcial de Microrganismos eliminados por ioni zação:
FUNGOS & ESPORAS DE 
MOFOS
Aspergillus candidus
Aspergillus flavus (amarello
esverdiado)
Aspergillus glaucus (azul 
esverdiado)
Aspergillus niger (preto)
Aspergillus terreus, saitoi & 
oryzac
Botrytis allii
Colletotrichum lagenarium
Fusarium oxysporum
Grotrichum
Mucor recomosus A & B 
(branco/cinza)
Mucor piriformis
Oospora lactis (branco)
Penicillium cyclopium
P. chrysogenum & citrinum
Penicillium digitatum (oliva)
Penicillium glaucum
Penicillium expansum (oliva)
Penicillium egyptiacum
Penicillium roqueforti (verde)
Rhizopus nigricans (preto)
Rhizopus stolonifer

PROTOZOÁRIOS
Paramecium
Nematode eggs
Chlorella vulgaris (Algae)
Todas as formas Patogênicas e 
não Patogênicas de Protozoários

FUNGOS PATOGÊNICOS
Alternaria solani
Botrytis cinerea
Fusarium oxysporum
Monilinia fruiticola
Monilinia laxa
Pythium ultimum
Phytophthora erythroseptica
Phytophthora parasitica
Rhizoctonia solani
Rhizopus stolonifera
Sclerotium rolfsii
Sclerotinia sclerotiorum

LEVEDURAS
Leveduras para panificação
Candida albicans - todas as formas
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces ellipsoideus
Saccharomyces sp.

CISTOS
Cryptosporidium parvum
Giardia lamblia
Giardia muris

ALGAE (Algas)
Chlorella vulgaris
Thamnidium
Trichoderma viride
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum

Seratia marcescens
Shigella dysenteriae
Shigella flexnaria
Shigella paradysenteriae
Spirllum rubrum
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Streptococcus 'C'
Streptococcus faecalis
Streptococcus hemolyticus
Streptococcus salivarius
Streptococcus viridans
Vibrio alginolyticus & angwillarum
Vibrio clolarae
Vibrio comma
Virrio ichthyodermis NC-407
V. parahaemolyticus

VIRUS
AIDS (SIDA)
Adenovirus (type 7a)
Bacteriophage (E.coli)
Coxackie A9, B3, & B5
Cryptosporidium
Echovirus 1, 5, 12, & 29
Encephalomyocarditis
Hepatitis A
GD V11 Virus
Infectious hepatitis
Influenza
Legionella pneumophila
Polio virus (Poliomyelitus) 1, 2 & 3
Rotavirus
Tobacco mosaic
Vesicular Stomatitis



•Algumas empresas que usam a 
tecnologia de ionização no Brasil:

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

Soluções para eliminar microrganismos do ambiente


