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Probióticos na fase de Ribeira – Abordagem Ecológica ao Processamento do
Couro na sua fase inicial
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Figura 2 – Visualização de fungo no
couro por microscopia óptica

Fungos com maior atividade
sobre a pele curtida
Em geral podem distinguir-se
três tipos de colónias de fungos. Estas colónias são constituídas por fungos de dois
géneros mais habituais, o
género Penicillium e o género
Aspergillus. Podemos então
encontrar sobre peles curtidas, ou mesmo acabadas,
colónias de aspecto azul,
vermelho ou negro, peles
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respectiva-
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dramáticas.
também

Têm

surgido

dificuldades

em

combater o desenvolvimento
de outros fungos, incluindo o
Cladosporium, o Trichoderma
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