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FERMENTAÇÃO NATURAL E SUA APLICAÇÃO EM PÃES
Arnaldo Marcelino Dos Santos Junior
Luís Carlos De Sales
1

Nathalia Cavalcanti dos Santos

Resumo: O presente trabalho se debruça sobre uma breve História do pão, desde
seu surgimento até os tempos atuais, fazendo por meio de análise bibliográfica um
exame sobre os benefícios para a saúde, sua produção, desafios e dificuldades na
sua produção e manutenção da cultura de bactérias e microrganismos, responsáveis
pela produção dos compostos ativos que resultam no levain.
Os pães com fermentação natural vem ganhando espaço no mercado
gastronômico, representando um novo nicho para padarias com um diferencial em
produtos com apelo histórico e nutricional. As técnicas que passam de geração para
geração de padeiros, de família para família. Consiste em fazer a manutenção desse
fermento natural alimentando em intervalos regulares para que a colônia dos
microrganismos não morra. Essas colônias heterogêneas de microrganismos são
responsáveis pela transformação de açúcares em gás carbônico (CO2), etanol e
energia. O levain também é responsável por fazer uma espécie de pré digestão
dessa farinha tornando os micro e macronutrientes, mais biodisponíveis no
organismos ou seja fazendo com que sua absorção pelo organismos seja mais
bem aproveitada. Apesar do custo na manutenção do levain que, consiste em gastos
com mão de obra e matéria prima para a renovação das culturas de bactérias, os
pães feitos com esse fermento natural reduzem custos quanto à melhoradores e
aditivos dando a esses pães dois ou mais dias de validade.
É imprescindível que os ingredientes sejam de boa qualidade a exemplo da
farinha de trigo que, consiste em duas proteínas a gliadina e glutenina. Juntas e
hidratadas, por meio de sova formam a teia de glúten que será responsável por
aprisionar o gás carbono óxido que fará com que a massa cresça. Segundo a
legislação brasileira o pão consiste da mistura de farinha, água, sal e fermento.
Podendo ser acrescido de outros ingredientes tidos como flavorizantes que podem
ser: ovos, açúcar, especiarias e gorduras. Podem ter recheio, cobertura e formatos
variados, levedado ou não. Contato que, não descaracterizem o produto.
Palavras-chave: Pão artesanal. Leveduras. Levain. Panificação
1 INTRODUÇÃO
A panificação é uma das artes culinárias mais antigas e sua história permeia
a própria história da humanidade. Os primeiros pães foram elaborados no período
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neolítico, cerca de oito mil anos atrás. Na Antiguidade, período que data de 8.000
a.C a 600 d.C., o pão já era elaborado nos vales dos rios Tigre e Eufrates, na antiga
Mesopotâmia e no vale do rio Hindu. Tinha o formato oval e achatado e era feito
com grãos triturados rusticamente, como aveia, cevada, trigo e outras sementes,
como gergelim, por exemplo (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009).
A fermentação natural é a mais antiga e, uma das melhores formas para
levedar massas de pães. Beneficiando-se da ação dos microrganismos, há muito
tempo na produção de alimentos, foi no ano de 1857 que Louis Pasteur começou os
seus experimentos sobre os processos da fermentação. Ele também descobriu que,
se isolasse uma cepa de bactérias nesse caso o saccharomyces cerevisiae,
conseguiria ter controle sobre sua ação no ato da fermentação e acelerar seu
processo fermentativo. Com a fama

desse novo fermento biológico o velho e

clássico fermento natural teve uma queda vertiginosa (SILVA, 2018).
Existem teorias afirmando que os egípcios aprimoraram o processo de
fabricação de bebidas fermentadas como a cerveja. Ao invés de água, supõe-se que
eles utilizavam cerveja para a produção do pão. A partir daí

se inicia

uma

fermentação alcoólica, transformada, após alguns dias, em fermentação ácida,
dando volume à massa. Para que possam respirar, as leveduras precisam de alta
disponibilidade de glicose livre no ambiente e oxigênio. Consomem açúcares
simples e produzem água e dióxido de carbono (CO2). Ainda assim, são também
adaptáveis a falta de oxigênio, no processo denominado fermentação. Ao invés de
respirar, as leveduras sobrevivem por meio da obtenção de energia. Produzem gás
carbônico, álcool e energia (NIGRO, 2008).
Também chamadas de leveduras de padeiro ou da cerveja, utilizada há
milênios, na produção de alimentos e bebidas fermentados. Encontrada de diversas
formas e espécies as saccharomyces são definidas por sua capacidade de
fermentar carboidratos de diversas formas. Sendo a de maior utilização, na
atualidade, a saccharomyces cerevisiae. Por se ter melhor desempenho na
produção de dióxido de carbono e etanol a partir de açúcares simples e de maneira
mais rápida (NIGRO, 2008).
O levain, termo utilizado em francês para definir fermento natural, por vezes
massa madre/massa azeda, nada tem a ver com a outra pronúncia “levure” também
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do francês utilizado para designar diferentes tipos e estados de fermentos e ou pré
fermentos semi líquidos ou mais firmes como a biga (APLEVICZ, 2013).
Consumido nos mais variados formatos, tamanhos e sabores, o pão, de
acordo com a cultura a qual está inserido, assume papel fundamental em cerimônias
e rituais religiosos. Segundo Tirloni (2017), 1,8 bilhões de pessoas consomem
variados tipos de pães ao redor do mundo. Em sua forma original, o pão, era muito
diferente dos pães da atualidade tendo maior semelhança com pães consumidos no
oriente médio.
Para se ter ideia da parcela que o pão ocupa no mercado de alimentação na
atualidade basta observar os dados da associação brasileira de panificação e
confeitaria, onde informa que, no ano de 2013 este mercado que é constituído por,
63,2 mil empresas e servem diariamente em média cerca de 43 milhões de
consumidores em todo o país (MIRANDA, 2014).
Pensando em formas de atrair mais clientes os donos de panificadoras e
boulangeries se dedicaram ao estudo de antigas técnicas de fermentação. Estas
técnicas consistem em um sistema natural formado por leveduras e bactérias láticas,
gerando um fermento natural. Embora de forte apelo comercial devido à diversidade
e singularidade dos produtos que origina, o fermento natural acarreta gastos extras
para a sua manutenção, pois é necessário o emprego diário de mão de obra e
insumos, para a sua conservação, o que acaba por aumentar o custo do produto
final (NODARI, 2014).
O fermento natural vem retomando seu espaço no mercado gastronômico,
uma vez que seus benefícios nutricionais elevado estão

sendo cada vez mais

ressaltados na mídia e na literatura. Sobre aspectos ligados à saudabilidade, alguns
estudos nos mostram dados relevantes no que se refere a questões nutricionais.
Em relação à fermentação de alimentos em geral, certas estimativas informam que
cerca de um terço de toda a comida ingerida por seres humanos ao redor do mundo
é fermentada (OLIVEIRA et al, 2014).
O mercado gastronômico mundial tem feito com que chefs de cozinha das
mais distintas áreas revisitem

técnicas e produtos antigos. O interesse do

consumidor pelos saborosos pães feitos artesanalmente tem, nos EUA, por
exemplo, chefs padeiros têm se dedicado a pesquisar e testar receitas de pães
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tradicionais europeus para oferecer produtos diferenciados e exclusivos aos
consumidores.crescido muito nos últimos anos para (GISSLEN, 2011).
Ao se produzir pães por meio de levain ou sourdough confere-se a esse pão
características singulares e específicas que o difere dos pães de levedura comercial.
Apesar de existirem muitos estudos científicos nos países da europa sobre
fermentação por meio de fermentação natural esse processo ainda não é bem
compreendido (APLEVICZ, 2013).
2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
● Abordar a técnica de fermentação natural e sua aplicação na panificação bem
como seus benefícios e sua viabilidade.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Abordar o contexto histórico da fermentação natural.
● Indicar a importância dos microrganismos na fermentação natural.
● Mostrar os benefícios nutricionais a partir do consumo do pão de fermentação
natural.

3 JUSTIFICATIVA
Pensando em formas de atrair mais clientes e ofertar algo inovador aos
clientes os donos de panificadoras e boulangeries se dedicaram ao estudo de
antigas técnicas de fermentação como “ Levain”. Nesse aspecto Nodari (2014),
afirma que a busca de um produto diferenciado leva muitos estabelecimentos do
setor de panificação a utilizarem técnicas antigas de fermentação natural, passadas
de geração em geração. Estas técnicas consistem em um sistema natural formado por
leveduras e bactérias láticas, que convivem numa associação complexa, gerando um
fermento natural." Atualmente, se tem ouvido falar muito em fermentação natural e

“sourdough” e em suas propriedades nutricionais, seu sabor mais apurado e textura
diferenciada. Aqui, abordamos a fermentação natural e sua aplicação na
panificação. Bem como os desafios de se produzir tal produto e os benefícios para a
saúde do consumidor a fim de, jogar mais luz ao tema e, trazer mais pra perto do
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público essa variável na produção de pães ainda pouco difundida em relação ao
público em geral.

4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas por meio de livros
e artigos. Leitura constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a ampliação
de conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas, a abertura de
novos horizontes para a mente, a sistematização do pensamento, o enriquecimento
de vocabulário e o melhor entendimento do conteúdo das obras (MARCONI ;
LAKATOS, 2016).
Para dar início ao presente trabalho passamos por uma leitura prévia de
pequenos artigos, sumário e alguns capítulos de livros. Onde debatemos alguns
temas e assuntos para chegar ao presente objeto de estudo. Passamos por uma
leitura mais acurada e selecionamos parágrafos de textos os quais achamos de
suma importância para o nosso estudo acerca da fermentação natural e sua
utilização na panificação. Buscamos fazer ligações coerentes entre os autores lidos
para reafirmar os prós e contras na fermentação natural e fabricação dos pães com
o levain, levando assim a uma melhor compreensão do tema. Os resultados das
pesquisas escritas, servem de fonte e conteúdo, para o pesquisador utilizar em seu
trabalho o máximo de informações dos escritores escolhidos e lidos. Possibilitando
assim, uma nova observação sobre um tema antes abordados atribuindo-lhe novas
conclusões.

5 RESULTADOS

5.1 HISTÓRIA DO PÃO
Ligado à civilização ocidental há seis mil anos, a historiografia relata seu
surgimento na região da Mesopotâmia, afirma-se que o pão foi uma das maiores
descobertas químicas da humanidade, e está completamente ligado ao cultivo do
trigo e do centeio, também relacionado à economia, religião e política (OLIVEIRA et
al, 2014).
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Difícil pensar a história da gastronomia sem dar ênfase a história do pão e
sua origem desde os mais remotos tempos na terra. A panificação é uma das artes
culinárias mais antigas e sua história permeia a própria história da humanidade. Os
primeiros pães foram elaborados no período neolítico, cerca de oito mil anos atrás.
Na Antiguidade, período que data de 8.000 a.C a 600 d.C., o pão já era elaborado
nos vales dos rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia e no Vale do Rio Hindu.
Tinha o formato oval e achatado e era feito com grãos triturados rusticamente, como
aveia, cevada, trigo e outras sementes, como gergelim, por exemplo (FOOD
INGREDIENTS BRASIL, 2009).
Quando se pensa em processamento de alimentos pensamos em grandes
máquinas e seus motores mas, de certo modo na antiguidade esse “processamento”
já era a grosso e natural modo, praticado. Essas formas rudimentares de
“processamento dos alimentos” funcionaram bem pelos primeiros milhares de anos
da era agrícola (POLLAN, 2013).
Esses pães de formato estendido ou achatado, denominados em inglês
flatbreads, foram os únicos conhecidos pelas civilizações durante milênios. Hoje, se
tem comprovação científica que, microrganismos são responsáveis por todo o
processo de fermentação e sua produção de gás (CO2), energia e etanol. Segundo
a história, a descoberta de que a massa de pão podia crescer, ou seja, fermentar,
aconteceu por mero acaso. Um pedaço de massa contendo apenas água e farinha
foi esquecido a céu aberto e, naturalmente, foi inoculado pelas bactérias do
ambiente é o que afirma (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009).
A literatura demonstra que, o conhecimento empírico da fermentação por
leveduras vem desde o período paleolítico. A capacidade destes microrganismos em
produzir álcool na forma de cerveja já era conhecida pelos povos Babilônicos. Há
sempre mais de uma teoria acerca da origem do pão, ou fermento natural e seu
desenvolvimento. Outra teoria Segundo Suas (2009), afirma que os egípcios, que
aprimoraram o processo de fabricação de cerveja, usavam a bebida em vez de água
na produção do pão, introduzindo, o fermento na massa.
Começou
assim
uma
fermentação
alcoólica,
transformada, após alguns dias, em fermentação ácida,
que ofereceu volume à massa. A alguém teria ocorrido
juntar essa massa expandida a uma massa nova
(CANELLA-RAWLS, 2003).

13

Movimentos sociais foram constituídas clamando pelo pão, como denúncia da
situação de miséria a que estavam submetidos certos setores sociais. Poeticamente,
Pollan (2013), nos diz que a papa sem graça de alguma forma se transformou em
algo inspirador, havia sido soprado uma centelha de vida.
Oliveira et al (2014), afirma que a arte dos pães atingiu todo o Oriente Médio
e chegou ao povo grego, que por sua vez, disseminaram o pão pela Europa. Em
Roma, o pão se tornou um alimento mais valorizado do que a carne. O governo
romano distribuía farinha e dispunha à população fornos para que pudessem assar
os pães. Num claro ato de manobra política por meio da necessidade do povo.
Citado em orações e tido como símbolo de fartura ou de miséria quando de
sua falta, o pão, seja chato ou estendido, figura sempre no cerne da civilização
humana. Referências simbólicas e culturais são atribuídas aos significados sobre o
pão, sua presença simboliza fartura, abundância, sua falta identifica carência, fome
e miséria. O cristianismo identifica o pão ao corpo divino, além de clamar pelas
bênçãos do pão nosso de cada dia (MATOS, 2010).
O pão artesanal de hoje, segue praticamente a mesma maneira de preparo
de há 4 mil anos A.C., de quando se tem registros de sua origem. Ainda em seu
argumento, ela nos diz não ser possível afirmar com precisão a data exata do
surgimento desse pão, mesmo estando atrelado ao cultivo do trigo na mesopotâmia
há 10 mil anos (COSTA, 2014).
Na antiguidade, o pão surgiu a partir da fermentação natural e ou espontânea,
com a modernização foram surgindo com o passar dos séculos, por exemplo, a
espuma de leveduras da cerveja possibilitou que a fermentação fosse mais rápida e
assim, vendida por proprietários de destilarias holandesas para os padeiros até
1780. Outro avanço importante foi o processo vienense de 1867, que consistia em
retirar a espuma das leveduras, filtrá-la, lavá-la e comprimi-la em bolos. Em 1872,
Charles Fleischmann patenteou um processo otimizado para produzir e comprimir o
fermento biológico fresco que utilizamos até os dias atuais (OLIVEIRA et al, 2014).

14

5.2 FERMENTAÇÃO NATURAL ESPONTÂNEA E SUA HISTÓRIA
O fermento natural é uma mistura de farinha de cereais composta por uma
população heterogênea de bactérias láticas e leveduras, desenvolvida por
fermentação espontânea ou iniciada através da adição de culturas starters. No
desenrolar da história da humanidade a fermentação foi e é, um dos fenômenos que
mais intrigou pesquisadores de todas as épocas. Para tentar melhor compreender
esse processo fascinante, foi preciso obter avanços, que ajudaram a conhecer sua
natureza e a utilizar seus recursos de forma eficaz (NODARI, 2014).
O

uso

do fermento natural proporciona ótima qualidade e sabor.

Conservação dos produtos finais obtidos. Por este motivo, essa técnica tem sido
otimizada nos últimos tempos e hoje sabemos que, durante o processo, as
leveduras e as bactérias presentes produzem componentes que são responsáveis
pelas características específicas de produtos feitos por fermentação natural como,
por exemplo, formação de ácidos láctico e acético e aromas específicos (ANDRADE,
2017).
O “sourdough” uma mistura de farinha e água fermentada com leveduras e
bactérias láticas, é a base para a produção de pão “sourdough”. As bactérias
lácticas causam acidificação através da produção de ácido láctico que aumenta a
vida útil do pão, impedindo o crescimento de micro-organismos indesejáveis e
afetando no seu valor nutritivo através do aumento da disponibilidade de sais
minerais e outros compostos bioativos. Além destas vantagens, os efeitos estruturais
do “sourdough” na massa do pão podem ser devidos à influência direta do pH baixo
na estrutura de formação dos componentes da massa tais como o glúten, amido e
arabinoxilanos. Tem sido observado também que, quando o “sourdough” é
adicionado, ocorre mudanças nas propriedades reológicas fundamentais de massa,
tornando-a mais macia, menos elástica e, portanto, facilmente extensível
(MARTINBIANCO, 2011).
Existem dois métodos de fermentação o direto e o indireto. O método indireto
é conhecido como método tradicional de fermentação, ele se inicia com a
elaboração de uma esponja onde é fermentada e depois adicionada a massa final.
Na esponja será utilizado o fermento natural ou biológico para reforçar a próxima
fase, sendo que durante este processo haverá uma diminuição do pH com uma
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fermentação crescente que pode variar de 2 a 24 horas. Após este período será 18
misturado os demais ingredientes e a massa irá novamente passar por um processo
de fermentação onde serão gerados compostos responsáveis pelo sabor, volume e
compostos aromáticos. O método direto não utiliza nenhum tipo de pré-fermentação
ou esponja, sendo um método mais simples e mais utilizado atualmente, pois é mais
rápido e produtivo. Neste método a mistura é feita seguindo uma determinada ordem
onde os ingredientes são colocados de uma única vez. Por ser um método mais
rápido ele tem textura diferenciada e não desenvolve tanto aroma e o miolo é menos
macio (SABINO et al, 2015)
A “Biga” é feita quando pegamos uma quantidade de água, farinha e fermento
fazendo uma mistura de maneira que não fique uma massa homogênea, mas cheia
de pedaços quebrados (como se estivesse mal batida, mal misturada). Deixamos
descansar dentro de algumas regras por um determinado tempo regular, por
exemplo 24 horas a 15° ou 8 horas a 21 graus (conforme achar mais conveniente ou
seguindo as regras de algum manual relacionado). Biga Depois desse processo a
Biga terá um cheiro característico, que é muito intenso geralmente de álcool
(dependendo do caso pode ser um cheiro um pouco parecido com vinagre). Assim
ela estará pronta para ser usada na massa de pizza ou pão. Neste caso foi feito uma
pré fermentação de massa de farinha antes de fazer a fermentação da massa
propriamente dita, que depois terá a fermentação final. Os pré fermentos mais
conhecidos são a Biga, o Poolish que é parecido com a biga e por muitos é
chamada de Biga líquida ou biga mole, e a esponja (BRAGA, 2019).
A maior parte dos estudos relacionados à fermentação alcoólica está
direcionado, à produção de bebidas alcoólicas, apesar do uso de álcool para várias
finalidades, as bebidas alcoólicas eram o foco da fermentação. Na antiguidade por
volta de seis mil anos a.c os egípcios não só conheciam como dominavam o
processo de fermentação natural e a confecção de pães a partir desse fermento
natural . eles guardavam parte da massa levedada para produções futuras (SILVA,
2018).
Por volta de 500 anos a.c. devido a sua importância o fermento natural
impulsionou o surgimento de moinhos de pedra para que se utilizassem grãos
moídos mais finamente e se obtivesse pães mais bem elaborados deixando de ser
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um artigo rústico ganhando requintes artísticos. 300 anos a.c se faziam pães em
formato de cone em homenagem aos deuses no egito (CANELLA-RAWLS, 2018).
Por conta do crescimento demográfico da época, de suas vilas e cidades,
houve o aumento do escambo. A partir daí , fez se necessária a produção comercial
de pães bem como veio a surgir as associações de padeiros responsáveis por
regular o preço e características dos pães e os interesses de seus associados. Até o
século XIX a fermentação natural em alta, até que com a descoberta do francês
Louis Pasteur de uma levedura comercial e sua produção em escala comercial
passou se a produzir mais e de maneira padronizada pondo em desuso o levain
(SILVA, 2018).
Ainda no século XIX, com a revolução industrial tendo provocado o êxodo
rural dos trabalhadores do campo para as novas indústrias, reduzindo a capacidade
na produção de alimentos e aumentando a demanda, resultou em fome nos
aglomerados urbanos elevando o pão a status de alimento essencial por ser de fácil
produção (CANELLA-RAWLS, 2003).
Tomando como exemplo outras áreas no que se refere a automatização no
processo de fabricação visando o aumento na produção a baixo custo, houve a
implantação de fornos a gás elevando os níveis de quantidade e qualidade dos pães
da atualidade em relação aos antigos fornos. Bem como uma mistura que acelera a
fermentação desses pães e logo em seguida disseminada para outros países
(SILVA, 2018).

5.2.2 DEFINIÇÃO - LEGISLAÇÃO
O pão consiste numa mistura de farinha, água, sal e fermento que são
considerados os ingredientes básicos, podendo haver o acréscimo de outros
ingredientes ditos enriquecedores a exemplo de ovos, açúcar, especiarias, gorduras
e outros à escolha do panificador. A mistura convertida em forma de pasta ou massa
é submetida a sova, fermentação, modelagem e cocção. Ainda revela que Na
panificação, a fermentação consiste no processo de fazer a massa se expandir. Pela
incorporação de material químico ou biológico que produza gás carbodióxido que é
aprisionado nas cadeias de glúten, proporcionando volume ao produto (SILVA,
2018).
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Segundo a Resolução RDC n.º 263 de 22 de setembro de 2005 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA BRASIL (2005), o pão “(...) é o produto
obtido da farinha de trigo e ou outras farinhas, adicionado de líquido, resultantes do
processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter outros ingredientes,
desde que não descaracterizem o produto, e pode apresentar cobertura, recheio,
formato e textura diversos.

Para Sabino (2015), define-se como pão, apenas o produto resultante em condições
técnicas de cocção adequada e na preparação da massa com farinha de cereais mais
especificamente trigo, integral ou não além de água, fermento biológico e sal. Podendo
conter outras substâncias alimentícias no preparo.
Para cada estado, existe uma legislação específica para venda do pão como por
exemplo em São Paulo Estabelece que, a comercialização somente por peso como deve
ser indicado o preço por quilograma

e condições para a balança usada na

comercialização (IPEM, 2013).

5.3 IMPORTÂNCIA DOS MICRORGANISMOS NA FERMENTAÇÃO NATURAL
É conhecida como levedura de padeiro ou da cerveja, e pelo seu papel milenar na
produção de pão, vinho, e cerveja. Existem várias espécies de leveduras
Saccharomyces que foram definidas com base nas diferentes formas de fermentar
carboidratos. pesquisas apontam que a espécie Saccharomyces cerevisiae evoluiu e
se tornou especialista em produzir dióxido de carbono e etanol a partir de açúcares
mais rapidamente do que outras espécies conclui Aquino (2012), ainda em seu estudo
prossegue o microrganismo Lactobacillus rhamnosus é considerado um probiótico, pois
coloniza, acidifica e protege o intestino delgado, além de colonizar o intestino grosso,
inibindo o crescimento de microrganismos patogênicos, ele cria também condições
favoráveis para a implantação das bifidobactérias e produz o ácido lático.
Junior (2011), esclarece que nos alimentos ele melhora a qualidade nutricional,
aumentando a absorção de nutrientes, melhorando a digestão, reduz infecção, previne
diarreias e inibe doenças causadas por microrganismos.
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Estudos revelam, quanto à sua composição química, as leveduras apresentam de
68% a 83% de água, além de substâncias nitrogenadas, carboidratos, lipídios,
vitaminas, minerais entre outros. Assim como qualquer forma de vida, as leveduras
necessitam de fatores físicos e químicos indispensáveis para seu crescimento e
reprodução. Alguns elementos são basicamente necessários, como água, fontes de
carbono e nitrogênio, oxigênio e minerais. As leveduras dependem de fontes de
carbono orgânico para seu crescimento e obtenção de energia, sendo os carboidratos,
os nutrientes de maior importância (NODARI, 2014).
Existem vários tipos de microrganismos capazes de inocular e modificar
beneficamente por meio da fermentação natural e para cada alimento seja grãos, leite
ou outro tipo de alimento. Para os pães, os mais relevantes são as bactérias, como
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e Lactobacillus Sanfranciscensis – a última
é responsável pela produção do famoso pão sourdough de São Francisco e só pode ser
encontrada

nessa

região.

Algumas

espécies

como

os

ascomicetos,

como

Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces carlsbergensis, e Saccharomyces exiguous,
considerados o fermento de fato, responsáveis por

metabolizar o carboidrato e se

reproduzir assexuadamente (OLIVEIRA et al 2014).
Esses microrganismos unicelulares estão presentes na natureza (água, ar, solo,
plantas e animais). Se desenvolvem na presença ou ausência de oxigênio . precisa, de
menos água/umidade que as bactérias, porém exigem mais água que os bolores esses
precisam de uma temperatura entre 20°c à 30°c para se desenvolver por ter sido a
espécie que mais evoluiu ao longo do tempo, a saccharomyces cerevisiae , se difere de
seus parentes selvagens por ser a mais especializada na rápida produção de dióxido de
carbono e etanol a partir de açúcares. De grande importância por se tratar de uma
espécie de levedura que consegue fazer fermentação anaeróbica ou seja, na ausência
de oxigênio a saccharomyces cerevisiae quebra os açúcares e os transforma em dióxido
de carbono e etanol o que faz toda a diferença na preparação e cozimento do pão. Que
a torna a mais indicada no processo de fermentação (AQUINO, 2012).

5.4 Influência dos ingredientes na fermentação natural
Influenciam na capacidade de fermentação fatores externos – temperatura
umidade; fatores internos qualidade da farinha, taxa de extração, granulometria
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Nesta etapa, o amido é transformado em açúcares pela ação enzimática. Os
açúcares. Constituem o substrato para o fermento, e os produtos decompostos são
o dióxido de carbono e o álcool. À medida que o dióxido de carbono é produzido, ele
é retido nas células formadas na matriz protéica durante o processo de mistura,
fazendo as células crescerem e a massa se expandir (MARTINBIANCO, 2011).
A farinha de trigo é o componente estrutural da massa e constitui o
ingrediente fundamental para obtenção do pão. A farinha de trigo possui proteínas a gliadina e a glutenina - com características funcionais únicas, capazes de formar
uma rede, o glúten. Água é também um ingrediente imprescindível na formação da
massa. Ela hidrata as proteínas da farinha de trigo, tornando possível a formação da
rede de glúten. A água atua também como solvente e plastificante e permite que,
durante o processo de cozimento do pão, ocorra o fenômeno de gelatinização do
amido. Sal É indispensável em qualquer formulação de pão. O sal exerce algumas
funções, tais como controlar a fermentação, fortificar o glúten das farinhas, já que a
gliadina, um de seus componentes, têm maior solubilidade na água com sal, o que
proporciona uma maior formação do glúten, ação bactericida, é decisivo na
hidratação das massas, atua como ressaltador de sabores, e clareia o miolo do pão
(CANELLA-RAWLS, 2003).
Quando se fala de fermento biológico, refere-se a uma levedura selecionada,
denominada Saccharomices cerevisiae. O papel principal do fermento é fazer a
conversão de açúcares fermentáveis presentes na massa em gás carbônico e
etanol. Além de produzir CO2, que é o gás responsável pelo crescimento do pão, o
fermento também exerce influência sobre as propriedades reológicas da massa,
tornando-a mais elástica e porosa, que após o cozimento é digestível e nutritivo
(FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009).

5.5 Benefícios Nutricional da fermentação natural
Pesquisas mostram que, essas bactérias podem sintetizar vitaminas que vão
ser utilizadas pelo corpo, incluindo o ácido fólico e vitamina B12. É conhecida
também pela produção de ácido lático e ácido acético,aumentam a absorção de
ferro, cálcio e magnésio, no caso da utilização em fermentos naturais, importante
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para a produção de ácido lático, que influencia nas características sensoriais dos
pães atesta (BARBOSA et al, 2011).
Oliveira et al (2014), diz que,atualmente , o fermento natural vem retomando
seu espaço no mercado gastronômico uma vez que, seus benefícios nutricionais
elevados estão sendo cada vez mais ressaltados na mídia e na literatura.
Continuando seu argumento em relação à fermentação de alimentos em geral, ainda
afirma, certas estimativas informam que cerca de um terço de toda a comida
ingerida por seres humanos ao redor do mundo é fermentada. De modo geral, os
benefícios da fermentação consistem em: tornar os alimentos resistentes à
deterioração por micróbios e ao desenvolvimento de toxinas alimentares; diminuir a
probabilidade de um alimento transferir micro-organismos patogênicos; conservar os
alimentos entre os momentos de colheita e consumo; modificar o sabor original dos
ingredientes e, muitas vezes, aumentar o valor nutricional atesta.
Os micro-organismos da fermentação efetuam um tipo de pré-digestão da
farinha, tornando os nutrientes, micronutrientes, minerais, ácidos graxos e proteínas
mais biodisponíveis, isto é, mais passíveis de absorção pelo organismo, como o
aminoácido esencial lisina. Pesquisas comprovam que alguns fermentos, durante
esse processo, acumulam altos níveis de vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e
B3 (niacina) em comparação com os ingredientes crus antes da fermentação
(OLIVEIRA et al, 2014).
Ademais, os levains que contém bactérias variadas produtoras de ácido lático
apresentam maiores taxas de pré-digestão e maior disponibilidade de lisina do que
massas que contém apenas um tipo de levedura, por exemplo a levedura comercial
industrializada Saccharomyces cerevisiae, que apenas degrada o carboidrato do
trigo e não aumenta tão significativamente as quantidades de nutrientes (OLIVEIRA
et al, 2014).

5.6 Mercado - procura, demanda, viabilidade e desafios
Apesar de exigir modificações no processo produtivo das padarias por
necessitar de tempo prolongado para seu preparo, os pães de fermento natural
possuem um apelo comercial muito intenso e atingem um público-alvo disposto a
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investir na compra desses produtos de valores mais elevados (OLIVEIRA et al,
2014).
Atualmente, este mercado é constituído por 63,2 mil empresas que servem
diariamente cerca de 43 milhões de clientes, conforme dados de 2013 da
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (MIRANDA, 2014).
A busca pela oferta de um produto diferenciado leva muitos estabelecimentos
do setor de panificação a utilizarem técnicas antigas de fermentação natural,
passadas de geração em geração. Estas técnicas consistem em um sistema natural
formado por leveduras e bactérias láticas, que convivem numa associação
complexa, gerando um fermento natural. Seguindo em seu argumento, embora de
forte apelo comercial devido à diversidade e singularidade dos produtos que origina,
o fermento natural acarreta gastos extras para a sua manutenção, pois é necessário
o emprego diário de mão de obra e insumos para a sua conservação (NODARI,
2014).
O desenvolvimento de um fermento natural seco padronizado pode eliminar a
manutenção diária do fermento natural fresco, visto que, a secagem o manterá ativo
e sem alterações por mais tempo do que um fermento natural mantido refrigerado
(BIANCHINI, 2004).
Para Oliveira et al (2014), temos como principal desvantagem do processo
produtivo dos pães com levain o tempo prolongado de fermentação, que se estende
de 8 a 15 horas, conforme o tipo de pão, a temperatura e condições do ambiente.
Outro ponto negativo é a manutenção do fermento natural, que consiste de
alimentá-lo com farinha e água em intervalos regulares de forma a renovar a cultura,
esses dados interferem no custo final do produto.
Esses pães apresentam um aroma sutil e delicado, um sabor ácido único e
duradouro, e um odor azedo característico e produzem texturas mais densas, além
de conferirem mais umidade a pães integrais (CANELLA-RAWLS, 2003).
Com este método, a padaria tem a possibilidade de diminuir gastos com
matéria-prima no que se refere aos fermentos industrializados e também aos
melhoradores de farinha, pois a incorporação do levain melhora a qualidade da
massa. Por outro lado, os pães fabricados pelo processo de fermentação natural
apresentam um bom tempo de conservação, de 2 dias ou mais (SABESS, 2013).
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Ao mesmo passo que o volume de produtos e serviços consumidos
aumenta,o comportamento do consumidor muda, os padrões de qualidade se
transformam e a necessidade de produtos novos também cresce. A panificação e
confeitaria no Brasil representam um faturamento anual em torno de R$ 25 bilhões.
A panificação ocupa a terceira colocação na lista de compras do brasileiro,
representando cerca de 12% do orçamento familiar para alimentação. O mercado
brasileiro importa do Canadá e Argentina cerca de 50% do volume de trigo para
consumo doméstico (BATISTA, 2016).
A panificação como um dos seis maiores segmentos da indústria no Brasil,
com participação de 36% na indústria de produtos alimentares e 6% na de
transformação. As empresas do segmento registraram em 2015 um crescimento de
2,7%, e o faturamento chegou a R$84,7 bilhões. Estima-se que 63,2 mil
panificadores fazem parte do mercado de panificação no Brasil, dessas, 60 mil são
micro e pequenas empresas. Neste ano o setor gerou mais de 700 mil empregos
diretos, sendo 245 mil (35%) envolvidos diretamente na produção, atingindo um total
127 mil empresários gerenciando os negócios do setor (SEBRAE, 2017).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória histórica da panificação, demonstrou ao longo do tempo que os
métodos e técnicas evoluíram, bem como os microrganismo responsáveis pela
fermentação natural do pão. Beneficiando-se da ação dos grãos, frutas, leite e
outros alimentos a humanidade vem transformando sabor e textura dos alimentos.
Aprimoraram o processo de bebidas fermentadas como cerveja, todo
processo de fermentação só é possível graças a habilidades dos microrganismo
especializados em transformar açúcares em dióxido de carbono (CO2) e etanol. As
leveduras saccharomyces cerevisiae diferem-se da sua família selvagem de
leveduras por conseguir metabolizar carboidratos com maior velocidade. Esse
processo ocorre com a presença de oxigênio ou na sua ausência quando se dá o
nome de fermentação.
Podemos observar que o pão ocupa posição importante na alimentação
humana. Papel esse que, vai desde o simples ato de fazer o desjejum a cerimônia e
rituais religiosos. Também figura como símbolo de protesto para denunciar miséria
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vivida por determinados setores da sociedade em séculos passados quando de sua
falta. E fartura quando se tinham acesso ao pão.
Teorias apontam os egípcios como os inventores do pão bem como a
descoberta da fermentação natural. Os pães feitos a partir da fermentação natural
na atualidade são praticamente os mesmos dos produzidos em 8.000 a.c em se
tratando de métodos aplicados na fermentação natural para a produção de pães .
Na atualidade em média 63,2 mil empresas fornecem, diariamente, pães para
43 milhões de consumidores, do pãozinho francês aos pães especiais ,e até mesmo
pães artesanais.
Os pães feitos a partir do fermento natural servem como apelo comercial por
parte das empresas que o fabricam e aos consumidores é a oportunidade perfeita de
saborear um produto único em sabor e textura.
nosso trabalho se propôs a complementar com estudos bibliográficos, o tema
da fermentação natural empregada na produção de pão a partir do levain. Sua
produção, preservação, benefícios e dificuldades em se tratando de comercialização
foram expostos aqui, com o máximo de clareza em prol de um melhor entendimento
sobre o tema.
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ANEXO A - Pão de Fermentação Natural

FONTE: http://paonapanela.com.br

FONTE:

http://paonapanela.com.br

FONTE:

https://madapereira.com

