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Este material foi desenvolvido especialmente 
para a Ultragaz por Ewerton Santana, 
panificador, empresário, criador do canal Olho 
de Dono, no Youtube, e parceiro da Ultragaz. 

A parceria entre a Ultragaz e Ewerton Santana 
tem o objetivo de oferecer informações 
relevantes para a gestão de padarias. 

O conteúdo deste Guia foi preparado a partir 
de um workshop realizado em outubro de 2020 
no canal Ultragaz Oficial, no YouTube. O vídeo 
está disponível neste link. Desejamos que você 
consiga aplicar as informações em seu negócio. 
Boa leitura e sucesso!
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https://www.youtube.com/watch?v=PdrBkJFloI4


Introdução

Qual é o diferencial da sua padaria? Com o avanço 
da tecnologia e a velocidade da informação, as 
empresas têm buscado formas cada vez mais 
eficientes para se destacar no mercado. No setor 
de alimentação, isso não é diferente. Como forma 
de oferecer produtos únicos a seus clientes, a 
fermentação natural se tornou uma ótima opção 
para muitas padarias.

O crescimento de doenças relacionadas a má 
alimentação, como obesidade e pressão alta, por 
exemplo, fez com que o consumidor se tornasse 
mais exigente com sua alimentação e passasse a 
buscar opções mais saudáveis para o seu paladar. 
Portanto, se o seu estabelecimento não atender a 
essa necessidade do seu cliente, seu concorrente 
fará isso por você.

Neste guia vamos mostrar o que é esse método de 
produção, suas variações, como você pode aplicá-lo no 
seu cardápio e aproveitar as vantagens dentro do seu 
negócio. Além disso, você aprenderá as receitas mais 
tradicionais dessa massa, os processos de produção 
existentes e como preservá-la.  Nosso objetivo é que 
você entenda o que é a fermentação natural e por 
que muitas padarias a estão adicionando ao seu mix 
de produtos. 

Essa é uma tendência crescente e muitos 
empreendedores já estão colhendo ótimos 
resultados. Você pode fazer parte desse grupo!

Ewerton Santana 



O QUE É 
FERMENTAÇÃO 
NATURAL?



O fermento natural possui diversos nomes: levain, sourdough, massa 
azeda, pasta madre, entre outros. Trata-se de uma massa produzida a 
partir da mistura de farinha e água com os microrganismos presentes 
no ar. Aqui, esses fungos encontram uma ótima fonte de crescimento, 
recebendo o alimento necessário para se desenvolver e gerando gases 
que trazem volume e sabor singulares ao produto. 

Mesmo utilizando receita similar, seu resultado poderá ter diferenças de 
acordo com a região que ele foi produzido. Se você procura se destacar 
da concorrência, a fermentação natural é uma ótima forma de oferecer 
produtos diferenciados que seu cliente não encontrará em nenhum 
outro lugar.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
A VERSÃO NATURAL E A 
INDUSTRIALIZADA?



Por muito tempo, as padarias têm adotado a versão industrializada. 
Isso porque esse modelo tornou o processo produtivo muito mais ágil, 
permitindo a fabricação de pães dentro de poucas horas. Mas essa 
tendência tem mudado ao longo dos anos, pois as padarias começaram 
a adotar o processo de produção artesanal. Diante disso, separamos 
algumas diferenças para que você possa identificar as características 
mais comuns entre esses métodos e orientar sua escolha. 

7
menu



8
menu

Aspectos

O fermento natural é uma mistura de farinha e água que se junta com 
os microrganismos presentes no ar, formando uma massa volumosa de 
sabor mais ácido. Já a versão industrializada possui as mesmas leveduras, 
que se mantêm “adormecidas” dentro da sua embalagem e são ativadas 
no momento em que são adicionadas ao pão.



9
menu

Tempo de fermentação

Quando se fala de tempo de fermentação, há muita diferença entre 
o tempo de produção de ambos os métodos. Enquanto na versão 
industrializada o pão leva em torno de 2 horas para ficar pronto, o 
fermento natural, para atingir o ponto ideal para utilização, leva de 5 
a 7 dias, dependendo do tipo de levain, hidratação e outras variáveis. 
Após esse período, a massa pode ser acrescentada na produção do pão. 
Depois do preparo dessa massa, há o tempo de fermentação de mais 
5 a 36 horas, que varia de acordo com receita, hidratação, tamanho e 
temperatura.
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Aromas e sabores

O investimento do tempo utilizado na preparação é compensado pelos 
aromas e sabores muito mais profundos absorvidos nesse processo 
produtivo, tornando-os diferenciados. Já a versão industrializada não 
consegue adquirir essa caraterística, pois a massa não tem o tempo 
necessário para assimilar esses microrganismos.
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Facilidade de digestão

Graças aos elementos absorvidos no seu processo produtivo, o pão 
artesanal é muito mais fácil de ser digerido do que sua versão 
industrializada. Isso porque esse fermento natural possui lactobacilos 
que auxiliam no equilíbrio da flora intestinal. Já a versão comum possui 
uma massa um pouco mais pesada, que pode causar incômodo e gases.  
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Validade dos pães

Outra característica marcante está na durabilidade do produto. Os pães 
naturais podem ser armazenados entre cinco e sete dias, dependendo 
de como é conservado, sem perder suas características. A validade da 
versão industrializada é de um a dois dias. Isso acontece graças ao ácido 
acético produzido na fabricação do fermento, que inibe o crescimento 
de bolores. Já a versão tradicional perde seu aspecto em algumas horas, 
durando até um dia.



QUAIS SÃO OS TIPOS 
DE FERMENTAÇÃO?



Agora que entendemos as diferenças entre a massa industrializada e 
a natural, é hora de falarmos sobre os principais tipos de fermentação 
no mercado. Cada padaria utiliza sua própria versão de acordo com sua 
necessidade, tipo de pão e o paladar da clientela. O segredo do sucesso 
pode ser resumido em duas palavras: tempo e paciência. 

Por maior que seja a sua ansiedade em alcançar o resultado necessário, 
esses dois fatores são essenciais para que a massa se desenvolva de 
maneira adequada. Por isso, devem ser respeitados. A seguir, listamos 
os tipos mais comuns de fermento natural e o modo de preparo.
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Levain tradicional

A versão tradicional é composta basicamente de proporções iguais de 
farinha e água. O tipo de farinha pode variar conforme sua necessidade 
(ex: centeio, trigo, entre outros) e o tipo de receita que será desenvolvido. 
Ao misturar os ingredientes, a massa deve descansar de um dia para o 
outro, coberto por um tecido ou recipiente que permita sua respiração. 

Pela necessidade de alguns dias de crescimento, o ideal é começar 
com um volume menor de massa, pois diariamente essa mistura será 
alimentada com as mesmas proporções de farinha e água. Quando a 
massa adquirir bolhas de ar em seu interior e um sabor mais ácido, é 
sinal de que está pronta para uso. O ideal é que essa preparação dure 
aproximadamente um mês, mas é possível conseguir um bom resultado 
a partir do quinto ou sétimo dia.
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Levain à base de líquidos fermentados

A preparação desse tipo de levain segue as regras da versão tradicional. 
A diferença está na adição de líquidos fermentados que, além de acelerar 
o processo, oferecem sabores mais complexos ao pão. Os líquidos mais 
comuns utilizados são sucos de frutas, caldo de cana ou líquidos à base 
de açúcar.

O ambiente de produção de uma padaria possui um clima muito mais 
quente do que o encontrado dentro de casa (ou até mesmo na rua), 
o que pode afetar o tempo de fermentação da massa. Em ambos os 
casos, recomenda-se armazenar o fermento na câmara fria, tornando o 
controle da temperatura mais fácil.

Além dos tipos de fermentação citados anteriormente, há duas 
características que definem o tipo de levain: o levain líquido e o levain 
firme – aqui estamos falando sobre a hidratação da massa. Para facilitar 
o entendimento, separamos as principais diferenças entre elas.
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Características do levain líquido:

• A proporção de água e farinha são iguais;

• Permite uma massa mais macia;

• É mais simples de incorporar ao pão;

• Sabor mais sutil;

• Tempo de fermentação é menor em relação 
ao levain firme.

Características do levain firme:

• Normalmente é aplicada metade da 
quantidade de água em relação à farinha;

• Permite uma massa mais firme;

• Exige um pouco mais de trabalho para 
incorporar ao pão;

• Sabor mais ácido;

• Tempo de armazenamento superior.

O método de preparação do fermento natural é muito simples. Apesar do seu preparo contar com pouquíssimos recursos, 
existem diversas variáveis que podem influenciar no resultado, mesmo que a receita seja trabalhada pelo mesmo padeiro 
em ambientes diferentes. 



COMO APLICAR 
A FERMENTAÇÃO 
NATURAL NA SUA 
PADARIA? 



Durante muitos anos, a produção de pães industrializados facilitou a vida 
de milhares de empresários, afinal, o processo agilizou a produtividade 
em grande escala. Por outro lado, um pão industrializado pode ser 
encontrado em qualquer lugar e não são muito diferentes entre si. 
Com a mudança de hábitos alimentares dos consumidores, alguns 
panificadores encontraram nessa necessidade uma oportunidade para 
atrair clientes até suas padarias.

Se você ainda não faz parte desse grupo de empreendedores, então 
deve estar se perguntando: “Como eu posso trazer esse produto até o 
meu negócio?”. A resposta é bem simples: é preciso planejamento!

Quando você decidiu abrir a sua padaria foi necessário muito estudo 
para entender o seu público-alvo, mercado, fornecedores e todas as 
informações relevantes que compõe o seu plano de negócio. Para a 
implementação de novos produtos e serviços isso não poderia ser 
diferente. Por essa razão, separamos algumas dicas que podem orientar 
você nesse processo.
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Aprimore seu conhecimento

O primeiro e mais importante passo é se aprofundar no assunto. Para 
isso, você pode se especializar em cursos específicos oferecidos por 
instituições de ensino superior ou cursos técnicos de escolas renomadas 
do mercado. Algumas padarias oferecem aulas de panificação, 
abertas ao público amador, mas sendo também uma ótima opção de 
introdução ao padeiro profissional que ainda não domina determinados 
temas. Além disso, você pode encontrar diversos materiais em páginas 
especializadas na internet em diferentes formatos. 
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Estude o seu cliente

O que o seu cliente está procurando? O que mais agrada ao seu paladar? 
Ele está sempre buscando por novidades, e seu trabalho, como gestor 
do negócio, é tentar entender as demandas para atendê-las da melhor 
forma possível! 
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Faça, mas com calma

Uma pessoa que prova um pão artesanal pela primeira vez pode 
estranhar os sabores no seu paladar em relação aos produtos aos quais 
já estava acostumado. Se você está em fase de implementação, o ideal é 
trazer pães com “sabores mais suaves” compostos de um levain líquido 
e aos poucos inserir novos sabores no seu mix de produtos para que seu 
cliente não sinta esse “choque”.
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Tenha a estrutura adequada

O fermento natural precisa de um ambiente propício para que ele 
possa se desenvolver adequadamente. Tenha à disposição caixas de 
massa para armazenar o seu levain. Além disso, uma câmara fria é um 
ambiente muito mais espaçoso que facilitará na disposição de espaço 
para guardá-lo, enquanto uma câmara congelada poderá ser utilizada 
para manter um “backup” caso ocorra algum acidente com sua massa.

Dependendo do formato dos pães (como pão bola ou retangular), um 
Banneton (cesta de fibra natural de diversos tamanhos e formatos 
utilizada para fermentação de pães) ou um jogo de lonas auxiliam na 
modelagem. Por fim, um armário de pão, que além de otimizar o espaço 
na hora de produção diminuirá a locomoção do padeiro ao manusear 
os pães nas diferentes etapas de preparação.
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Contratação especializada

Uma possibilidade que facilitará a implementação de produtos artesanais 
na sua padaria é a contratação de uma consultoria especializada no 
assunto. Essa pessoa será responsável por realizar todo o estudo do seu 
negócio, buscando a forma mais eficiente de aplicação da fermentação 
natural. Outra opção é a contratação de um profissional especializado 
no assunto para integrar a sua equipe. Ele poderá trazer toda sua 
“expertise” ao seu estabelecimento e integrar a sua equipe. 



QUAIS AS VANTAGENS 
DENTRO DO SEU 
NEGÓCIO?



O tempo de preparação dos pães artesanais é muito superior ao da 
versão industrial. Tal característica pode assustar donos de padaria 
em um primeiro momento, mas os benefícios compensam o tempo 
investido. A função do fermento natural está muito além de “fazer o pão 
crescer”. Se você ainda não está convencido das suas vantagens dentro 
da sua padaria, listamos aqui 4 razões de como você pode se beneficiar 
dessa tendência.
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Consumidor cada vez mais interessado 

O número de pessoas interessadas em fermentação natural 
tem crescido nos últimos cinco anos. Em 2020, houve 
um aumento de 549% em relação a 2016 nas pesquisas 
realizadas no Google. 

Além disso, receitas artesanais de pizza, pão de forma, 
focaccia, pão, entre outros, também tiveram um aumento 
considerável nos últimos cinco anos, atingindo índices 
acima de 500%. Isso mostra o número de interessados 
no assunto, então, por que não pode ser a sua padaria 
o estabelecimento que irá atender a essa demanda 
crescente do público?

Gráfico elaborado em 9/11/2020
Fonte: Google Trends
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Produtos mais saudáveis

Pães produzidos artesanalmente são muito mais saudáveis do que 
a versão industrializada, porque são livres de componentes químicos. 
Além disso, possuem baixo índice glicêmico, aumentando a saciedade 
e facilitando a digestão. No mundo onde o consumidor está mais 
preocupado com sua alimentação, esse é um item indispensável no seu 
mix de produtos.
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Diferenciação em relação à concorrência

Outra vantagem está na criação de produtos únicos. Afinal, em um 
mercado tão competitivo, as empresas precisam encontrar novas 
alternativas para se destacar. A fermentação natural é uma forma 
eficiente de resolver essa questão, pois, como mostramos há alguns 
capítulos, mesmo aplicando a mesma receita, um mesmo padeiro não 
consegue reproduzir o produto, tornando-o assim uma exclusividade da 
sua padaria.

Por essa razão, muitos chefs padeiros guardam suas massas com muito 
zelo. Em alguns casos, essas massas possuem anos e até mesmo décadas 
de vida.
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Inúmeras possibilidades dentro do seu cardápio 

O consumo de um pão artesanal vai muito além da sua versão “in natura”. 
Ele pode ser aplicado de diversas formas dentro do seu cardápio, seja 
como um sanduíche, acompanhando sopas ou saladas. Há diversas 
possibilidades de valorizar o produto.



CONCLUSÃO
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A partir de agora, você está mais bem preparado para implementar o 
fermento natural dentro do seu negócio.

É interessante notar como a mistura de apenas dois ingredientes – farinha 
e água – pode produzir resultados tão extraordinários. O segredo está 
no tempo de preparação do produto. Agora, é hora de pôr a mão na 
massa e aplicar todo o conhecimento adquirido aqui.



QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

O Blog Ultragaz Empresas oferece uma série de 
conteúdos produzidos especialmente para apoiar 

quem atua na gestão de padarias. Lá, você encontra 
materiais sobre tendências, gestão, equipamentos 

e eficiência na operação.

Acesse e cadastre-se para receber as novidades!

A equipe da Ultragaz entende as suas necessidades 
e está capacitada para auxiliar na instalação do GLP 

em sua padaria.

Agende uma conversa gratuita com 
nossos consultores.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a?_ga=2.175734122.973603204.1606225504-510351743.1606225504
https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/

