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RESUMO 

O presente trabalho mostra como produzir bolos com baixo teor de sódio conforme as novas 

metas determinadas pelo Ministério da Saúde junto às associações ABIMA, ABITRIGO, 

ABIP e ABIA, sem perder as características e a performance dos bolos e misturas para bolos. 

Essas metas decorrem de estudos científicos realizados que demonstram os malefícios do 

sódio, que motivaram iniciativas do governo em reduzir o sódio dos produtos de panificação. 

No trabalho estão apresentados alguns dos ingredientes normalmente utilizados nas 

formulações, que possuem substitutos capazes de proporcionar as mesmas características do 

ingrediente original. Porém, para realizar essas substituições é necessário determinar-se, em 

primeiro lugar, a quantidade de sódio que se deseja reduzir e, a partir disso, mudar os 

ingredientes e, simultaneamente, balancear a formulação. Os ingredientes e seus substitutos 

estão detalhadamente mostrados, assim como a forma de balanceá-los.  

 

Palavras-chave: Bolos. Sódio. Panificação 



 

 

ABSTRACT  

This work shows how to produce low sodium cake, according to the new goals set by 

Brazilian Ministry of Health, in accordance to the associations ABIMA, ABITRIGO, ABIP 

and ABIA, without losing the characteristics and performance of cakes and cake mixes. 

Studies showing the harmful effects of sodium motivated government initiatives to reduce the 

sodium in bakery products and these setting targets. This study shows that some ingredients, 

frequently used in cake formulations, have substitutes that provide the same features as the 

original ones. However, to accomplish these goals it is necessary, in first place, to determine 

the amount of sodium to be reduced, and then, to make the ingredient substitution and, at the 

same time, to balance the formulation. The ingredients and their substitutes are shown in 

detail and also how to match them. 

Keywords: Cakes. Sodium reduction. Bakery. 
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1  INTRODUÇÃO 

Estudos mostram que os bolos existem desde o Egito antigo na forma de pães adoçados com 

xarope de frutas ou frutas, porém os antigos gregos e romanos o aperfeiçoaram. Depois 

durante o renascimento os bolos e pães passaram a ser considerados diferenciados (BOLO, 

2012).  

O bolo, diferentemente dos doces e biscoitos que pertencem ao cotidiano, nos remete a 

recepções, festas, visitas, confraternização, sociabilidade, cerimônias e reuniões de família. 

Antes todos os doces feitos em asssadeiras eram considerados bolos e tinham de ter a forma 

redonda devido ao fato de seu nome significar “bola” nos tempos do império romano.  

Contudo, apenas em 1800 atingiu seu auge quando era possível encontrar 101 tipos, sendo o 

“Bolo Espuma” o primeiro a ser empregado o uso de creme para rechear. Já no reinado da 

rainha Vitória na Inglaterra, os bolos chegavam a atingir mais de 100 kg e uma altura superior 

a dois metros (A HISTÓRIA DOS BOLOS, 2012).  

Dentro do setor de derivados de trigo, o mercado de bolos e misturas para bolos vem 

crescendo significativamente no Brasil nos últimos anos. São vários os fatores para esse 

crescimento desde a questão da praticidade, o aumento do pão francês e também a 

modernização nos sistemas de misturas até a aplicação de novos ingredientes e fermentos de 

alta performance. Algumas tendências são observadas nesse setor destacando-se o 

crescimento dos bolos tipo Premium, as mono porções, formulações livres de gordura trans e 

uso de farinhas integrais, porém sempre mantendo um alto padrão de qualidade do produto.  

(ADITVOS E INGREDIENTES). 

Nos últimos dois anos houve uma entrada de pelo menos 10 novas empresas nesse segmento 

de misturas para bolos e bolos industrializados que fatura em média R$ 513,8 milhões ao ano 

e registrou um crescimento de 6% em 2009, apesar da retração da economia em 0,2%, de 

acordo com os dados da ABIMA e A.C. Nielsen. Contudo, o consumo de bolos gira em torno 

de 200 milhões de unidades ao ano e as mono porções, merecendo um destaque, apresentam 

índice de crescimento de vendas de 32% (JORNAL DO BRASIL). 

O consumo per capita aumentou em 8% de 2008 para 2009 equivalendo a 1,4 kg de bolos por 

habitante/ano, sendo que o acumulado dos últimos cinco anos cresceu 24%.  
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A tabela 1 apresenta a evolução do mercado nacional de bolos ao longo dos anos de 2007 até 

2011 quanto ao faturamento, volume e consumo (ESTATÍSTICAS - MERCADO 

NACIONAL DE PÃES, 2012). 

 

Vendas de Bolo 2007 2008 2009 2010 2011 

Faturamento 
(milhões R$) 

402.559 420.738 445.421 531.228 590.442 

Volume 
(mil tons) 

218.171 214.949 230.665 270.706 299.441 

Per Capita 
(kg/hab/ano) 

1,2 1,1 1,2 1,4 1,6 

População Brasileira 
(milhões hab.) 

188 190 191 191 192 

Tabela 1 – Mercado nacional de bolos 
Fontes: Abima e Nielsen (2012) 
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2  BOLOS E MISTURA DE BOLOS 

2.1 DEFINIÇÃO 

No mercado brasileiro há dois tipos principais de bolos: o tipo pão de ló, que não contém 

gordura em sua formulação e o tipo neutro que contém gordura em sua formulação ou em seu 

preparo. Entretanto, outra diferença existente nas formulações dos bolos é a densidade relativa 

da massa, em que os do tipo pão de ló apresentam uma densidade muito baixa, em torno de 

0,35 a 0,45 e os neutros são mais densos, com a densidade em torno de 0,70 a 0,85. Em 

termos de palatabilidade os bolos do tipo pão de ló são mais secos quando comparados com 

os bolos neutros, sendo então, mais utilizados para a fabricação de bolos prontos com recheios 

ou coberturas e está disponível apenas para o uso profissional, como por exemplo as padarias. 

Os bolos do tipo neutro são encontrados por todo o país principalmente nas misturas para 

bolos para uso doméstico (CICHELLO, 2000). 

Os ingredientes utilizados em ambas as formulações são a farinha de trigo, açúcar, amido, sal, 

fermento químico, água e ovos porém em dosagens diferentes. Além da principal diferença 

citada anteriormente, o bolo tipo pão de ló possui uma massa mais leve devida a grande 

quantidade de amido e de ovos, enquanto o bolo do tipo neutro possui uma massa pesada e 

mais úmida devido a presença de gordura na massa (CICHELLO, 2000). 

Independentemente do tipo de bolo ou mistura para bolo todos devem apresentar 

características essenciais que determinam sua qualidade. São algumas dessas características: 

textura macia, superfície uniforme sem rugosidades ou saliências, miolo homogêneo com 

células pequenas e numerosas, volume adequado e palatabilidade e sabor agradáveis, 

lembrando que essas características devem permanecer inalteradas ao longo do shef life do 

produto e para isso tem de haver o balanceamento correto dos ingredientes (CICHELLO, 

2000). 

2.2 INGREDIENTES 

Os ingredientes utilizados são: farinha de trigo, gordura, ovos, leite em pó desnatado, sal, 

agentes levedantes, aditivos, aromas, água e vários ingredientes enriquecedores. Cada um 
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desses ingredientes tem uma função e uma forma de adição no produto. A porcentagem usada 

de cada um dos ingredientes é apresentada na Tabela 2 (SUMNU, 2008). 

Ingredientes 
Bolo Neutro 

g % 

Farinha de Trigo 166,8 41,7 

Açúcar 162,0 40,5 

Amido de milho 24,0 6,0 

Leite em pó desnatado 1,2 0,3 

Gordura 56,0 14,0 

Sal  2,0 0,5 

Fermento Químico 16,0 4,0 

Água 144,0 - 

Ovos 150,0 - 

Tabela 2– Formulação básica de mistura para bolo neutro 
Fonte: CICHELLO (2000) 

2.2.1  FARINHA DE TRIGO 

O trigo é uma planta herbácea pertencente à família das gramíneas, conhecida cientificamente 

como Triticum vulgare. Além desse, são cultivados outros tipos de trigo, Triticum aestivum e 

Triticum durum. Classifica-se o grão de trigo como: trigo duro ou forte, trigo mole ou fraco, 

trigo branco e trigo durum, sendo que o uso é determinado pelas características do grão. 

Assim, o tipo duro é utilizado na fabricação dos pães, os trigos brancos com sua cor mais 

branca para bolos e tortas, o tipo mole é adequado para biscoitos e por último o trigo durum é 

indicado para pastas como macarrão (MORETTO, 1999). 

A farinha extraída do trigo é composta por: amido, proteínas armazenadas (glúten), 

polissacarídeos não-amiláceos (pentosanas), lipídeos, proteínas solúveis em água e compostos 

inorgânicos (cinzas). O amido representa 65% da farinha e contém em sua composição cerca 

de 23% de amilose e 73% de amilopectina, representando 15 e 50% do peso da farinha, 

respectivamente, porém na farinha de trigo durum 15% os grânulos de amido, ou seja, 10% do 
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peso da farinha, estão danificados, que significa que foram deformados durante a moagem, 

apresentando fendas e fissuras e consequentemente aumentado a absorção em quatro vezes 

mais de água. De toda a proteína presente na farinha, cerca de um sexto é proteína solúvel, 

composta por albuminas e globulinas. O restante é o glúten, que por sua vez é composto por 

gluteninas (glutelina hidratada) e gliadinas (prolaminas). Já os polissacarídeos não-amiláceos,  

mais conhecido como pentosanas, são gomas, que representam cerca de 2 a 2,5% da farinha e 

são compostas por cerca de 65% de xilana, insolúveis em água. Quanto às solúveis em água 

metade são constituídas de arabinoxilanas e a outra metade de arabinogalactanas. Os lipídeos 

estão presentes na farinha em cerca de 2,5% e as cinzas cerca de 0,5% (CAUVAIN, 2009).  

Esses componentes existentes na farinha interferem diretamente na elasticidade, viscosidade e 

extensibilidade dos produtos que contém em sua composição a maior parte de farinha. A 

elasticidade é o quanto as ligações do glúten podem ser estendidas e voltar à posição inicial 

sem ser rompidas. Por sua vez, a extensibilidade, representada na Figura 2, é a rede que, 

quando sob tensão, adelgaça e forma uma membrana com buracos que pode ser esticada até 

antes da ruptura. Portanto, para os bolos a presença em grande quantidade do amido 

enfraquece a rede de glúten permitindo que a massa possua uma baixa elasticidade e alta 

extensibilidade (CAUVAIN, 2009). A Figura 1 mostra a comportamento padrão da reologia 

no farinográfo. 

 

Figura 1 – Reologia padrão no farinográfo da farinha trigo 
Fonte: BELC (2007) 
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Figura 2 – Extensiograma da farinha de trigo. 
Fonte: Dervas (1999) 

 

Conforme BENNION (1997), a especificação da farinha é o principal documento que 

descreve numa faixa de valores as características de uma farinha. Há várias razões para essa 

faixa, principalmente para compreender qual a força da proteína existente na farinha. 

As proteínas do trigo juntas formam a rede de glúten, que são responsáveis pela força e 

elasticidade da massa. A farinha forte, ou seja, com a rede de glúten ou proteínas fortes, é 

consequência de um plantio de trigo forte, porém, a fraca, contendo baixa quantidade de 

proteína, geralmente em torno de 8 – 10%, é proveniente de um plantio de trigo fraco 

(SUMNU, 2008). 

Para a fabricação de produtos fermentados, pães, é utilizada uma farinha forte, porém uma 

farinha fraca também pode ser utilizada proporcionando resultados satisfatórios. Já para as 

pastas, caso não seja uma farinha forte (trigo durum) e consequentemente uma extensibilidade 

adequada, haverá a quebra durante o processo de extrusão. Contudo, para a obtenção de bolos 

mais aerados com texturas e aparência satisfatórias, a farinha com a força média (ou trigo 

branco) é a mais indicada, caso contrário, a farinha forte produziria bolos com uma textura 

dura, seca e de aparência irregular e deformada (BENNION, 1997). 

Tempo, minutos 
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2.2.2  AMIDO 

Os amidos são pós brancos de grãos intactos e as fontes podem ser de quaisquer grãos ou 

raízes: milho, sorgo, trigo, batata, mandioca, sagu e híbridos como o milho ceroso e milho 

com alto teor de amilose. Independentemente da fonte, são quimicamente compostos por dois 

polissacarídeos, amilose e amilopectina, porém a composição e a proporção de cada depende 

das características individuais de cada fonte (EDWARDS, 2007). A Figura 3 mostra os 

diferentes níveis da estrutura do grão de amido e a seguir, a Figura 4, as alterações que 

ocorrem numa mistura de amido-água durante o aquecimento, resfriamento e armazenamento. 

A principal função da utilização do amido em bolos é para o enfraquecimento da força da rede 

de glúten, variando a quantidade conforme o tipo de farinha de trigo empregada, entre 5 – 

10% da formulação. Contudo, é necessário testar devido as grandes variações de força da 

farinha de trigo encontradas. 

 

Figura 3 – Representação esquemática dos diferentes níveis de estrutura do grão de amido: (a) 
grão com camadas alternadas amorfas e semi-cristalinas; (b) vista expandida da estrutura da 
construção dos blocos de camadas; (c) vista expandida da camada semi-cristalina, constituído 
por lamelas alternadas cristalino e amorfo; (d) estrutura aglomerada de amilopectina no 
interior do invólucro semi-cristalino, (e) representação esquemática da amilose e da 
amilopectina. 
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Fonte: BRIJS (2005) 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática das alterações que ocorrem numa mistura de amido-
água durante o aquecimento, resfriamento e armazenamento. (I) Os grânulos de amido nativo, 
(II) a gelatinização, o inchaço associado com [a] lixiviação de amilose e de grânulos e ruptura 
parcial [b], resultando na formação de uma pasta de amido, (III) retrogradação: a formação de 
uma rede de amilose (gelatinização/retrogradação amido) durante o resfriamento da pasta de 
amido [a] e a formação de moléculas de amilopectina ordenadas ou cristalino (retrogradação 
da amilopectina), durante o armazenamento [b]. 
Fonte: BRIJS (2005) 

2.2.3  ÁÇÚCAR 

O principal açúcar utilizado é a sacarose (Figura 5), conferindo doçura e facilitando a 

incorporação de ar. Atua como retardante na formação do glúten, na temperatura da 

desnaturação da proteína do ovo e na gelatinização do amido. O efeito retardante na 

gelatinização do amido nos bolos permite que o ar expanda uniformemente na massa antes de 

terminar o assamento, esse atraso é de 57 a 92ºC, formando assim, uma estrutura desejável na 

massa. Esse atraso na gelatinização é tido devido a competição entre o açúcar e o amido pela 

a água (SUMNU, 2008). 
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Figura 5 – Estrutura molecular do açúcar (sacarose) 

 

2.2.4  GORDURA  

A principal função da gordura é estabilizar o sistema para evitar o rompimento e migração das 

bolhas para a superfície da massa. Quando o ar se expande, absorve cristais de gordura para a 

interface ar-água formando a interface gordura-água (KOCER, 2007). A gordura cristalina 

atua como agente estabilizador e, além disso, como a sua dispersão na farinha ocorre de forma 

irregular, interrompe a continuidade da cadeia de glúten (CAUVAIN, 1997). 

2.2.5  OVOS 

Os ovos contribuem para a formação da estrutura dos bolos através da desnaturação das 

proteínas, além de proporcionar força para a fermentação e umidade para a gelatinização do 

amido. Possuem também a capacidade de formar espumas, conferida pela presença de 

albuminas do ovo, estáveis suficientes para suportar grandes quantidades de farinha ou outros 

ingredientes até a coagulação das proteínas durante o assamento. O ovo contribuí também 

para a ação do fermento através da emulsificação da gordura, formando uma película e com 

isso auxilia a incorporação do gás liberado pelo fermento. Além disso, confere cor e sabor aos 

bolos.  

2.2.6  LEITE EM PÓ DESNATADO 

O leite proporciona nos bolos maciez ideal e auxilia no tamanho das células tornando-as 

fechadas, porém uniformes. Contudo, um excesso provoca aumento do esfarelamento da 

massa, diminuição da maciez e células muito fechadas. 
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2.2.7  SAL 

A principal função do sal em bolos ou misturas para bolo é como realçador de sabor. 

2.2.8  ÁGUA  

A presença da água ajuda a dissolver ingredientes secos, formar consistência na massa 

durante batimento e conferir umidade ao produto final. Ajuda também a desenvolver a rede 

glúten da farinha de trigo. 

2.2.9  LEVEDANTES 

Para melhor explicação dos levedantes, este tema será dividido em duas etapas: como 

funciona o sistema de fermentação química e quais são os agentes.  

2.2.9.1 SISTEMA LEVEDANTE 

O sistema levedante ou fermentação química é conhecido desde a primeira formulação de 

fermento químico em 1838 na Inglaterra, porém o bicarbonato de sódio acredita-se que tem 

sido utilizado como fonte de dióxido de carbono desde o século 14 (HEIDOLPH, 1996). 

O fermento químico é responsável pelo processo em que o dióxido de carbono é incorporado 

à massa e, sob calor, sofre expansão. Contudo, outros gases, às vezes não observados, também 

são liberados e causam a expansão dos bolos, entre os quais estão incluídos o gás de amônia 

(dos fosfatos ou bicarbonatos de amônio), o vapor de água e o próprio ar incorporado durante  

o batimento (HEIDOLPH, 1996). 

Há dois tipos de sistema de fermentação química, por decomposição e por neutralização 

química. A decomposição depende da quebra dos agendes levedantes na presença da massa 

ou do calor provido para liberação do gás, como por exemplo, a decomposição do bicarbonato 

de amônio quando atinge sua temperatura de decomposição quebra-se em gás de amônio e 

dióxido de carbono (Figura 6). No entanto, esse sistema é utilizado apenas em produtos que 

contenham menos de 5% do agente na massa. Por sua vez, a neutralização química ocorre 
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quando o bicarbonato, geralmente o de sódio, é neutralizado por um sal ácido, cujas fontes 

podem ser os fosfatos (Figura 7) (HEIDOLPH, 1996). 

         NH4HCO3                �  NH3   + H2O + CO2 

(bicarbonato de amônio)     (calor)             (amônia)           (água)     (dióxido de carbono) 

Figura 6 – Sistema de reação por decomposição  
Fonte: CONN (1979) 

 

        HX   +        NaHCO3            �        NaX +   H2O    +          CO2 

(sal ácido)    (Bicarbonato de Sódio)  (mistura/calor)   (sal neutro)    (água)     (dióxido de carbono) 

Figura 7 – Sistema de reação por neutralização  
Fonte: CONN (1970) 

Cada agente ácido possui um distinto tempo de liberação e taxa de reação, porém outras 

matérias primas utilizadas na formulação também afetam essa taxa, inclusive os cátions de 

cálcio, concentração de açúcar, água, amidos e gomas (HEIDOLPH, 1996).  

Para essa neutralização química é o utilizado o conceito de Valor de Neutralização (VN) dos 

agentes levedantes envolvidos na reação.  

O conceito foi desenvolvido para avaliar a acidez dos agentes levedantes e, mais importante, 

para utilizar a quantidade correta. A quantidade usada é em proporções exatas para que não 

haja resíduos de ácidos ou de soda após o bolo assado, porém existem exceções no 

balanceamento dos agentes quando há efeitos relativos ao pH, que são desejados no produto 

final.  O valor de neutralização é definido pela partes em peso de bicarbonato de sódio para 

neutralizar 100 partes de agentes ácidos. Os valores são encontrados na Figura 8 

(HEIDOLPH, 1996).  
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Figura 8 - Valores de Neutralização para os fosfatos  
Fonte: Catálogo ICL Brasil Ltda. 

 

Para calcular a quantidade necessária para os produtos de panificação, o formulador deve 

primeiramente determinar o nível de bicarbonato de sódio adequado para cada produto, 

conforme a Figura 9 (HEIDOLPH, 1996). 
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Figura 9 – Porcentagem recomendada  de  bicarbonato de  sódio  para diferentes  produtos de 
panificação  
Fonte: Catálogo ICL Brasil Ltda. 

 

Feito isso, uma equação (ilustrada a seguir) é utilizada para calcular o nível de ácido 

necessário, porém quando mais de um agente ácido é usado, é preciso decidir em qual  

proporção cada sal ácido será necessário para neutralizar o bicarbonato de sódio. 

% Agente Ácido = % Bicarbonato de Sódio x 100  
    VN 

A seleção dos ácidos é fundamentada no tempo para o dióxido de carbono começar a ser 

liberado e na taxa de liberação do dióxido de carbono durante a mistura. Existem vários 

ácidos com  diferentes taxas de reação, portanto, escolhe-se o ácido de acordo com o produto 

e o momento do processo em que se deseja liberar o gás. Com isso, a taxa de reação da massa 
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(“Dough Rate of  Reaction” – DRR) é utilizada como referência para a elaboração da 

formulação de um fermento químico (HEIDOLPH, 1996). 

O gráfico a seguir (Gráfico 1) apresenta as taxas de reação de vários agentes ácidos na 

condição de 27 oC e três minutos de batimento, porém é importante lembrar-se de que ao 

modificar essa condição a taxa de reação será afetada (HEIDOLPH, 1996). 

 

Gráfico 1 – Curva do DRR  
Fonte: Catálogo ICL Brasil Ltda. 

 

2.2.9.2 AGENTES LEVEDANTES 

Os agentes levedantes são descritos no próximo item em fosfatos, que são os sais ácido e 

bicarbonato, que é a base. 
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2.2.9.2.1 FOSFATOS 

Os fosfatos podem ser agrupados de acordo com suas características de reação. São os grupos: 

agentes de nucleação que reagem com o bicarbonato na mistura, agentes de tempo-reação 

onde reagem após um período de tempo e os agentes de ativação por calor que, como o 

próprio nome diz, reagem apenas com o calor (HEIDOLPH, 1996). 

São do primeiro grupo, que reagem na mistura, os fosfatos de cálcio, MCP - fosfato 

monocálcico e AMCP - fosfato monocálcico anidro. Normalmente esses fosfatos não são 

utilizados sozinhos devido sua rápida reação e sua maior parte do dióxido de carbono gerado  

perdido durante a mistura e o batimento. Porém, são importantes para a estrutura além de 

auxiliar o rápido crescimento durante o aquecimento inicial (HEIDOLPH, 1996). 

Ao segundo grupo, pertence o pirofosfato ácido de sódio – SAPP, que se apresenta em vários 

tipos com diferentes taxas de reação. São eles:  SAPP 40, SAPP 37, SAPP 28 e SAPP 21. 

Portanto, cada tipo de SAPP possui uma característica diferente em termos de duração da 

reação, sendo que o SAPP 21 é o que apresenta o maior tempo de duração e o SAPP 40 com o 

menor (HEIDOLPH, 1996).  

Por último, o terceiro grupo é composto pelo SALP – fosfato de alumínio e sódio, DMP – 

fosfato dimagnésio e DCP – fosfato dicálcico, que só liberam dióxido de carbono quanto a 

temperatura de liberação de cada for atingida. Para o SALP é em torno de 38 – 40,5 oC, para o 

DMP entre 40,5 – 43,5 oC e o DCP entre 57 – 60 oC. Contudo, os mais escolhidos são os 

SALP e DMP por permitirem que a massa, durante espera, mantenha inalterados viscosidade, 

densidade e o volume. Por sua vez, esses fosfatos são utilizados em combinação com outros 

de ação rápida  (MCP e SAPP) capazes de uma pré-expansão no forno até atingirem sua 

temperatura de liberação (HEIDOLPH, 1996). 

2.2.9.2.2 BICARBONATO 

O bicarbonato de sódio é o mais utilizado dentre a família dos bicarbonatos, sendo conhecido 

desde o século 14 (HEIDOLPH, 1996).  
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O bicarbonato de sódio pode ser encontrado em várias granulometrias sem que isso afete 

significativamente sua taxa de reação, porém pode estender a vida de prateleira das misturas 

secas, como a mistura de bolo (HEIDOLPH, 1996). 

2.3 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

Há dois métodos para fazer bolos: “The Sugar Batter Method” (Método do Batimento do 

Açúcar)1 e “The Flour Batter Method of Cake Making” (Método de Fazer Bolo através do 

Batimento da Farinha)2 (EDWARDS, 2007). 

O primeiro refere-se a emulsão do óleo em água com bolhas de ar na fase oleosa e o restante 

dos ingredientes são dispersados ou dissolvidos na fase aquosa. Portanto, inicialmente a 

gordura e o açúcar são misturados juntos formando uma mistura cremosa e leve. Geralmente o 

tempo despendido depende do misturador porém, uma gordura sólida leva em torno de 10 

minutos. Depois, os ovos são adicionados cuidadosamente em pequenas porções e sempre em 

temperatura ambiente e nunca gelado para causar coagulação do creme. Por último adicionar 

a farinha e outros ingredientes restantes gentilmente ao creme. A massa final deve aparentar 

aveludada e com uma textura lisa (EDWARDS, 2007). 

O segundo método é similar ao método esponja, onde a farinha é divida em duas porções, 

sendo uma para formar um creme com a gordura enquanto a outra é retida para ser adicionada 

mais tarde. Os ovos e o açúcar são batidos juntos formando uma espuma, lembrando que a 

quantidade de cada um deve ser a mesma. Depois, essa espuma é cuidadosamente acrescida 

no creme em pequenas porções. Por fim, ao terminar essa mistura, a farinha restante e caso 

tenha sobrado açúcar também devem ser adicionado à mistura. Este método diminui a 

possibilidade de coagulação da massa e proporciona uma melhor textura ao produto final 

(EDWARDS, 2007). 

Nos itens seguintes estão os fluxogramas simples de um processo industrial sem detalhar o 

método utilizado, ilustrados nas Figuras 10 e 11.    

                                                 

1 Tradução livre do autor. 
2 Tradução livre do autor. 
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2.3.1  MISTURA DE BOLO 

 

Figura 10 – Fluxograma do processo de fabricação de mistura de bolo 

Pesagem das 
matérias primas

Mistura dos pós  
com a gordura 
até dissolição

Embalagem
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2.3.2  BOLO INDUTRIALIZADO 

 

Figura 11 – Fluxograma do processo de fabricação do bolo 

 

Pesagem das matérias 
primas

Mistura dos pós com a 
gordura até dissolvê-la

Mistura dos ovos e da 
água

Divisão da massa

Cozimento

Resfriamento

Embalagem
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3  CARACTERÍSTICAS E PERFORMANCE  

A avaliação das características ou da performance dos bolos são feitas através de medidas 

objetivas e subjetivas e algumas dessas medidas foram desenvolvidas pela equipe técnica da 

ICL Brasil Ltda (2010). A seguir são apresentadas as medidas com base no “Método de 

Avaliação para Performance de Bolos” desenvolvida pela ICL Brasil Ltda. Para padronização, 

todos os bolos para as análises descritas a seguir são preparados em formas redondas de 24 

cm.  

• Medidas Objetivas 

Visão Superior 

 

Visão Lateral 

 

A partir dessas medidas calcula-se: 

a. Altura média = (B+C+D)/3 

b. Índice de uniformidade = B-D  

O índice de uniformidade permite verificar desníveis na superfície, sendo que quanto mais 

próximo de zero, melhor. 

2 cm 
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c. Simetria = 2*C – (B+D) 

A simetria indica se houve um leve crescimento no centro, sendo isso desejável, ou houve 

uma depressão. Os valores devem ficar entre 0,3 e 1,0. Caso seja um valor negativo, indica 

depressão no centro do bolo. 

d. Encolhimento = (tamanho da forma – c) 

Um encolhimento normal seria de 3,0 a 4,0 mm. 

e. pH do miolo 

Uma amostra de 10 gramas de miolo (sem a crosta do bolo) é dispersada em 100 ml de água 

destilada. Com um potenciômetro determina-se o pH do miolo do bolo. 

f. Peso específico da massa = d = Peso da massa [g] / volume [ml] 

 

• Medidas Subjetivas (Figura 12) 
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Figura 12 – Método de avaliação de medidas subjetivas 
Fonte: “Método de Avaliação para Performance de Bolos”, ICL Brasil Ltda. 
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4  LEGISLAÇÃO 

Na data do Dia Mundial da Saúde (7 de abril de 2011) foi assinado um termo de compromisso 

entre o ministro da saúde e as associações que representam os produtores de alimentos 

processados que contempla um plano de redução de sódio com metas bianuais em 16 

categorias de alimentos. 

Portanto, neste tópico serão apresentados os pontos fundamentais que levaram a ANVISA a 

criar esse plano de redução de sódio em alimentos processados.   

4.1 SAÚDE 

Há 5000 anos, os chineses descobriram que poderia utilizar o sal para preservar os alimentos e  

após isso, ganhou uma grande importância econômica devido a possibilidade de preservá-los 

durante o inverno. Porém, com a invenção do freezer e refrigerador o sal não era mais 

necessário como meio de conservação, observando-se uma diminuição no seu consumo. O 

recente aumento do consumo de alimentos processados altamente salgados, fez com que 

houvesse novamente um crescimento no consumo desse tempero (MACGREGOR, 2010). 

Os humanos são geneticamente programados para ingerir menos que 0,25 g /dia, porém, com 

essas mudanças a alta ingestão de sal é um desafio para o sistema fisiológico conseguir 

excretar a grande quantidade desse eletrólito através dos rins. A consequência disso é uma 

elevação na pressão sanguínea, com o consequente aumento do risco de doenças 

cardiovasculares e renal (MACGREGOR, 2010).  

São vários os nutrientes eletrólitos, mas os principais responsáveis pelo balanço de água e sua 

distribuição são os sódio, potássio e cloreto, que impactam diretamente o equilíbrio osmótico 

(HEIDOLPH, 2011). O sódio é o principal cátion do liquido extracelular e está presente como 

o íon predominante, regulando o volume do plasma sanguíneo, e auxiliando os impulsos 

nervosos e no controle das contrações musculares (MAHAN, 1998). 

O sódio é absorvido pelos intestinos e carregado para os rins, onde após ser filtrado retorna ao 

sangue para manter os níveis equilibrados. Caso não haja esse equilíbrio e os níveis 

aumentem, os receptores nervosos da sede estimulam a sensação de sede e quando baixos, a 

excreção de sódio através da urina diminui (MAHAN, 1998). Esse desequilíbrio leva a uma 



 

 

32

reabsorção renal de água que proporciona um alto volume de água no sangue, causando 

impacto na pressão sanguínea (HEIDOLPH, 2011). O consumo crônico e excessivo leva a 

edemas e hipertensão (MAHAN, 1998). 

O consumo excessivo de sal (sendo 40% do sal composto por sódio) está relacionado a várias 

doenças crônicas como a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, problemas renais e 

cânceres. Devido a isso, existe essa preocupação em reduzir o consumo de sal através de 

metas acordadas com as indústrias de alimentos processados (ou industrializados).  

A principal fonte de sódio, na maioria dos países, não vem dos saleiros, ou seja, do sal 

colocado pelo consumidor nas refeições, mas dos alimentos processados, sendo que mais de 

70% do sódio ingerido é proveniente desses produtos. Portanto, como as despesas com a 

saúde estão elevadas, com as doenças cardiovasculares em primeiro lugar, líderes das nações 

estão a procura de medidas para melhorar  a saúde da população, sendo no momento na 

redução de sódio (HEIDOLPH, 2011). 

De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares (POF) 2002/03, cada individuo brasileiro 

consume 9,6 gramas de sal por dia, representando quase o dobro do recomendado pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde). A recomendação diária para adultos é de 4 a 6 gramas e 

para as crianças e idosos, inferior a 5 gramas (IBGE, 2003). 

4.2 METAS 

Em 13 de dezembro de 2011 foi assinado o termo de compromisso entre o Ministério da 

Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação – ABIA, Associação Brasileira 

das Indústrias de Massas Alimentícias – ABIMA, Associação Brasileira da Indústria de Trigo 

– ABITRIGO e a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria – ABIP de 

âmbito nacional, metas para a redução do teor de sódio em alimentos processados. A tabela 3 

apresenta essas metas. 
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TIPO DE 
ALIMENTO 

TEOR ATUAL 
DE SÓDIO 

META DE TEOR DE 
SÓDIO 

REDUÇÃO 

Pão Francês 648 mg/100g 586 mg/ 100g 2,5% ao ano até 2014 

Batatas fritas e 
palhas 

720 mg/100g 529 mg/ 100g 5% ao ano até 2016 

Salgadinhos de 
milho 

1.288 mg/100g 747 mg/ 100g 8,5% ao ano até 2016 

Bolos prontos 463 mg/100g 

Entre 204 mg/100g e 
332 g/100g (meta varia 

conforme o tipo de 
bolo) 

7,5% a 8% ao ano até 
2014 

Misturas para 
bolos 

568 mg/100g 
334 mg/100g 
(aerados), 250 

mg/100g (cremosos) 

8% a 8,5% ao ano até 
2016 

Biscoitos 

1.220 mg/100g 
(salgados), 490 

mg/100g (doces) e 
600 mg/100g 

(doces recheados) 

699 mg/100g 
(salgados), 359 

mg/100g (doces) e 265 
mg/100g (doces 

recheados. 

7,5% a 19,5% ao ano 
até 2014 

Maionese 1.567 mg/100g 1.052 mg/100g 9,5% ao ano até 2014 

Tabela 3 – Metas para a redução do teor de sódio em alimentos processados 
(Fonte: Anvisa) 
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5  SUBSTITUIÇÃO DO SÓDIO 

O sal na indústria possui inúmeras funções como a preservação dos alimentos, a interação na 

força do glúten e realçador de sabor (HEIDOLPH, 2011). 

Os desafios para a substituição do sódio são muitos, principalmente porque alguns 

ingredientes não possuem substitutos livre em sódio e sendo alguns com custos elevados. 

Entretanto, para os bolos e misturas de bolos o desafio é menor, sendo a substituição mais 

simples (HEIDOLPH, 2011).  

A substituição do sódio é o método mais indicado em vez de tentar reduzi-lo. Então, antes de 

começar o trabalho para reduzi-lo, é importante identificar todas as fontes que contém o sódio 

no produto, entender sua funcionalidade e assim estabelecer uma estratégia (HEIDOLPH, 

2011).  

A substituição do cloreto de sódio é a melhor maneira de reduzir o sal dos produtos. Há sais 

que possuem um off-flavor ou sabor residual de amargor e metálico sentidos quando a 

substituição é em grande quantidade. Os sais minerais típicos incluindo os sais do mar, são: 

cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, lactato de 

potássio e sulfato de magnésio. Porém a chave do sucesso é saber balanceá-los em níveis 

adequados para minimizar o sabor residual deixados por alguns desses sais (HEIDOLPH, 

2011). 

Quanto aos sistemas levedantes, que consistem de dois componentes, um que é fonte de 

dióxido de carbono proveniente do bicarbonato de sódio e o outro dos sais ácidos usado para 

neutralizar e controlar a reação. A substituição do bicarbonato de sódio pode ser feita por  

bicarbonato de potássio. Já para a substituição dos sais ácidos de sódio, existem os fosfatos de 

cálcio como os fofato monocálcico (MCP), fosfato dicálcico (DCP), pirofosfato ácido de 

cálcio (CAPP) e o fosfato de alumínio e sódio como outra fonte. Para a utilização desses 

fosfatos é preciso seguir os mesmos cálculos de neutralização e definir qual a performance 

desejado no produto final (HEIDOLPH, 2011).  
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CONCLUSÃO 

Com base em estudos que mostram as causas e as consequências do consumo excessivo de 

sódio na alimentação, órgãos oficiais regulamentadores de normas para a produção de 

alimentos estabeleceram a obrigatoriedade em reduzir o sódio dos alimentos industrializados, 

dentre os quais incluem-se produtos de panificação. Observa-se que existem ferramentas 

disponíveis no mercado para realizar essa substituição. Essa ação depende de as empresas 

buscarem as melhores alternativas ou combinações das alternativas disponíveis para o tipo de 

formulação utilizada. Observa-se também que as indústrias de ingredientes que 

disponibilizam desses substituintes estão preparadas para atender ao mercado tanto na questão 

tecnológica, com equipes de desenvolvimento disponíveis, como com abastecimento de 

produto com estoques locais. O cloreto de sódio pode ser substituído por outros sais como: 

cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, lactato de potássio e sulfato de 

magnésio, ou misturas desses. Quanto aos constituintes dos sistemas levedantes, o 

bicarbonato de sódio pode ser substituído por bicarbonato de potássio. Já para a substituição 

dos sais ácidos de sódio, existem os fosfatos de cálcio como os fofato monocálcico (MCP), 

fosfato dicálcico (DCP), pirofosfato ácido de cálcio (CAPP) e o fosfato de alumínio e sódio. 
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