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Resumo: No cenário atual cada vez mais competitivo, melhorias nos processos, 

produtos e redução de custos, são desafios contínuos. Uma tecnologia que auxilia a 

indústria alimentícia a vencer esses desafios é o uso de ingredientes encapsulados 

capazes de controlar a liberação de um composto ativo, otimizando os processos e 

melhorando a qualidade dos produtos. A partir disto, o presente estudo teve como 

objetivo a criação e produção de uma massa para bolo utilizando fermentos 

microencapsulados com a intenção de testa-los na prática avaliando a aceitação 

sensorial e comparando com produtos similares que utilizam fermentos em pó.  
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia de Microencapsulação permite que o núcleo (princípio ativo) seja 

isolado do ambiente externo, assim pode-se liberar o conteúdo de forma controlada e 

sob condições específicas. A liberação controlada no momento adequado é uma 

propriedade de extrema importância nos processos, pois melhoram a efetividade e 

reduzem as doses requeridas de aditivos, ampliando a variedade de aplicações 

desses compostos. 

Várias técnicas têm sido empregadas na elaboração de microcápsulas, entre 

elas destacam-se o spray drying, o spray cooling, a coacervação, a complexação e o 

recobrimento em leito fluidizado. Essa técnica possibilita a resolução de diversas 

complicações no emprego de ingredientes alimentícios, visto que pode suprimir ou 

atenuar sabores indesejáveis, reduzir a volatilidade e a reatividade e aumentar a 

estabilidade em condições ambientais adversas. 

Ha muitas razões para encapsular ingredientes. Dentre elas as mais 

importantes são: proteger o ingrediente, melhorar o produto acabado, facilitar o 

processo de produção, prolonga a estabilidade dos produtos acabados e, 

consequentemente, o shelf life. 

A microencapsulação do Bicarbonato de Sódio confere a esse sal 

propriedades hidrofóbicas, tornando-o uma ótima escolha para facilitar o processo 

produtivo, melhorar a funcionalidade do produto em formulações efervescentes e 

aumentar a vida de prateleira de preparações com agentes levedantes, impedindo a 

reação com o pirofosfato ácido de sódio evitando reações que liberem CO2. 
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O uso do bicarbonato de sódio encapsulado na produção de bolos protege a 

massa de uma reação prematura, postergando a liberação de seu conteúdo até que 

sejam atingidas as condições ótimas do processo provando ser economicamente 

atrativo. 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste estudo foi testar a viabilidade produtiva de fermentos 

químicos microencapsulados na formulação de massas para bolo e comparar com as 

massas atuais feitas com fermentos em pó a partir de pesquisas sensoriais e 

comerciais. 

METODOLOGIA 

Com base na experiência do grupo e nas pesquisas realizadas, buscamos 

desenvolver uma variação da mistura para bolos pronta para assar, que seja rico em 

fibras e formulados com ingredientes saudáveis e aditivos inovadores. 

Ao contrário das misturas para bolos encontradas no mercado atual, o produto 

proposto não necessita da adição de nenhum ingrediente. A massa vem pronta e pode 

ser assada em porção única ou individuais, podendo ser recheados e cobertos de 

acordo com a necessidade do consumidor. 

RESULTADOS  

Análise Sensorial 

A análise sensorial foi realizada com uma pesquisa de aceitação do produto, onde 

50 pessoas, após experimentarem o produto já assado, informaram qual seu nível 

de satisfação e intenção de compra de produto. 
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Figura 1. Resultado da Pesquisa de Aceitação. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 2. Resultado da análise de Intenção de Compra. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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