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Resumo 

O pão de queijo é um produto muito popular e consumido no Brasil. A sua formulação básica 

consiste na mistura de fécula, polvilho, água, leite, óleo, queijo e sal, com o escaldamento de 

água e leite quente na homogeneização com fécula e polvilho. As indústrias de pão de queijo 

utilizam o amido modificado na elaboração dos seus produtos, devido a sua facilidade e 

praticidade ao substituir a etapa de escaldamento. Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a influência do escaldamento e incorporação de amido modificado na 

preferência a maciez de pão de queijo. Foram avaliadas quatro amostras de pães de queijo, 

sendo que em duas foram utilizadas amido modificado e as outras foram escaldadas com água, 

leite e óleo. Após o preparo dos produtos, foi realizada análise sensorial de ordenação de 

textura para avaliar o pão de queijo. O processo de escaldamento afetou mais a maciez dos 

produtos do que a incorporação de amido modificado. As amostras que passaram pelo 

processo de escaldamento foram avaliadas como sendo mais macias, enquanto aquelas que 

utilizaram o amido modificado não foram avaliadas positivamente para o quesito maciez, 

apresentando maior crocância. Portanto, para obtenção de pães de queijos mais macios 

recomenda-se o escaldamento.  
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1 Introdução 

O pão de queijo é um produto típico da culinária mineira, presente na maioria das 

ocasiões festivas (CLARETO, 2000), sendo amplamente comercializado e consumido em 

todo país, propiciando o surgimento de vários fabricantes (INMETRO, 2018). É um produto 

de panificação que apresenta grande fonte de energia, com menor valor calórico, alto teor de 

carboidratos, e isento de glúten na sua formulação (PHILIPPI, 2015).  Por ser um alimento 

isento de glúten, ele é uma fonte alternativa de grande potencial para alimentação de pessoas 

alérgicas ao trigo (PEREIRA et al., 2004). 

         Apesar do pão de queijo ainda não ter um padrão de qualidade e tecnologia de 

produtos definidos, a formulação básica do pão de queijo inclui fécula, polvilho azedo ou 

doce, ovos, queijo, leite, sal, além de manteiga ou óleo (CARVALHO, 2001). 



 

As principais características tecnológicas do pão de queijo é a textura e o sabor do 

queijo, sendo um segmento da alimentação típica e cultural do país, apreciado por pessoas de 

todas as idades e classes sociais (FERNANDES et al., 2015). Diversas formulações 

industriais, semi-industriais e caseiras são comercializadas e igualmente identificadas como 

pão de queijo, incluindo até mesmo purê de batata, farinha de milho, recheios e aromas 

artificiais como ingredientes (PEREIRA, 2011). No mercado nacional o produto é encontrado 

pronto para consumo, congelado ou ainda em pó para posterior adição de ingredientes. 

A escolha de um produto é influenciada por sua textura, sensação na boca, 

digestibilidade e saciedade (BISWAS et al., 2014; MCCRICKERD; FORDE, 2016). A 

textura, apesar de não possuir uma definição unânime, a Organização Internacional de 

Normalização (ISO) define textura como “todos os atributos mecânicos, geométricos e de 

superfície de um produto perceptível por meio de técnicas mecânicas, táteis e, quando 

apropriado, visuais e auditivas receptores” (ISO, 2020; STOKES; BOEHM; BAIER, 2013), 

ou seja, compreendem todas as características do alimento percebido pelos sentidos humanos 

(PEREIRA; BARROSO; GIL, 2021). 

As percepções sensoriais são análises de grande importância para um produto. A 

preferência aos atributos de textura podem variar de indivíduo para indivíduo, essa variação 

pode ser principalmente devido às vivências pessoais, lembranças estabelecidas com o 

produto, e a cultura de cada pessoa (CHEN; ROSENTHAL, 2015; PEREIRA; BARROSO; 

GIL, 2021), por isso além de ferramentas instrumentais para padronização e controle de 

qualidade na produção dos alimentos, as analises sensoriais são utilizadas para verificar as 

melhores formulações atribuídas por consumidores (WANG; WANG; CHEN, 2021). 

A elaboração do pão de queijo pode ser realizada através de escaldamento ou 

empregando amido modificado. O escaldamento é uma etapa importante na fabricação de pão 

de queijo, e consiste em adicionar água ou leite quente, acompanhados ou não, por óleo e por 

sal. O objetivo desta etapa é permitir que a massa seja melhor trabalhada, e promover um 

gelatinização parcial do amido, resultando em pães de queijo mais leves e macios, que assam 

num período de tempo menor e com melhor digestão (SANDOVAL, RODRIGUEZ, PINZON, 

2014). Já o amido modificado são grânulos de amidos ou féculas que sofreram modificações 

em suas propriedades, tanto por reações químicas (ácido, ligações cruzadas, oxidação, etc.) ou 



 

físicas (pré-gelatinização), visando modificar a estrutura do amido para que assim ele possa 

ser ajustado à determinada aplicação produzindo os efeitos desejados (SANTOS, 2012). 

         A pré-gelatinização é um desses tipos de modificação, apresentando importância 

especial na aplicação de pães de queijo. A fécula modificada liga água à frio, que é necessária 

para a formação da pressão de vapor de água, criando o efeito de expansão do pão de queijo 

durante o forneamento. Além disso, essa água ligada hidrata as proteínas do sistema, 

indispensáveis para o desenvolvimento da resistência da rede formada, prevenindo assim o 

colapso da estrutura do produto após o forneamento. Sendo assim com a presença do amido 

modificado na preparação do pão de queijo pode ser feita a adição de água ou leite frio, 

eliminando a etapa de escaldamento. Desta forma, o objetivo do trabalho foi analisar a 

influência da adição das etapas de escaldamento ou incorporação de amido modificado sobre 

a textura do pão de queijo. 

2 Material e Métodos 

         O experimento foi realizado no Laboratório de Panificação, no Setor de Engenharia de 

Alimentos, da Escola de Agronomia, da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, Goiás. 

2.1.1 Material 

O amido modificado foi doado pela empresa Pão de Queijo Farias, e armazenado em 

temperatura ambiente (27 °C). Todos os outros materiais foram adquiridos em comércios 

locais de Goiânia e armazenados até o momento das análises. 

2.1.2 Desenvolvimento do pão de queijo 

Para verificar o efeito dos diferentes processos (escaldamento e amido modificado), 

foram elaboradas quatro formulações descritas de acordo com a tabela 1. Nas formulações A e 

B foram utilizados apenas um tipo de polvilho (100% azedo), já nas formulações C e D os 

polvilhos doce e azedo foram misturados (50:50). 

Tabela 1. Formulação utilizada no processamento dos pães de queijo. 



 

Ingredientes Formulação 

 A B C D 

Fécula de 

mandioca 

500 g 500 g 500 g 500 g 

Polvilho azedo 250 g 250 g 125 g 125 g 

Polvilho doce - - 125 g 125 g 

Amido 

modificado 

80 g - 80 g - 

Queijo 150 g 150 g 150 g 150 g 

Leite 300 mL 300 mL 300 mL 300 mL 

Ovos 6un 6un 6un 6un 

Óleo 300 mL 300 mL 300 mL 300 mL 

Água 600 mL 600 mL 600 mL 600 mL 

Sal 10 g 10 g 10 g 10 g 

Adaptado da formulação do Curso de Extensão em Processamento de Alimentos (2019) 

 

         O preparo dos pães de queijo foi realizado a partir da homogeneização dos 

ingredientes secos, sendo que para as formulações B e D, que não foram utilizados o amido 

modificado, somente a etapa de escaldamento foi realizada. No processo de escaldamento, a 

água, o leite e óleo foram misturados e aquecidos a 100°C e, posteriormente, adicionados à 

massa. Após o processo de escalda esperou-se o esfriamento da massa até uma temperatura de 

25ºC. Para as formulações com amido modificado, A e C, a água, leite e óleo foram 

adicionados frios. Posteriormente em todas formulações houve a adição dos ovos, queijo 



 

curado e sal. A massa do pão de queijo foi misturada manualmente. Os pães de queijo foram 

assados em forno à 200ºC, por 30 minutos (PEREIRA, 1998). 

2.1.3 Análise sensorial 

Para comparação dos produtos foi realizada uma análise sensorial de ordenação para o 

atributo de maciez. As amostras foram avaliadas por universitários não treinados, sendo 

codificadas em 3 dígitos e apresentadas em ordens aleatórias. Foi então solicitado aos 

provadores que ordenassem as amostras de forma decrescente da mais macia (primeira) para a 

menos macia (quarta), sendo atribuído 1 ponto para a primeira colocada, 2 pontos para 

segunda, 3 pontos para terceira e 4 pontos para quarta. 

2.1.4 Análise Estatística 

Para o tratamento dos dados foi realizada a soma de todas as respostas em planilhas de 

Excel e analisadas de acordo com o teste de Friedman, comparando estatisticamente com 

diferença crítica a nível de significância de 5%. 

3 Resultados e Discussão 

         A análise sensorial foi realizada com 15 provadores não treinados, sendo 8 mulheres e 

7 homens, com idade entre 18 e 24 anos. A análise estatística do teste de ordenação (Tabela 2), 

foi examinada de acordo com a diferença crítica tabelado na Tabela de Newell e MacFarlane, 

a nível de 5% de significância, que para 15 provadores e 4 tratamentos a diferença crítica é 

igual a 19. 

 

Tabela 2. Teste de Friedman na avaliação de preferência da maciez de pão de queijo em 

diferentes processos de produção. 

Formulações Soma das posições ordenadas 

A  

(Formulação com amido modificado e polvilho azedo) 
43cb 

B 

 (Formulação escaldada com polvilho azedo) 
22a 



 

C  

(Formulação com amido modificado, polvilho azedo e doce) 
58c 

D  

(Formulação escaldada com polvilho azedo e doce) 
27ab 

Fonte: Própria (2020). 

 

De acordo com a somatória das colocações, os menores valores são os que aparecem 

mais vezes em primeiro lugar, ou seja, a amostra mais macia. A formulação B (escaldamento 

e polvilho azedo), estatisticamente não se diferencia da formulação D (escaldamento e mistura 

de polvilho) e ambas atingiram melhores pontuações, sendo assim os pães de queijo que 

foram escaldados, B e D, apresentaram maior maciez em relação aqueles que foi utilizado o 

amido modificado. Machado e Pereira (2010) observaram em seu trabalho, que os pães de 

queijo submetidos ao processo de escaldamento obtiveram maior teor de umidade, pois os 

grânulos da massa, quando aquecidos, apresentam maior facilidade para absorver água. Um 

fator que pode influenciar a maciez de pão de queijo é a umidade, pois alimentos mais úmidos 

tendem a produtos com mais maciez (SANTOS, 2006). 

As formulações que utilizaram o amido modificado (A e C) apresentaram menor 

maciez uma vez que este ingrediente é utilizado para expansão do pão de queijo deixando-os 

mais crocantes, ao contrário do que acontece com os pães de queijo escaldados. Isso é 

causado pois quando a suspensão aquosa de amido é aquecida, os grânulos de amido 

absorvem água rapidamente (RICKARD et al., 1991) e, durante o forneamento, os grânulos 

exteriores sofrem desidratação e não incham, e os grânulos interiores, por estarem 

gelatinizados, promovem a expansão do amido modificado (CAMARGO, 1988) o que pode 

provocar maior crocância nos pães de queijo com amido modificado e, consequentemente, 

menos maciez. 

A textura e a viscosidade da massa do pão de queijo constituem padrões de qualidade 

de grande importância tecnológica na aceitação e aplicação do produto na indústria (JENSEN, 

et al., 2015). O polvilho doce facilita a padronização do produto, já que apresenta 

características físico-químicas mais estáveis (CAVALCANTE et al. 2016). Já o polvilho 

azedo confere maior volume, porosidade e esponjosidade ao miolo (DIÓRIO; SILVA; 

TEIXEIRA, 2018), além de contribuir com o sabor e aroma acentuado o que explica a 



 

utilização da mistura dos dois polvilhos nas formulações C e D. Comparando as diferentes 

formulações nas mesmas etapas, tanto no processo de escaldamento (B e D), como na 

utilização do amido (A e C), apesar das amostras com 100% de polvilho apresentarem uma 

pontuação melhor, elas são estatisticamente iguais as amostras com 50% de polvilho doce e 

50% de polvilho azedo. 

Aplevicz & Demiate (2008) em seu trabalho não encontraram diferença sensorial entre 

pães de queijo produzidos a partir de polvilho azedo e amido de mandioca modificado. No 

entanto, ao analisar diferentes concentrações de polvilhos e diferente processamento, 

(escaldamento ou utilização de amido) nota-se que a formulação com escaldamento e 100% 

de polvilho azedo (B) é melhor no atributo maciez do que a formulação com amido e mistura 

de polvilho (C). Na situação contrária, observando os mesmos tratamentos e diferentes 

formulações, quando ocorre escaldamento com mistura de polvilho (D) e o amido modificado 

com 100% polvilho azedo (A), as amostras se apresentam iguais. Neste caso percebe-se a 

interferência do polvilho na maciez. Diório, Silva e Teixeira (2018) destacam que há uma 

preferência para o polvilho azedo, por ele conferir características desejáveis, como a expansão 

do produto, uma textura porosa e miolos mais esponjosos. 

4 Conclusões 

 O processo de escaldamento mostrou maior influência no quesito maciez durante a 

elaboração de pães de queijo quando comparado ao uso de amido modificado. Além disso, foi 

possível observar que a utilização de 100% de polvilho azedo nas formulações favorece mais 

a maciez do pão de queijo do que quando misturado 50% de polvilho azedo com 50% de 

polvilho doce. 
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