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Introdução

No Brasil, pricipalmente, nas regiões 
Norte/Nordeste, fabrica-se o queijo de manteiga, 
contudo, ocorrem variações na denominação deste 
derivado do leite, que pode ser também conhecido 
como: queijo de manteiga, requeijão do sertão, 
requeijão do nordeste e requeijão do norte. Este tipo de 
queijo é de origem brasileira e apresenta elevada 
aceitação nas regiões citadas. Sendo uma das opções 
mais utilizadas para o aproveitamento do leite em 
propriedades situadas distantes dos centros 
consumidores e laticinios. Este tipo de queijo apresenta 
boa resistência a adversidades ambientais, sendo um 
produto de fabricação simples e com valor nutritivo 
indiscutivel. Sua fabricação se dá de forma empirica e 
artesanal. [1].

A raspa de queijo de manteiga é um co-produto 
obtido durante a produção do queijo de manteiga. É um 
produto que não é comercializado em estabelecimentos 
diversos como acontece com o queijo. Alguns 
produtores vendem este produto diretamente nas 
queijarias para consumidores que por conhecerem o 
sabor agradável da raspa encomendam aos produtores, 
caso contrário, os queijeiros descartam este delicioso 
produto, quando não são encomendados, uma vez que 
sua produção é bem menor quando comparada com a 
produção do queijo de manteiga. Entretanto, apesar do 
município de Garanhuns fazer parte da bacia leiteira, a 
produção do queijo de manteiga não é uma atividade 
intensificada, de forma que, não é de costume as 
queijarias venderem este co-produto, o que leva alguns 
consumidores da raspa de queijo adquirir o produto em 
cidades vizinhas que também fazem parte da bacia 
leiteira da região.

Diante de tal situação surgiu à necessidade de se 
testar como seria a aceitabilidade deste co-produto do 
queijo manteiga, a raspa de queijo, uma vez sendo 
repensado como um novo produto a ser comercializado 

em locais tão ou mais amplos do que os que comercializam 
as mais diversas qualidades de leite.

Material e Métodos

A pesquisa de aceitabilidade realizada no Município de 
Garanhuns-PE distante 250km da capital Recife, o 
município está localizado no agreste pernambucano e faz 
parte da bacia leiteira do estado. Este apresentando uma 
população de 128 398 habitantes, como exigência de 
avaliação da disciplina Administração e Planejamento 
Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Unidade Acadêmica de Garanhuns.

A primeira etapa consistiu em definir a amostra de 
consumidores a ser pesquisada, visto que a população geral 
se compõe de diferentes classes financeiras. Em função de 
buscar um produto mais elaborado a ser ofertado no 
mercado como pestisco rápido, estipulou-se como público 
alvo a quem o produto atingiria, professores das 
Universidades presentes no município (UPE e UFRPE), 
levando-se em consideração poder aquisitivo e estilo de 
vida. 

Para retirada das amostras de cada estrato (professores 
universitários), optou-se pelo modelo estatístico de 
amostragem aleatória simples. O cálculo do tamanho da 
amostra foi executado com o programa Microsoft Office 
Excel 2003, considerando um erro estatístico de 8%, 
resultando no tamanho da amostras (n) de 102 
entrevistados incluídos nas universidades federal e estadual 
do município.

As aplicações dos questionários foram feitas 
aleatoriamente com os possíveis consumidores. Antes de 
realizar as entrevistas, o público recebia explicações sobre 
a pesquisa, orientação para preenchimento do questionário 
e as condições de participação, além da solicitação do 
consentimento de acordo com a Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde (Termo de Consentimento e 
Livre Esclarecido dos Indivíduos). 

Ainda nesta primeira etapa foram analisados os 
principais estabelecimentos que poderiam fornecer a 



matéria-prima, visto que, para o produto em questão, há 
uma certa limitação de produção, pois este é um co-
produto gerado através da produção do queijo de 
manteiga e seu rendimento é mínimo. Segundo as 
informações do IBGE, identificaram-se fábricas nos 
municípios de Capoeiras, Saloá, Venturosa, Iati e Bom 
Conselho. Foram realizadas visitas as fábricas de 
Capoeiras e Saloá, municípios mais próximos a 
Garanhuns, que poderiam ser de imediato, primeiras 
fornecedoras da matéria-prima.

Feitas as etapas já descritas, partiu-se para aplicação 
do questionário de teste de aceitabilidade do produto 
no mercado, com os professores das universidades. 
Foram feitas perguntas de ordem pessoal, onde 
informavam sobre o consumo de queijo, freqüência de 
consumo, preferências por algum tipo de queijo em 
particular, grau de importância dado a atributos como 
aparência do produto, origem, preço, prazo de 
validade, qualidade e sabor. E como questões finais,
informavam intenção com relação ao possível consumo 
da raspa de queijo de manteiga e possível 
estabelecimento que de venda.

Numa próxima etapa, diante dos resultados de 
aceitabilidade, procurou-se trabalhar características do 
produto em si, como a aparência e forma de 
apresentação e embalagem que facilitem ao consumidor
e possam ser resfriadas e levadas ao micro-ondas. 

Foi também realizado um teste sensorial do produto, 
submetendo-o à avaliação quanto a sabor, aparência, 
aroma e textura, feita por 102 professores de ambos os 
sexos e diferentes faixas etárias.

Após conclusão, os dados foram tabulados e 
realizados cruzamentos, utilizando o Windows 
Microsoft Excel 2007.

Resultados e Discussão

A etapa que proporcionou uma maior visualização 
quanto às possíveis previsões mercadológicas foi à fase 
de aplicação dos questionários aplicados para verificar 
as perspectivas de aceitabilidade do produto. Antes, no 
entanto foi necessário conhecer as características do 
mercado de queijo no município.

Quando questionados quanto a freqüência de 
consumo de queijo observou-se que dos 102 
professores entrevistados, 44% consome queijos os sete 
dias da semana, 22% durante três dias e 16% somente 
nos cinco dias úteis. Foi observado ampla diversidade 
no que se refere a preferência dos entrevistados  pelos
diversos tipos de queijo, sendo mais mencionados, o
queijo de coalho (13,94%), mussarela (13,59%), prato 
(11,5%) e manteiga (9,06%). Os outros 51,91% do 
percentual foram divididos entre outros tipos de queijo 
não comuns na região. O que se explica pelo fato de 
muitos dos professores serem de regiões distantes do 
Brasil, como Minas Gerais e São Paulo, estados 
caracterizados pela diferenciada produção de queijos.

Quando realizada a pergunta filtro “O Sr.(a) 
compraria um subproduto do queijo de manteiga, já 
processado segundo rigoroso padrão de higiene, 
hermeticamente embalado, (Raspa de queijo de 

manteiga)”, aproximadamente 46% dos entrevistados 
responderam que provavelmente comprariam, seguido de 
30% que responderam que certamente comprariam. Estes
dados podem ser melhor observados  na figura 1.

Os entrevistados responderam também questão relativa a
locais onde gostariam de encontrar o produto. A maioria,
48%, respondeu que gostaria de encontrar o produto em 
supermercados, seguidos de padarias (38%), bar e 
restaurantes (5,88%), lanchonetes (2,94%), 
estabelecimentos relacionados (2,94 %) e Lojas e 
conveniências (1,94%).

Num segundo momento, foi aplicado um outro
questionário referente ao teste sensorial. Neste 
questionário, três questões (aparência, aroma, sabor) eram 
respondidas através de uma escala de notas que variavam 
de 7 a 1, sendo 7- gostei muitíssimo, 6- gostei muito, 5-
gostei, 4- Não gostei/nem desgostei, 3- desgostei, 2-
Desgostei muito e 1- Desgostei muitíssimo. [2]

Quanto aos resultados obtidos observou-se uma baixa 
aceitabilidade do produto no que se refere à aparência, 
como pode ser visto na figura 2. Já quando o atributo 
avaliado foi o aroma observou-se uma percentual de 
38,88% afirmando gostar muito , 27,77% gostar e 5,55% 
gostar muitíssimo. (Figura 3). E quanto ao sabor este 
recebeu uma alta aprovação dos possíveis consumidores, as 
informações podem ser vistas na figura 4.

Após analise dos dados dos questionários, confirmou-se
a aceitabilidade do público pelo produto, que foi argüido 
em dois momentos sobre intenção de compra e as respostas 
obtidas foram: 33,33% certamente compraria, 27,78% 
provavelmente compraria, 22,22% talvez comprasse e 
apenas 16,67% informaram não comprar o produto de 
forma alguma.

Conclusão 
Contudo, apesar da não comercialização da raspa de 

queijo de manteiga de forma continua e em locais de fácil 
acesso ao consumidor e conhecendo o delicioso sabor que a 
mesma apresenta, observou-se uma boa aceitabilidade do 
produto. Além do interessante aproveitamento da raspa de 
queijo de manteiga para agregação de valor a atividade 
queijeira, evitando assim, o desperdício e possíveis efeitos 
que causariam ao meio ambiente quando descartada. 
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Figura 1. Aceitabilidade do produto

Figura 2 . Referente a notas dada ao produto quanto a aparência, notas variando de 7 a 1.

Gráfico 3. Referente a notas dadas ao produto quanto a aroma, notas variando de 7 a 1.

Gráfico 4. Referente a notas dadas ao produto quanto ao sabor, notas variando de 7 a 1.


