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Resumo 

O objetivo geral deste trabalho é a análise dos determinantes de consumo de manteigas light em 

Portugal, um produto que contem substitutos de gordura na sua composição. Mais especificamente 

analisar as razões que levam ao seu consumo bem como ao não consumo, baseado em variáveis 

sociodemográficas e comportamentais. O trabalho dividiu-se em duas partes, uma primeira onde é 

realizada uma revisão bibliográfica centrada no tema dos substitutos de gordura e dos determinantes 

de consumo. Na segunda parte foi realizado um inquérito a uma população de 249 pessoas, cujos 

resultados foram posteriormente analisados com o intuito de responder às questões a que este 

trabalho se propôs. As conclusões mais importantes foram; cerca de 25% das pessoas nunca 

experimentou qualquer tipo de manteiga light, uma proporção ainda muito elevada. O sexo e a idade 

não têm influência no consumo mas sim na frequência de consumo, pessoas do sexo feminino 

consomem manteigas light com mais frequência, bem como, pessoas que tenham filhos. O fator mais 

importante atribuído pelas pessoas à manteiga light foi o bem-estar e a saúde e a razão mais 

importante pela qual não se consome com maior frequência é o sabor e a errada noção de um preço 

mais elevado. 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor, substitutos de gordura, manteiga light, 

determinantes do consumo alimentar. 
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the consumption determinants of light butter in Portugal, 

which is a product that contains fat substitutes in its formulation. Specifically uncover the motives 

behind its consumption and non-consumption, based on socio demographic and behavior variables. 

This study is divided in two stages, in the first one a bibliographical research centered on the motives 

underlying food consumption and fat substitutes in light food was conducted. Afterwards a 

questionnaire was handled to a population of 249, whose results were subsequently analyzed with the 

aim of answering the questions to which this work is proposed. The most important conclusions were; 

about 25% of the population never tried any kind of light butter, sex and age doesn’t influence the 

consumption but the frequency of it, females tend to consume light butter more often, as well as, 

persons with at least one child. The most important factors perceived by the population regarding light 

butter are the well-being and health, and the heavy reasons why people don’t consume it more often 

is the flavor and the wrong notion of a higher price. 

Keywords: Consumer’s behavior, fat substitutes, light butter, motives underlying food consumption. 
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Extended Abstract 

 

The Portuguese population and the worlds in general, both men and women, have been gaining weight 

over the past years, and associated with this trend is the increased risk of diseases and health 

problems. 

In fact the obesity and excess weight are revealed as the second largest cause of deaths in Portugal. 

Due to these factors and a greater focus on healthy food which has been observed in recent years, 

there is today a greater tendency for the consumption of products containing less fat and calories so-

called healthier, so, the need and opportunity of creating low fat based products emerged, with low 

levels of fat, sugar and calories, for people who suffer from these diseases or for those who seek a 

healthier diet in general. Thus emerged the fat substitutes whose final objective is imitate the most 

traditional food in terms of taste, look, feel and taste but with the minimum of calories possible. 

This work focus on one of this products that has been seeing a relevant growth is the last years: light 

butter, as all the other healthy and fat substitute based products have.  

To be able to be used as a fat substitute, a particular product requires some pre-requisites: must be 

free of toxic effects, may not produce metabolites other than those produced by conventional fat, 

should be completely eliminated from the body and the products should preferably be considered 

"Generally Recognized as Safe" (GRAS) by the Food and Drug Administration (FDA). 

The general objective of this study is to determine the profile of the light butter consumer in Portugal, 

as well as, finding out who is the consumer of this product, which are the consumption determinants 

of light butter and what is the frequency of consumption, based on socio demographic and behavioral 

variables. 

For this purpose, a questionnaire was created and handled to a population of 249, based on the FCQ 

(Food Choice Questionnaire) of Steptoe et al. (1995). The majority of the results were coincident with 

many studies done over the world about the motives underlying food consumption, such as, health 

and well-being is the most important factor in light butter for the consumer as well as the most 

important determinant of consumption, followed close by the price factor. For Portuguese population 

the price is remarkably relevant, even though with the fact that the price of light butter being the same 

as that of a traditional butter, we can assume that people mistakenly associate higher price with lean 

and healthy products, due to most probably lack of information. This lack of information by the 

population in general leads to a non-consumption of light butter, as well as other lean products, and 

thus, the change of eating habits necessarily passes through marketing strategies, through disclosure 
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of the quality and benefits of these products for everyone, not just for some minorities. From those 

who have already experienced light butter, approximately 75 % prefer the traditional butter, and the 

major reason for this is the flavor, followed by lack of availability and high price. In relation to the 

frequency of consumption, females and people with children tend to consume light butter more 

frequently, even though, only 25 % of the consuming population do it frequently. 

There is still a long way to go with lean products, in the demand for an increasing consumption, which 

can pass through a strategic planning change by the companies. 
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1. Introdução 

A população mundial em geral e os portugueses em concreto, tanto homens como mulheres, têm 

vindo a ganhar peso nos últimos anos, e associado a esta tendência encontra-se o aumento do risco 

de doenças e problemas de saúde.  

A OMS (organização mundial de saúde) considera a obesidade uma das dez maiores ameaças à 

integridade da saúde humana a nível mundial, pois aumenta a probabilidade do desenvolvimento das 

DCNT (doenças crónicas não transmissíveis) e assim o risco para a saúde é considerável. A relação entre 

as doenças cardíacas e o consumo de gorduras tem sido aceite e a redução de gordura animal na dieta 

tem sido recomendada pelos nutricionistas (Kucukoner; Haque 2003). De facto a obesidade e o excesso 

de peso revelam-se como o 2º maior causador de mortes em Portugal. Devido a estas condicionantes 

e a uma maior focalização na comida saudável que se tem vindo a observar nos últimos anos, existe 

hoje em dia uma maior tendência para o consumo de produtos contendo menos gorduras e menos 

calorias, produtos considerados mais saudáveis. 

Segundo a OMS (Organização mundial de saúde), as projeções para as próximas décadas apontam para 

um crescimento exponencial das DCNT (doenças crónicas não transmissíveis), em particular das 

doenças cardiovasculares e diabetes tipo II. Os dois principais determinantes deste crescimento são o 

aumento da intensidade e frequência da exposição aos fatores de risco para estas doenças. São 

considerados fatores de risco a, hipertensão arterial, baixa ingestão de frutas e vegetais, excesso de 

peso e obesidade, fraca atividade física, consumo de tabaco e dietas pobres e mal equilibradas. 

Com os altos índices de obesidade em diversos países e suas patologias associadas, surgiu a 

necessidade e oportunidade da criação de produtos alimentares com baixos teores de gorduras e 

calorias, para as pessoas que sofrem dessas doenças ou para aquelas que procuram uma alimentação 

mais saudável em geral. Surgiram assim produtos de baixo teor de gordura, cujo objetivo final é imitar 

ao máximo o alimento tradicional em termos de sabor, aspeto, sensação e gosto mas com menor valor 

calórico. 

O Códex Alimentarius (1994) utiliza o termo genérico “substituto de gordura” (fat replacer) para indicar 

a remoção total ou parcial e consequente substituição de gorduras por um sistema composto por 

produtos substitutos nos alimentos. 
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Para poder ser utilizado como substituto de gordura, um determinado produto necessita de verificar 

alguns pré-requisitos: deve ser livre de efeitos tóxicos, não pode produzir metabolitos diferentes 

daqueles produzidos pela gordura convencional, deve ser eliminado completamente do organismo e 

os produtos devem ser preferencialmente considerados “Generally Recognised As Safe” (GRAS), pela 

Food and Drug Administration – FDA (Zambrano et al., 1999).  

Além disso, do ponto de vista tecnológico, os substitutos de gordura deverão ter propriedades 

químicas que permitam um desempenho tecnológico equivalente a uma gordura, isto é, conferir 

viscosidade semelhante, apresentar capacidade emulsionante e capacidade de retenção de água que 

permita a confeção de um produto tecnologicamente equivalente a uma gordura, que respeite as 

necessidades e preferências dos consumidores.   

Este trabalho foca-se no estudo do consumo de manteigas light em Portugal e nas suas condicionantes, 

ou seja, o que leva as pessoas a preferirem e/ou a consumirem um produto contendo substitutos de 

gordura ao original. 

1.1. Objetivos do trabalho 

O presente trabalho visa caracterizar o consumidor de manteiga light (magra) um produto que contem 

substitutos de gordura, através da análise dos motivos que levam à escolha e ao consumo destes 

produtos. O objetivo geral deste estudo é determinar o perfil do consumidor de manteigas magras em 

Portugal, bem como, saber: 

 Quais são os determinantes de consumo de manteigas light em Portugal. 

 Quem é o consumidor de manteiga light. 

 Com que frequência é consumida a manteiga light. 

 Determinar o comportamento de consumo de manteigas light em grupos de consumidores em 

Portugal, com base em variáveis sociodemográficas e comportamentais 

 Definir se o rótulo é importante para o consumidor e que elementos nele presente são 

analisados. 

Este trabalho encontra-se assim dividido em duas partes, primeiramente foi realizada uma revisão 

bibliográfica de todos os temas relacionados com o tópico principal e na segunda parte foi realizado 

um questionário cujos resultados foram analisados com o intuito de encontrar respostas às perguntas 

formuladas anteriormente.  
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1.2. Prevalência da Obesidade 

 

O comportamento do consumo alimentar tem sofrido grandes alterações nos últimos anos, com o 

aumento do nível de consciência dos consumidores em relação à saúde, devido à existência de um 

maior grau de escolarização e maior e mais fácil acesso à informação (Gehlhar, et al., 2005).  

 

Uma das grandes razões para o sucesso, popularidade e rápido crescimento dos alimentos magros e 

menos calóricos é o combate ao excesso de peso e obesidade, que neste momento surgem como 

graves problemas de saúde pública (Santos, et al., 2009). 

A obesidade é um problema grave de saúde pública pois está associada a um maior risco de doenças 

e de mortalidade precoce. Nas doenças associadas destacam-se a diabetes tipo 2 e as doenças 

cardiovasculares. A primeira, que em cerca de 80 % dos casos ocorre em obesos, tem uma prevalência 

crescente e neste momento já atinge crianças e adolescentes. 

As doenças cardiovasculares estão associadas a estas duas condições: obesidade e diabetes, e a par do 

cancro, é uma das grandes causas de mortalidade precoce tanto em Portugal como no mundo (Carmo, 

2009). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem vindo a lançar o alarme relativo à obesidade visto esta 

doença dos tempos modernos poder ser em grande parte evitada, pois está relacionada com maus 

hábitos alimentares, comportamentais e sedentarismo. 

 

Há que referir que esta situação de crescente obesidade e doenças associadas nos países 

desenvolvidos, ocorre num momento em que a esperança média de vida nunca foi tão elevada ao 

longo da história da humanidade. Se considerarmos o nosso caso (Portugal), que é comparável ao resto 

dos países desenvolvidos, a esperança média de vida, em apenas um seculo, aumentou para o dobro. 

Assim sendo, as preocupações principais existentes nestes países há um século: fome, tuberculose e 

outras doenças infeciosas, passaram para segundo plano e as doenças da segunda metade da vida 

ganharam relevância: diabetes, doenças cardiovasculares, taxa crescente de obesidade e o cancro. 
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De entre os países Europeus, Portugal encontra-se em sexto lugar entre os países com maior 

percentual de crianças com sobrepeso. Cerca de 37,9 % das crianças portuguesas (no continente e na 

Região Autónoma da Madeira) apresentam excesso de peso e 15,3 % são obesas de acordo com os 

critérios da OMS, enquanto apenas 1 % está abaixo do peso. 

O excesso de peso e a obesidade constituem um dos problemas mais sérios tanto dos países ricos 

quanto dos países emergentes, o seu aumento ocorre de uma forma assustadora. Em 2002, a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) estimou em 250 milhões o número de obesos a nível mundial, 

enquanto que em 2025 deverão contabilizar-se 300 milhões, o que demonstra bem o problemático 

avanço a que se está a assistir. Contudo, esse aumento apresenta diferentes velocidades de progressão 

de país para país. 

Na Europa, segundo o IOTF (International Obesity Task Force) registou-se um aumento da prevalência 

da obesidade de 10 para 20 % nos homens, e de 10 para 25 % nas mulheres. Convém salientar que na 

maioria dos países Europeus se registou um aumento de 10 a 40 % na prevalência da obesidade, nos 

últimos 10 anos. 

No Reino Unido, nos últimos 20 anos o aumento das taxas de obesidade foi de 6 para os 21 % nos 

homens, e de 6 para 21,4 % nas mulheres. O cenário epidemiológico desta doença em Portugal, 

também não se diferencia destes valores. A população portuguesa revela níveis de obesidade elevados 

tanto nos homens como nas mulheres. Em 2005, Martins e Aguiar realizaram um estudo que concluiu 

que cerca de 14 % da população é obesa e 39 % tem excesso de peso, entre os 18 e 65 anos.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1 – Níveis de obesidade na europa 
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O IMC (índice de massa corporal) é uma medida internacional utilizada a larga escala, incluído a OMS, 

cuja finalidade é determinar os índices de gordura de cada pessoa. Obtém-se dividindo o peso de uma 

pessoa pela sua altura ao quadrado. Através da análise deste índice relativo a Portugal, chegamos à 

conclusão que não só o total de excesso de peso é um valor muito elevado (>50 %) como está a 

aumentar de ano para ano, como podemos conferir no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Obesidade em Portugal avaliado em adultos 2003-2005 (carmo et al., 2008) 

IMC1 (kg/m2) Total Homens Mulheres 

< 18,5 (peso baixo) 2,2% (2,6) 0,9% (0,8) 3,4% (3,9) 

≥ 18,5 e < 25 (peso normal) 44,2% (47,8) 38,9% (45,2) 48,9% (49,8) 

≥ 25 e < 30 (pré-obesidade) 39,4% (35,2) 45,2% (41,1) 34,4% (30,8) 

≥ 30 (obesidade) 14,2 (14,4) 15,0% (12,9) 13,4% (14,4) 

Total Excesso de peso (≥25) 53,6% (49,6) 60,2% (54,0) 47,8% (45,2) 

Dados de 1995-1998 entre parêntesis 

 

 

Quadro 2 - Comparação Obesidades no mundo (Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, 2008) 

País Idades Ano Mulheres Homens Total 

Itália +18 2004 8.9 7.4 8.2 

Suécia 25-64 2002-2003 9.9 10.6 10.3 

Holanda +18 2004 12.0 10.0 11.0 

Dinamarca 16-55 2001 12.5 11.8 12.2 

Espanha +20 2001 13.6 11.9 12.8 

Finlândia 18-79 2003-2004 13.2 13.5 13.4 

Portugal 18-65 2003-2005 13.4 15.0 14.2 

Grécia 20-89 2002 15.0 20.0 17.5 

Turquia +20 2000 24.6 14.4 19.4 

Austrália +25 99-2000 22.2 19.3 20.8 

Alemanha +18 2002 23.3 22.5 22.9 

Reino Unido 18-75 2004 23.8 23.6 23.7 

EUA +20 20005-2006 35.3 33.3 34.3 

                                                           
1 IMC : Índice de Massa Corporal, corresponde ao peso dividido pelo quadrado da altura e exprime-se em 
kg/m2 
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1.3. A gordura na alimentação 

A gordura é um elemento de grande importância na nossa alimentação devido às suas propriedades 

funcionais, nutricionais e organoléticas (Dziezak, 1999). 

É vital para o metabolismo do nosso organismo, pois fornece ácidos gordos essenciais que são 

necessários à estrutura das membranas celulares e auxiliam no transporte e absorção por parte do 

intestino das vitaminas lipossolúveis A, D E e K. Os lípidos são ainda responsáveis por propriedades 

como a firmeza, elasticidade, paladar, adesividade, cremosidade e ação lubrificante nos alimentos 

(Lima, 2004). 

Do consumo total diário de calorias, 40 a 50 % em média são provenientes das gorduras, estas 

fornecem 9 kcal/g de energia, aproximadamente o dobro das calorias fornecidas pelas proteínas e 

glúcidos (4 kcal/g). Apesar da sua importância a gordura ingerida em excesso tem sido associada a 

vários problemas de saúde: doenças cardiovasculares, alguns tipos de cancro, diabetes e a uma menor 

esperança de vida, que por sua vez são relacionados com a obesidade. 

Atualmente, com o aumento da comercialização e divulgação de produtos saudáveis, magros e baixos 

em calorias, uma das maiores preocupações da população em geral relativamente à alimentação, é o 

elevado consumo de gorduras. Desta forma, as pessoas começam a dar importância à diminuição do 

consumo de gorduras, procurando alimentos com formulações que apresentem teor de gorduras e 

calorias inferiores, mas com as mesmas características sensoriais dos produtos originais. 

Houve assim, a necessidade da introdução de alimentos formulados com o mesmo sabor, textura e 

sensação da gordura mas com menos calorias. Foram assim criados os substitutos de gorduras que são 

ingredientes que contribuem com menos calorias em alimentos formulados sem alterar a viscosidade, 

sabor e outras propriedades organoléticas da gordura. O objetivo final destes substitutos é o alimento 

formulado assemelhar-se ao máximo ao alimento original com o mínimo de calorias possível. 
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1.4. Caracterização das gorduras 

As gorduras são compostos que pertencem ao grupo dos lípidos cuja constituição química se baseia na 

combinação de ácidos gordos com glicerol, formando assim os triacilgliceróis ou triglicéridos. Um 

triacilglicerol é formado pela esterificação de três ácidos gordos a uma molécula glicerol, através da 

reação entre o grupo ácido dos ácidos gordos e os três grupos hidroxilo do glicerol. 

Os triacilgliceróis são compostos essencialmente apolares, constituindo assim moléculas altamente 

hidrofóbicas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. São diferenciados pela constituição 

em ácidos gordos, que podem ser saturados ou insaturados, e com um comprimento de cadeia 

carbonada variável. 

As gorduras desempenham diversas e importantes funções no nosso organismo, de entre elas 

destacam-se: o isolamento e proteção do frio, são constituintes principais das células fazendo com que 

todo o organismo tenha um funcionamento equilibrado, constituem o tecido adiposo, formando 

reservatórios de energia (gorduras) que podem ser utilizados pelo organismo quando houver 

necessidade, são transportadoras de vitaminas lipossolúveis e fornecem ácidos gordos denominados 

essenciais, que são indispensáveis ao pleno funcionamento do organismo, que não tem a capacidade 

de os sintetizar, devem então ser absorvidos através da alimentação: o ácido α-linolénico (ómega 3) e 

o ácido linoleico (ómega 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estruturas dos ácidos gordos essenciais linoleico (ω-6) e α-linolénico (ω-3) 
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Quimicamente e de acordo com o tipo de cadeia, os ácidos gordos podem ser classificados como: 

 Saturados (SFA, saturated fatty acids)– quando os elementos da cadeia carbonada 

estabelecem apenas ligações simples; podem ser encontrados principalmente nas carnes 

vermelhas, margarinas, gorduras do leite e derivados deste.  

 Monoinsaturados (MUFA, monounsaturated fatty acids)– contendo apenas uma ligação dupla 

entre dois átomos de carbono; podemos encontrá-los principalmente no azeite, gema do ovo 

e gordura de animais marinhos e aves. 

 Polinsaturados (PUFA, polyunsaturated fatty acids) – com duas ou mais ligações duplas na 

cadeia. São igualmente importantes para o organismo especialmente no desempenho de 

funções metabólicas e na formação das membranas celulares, contrapondo-se assim aos 

efeitos negativos das gorduras saturadas. Em excesso podem ser prejudiciais. Podem ser 

encontrados principalmente na gordura dos peixes, frutos gordos, nos óleos de sementes de 

girassol, milho e soja. 

 

Dentro dos ácidos gordos PUFA destacam-se os já referidos ácidos α-linolénico (ómega 3) e o ácido 

linoleico (ómega 6). Os ácidos gordos trans podem também formar-se no processo industrial de 

solidificação das gorduras, como nas margarinas. 

 

 

  Figura 3: Estrutura do ácido palmítico ; formula química: C16H32O2 

 

 

 

  Figura 4: Estrutura do ácido esteárico ; formula química: C18H36O2 
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1.5. Aditivos alimentares 

Um aditivo alimentar é uma substância, com ou sem valor nutritivo, intencionalmente adicionado 

durante o fabrico, preparação, tratamento, acondicionamento, transporte ou armazenamento. Não é, 

usualmente, consumido de forma isolada nem utilizado como ingrediente característico na 

alimentação. Tem uma função tecnológica precisa e permanece no alimento, sob a sua forma inicial 

ou modificada. Noutros termos, os aditivos são substâncias adicionadas a um produto alimentar para 

lhe melhorar determinadas características, como a cor, a consistência, o sabor ou a durabilidade (Deco 

Proteste, 2002). 

Com algumas exceções, os aditivos devem ser mencionados na rotulagem dos produtos pelo nome da 

categoria a que pertencem (corante ou conservante, por exemplo) pela sua designação específica ou 

pelo número que lhes tenha sido atribuído pela União Europeia. 

Os aditivos são utilizados nos produtos alimentares por razões técnicas ou comerciais. Poucas vezes 

têm valor nutritivo. Atuam sobre diversas características dos alimentos ou dos seus ingredientes. Por 

exemplo, a cor (corantes), a textura (emulsionantes, espessantes, gelificantes, estabilizadores e anti 

conglomerantes, o sabor (edulcorantes, intensificadores de sabor) e a conservação (antioxidantes e 

conservantes). Assim, algumas das principais utilizações dos aditivos são: 

 Restituir ou conferir uma cor mais atrativa nos alimentos; 

 Melhorar ou conservar o aspeto dos alimentos até que sejam consumidos; 

 Substituir nutrientes para reduzir o valor calórico; 

 Melhorar ou reforçar o sabor; 

 Aumentar o tempo de conservação. 

A união europeia fixou num regulamento os critérios gerais para a utilização dos aditivos: 

 Não representar uma preocupação em termos de segurança para a saúde dos 

consumidores; 

 Existir uma necessidade tecnológica razoável que não pode ser satisfeita por outros meios 

económica e tecnologicamente praticáveis; 

 A sua utilização não pode induzir em erro o consumidor; 

Deve ser vantajoso e trazer benefícios ao consumidor, como por exemplo, aumentar a estabilidade ou 

a conservação ou manter/melhorar a qualidade nutritiva dos géneros alimentícios. 
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A aprovação de cada novo aditivo deve ainda: 

 Especificar os géneros alimentícios aos quais pode ser adicionado e definir as condições 

dessa adição; 

 Limitar o uso à dose mínima necessária para se atingir o efeito desejado; 

 Ter em conta a dose diária admissível (D.D.A), ou dada como equivalente, estabelecida 

para o aditivo, assim como o aporte desse aditivo em todos os produtos alimentares 

suscetíveis de serem consumidos diariamente. 

A atualização da lista de aditivos autorizados na União Europeia pode surgir por iniciativa da Comissão 

Europeia (CE) ou por solicitação de um Estado-membro ou qualquer outro interessado. Feito o pedido, 

a CE solicita o parecer da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que tem nove 

meses para o dar. Por fim, a CE aprova o regulamento de atualização, que deve conter uma explicação 

das considerações em que se baseia, e informa os Estados-membros (Deco Proteste, 2002). 

A Comissão Europeia pode renunciar à atualização, em qualquer fase do procedimento, se perceber 

que a mesma não se justifica. Para chegar a esta conclusão, pode ter em conta as opiniões da EFSA, 

dos Estados-membros e a legislação comunitária, entre outros fatores. Se necessário, a Comissão 

Europeia informa diretamente o requerente e os Estados-membros por carta, onde indica os 

fundamentos para não atualizar a lista. 

 

A avaliação toxicológica dos aditivos é feita por duas entidades que examinam os processos 

apresentados, determinam as doses diárias (D.D.A.) e definem critérios de pureza dos aditivos: 

- A nível mundial, cabe ao Comité Misto da FAO (Food and Agricultural Organization) e da OMS 

(Organização Mundial de Saúde). O JEFCA (Joint FAO/OMS Expert Committee on Food Additives) é o 

Comité de Toxicologia da ONU convidado pela FAO e pela OMS para avaliar a toxicidade dos aditivos; 

- Ao nível da União Europeia, a responsável pela avaliação ou reavaliação de aditivos alimentares é a 

Autoridade Europeia para a Segunrança dos Alimentos (EFSA). Mais concretamente, o seu Painel para 

os Aditivos Alimentares e Fontes Nutricionais Adicionadas aos Alimentos (ANS) (Association des 

Consommateurs, 2000). 
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1.6. Manteiga 

A manteiga é um produto alimentar de constituição muito simples e altamente apreciada em todo o 

mundo: apenas gordura do leite (80 %-90 %) e água. Devido a ser rica em gorduras saturadas, é 

essencialmente constituída por ácido palmítico (C16:0), tem perdido alguma popularidade junto de 

uma população mundial cada vez mais informada e preocupada com a saúde, o bem-estar e a 

aparência em geral.  

Com o passar dos anos e com o aumento da sua popularidade como alimento rico em gorduras, cálcio, 

fosforo e vitaminas A e D em todo o mundo, o seu fabrico sofreu grandes alterações, deixando de ser 

um produto artesanal passando a ser um produto industrial. Esta evolução contribuiu para o aumento 

da sua qualidade, ao longo do tempo, nomeadamente através da introdução de normas de higiene.  

 

1.6.1. Legislação e definição 

De acordo com a Portaria n.º 110/88 as definições abrangentes do termo manteigas são: 

“Manteiga é o produto butiroso obtido exclusivamente do leite de vaca ou da sua nata, apresentando-

se sob a forma de uma emulsão sólida e maleável. A manteiga proveniente do leite de outras fêmeas 

terá sempre a indicação da fêmea produtora desse leite. A manteiga para fins alimentares é 

obrigatoriamente pasteurizada. Considera-se manteiga pasteurizada a manteiga obtida de nata 

pasteurizada e que obedeça às características para ela estabelecidas.” 

Sendo, a manteiga, um produto altamente difundido e consumido em todo o mundo, podemos 

encontrar vários tipos em comercialização: 

Quanto ao teor de gordura: 

1) Manteiga – Produto com um teor de matéria gorda láctea mínimo de 80 % e máximo de 90 %; 

2) Manteiga meia gorda – Produto com um teor de matéria gorda láctea mínimo de 60 % e 

máximo de 6 2%; 

3) Manteiga Magra – Produto com um teor de matéria gorda láctea mínimo de 39% e máximo de 

41 %. 
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Quanto ao teor de sal: 

1) Manteiga com sal - a manteiga a que foi adicionado sal purificado ou refinado durante o 

fabrico; 

2) Manteiga sem sal – a manteiga sem adição de sal. 

Quanto à maturação: 

1) Manteiga maturada – proveniente de natas maturadas lácticas selecionadas; 

2) Manteiga não maturada – proveniente de natas não maturadas. 

 

1.6.2. Características e limites legais 

A manteiga pasteurizada deve obedecer às seguintes características e limites: 

Quadro 3 – Limites legais da manteiga segundo a portaria nº 110/88 do diário da república 
Quadro 3 – Limites legais da manteiga segundo a portaria nº 110/88 do diário da república 

Exame Organolético: 
Aspeto 
Cor 
Aroma 
Sabor 

 
Homogéneo e enxuto, com textura compacta 
Amarela, mais ou menos intensa. 
Fresco, sui generis, perfeitamente percetível. 
Fresco, sui generis, agradável. 

Teor de água (m/m)  Máximo – 16%. 

Teor de matéria gorda (m/m): 
Manteiga com sal: 
Manteiga sem sal: 

 
Mínimo – 80%. 
Mínimo – 82%. 

Teor de resíduo seco isento de matéria 
gorda (m/m): 

Máximo – 4%. 

Teor de cinza, subtraídos os cloreto 
expressos em cloreto de sódio (m/m): 

Máximo – 1%. 

Acidez, expressa em centímetros cúbicos de 
solução N por 100g: 

Máximo – 5cm3. 

Prova de fosfatase: 
Técnica de kay e Graham: 
 
Técnica de Sander e Sager: 

 
Negativa, isto é igual ou inferior a 2,3 
unidades Lovibond. 
Negativa, isto é, menor ou igual a 4µg de 
fenol libertado por grama. 

Pesquisa de bactérias coliformes: Negativa em 0,1g. 

Contagem de bolores e leveduras: Máximo – 100/g. 
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1.6.3. Ingredientes permitidos 

 

Na preparação da manteiga para fins alimentares podem ser utilizados os seguintes ingredientes: 

a) Sal purificado ou sal refinado; 

b) Culturas de bactérias lácticas selecionadas: Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, 

Streptococcus thermophilus, Leuconostoc citrovorum e Leuconostoc paracitrovorum; 

c) Corantes: E-160b - orelana (anato, urucu, bixina ou norbixina); E-160a - (beta) caroteno d) 

d) Antioxidantes: E-300 - ácido L - ascórbico: máximo - 300 mg/kg. 

e) Reguladores de acidez - nas natas para fabrico de manteiga podem ser utilizados os 

seguintes: 

 

 

Nas manteigas destinadas ao consumo humano de forma indireta e quando acondicionada em 

embalagem de 5 kg ou mais, podem ser adicionados também os seguintes: 

E-310 - galato de propilo: máximo - 100 mg/kg, estremes ou mistura; 

E-311 - galato de octilo: máximo - 100 mg/kg, estremes ou mistura; 

E-312 - galato de dodecilo: máximo - 100 mg/kg, estremes ou mistura; 

E-339 - ortofosfato de sódio; 

E-500 - bicarbonato de sódio e carbonato de sódio.  
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1.6.4. Processo de fabrico da manteiga 

A confeção da manteiga é composta por várias etapas:  

1) Desnatação do Leite: consiste na separação dos componentes do leite, nomeadamente da sua 

matéria gorda, aproveitada para a elaboração da nata; 

 

2) Pasteurização da Nata: tal como o leite a nata é objeto de um tratamento, cuja finalidade é a 

eliminação de todas as bactérias que ela possa conter. A pasteurização é um processo térmico, 

que consiste em submeter a nata a uma temperatura elevada, durante alguns segundos, e 

seguidamente induzir um arrefecimento brusco. 

 

3) Maturação: consiste na adição de fermentos lácteos à nata, com o objetivo de facilitar a batedura 

e providenciar o desenvolvimento do aroma da manteiga; 

 

4) Batedura e Malaxagem: para se transformar em manteiga, a nata necessita de ser batida. É então 

submetida a uma agitação enérgica e repetitiva que faz com que a matéria gorda se una, 

libertando um líquido resultante do leite inicial, o leitelho. A manteiga é então submetida a uma 

lavagem com água pura de forma a libertar e separar a manteiga, propriamente dita, do leitelho. 

Por fim, uma nova agitação vai encerrar o processo, repartindo uniformemente a água que é 

conveniente deixar (cerca de 16 %), pela matéria gorda, para que o produto apresente uma 

humidade satisfatória. 

 

 

 

 

 

 

 



 Introdução 

 
15 

 

1.7. Manteiga Magra 

Atualmente, a manteiga light bem como todos os outros produtos “magros”, é cada vez mais 

procurada e consumida. E o que a diferencia, em termos de composição da manteiga tradicional é a 

proporção de teor de gordura e água que contem: máximo 41 % de gordura, ou seja, sensivelmente 

metade da sua percursora e aproximadamente o dobro de água. Devido a esta diferença e para não 

perder todas as características sensoriais, visuais e de textura apelativas, existe a necessidade de 

adicionar substitutos de gordura e aditivos, com o objetivo de se assemelhar ao máximo à popular 

manteiga original. 

É estimado que nos últimos 15 anos, se registou um aumento de mais de 2000 % do volume de vendas 

de produtos light, a saúde e a forma física são cada vez mais alternativas de estilo de vida para muitos 

consumidores, sendo assim os produtores tradicionais de alimentos começaram a alterar os seus 

ingredientes e composições para atender a este consumidor mais preocupado com a saúde e o físico. 

A oferta de produtos light está a aumentar todos os anos e em vários sectores da indústria alimentar, 

sendo que o sector que regista mais volume de vendas é o dos lacticínios e seus derivados, onde se 

enquadra a manteiga light. 

É de salientar que no mercado dos produtos magros existem ainda os produtos “diet”, a diferença 

destes para os alimentos “light” é que os primeiros são produzidos com o intuito de satisfazer 

necessidades dietéticas específicas dos portadores de doenças que necessitam de dietas com 

restrições de algum nutriente, como por exemplo de açúcares, sódio, gorduras, proteínas entre outros. 

Ou seja nos produtos diet existe a eliminação total de, pelo menos, um nutriente, enquanto que nos 

produtos light se verifica uma redução parcial (mínimo 25 %) de um dos seus compostos e/ou calorias, 

mas nunca remoção total. 

Neste trabalho pretende-se obter uma análise e identificação dos determinantes de consumo de 

gorduras light contendo substitutos de gordura, mais concretamente de manteigas magras, ou seja, 

identificar que fatores influenciam esta escolha na população portuguesa. Para tentarmos 

compreender a escolha de qualquer alimento no processo do consumo alimentar temos de começar 

por, tentar perceber que variáveis estão envolvidas nestas decisões. O consumo alimentar é 

determinado pelas escolhas dos indivíduos e é um processo complexo que envolve fatores 

socioculturais e psicológicos, está relacionado com fatores do meio ambiente, história individual e 

personalidade, que são refletidos em valores pessoais. Para Furst T (1996) este processo de escolha 

alimentar baseia-se não só em reflexões conscientes, mas também em decisões automáticas e 

subconscientes que serão debatidas no capítulo seguinte. 
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1.7.1. Constituintes das manteigas magras 

Em comparação com uma manteiga tradicional, que é um produto natural e composto apenas por 

matéria gorda, água e sal, a manteiga magra sendo um produto que se tenta assemelhar a esta, mas 

com cerca de metade da gordura (figura 5), necessariamente terá de ser um produto formulado 

composto por diversos substitutos de gordura e aditivos, os quais serão abordados posteriormente 

neste trabalho. 

No quadro 4 encontramos todos os ingredientes possíveis de encontrar na formulação das manteigas 

magras portuguesas. 

Quadro 4 – Ingredientes constituintes das manteigas light portuguesas 

 

 

 

Ingrediente Código E do aditivo 

Água  

Manteiga (39 a 41%)  

Sal (1.2% a 1.6%)  

Matéria gorda láctea  

Amido modificado  

Inulina  

Maltodextrina  

Estabilizador: Pectina  E 440 

Emulsionantes: Mono e diglicerídeos de ácidos gordos  E 471 

Polirricinoleato de poliglicerol E 476 

Espessante: Goma celulósica ou Carboximetilcelulose  E 466 

Conservante: Sorbato de potássio  E 202 

Corante: Beta caroteno e aromas  E 160a 

Regulador de acidez: Ácido lácteo  E 270 

Fosfato de diamido acetilado  E 1414 

Vitaminas A e E  
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Na figura 5 podemos conferir a redução calórica para cerca de 50 %, de uma manteiga tradicional para 

a magra (mesma marca), a proporção de lípidos é igualmente reduzida, tem adição de fibra e menor 

valor de colesterol. 

Figura 5 – Comparação dos valores nutricionais de uma manteiga magra (esq.) com uma manteiga tradicional (dir.) 

Lista exemplo de uma marca portuguesa de ingredientes de uma manteiga light. 

 

• Água  

• Matéria gorda láctea 

• E1422 (Adipato de amido acetilado; amido modificado; função: agente de transporte, 

emulsionante, espessante e estabilizador) 

• Maltodextrina 

• Lactose 

• Sal (2%) 

• Emulsionantes: E471 (Mono e diglicéridos de ácidos gordos; são produtos normais da digestão 

das gorduras, mas preparados quimicamente a partir do glicerol e de ácidos gordos, utilizados como 

solventes, lubrificantes, melhoradores da textura, estabilizadores e agentes de revestimento; não 

têm efeitos adversos) e E476 (Polirricinoleato de poliglicerol, obtido do óleo de rícino, utiliza-se como 

emulsionante e estabilizador; não tem efeitos adversos). 

• Proteínas lácteas 

• Conservantes: E202 (Sorbato de potássio, conservante com as mesmas propriedades do que o 

ácido sórbico, é mais solúvel do que este; não se lhe conhecem efeitos adversos) 

• Corante: E160a (Carotenos mistos (C. I. 75 130) e beta-caroteno (C. I. 40 800); pigmentos 

amarelo-alaranjados das plantas, presentes nas folhas em associação com as clorofilas e outros 

pigmentos, e ainda em cenouras, tomates, alperces, laranjas, frutos de roseira e muitos outros 

órgãos vegetais; não têm efeitos adversos, sendo transformados em vitamina A no organismo 

humano; admite-se mesmo que tenham funções protetoras do organismo). 

• Vitaminas E e A  
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1.8. Substitutos de gordura 

Como já referido, o consumo de gorduras relacionado a doenças cardiovasculares, obesidade, 

arteriosclerose, alguns tipos de cancro entre outros problemas de saúde, motivou o interesse súbito 

por produtos alimentares com menor teor de gordura ou, até mesmo, sem ela. Estudos científicos 

mostram que uma redução de apenas 10 % no teor de gordura ingerido pode contribuir para a 

minimização dos riscos das doenças cardiovasculares (Aziznia, et al., 2008). A American Heart 

Association (AHA) recomenda que o consumo total de gordura seja de 15 a 30 % das calorias totais 

ingeridas, (muito diferente da média atual de gorduras ingeridas: 40-45% sendo, no máximo, 10% de 

gorduras saturadas, da ingestão total de energia para a população, e indivíduos com um nível elevado 

de colesterol LDL (Low-density lipoprotein) ou com doenças cardiovasculares restrinjam o consumo de 

gordura saturada a menos de 7 % das calorias (Banks, 2004). 

Inúmeros substitutos de gordura têm sido desenvolvidos, estes devem ter analogia funcional às 

gorduras que substituem, não apresentarem efeitos tóxicos e não produzir metabolitos diferentes 

daqueles produzidos pela gordura convencional, ou serem totalmente eliminados do organismo 

(Singhal, et al., 1991). 

Atualmente, existem diversos substitutos de gorduras disponíveis no mercado e em utilização nas 

manteigas magras em Portugal, a sua classificação é baseada, principalmente, na natureza química e 

origem do produto, juntamente com o seu valor energético. Os substitutos de gordura podem ser 

divididos em três categorias principais: baseados em proteínas, glúcidos e em lípidos ou compostos 

sintéticos (Sivieri, 2002). 

Como já referido a gordura contribui em média com 45 % das calorias ingeridas na alimentação 

humana, o uso de substitutos de gordura reduz a carga calórica dos alimentos que os contêm pois 

estes são metabolizados pelo organismo de formas diferentes das gorduras, fornecendo menos 

energia. 

Os substitutos de gordura baseados em proteínas são normalmente digeridos como se fossem 

proteínas fornecendo apenas 4 kcal/g em vez das 9 kcal/g das gorduras. 

Dos substitutos baseados em glúcidos, as dextrinas e amidos modificados são normalmente digeridos 

como glúcidos fornecendo igualmente 4 kcal/g. 
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1.8.1. Substitutos de gordura derivados de glúcidos 

 

Existe uma grande variedade de substitutos de gordura à base de substâncias de natureza glucídica, 

tal que a maioria pertence a este grupo, como a celulose, gomas, dextrinas, fibras, maltodextrinas, 

amidos e polidextrose. Quando adicionados aos alimentos, proporcionam as propriedades de corpo e 

espessamento, produzindo assim uma perceção sensorial similar à da gordura. Estes ingredientes têm 

sido utilizados há vários anos em muitos alimentos substituindo a gordura parcial ou totalmente (de 

50 a 100 %). Glúcidos que são absorvidos, como amidos modificados e dextrinas, fornecem 4 kcal/g, 

aqueles que não são absorvidos pelo organismo contêm poucas ou mesmo nenhumas calorias.  

 

Os substitutos compostos por glúcidos são termo estáveis e podem ser utilizados em produtos de 

panificação e sofrer associações de diferentes glúcidos com a finalidade de conferir a textura 

adequada. Estes ingredientes não podem contudo ser utilizados em frituras. 

 

A atividade da água num determinado produto determina sua estabilidade microbiológica. A adição 

de substitutos de gorduras à base de glúcidos promove redução da atividade da água, dada a 

higroscopicidade das moléculas. A utilização de agentes antimicrobianos, agentes de corpo 

(polidextrose, xaropes, maltodextrinas) que diminuem a atividade da água e/ou o processamento 

asséptico permitem a melhor conservação dos produtos (Cândido,1996). 

O amido, para poder atuar como substituto de gorduras deve sofrer modificações, com o objetivo de 

apresentar um comportamento mais próximo dos lípidos (amidos modificados). As modificações 

podem ser efetuadas por métodos químicos, físicos ou enzimáticos visando melhorar a cremosidade, 

aumentar a estabilidade e a retenção da humidade por parte dos amidos. As principais aplicações dos 

amidos modificados incluem as carnes, molhos para saladas, condimentos, recheios, sobremesas e 

produtos lácteos. 

 

Outro dos substitutos mais populares e mais utilizados pela indústria alimentar como substituto de 

gordura é a inulina, que é um glúcido de reserva presente em diversos produtos vegetais, formado por 

uma cadeia de moléculas de frutose e uma molécula de glicose terminal. De entre os vegetais que 

produzem a inulina, destacam-se o alho, a cebola, os espargos e raízes de alguns vegetais como da 

chicória. A inulina pode também ser encontrada em cereais, entre eles, o trigo, a cevada e o centeio. 
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A inulina tem vindo a ser designada como um ingrediente funcional, de baixa contribuição calórica, 

devido às suas propriedades nutricionais: não é processada pelo sistema digestivo humano, após a sua 

ingestão, devido à resistência que apresenta à hidrólise oferecida pelas ligações (2,1) entre as 

moléculas de frutose (Robinson, 1995). 

 

Assim sendo, a inulina funciona como um pré-biótico e, as fibras alimentares solúveis, devido à sua 

não-digestibilidade pelas enzimas do trato digestivo humano, estimulam o crescimento e atividade de 

bactérias intestinais promotoras de um organismo saudável, especialmente as bifidobactérias, 

registando um baixo valor calórico e pouca influência na função intestinal e nos parâmetros lipídicos. 

 

A maioria dos substitutos de gordura não contribui nas propriedades texturizantes de forma similar à 

gordura. A maior crítica a produtos “low fat” ou “no fat” é referente à sensação causada no consumo 

pelo decréscimo de textura, flavor e “mouthfeel” (sensação táctil bucal). 

Para substituir ou reduzir gordura com sucesso, o substituto deve não apenas resultar num produto 

com um valor calórico mais baixo, mas, ao mesmo tempo, simular e imitar as propriedades funcionais, 

como estabilidade ao calor, emulsificação, espalhamento, “mouthfeel” e textura (Silva, 1996). 

 

Dentro dos substitutos de gordura baseados em glúcidos podemos também encontrar as gomas que 

são hidrocolóides (ou colóides hidrofílicos), polissacarídeos que apresentam a capacidade de retenção 

de moléculas de água formando assim soluções coloidais, controlando deste modo a atividade da água 

no sistema formado. Estas substâncias têm a capacidade de formar géis ou soluções viscosas a partir 

da água, ou seja, têm a função de agentes espessantes ou gelificantes, estabilizadores de emulsões.  

A pectina, que é muito utilizada nas formulações de manteigas magras, funciona como agente 

espessante e gelificante que simula consideravelmente os efeitos da gordura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Estrutura química da inulina
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1.8.2. Substitutos de gordura derivados de proteínas 

 

As proteínas apresentam limitações nas suas aplicações como substitutos de gorduras, devido a não 

poderem ser utilizadas em panificação e em fritos, devido às altas temperaturas alcançadas nestes 

processos. O aquecimento provoca coagulação e desnaturação das proteínas, resultando em perda de 

textura e cremosidade. Para além disso, interage com componentes do sabor, diminuindo-lhes a 

intensidade ou contribuindo para a ocorrência de sabor desagradável, e formação de odores 

estranhos, pois as proteínas têm a tendência de não se ligar quimicamente aos componentes de flavor. 

(Lima; Nassu, 1995). 

Os substitutos baseados em proteínas são geralmente derivados de proteínas extraídas de produtos 

como ovos, leite, milho e outros alimentos, sendo as do leite e ovos as mais utilizadas. As proteínas de 

soro do leite possuem propriedades funcionais para serem utilizadas como substitutos de gordura. 

Estes concentrados são considerados GRAS (Generally Recognized as Safe) pela FDA (Food and Drug 

Administration) e são utilizados na maioria dos produtos que contêm substitutos baseados em 

proteínas.  

 

As proteínas para poderem integrar um substituto de gordura são normalmente aquecidas e 

submetidas a forças de cisalhamento muito fortes, de modo a que coagulem e formem partículas de 

diâmetro muito pequeno: micropartículas. As micropartículas concedem aos substitutos de gordura a 

mesma sensação gustativa que as gorduras, mas tal como os substitutos baseados em glúcidos, as 

proteínas só concedem 4 calorias por grama, reduzindo assim em 5 calorias por grama em relação às 

gorduras. 

Substitutos de gordura baseados em proteínas podem ser utilizados em formulações de manteigas, 

margarinas, iogurtes, queijos, sobremesas, maioneses, gelados e molhos. 

 

 

1.8.3. Substitutos de gordura derivados de lípidos ou substitutos sintéticos 

 

Esta classe inclui ácidos gordos alterados por processos químicos com o objetivo de fornecer menos 

ou mesmo nenhuma caloria em alternativa às 9 kcal/g fornecidas pelos óleos e gorduras 

convencionais.  

Este tipo de substitutos inclui substâncias similares à gordura mas resistentes à hidrólise pelas enzimas 

digestivas. Além da versatilidade, apresentam alta estabilidade térmica, podendo ser utilizados em 

frituras por exemplo. São predominantemente emulsionantes (Cândido, 1996). 

As gorduras convencionais são constituídas por glicerol esterificado, com um a três ácidos gordos. 
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A estrutura básica pode ser alterada das seguintes maneiras: 

- A parte glicerol pode ser substituída por um álcool alternativo; 

- Os ácidos gordos podem ser substituídos por outros ácidos, como ácidos carboxílicos ramificados; 

- A ligação éster pode ser reduzida a uma ligação éter. 

 

Uma outra alternativa para o desenvolvimento de substitutos de gordura seria a tentativa de 

reproduzir as propriedades de óleos e gorduras comestíveis, utilizando-se polímeros ou óleos naturais, 

cujas propriedades químicas não estejam relacionadas com a estrutura triglicérica (Lima, 1996). 

 

Além da estabilidade a altas temperaturas, estes substitutos asseguram o sabor, a sensação bucal e a 

textura proporcionadas pelas gorduras convencionais. Apresentam propriedades físicas semelhantes 

aos triacilglicerois. Drake et al (1994) avaliaram sensorialmente e reologicamente queijo cheddar 

produzido com um substituto de gorduras sintético (Olestra) e concluíram que a sua utilização em 

queijos não afeta a humidade, lípidos totais, produção de ácidos, e a firmeza do queijo. 

 

 
Quadro 5 - Principais categorias de substitutos de gordura disponíveis no mercado 

 

Categorias Tipos Exemplos de marcas 
comerciais 

Propriedades funcionais 

Baseados em 
carbohidratos 

Celulose Avicel, Just Fiber 

Realçador de sabor, 
texturizante, espessante, 

agente de volume, 
geleificante, 

emulsificante, 
estabilizante 

Hidrocoloides kelgum, Keltrol, Kelcogel 
Dextrinas e amidos 
modificados 

Stellar, N-lite 

Fibras derivadas de 
grãos 

Beatrim, Z-trim 

Inulina Raftiline, Fibruline 
Maltodextrinas Paselli, Maltrin 
Pectina Splendid, Grindsted 
Polidextrose Litese, Sta-Lite 

Baseados em 
proteínas 

Proteínas do soro Dairy-Lo Simulador de textura e 
sensação na boca, 

amaciante, geleificante, 
reduz a sinérese 

Proteínas da soja Sopro, Proplus 
Proteínas 
microparticuladas 

Simplesse, Lita 

Baseados em 
lípidos 
(compostos 
sintéticos) 

Lípidos estruturados  Caprenin, Salatrim 

Emulsificante, simulador 
de textura e sensação na 

boca 

Poliésteres de 
sacarose  
 

Olestra 

Dialqui di-hexadecil 
malonato 
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1.8.4. Substitutos de gordura presentes nas manteigas light em Portugal: 

Após uma pesquisa no mercado nacional a seguinte lista contem todos os substitutos de gordura que 

podem ser encontrados nas manteigas light que são consumidas em Portugal. 

Pectina (E 440): É um substituto de gordura baseado em glúcidos, sendo um dos principais 

componentes das paredes celulares das plantas, é utilizada nos produtos alimentares com o objetivo 

de se obter mais firmeza e uniformidade. Quimicamente é um polissacarídeo constituído por uma 

cadeia linear de moléculas ligadas por ácido galacturónico. A pectina tem a propriedade de na presença 

de açúcar formar um gel funcionando como agente gelificante e espessante. 

Inulina: É um frutano, polissacarídeo da frutose que termina com uma unidade de glicose. É muito 

utilizada na indústria alimentar pois é considerada uma fibra alimentar insolúvel, por não ser digerida 

pelas enzimas do intestino humano, sendo assim utilizada pela flora microbiana. Consoante o seu grau 

de metoxilação pode ser utilizada como adoçante ou como texturizante agindo como um substituto 

de gordura que fornece o paladar típico de uma gordura. 

Amidos modificados: Substituto de gordura baseado em glúcidos, e, dependendo da fonte de amido 

utilizada (batata, milho, aveia, arroz) diferentes propriedades imitadoras da gordura podem ser 

obtidas, como por exemplo: simular a textura e sensação na boca, conferir volume, textura e corpo ao 

produto e melhorar a funcionalidade da gordura remanescente. 

Carboximetilcelulose ou goma celulósica (E 466): É uma goma modificada ou semissintética, produzida 

através da modificação de polissacarídeos naturais, não é usada diretamente como substituto de 

gordura, mas para efeitos secundários incluindo: suspensão de partículas, estabilização da emulsão, 

inibição de sinérese e formação de filmes, ou seja, confere textura e torna o alimento opaco. A grande 

vantagem da utilização de gomas ou hidrocolóides é que são amplamente reconhecidas como seguras 

na aplicação em alimentos, não necessitando de reconhecimento por parte das organizações 

existentes. 

Maltodextrina: É um polímero da glicose, produzida por hidrólise ácida ou enzimática de amido de 

milho. É utilizado para conferir viscosidade, aumentar o teor de sólidos solúveis, inibir a cristalização e 

controlar o ponto de congelamento. Quando utilizado como substituto de gordura, a relação água: 

maltodextrina é de 3: 1, produzindo um gel cujo valor calórico é de 1 kcal/g ou menos (Sobczynska, 

1991). 
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2. Determinantes do consumo alimentar 

A maioria das populações ocidentais já possui algumas décadas de informação acerca das gorduras no 

que toca à prevenção de doenças cardiovasculares e controlo de peso contudo é provável que a falta 

de informação seja ainda o principal obstáculo para algumas pessoas não possuírem uma dieta 

equilibrada e baixa em gorduras (Wardle, et al.,1999). 

Os padrões de consumo diário não são apenas determinados pelas características sensoriais dos 

alimentos (fatores internos), mas também por um conjunto de fatores individuais e sociais (fatores 

externos) (Vansant, et al., 2005). 

Quando se fazem escolhas relacionadas com a dieta, as pessoas vêm nos alimentos um meio de 

satisfazer diferentes necessidades para além das nutricionais (como aparência, imagem, estilo de vida 

e saúde). Tendo em conta que o consumo dos alimentos é afetado por uma infinidade de influências 

diferentes, é importante determinar os fatores por detrás da escolha alimentar em diferentes 

populações, para auxiliar na criação de mensagens por parte dos meios de comunicação social e na 

adaptação de campanhas promocionais que satisfaçam as necessidades de diferentes segmentos de 

mercado específicos (Miloševic, et al.,2012). 

Steptoe et al. (1995) desenvolveram um protocolo denominado de Food Choice Questionnaire ou 

Questionário da Escolha Alimentar (FCQ), que tem sido amplamente utilizado para avaliar o impacto 

dos diferentes determinantes da escolha alimentar. Os autores inicialmente identificaram nove fatores 

que sustentam as motivações desta escolha: a saúde, a conveniência (facilidade de preparação e 

disponibilidade), o preço, o apelo sensorial (aparência, sabor e cheiro), o humor, o conteúdo natural 

(por exemplo, sem aditivos), controlo de peso (baixo em calorias e gorduras), a familiaridade e 

preocupação ética (país politicamente aprovado de origem, embalagem ecológica). 
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2.1. Fatores determinantes do consumo alimentar 

Quadro 6 - Categorias e respetivos fatores determinantes do consumo alimentar 

 

2.1.1. Fatores Biológicos: 

As características sensoriais dos alimentos, principalmente o sabor, são apontadas com um dos 

principais determinantes do consumo alimentar. Um alimento será tanto mais consumido quanto mais 

saboroso, melhor aparência, textura e odor tiver (Hetherington, 1994). 

O sabor e as outras propriedades sensoriais dos alimentos são assim vistas como os principais fatores 

preditores da escolha humana de alimentos, independentemente da disponibilidade ou situação 

económica (Rozin, 1990). 

2.1.2. Fatores Económicos: 

Quando existem restrições monetárias, a dieta tende a tornar-se monótona e com menos variedade. 

Pessoas com rendimento baixo residem normalmente em áreas desprovidas de serviços e têm acessos 

dificultados a locais de compra. Um estudo realizado na Califórnia (Sloane, et al., 2003) registou que 

os supermercados situados em regiões de baixo rendimento vendiam menos alimentos frescos e de 

baixas calorias. 

O rendimento familiar influência a disponibilidade dos alimentos numa determinada casa, e está 

relacionado com a escolaridade dos membros dessa família.  

Estudos conduzidos em diferentes países mostram a influência que o rendimento tem sobre o 

consumo alimentar. Nos EUA, foi observado que jovens com maior rendimento consumiam menos 

hambúrgueres, sanduiches e a geralmente denominada “fast food”. No Canadá, foi observado o 

mesmo padrão socioeconómico, onde o rendimento familiar foi associado positivamente ao consumo 

de frutas e vegetais (Riediger, et al., 2007). Por sua vez em Espanha foi observado que crianças com 

nível socioeconómico mais baixo tinham uma alimentação de pior qualidade, que era composta 

normalmente por doces e alimentos ricos em gorduras. (Aranceta, et al., 2003). 

Categorias e fatores determinantes do consumo alimentar 

Categorias Fatores determinantes 

Biológica Sabor, fome, apetite 

Económica Custo, rendimento, disponibilidade 

Disponibilidade de alimentos Acesso, educação, tempo 

Social 
Cultura, Família, Amigos e Padrões de 

Consumo de Refeições 



Determinantes do consumo alimentar 

 
26 

 

2.1.3. Disponibilidade dos alimentos 

A disponibilidade e oferta dos alimentos numa determinada residência familiar são um fator 

determinante sobre o processo de escolha alimentar em crianças e adolescentes, pois estes consomem 

o que lhes é fornecido e, diminuindo a exposição de certo tipo de alimentos a esta faixa etária pode 

levar a uma não preferência pela criança ou adolescente no futuro, como por exemplo frutas e vegetais 

(Kristjansdottir, et al., 2006). 

Atualmente, a oferta de alimentos e mensagens de dietas e comportamentos é abundante e 

constante. A variedade de alimentos disponíveis aumentou significativamente ao longo do tempo, 

especialmente a oferta de alimentos de alta densidade energética e de pior qualidade nutricional 

(Neumark-Sztainer , 1999). 

Um dos maiores costumes do tempo presente é o consumo de alimentos fora do domicílio, 

especialmente do tipo “fast food”, que é um estilo de alimentação cada vez mais presente. 

Habitualmente, os alimentos comercializados desta forma são de pior qualidade e o consumo destas 

preparações encontra-se relacionada a uma nutrição inadequada e ao excesso de peso, pois contêm 

mais energia, gorduras, colesterol, açúcar e sódio, alem de as porções servidas serem normalmente 

maiores. 

 

2.1.4. Fatores Sociais 

A estrutura da família e o padrão de consumo de refeições têm uma influência direta no consumo e 

escolhas alimentares de crianças e adolescentes. Como é óbvio os pais são os percursores de toda uma 

educação de hábitos e costumes alimentares dos seus filhos, pois são a primeira referencia que uma 

criança tem no estabelecimento dos seus hábitos, costumes e preferências alimentares (Cobelo, 2004). 

O comportamento alimentar dos filhos é apreendido através do modelo de comportamento alimentar 

dos pais, expresso por práticas e mensagens verbais a respeito da alimentação (Francis LA, et al., 2005). 

 

 

 



Determinantes do consumo alimentar 

 
27 

 

2.2. O processo de decisão de compra 

 

Para entendermos as motivações que levam à compra de produtos alimentares mais saudáveis e 

menos calóricos na atualidade há que compreender primeiramente como é realizado todo o processo 

que leva à compra de produtos. 

Segundo Engel e Miniard (2000) o processo decisório de compra por parte do consumidor pode ser 

descrito como sendo: 

a) Reconhecimento de necessidade – uma perceção das diferenças entre a situação 

desejada e a situação real, o suficiente para ativar o processo de decisão; 

b) Busca de informação – procura na memória (interna) ou no ambiente (externa); 

c) Avaliação de alternativa pré-compra – avaliação de opções em termos de benefícios 

esperados e estreitamento da escolha para a alternativa preferida; 

d) Compra – aquisição da alternativa preferida ou de um substituto aceitável; 

e) Consumo – uso da alternativa comprada; 

f) Avaliação da alternativa pós-compra – avaliação do grau de satisfação ou insatisfação que 

a experiência de consumo produziu; 

g) Descarte – descarte do produto não consumido ou do que restou. 

 

Quadro 7 – Descrição das etapas do processo de compra 

Etapa Como age o consumidor 

1 
Identifica a necessidade de compra ou o problema (é a diferença entre o que quer para sí 
mesmo e o que percebe da sua situação atual). 

2 
Procura de informações para encontrar aquilo que satisfaça a necessidade detetada na 
etapa anterior. 

3 
Avalia as diferentes opções disponíveis em função da importância que atribui a certos 
atributos ou benefícios do produto. 

4 
Realiza a compra propriamente dita e há fatores que influem nesse momento, como a 
rapidez e facilidade de efetuar a transação. 

5 Consome ou utiliza o produto ou serviço adquiridos. 

6 Avaliação satisfatória ou não do produto adquirido. Pode ou não construir fidelidade. 

7 
Há um potencial de “desinvestimento”, em face de questões ambientais ou sociais que 
envolvam o produto ou a empresa. 
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Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), a tomada de decisão do consumidor é moldada e influenciada 

por diversos fatores, resumidos nestas três categorias:  

 

a) Diferenças individuais (recursos do consumidor, conhecimento, atitudes, motivação e 

personalidade - valores e estilo de vida); 

b) Influências ambientais (cultura, classe social, influência pessoal, família e situação); 

c) Processo psicológico (processamento de informação, aprendizagem e mudança de atitude 

e comportamento). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Processo de decisão de compra, Kotler et al. (1996) 
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3. Elaboração do questionário 

Um questionário é um instrumento de recolha de dados que possibilita a obtenção de informações 

colocando questões aos inquiridos acerca dos seus comportamentos, ações, crenças, atitudes e 

características demográficas. Sendo assim é um processo crucial e de grande importância para a 

obtenção das informações desejadas e assim deve ser bem planeado, estruturado e de fácil 

interpretação por parte dos inquiridos. 

Previamente às questões foi escrita uma nota introdutória, onde se dá a conhecer a razão da aplicação 

do questionário e o âmbito em que está inserido. É ainda solicitada a colaboração dos inquiridos e é 

dada a garantia da total confidencialidade dos dados obtidos. 

A introdução de um questionário é muito importante pois é através desta que os inquiridos vão ter o 

primeiro contacto com o questionário e tirar as primeiras impressões que são relevantes para uma boa 

cooperação. 

Os questionários foram tanto entregues em mão, como realizados on-line, tendo em atenção o 

tamanho de cada questão bem como de todo o questionário, minimizando assim as hipóteses de 

fadiga dos inquiridos que leva a questionários incompletos, prejudicando a validade das conclusões 

possíveis de retirar após a análise de dados. 

Foi também dada a devida atenção à linguagem e estética do questionário de modo a que seja acessível 

a todos, contendo uma linguagem clara, simples e direta.  

O questionário foi realizado por pessoas de ambos os sexo, dos 18 aos 82 anos com formações, 

ocupações e estilos de vida diversos, com o objetivo de tentar abranger o máximo número e 

diversidade de pessoas nas conclusões passiveis de se poderem tirar. 

. 
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3.1. Base para a elaboração do questionário  

 

O FCQ ou Food Choice Questionnaire (Steptoe, et al., 1995) é um questionário composto por nove 

escalas que medem a importância de diferentes determinantes de consumo de alimentos, como a 

preocupação com a saúde, a facilidade e conveniência de preparação, preço e valor investido, apelo 

sensorial em termos de sabor, cheiro e textura, conteúdos naturais e ausência de aditivos e 

ingredientes artificiais, estado de espírito e o uso da comida para o melhorar ou ajudar a lidar com o 

stress, controlo do peso e preocupações éticas. Estas escalas têm mostrado ser fiáveis e consistentes 

no seu uso ao longo do tempo e em diversos países.  

Mais concretamente na sua versão original o questionário é composto por 36 itens relativos a 

diferentes atributos da comida (intrínsecos e extrínsecos), que podem motivar os consumidores que 

fazem as escolhas alimentares. Estudos anteriores mostraram que, por exemplo, no Reino Unido o 

apelo sensorial ou elementos como saúde, conveniência e preço são fatores motivacionais chave na 

escolha alimentar. Noutros países, o papel das preocupações éticas e as diferentes perceções acerca 

da qualidade dos alimentos dependendo do país de origem demonstraram maior importância. Houve 

também alguns estudos internacionais que compararam os resultados de determinantes de escolha 

alimentar de diferentes países.  

O questionário presente neste trabalho foi assim baseado no FCQ mas alterado de modo a adaptar as 

questões a um alimento em concreto: manteigas light, visto o FCQ ser aplicável ao consumo de 

alimentos no geral. 

. 
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4. Resultados e Análise dos resultados 

 

O presente questionário possui uma amostra de 249 pessoas, dos 18 aos 82 anos e as variáveis em 

estudo tentam responder às questões:  

 

1) Quem é o consumidor de manteiga light? 

2) Quais os determinantes que levam ao consumo ou não de manteiga light? 

3) Com que frequência se consome manteiga light? 

4) Quais são as caraterísticas mais importantes da manteiga light para a população 

portuguesa?  

5) O rótulo das manteigas light tem importância para os seus consumidores? 

6) Que elementos do rótulo são analisados pelos consumidores? 

 

Após a elaboração do questionário, que se encontra disponível em anexo, foi realizado um pré-teste a 

uma amostra de 10 pessoas com o intuito de o validar para a posterior recolha de dados.  

As respostas obtidas foram analisadas recorrendo aos programas SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) e Microsof Excell. 

A metodologia seguida nesta investigação encontra-se descrita na seguinte figura. 
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Figura 8: Gráfico da distribuição da variável sexo 

Figura 9: Gráfico da distribuição por faixa etária 

4.1. Dados demográficos: 

 

Em relação à variável sexo, a grande maioria dos inquiridos correspondem a indivíduos do sexo 

feminino: 75,5 % os restantes 24,5 % correspondem a indivíduos do sexo masculino (figura 8) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A idade dos inquiridos variou entre os 18 e os 82 anos, sendo a faixa etária mais frequente a dos 18 

aos 27 anos com 46,2 % do total dos respondentes, seguido pelas faixas etárias entre os 28 e os 37 

anos com 19, 7% e entre 38 a 47 anos com 14,9 %. A faixa etária com menos incidência foi a dos mais 

de 68 anos, com apenas 0,8 % do total das respostas (figura 9). 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,50%

24,50%

Feminino Masculino

46,20%

19,70%

14,90%

12,90%

5,60%

0,80%

18 - 27 anos 28 - 37 anos 38 - 47 anos

48 - 57 anos 58 - 67 anos mais 68 anos



Análise dos resultados 

 
33 

 

Figura 10: Gráfico da distribuição da formação escolar 

 

Quanto à formação escolar observou-se uma grande discrepância entre a formação superior e as 

outras, sendo que a grande maioria dos inquiridos pertence a esta classe: 79,9 %. A outra única classe 

com incidência a registar é a da formação “Secundária” que registou 18,9 % de respostas (figura 10).                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Relativamente à existência de filhos a maioria dos respondentes não possuía filhos: 66,7 % enquanto 
que os restantes 33,3 % possuíam pelo menos um filho aquando a realização do inquérito (figura 11). 

 

 

 

 
 

 

Figura 11: Gráfico da distribuição da existência de filhos 
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4.2. Variáveis comportamentais: 

 

Primeiramente foi perguntado aos inquiridos se já tinham experimentado manteiga light, 192 das 249 

pessoas já tinham de facto experimentado manteiga light, ou seja, 77,1 % contra 22,9 % da população 

inquirida que nunca experimentou. 

Quadro 8: Distribuição da população que já experimentou manteiga light 
 

 

 

 

 

 

 
Considerando apenas os indivíduos que já experimentaram manteiga light, 74 % prefere manteiga 

tradicional e apenas 26 % tem preferência pela manteiga light. 

 

Quadro 9: Tabela de distribuição de preferência entre manteiga light e tradicional 

 

 

 
 

 

 

Contando mais uma vez, com apenas os indivíduos que já tinham experimentado manteiga light, foi 

lhes pedido para dizer com que frequência a consumiam, e o grupo das pessoas que consomem 

“raramente” encontra-se em maioria com 34,4 % das respostas, seguido dos indivíduos que consomem 

“algumas vezes” com 32,8 % e dos consumidores frequentes com 24 %, em ultimo ficou o grupo das 

pessoas que “nunca” consomem com apenas 8,9 % das respostas. 

 

Quadro 10: Tabela de distribuição da frequência de consumo de manteiga light 

 

 

 

 

 

 

 
 

Já experimentou 
manteiga light? 

Frequência Percentagem 

Não 

Sim 

Total 

57 22,9% 

192 77,1% 

249 100,0% 

Qual dos dois produtos 
prefere? 

Frequência Percentagem 

Manteiga Light 

Manteiga Tradicional 

Total 

50 26,0% 

142 74,0% 

192 100,0% 

Com que frequência consome 
manteiga light? 

Frequência Percentagem 

Nunca 

Raramente 

Algumas Vezes 

Frequentemente 

Total 

17 8,9% 

66 34,4% 

63 32,8% 

46 24,0% 

192 100,0% 
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De seguida foram analisadas as frequências de consumo em função de o inquirido ter filhos ou não, e 

os resultados mostram que as pessoas que têm filhos aparentam ter uma maior probabilidade de 

consumir manteiga light com frequência maior, de facto 35 % das pessoas com filhos que já 

experimentaram manteiga light afirmam consumir frequentemente, e apenas 18 % das pessoas sem 

filhos a consomem com a mesma frequência.  

Este é um resultado que está de acordo com a atual tendência social de consumo de produtos 

alimentares com uma maior consciencialização no que toca à saúde e ao que é saudável, pessoas com 

filhos têm mais responsabilidades e provavelmente escolhem com mais atenção e cuidado os 

alimentos que estão disponíveis em casa. 

 
 

 
 

 
Figura 12: Gráfico da frequência de consumo interpolada com a existência de filhos 

 
 

 

Se agrupar-mos o os dois sectores intermédios: “raramente” e “algumas vezes”, obtemos o consumo 

esporádico e ocasional, em que a grande maioria dos consumidores de manteiga light se insere, 

aproximadamente 70 % das pessoas que consomem manteigas magras fazem parte deste grupo, um 

indicativo de que o hábito de um consumo regular deste tipo de produtos ainda não se encontra 

enraizado na nossa sociedade. 
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No 2º ponto do inquérito foram colocadas 3 questões, em cada um foram apresentadas características 

diferentes da manteiga light e foi pedido aos inquiridos para as ordenarem segundo o grau de 

importância que cada uma representa. Sendo a 1ª questão relativa à característica mais importante 

da manteiga light, a 2ª e 3ª questões relativas à 2ª e 3ª característica com maior importância 

respetivamente (questionário em anexo). A saúde e o bem-estar foi o aspeto da manteiga light mais 

importante (1ª questão), o 2º aspeto mais importante para os respondentes é o sabor e a consistência 

(opção mais votada na 2ª questão) – quadro 12, e o 3º mais importante é o preço da manteiga light 

como podemos verificar pelo quadro 13. 

 
 
 

Quadro 11: Resultados para o aspeto mais importante na manteiga light 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Gráfico do aspeto mais importante na manteiga light 

 

Aspeto mais importante da 
manteiga light 

Frequência Percentagem 

Conteúdo/Ingredientes naturais 

Preço 

Conveniência/Facilidade de barrar 

Sabor/Consistência 

Controlo do peso/Não engordar 

Saúde/Bem-estar 

Total 

38 15,3% 

30 12,0% 

15 6,0% 

53 21,3% 

28 11,2% 

85 34,1% 

249 100,0% 
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                  Quadro 12: Resultados do 2º aspeto mais importante na manteiga light    Quadro 13: Resultados do 3º aspeto mais importante na manteiga light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figura 14: Gráfico do 2º aspeto mais importante da manteiga light    Figura 15: Gráfico do 3º aspeto mais importante da manteiga light 

3º Aspeto mais importante da 
manteiga light 

Frequência Percentagem 

Preço 

Conveniência/Facilidade de barrar 

Sabor/Consistência 

Controlo do peso/Não engordar 

Saúde/Bem-estar 

Total 

35 14,1% 

80 32,1% 

28 11,2% 

39 15,7% 

29 11,6% 

38 15,3% 

249 100,0% 

2º Aspeto mais importante da 
manteiga light 

Frequência Percentagem 

Conteúdo/Ingredientes naturais 

Preço 

Conveniência/Facilidade de barrar 

Sabor/Consistência 

Controlo do peso/Não engordar 

Saúde/Bem-estar 

Total 

45 18,1% 

41 16,5% 

26 10,4% 

65 26,1% 

36 14,5% 

36 14,5% 

249 100,0% 
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Figura 16: Gráfico unificado dos 3 aspetos mais importantes da manteiga light 
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Relativamente, à influência que a idade possa ter em relação aos fatores de importância 

atribuídos à manteiga light, pelo gráfico da figura 17, apesar de haver poucos registos das faixas 

etárias mais elevadas, podemos ver que a condicionante “Saúde/bem-estar” é sempre 

dominante. Parece haver também um aumento progressivo com a idade da importância 

atribuída aos ingredientes naturais e conteúdo. 

 

 

 

 

Figura 17: Gráfico de interpolação do “Fator mais importante na manteiga light com “Faixa etária” 
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 Seguidamente analisamos a questão que mais se assemelha ao FCQ, onde é apresentada uma lista de 17 itens onde se pediu aos respondentes para 

atribuírem uma classificação numa escala de 1 a 5 segundo a importância que davam a diferentes características da manteiga light, sendo 1- “Nada 

importante” ; 3- “Indiferente” e 5- “Muito importante”. 

 As três características mais importantes para a população inquirida foram por ordem: “Não ser prejudicial à saúde” , “Relação preço-qualidade” e “Ter 

menos gordura”. 

 Em oposição as pessoas mostram maior indiferença às características: “Ter um aspeto semelhante ao produto natural”, “Conter aditivos” e “Não ser 

um produto natural”. 

 De seguida são apresentados um quadro e um gráfico onde figuram o somatório e a média de todas as respostas (da pontuação atribuída por cada um 

dos entrevistados”, de onde se pode tirar as conclusões anteriormente referidas. 

 

 

Quadro 14 : Somatório e Média dos resultados da questão da avaliação das características da manteiga light 

 

 

 

  

Facilidade 
de barrar 

Baixo 
custo 

Preço-
qualidade 

Conter 
nutrientes 

Menos 
calorias 

Aspeto 
semelhante 

ao tradicional 

Ter 
aditivos 

Ajudar a 
controlar 

peso 

Não ser um 
produto 
natural 

Ingrediente
s naturais 

Ter 
menos 

gordura 

Não 
prejudicial à 

saúde 

Ter 
vitaminas 

A e D 

Sabor 
semelhante à 

tradicional 

Qualidade 
de 

conservação 

Ter ac. 
gordos 

essenciais 

Contribuir 
para o 

bem-estar 

Média 3,84 4,14 4,47 4,03 4,12 3,55 3,21 3,69 3,18 4,11 4,25 4,51 3,77 4,13 4,16 3,92 4,08 

Soma 957 1031 1114 1003 1027 884 799 920 792 1023 1059 1124 938 1029 1037 975 1017 



Análise dos resultados 

 
41 

 

Figura 18: Gráfico dos resultados da questão da avaliação das características da manteiga light 
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Outro foco de interesse seria verificar se existe diferenças entre sexos em termos de já terem 

experimentado manteiga light, e qual dos dois produtos preferem realmente. 

Em relação à primeira, podemos concluir que não há diferença substancial, 74 % dos homens já tinham 

experimentado manteiga light e 78 % das mulheres também, uma diferença muito reduzida.  

Quanto à questão da preferência entre manteiga light e manteiga tradicional a diferença entre sexos já é 

um pouco maior, embora em ambos a grande maioria prefira a manteiga tradicional: mulheres 71% e 

homens 84%, como se pode observar nas tabelas em baixo. 

 

 

Quadro 15: Crosstab entre as variáveis “já experimentou manteiga light” vs “sexo” 

  

 

 

 

 

Quadro 16: crosstab entre as variáveis “qual dos produtos prefere” vs “sexo” 

  

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Qual dos 2 produtos prefere? 
Manteiga Light 43 (29,3%)  7 (15,6%) 50 

Manteiga Tradicional 104 (70,7%) 38 (84,4%) 142 

Total 147 45 192 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sexo  

Feminino Masculino Total 

Já experimentou manteiga light? 
Não 41 (22%) 16 (26%) 57 

Sim 147 (78%) 45 (74%) 192 

Total 188 61 249 
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Após adquirido o conhecimento de que a grande maioria da população prefere manteiga 

tradicional, a próxima variável em estudo, tenta responder ao porquê de isto acontecer. 

A razão que aparece destacada de todas as outras para as pessoas não consumirem com maior 

frequência manteiga light está ligada ao sabor, onde 65% dos inquiridos afirma que de facto o 

sabor é a principal característica da manteiga light que os faz não a consumirem com maior 

frequência. A falta de disponibilidade em casa e o preço elevado aparecem também como 

fatores limitantes ao consumo mais frequente. O gráfico-tabela abaixo mostra os resultados 

obtidos.  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 19: Gráfico dos resultados da questão “porque não consome manteiga light com mais frequência?” 
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Ingrediente
s

Aditivos Calorias
Teor de
gordura

Presença de
vitaminas

Ác. gordos
essenciais

Sal

Elementos do rótulo 31,9% 31,9% 73,5% 73,5% 27,4% 34,5% 58,4%
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Seguidamente, tentou-se saber se as pessoas têm o hábito de analisar o rótulo da manteiga light 
quando a compram no local de venda. E das que o fazem saber para que valores analisam. 

Do total de inquiridos, a maioria - 58,9 % diz de facto analisar o rótulo no momento da compra e os 
restantes 41,1 % não o fazem. Quanto ao sexo, verifica-se um equilíbrio entre homens e mulheres 
nesta questão, 59 % das mulheres analisa o rótulo e 57 % dos homens também o faz. 

 

Quadro 17: Interpolação de “analisa o rótulo?” vs “sexo” 

 

 

Seguidamente foi pedido aos inquiridos que analisam o rótulo para assinalarem os elementos que 

observam antes da compra. Os três elementos mais selecionados foram: as calorias (73,5 %), o teor de 

gordura (73,5 %) e o sal (58,4 %), todos os restantes elementos são analisados menos de 50 % das 

vezes, sendo a presença de vitaminas o elemento menos analisado de todos. Um resultado coerente 

com a importância dada às características saúde e bem-estar pelas pessoas inerentes à manteiga light 

e previamente selecionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Gráfico dos resultados à questão “que elementos do rótulo analisa?” 

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Normalmente no momento de compra 
costuma analisar o rótulo? 

Não 60 (41%) 19 (43%) 79 

Sim 87 (59%) 26 (57%) 113 

Total 147 45 192 
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5. Conclusão 

Este trabalho tinha o objetivo de traçar o perfil do consumidor de manteigas light e de avaliar os fatores 

que influenciam o seu consumo, baseado em variáveis sociodemográficas e comportamentais. Existem 

diversos estudos sobre determinantes do consumo alimentar, a maioria baseada no FCQ (Food Choice 

Questionnaire) de Steptoe et al. (1995), e quase todos eles sobre a alimentação no geral e não em 

relação a um alimento em especifico, assim, foi utilizado o método dedutivo, partindo de uma situação 

geral para uma específica.  

A pesquisa foi dividida em duas partes, uma primeira onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

livros, artigos científicos e na internet, e a segunda onde foi feito um inquérito, que foi posteriormente 

analisado. 

Os resultados foram coincidentes com o que a maior parte das pesquisas existentes em outros países 

acerca dos determinantes de consumo alimentar conclui: a procura de uma vida saudável e boa forma 

física fazem cada vez mais parte dos nossos quotidianos, a qualidade está a substituir a quantidade, e, 

quanto mais informação e conhecimento existem na população, mais esta se disponibilizará para 

práticas de vida saudáveis. 

Contudo, ainda existe muita margem para progresso, tal como Hamilton et al. (2000) refere: como 

muitas pessoas acreditam que os produtos light estão associados à perda de peso apenas, então as 

pessoas que não tenham problemas de peso não veem necessidade de consumo destes produtos. 

Os resultados obtidos mostram que uma em cada quatro pessoas nunca experimentou manteiga light, 

uma proporção elevada mas que mostra que ainda há espaço de manobra e evolução para os produtos 

que contêm substitutos de gordura no mercado.  

Segundo Hamilton et al. (2000) grande parte das pessoas não tem o hábito de consumo de produtos 

light devido a acreditarem que estes estão associados à perda de peso, e assim, indivíduos sem 

problemas de peso não vêm necessidade no seu consumo. A falta de informação por parte das pessoas 

leva ao não consumo de produtos light, bem como de outros produtos magros, e assim, a mudança 

dos hábitos alimentares terá de passar necessariamente pelas estratégias de marketing das empresas, 

através da divulgação da qualidade e benefícios destes produtos. 
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Outro ponto relevante, é que, grande parte da população que já experimentou manteiga light prefere 

sem margem de dúvidas a manteiga tradicional, cerca de 75%, independentemente da idade, sexo ou 

formação académica. A razão mais forte apontada para esta preferência é o sabor, seguido da 

disponibilidade em casa e depois o preço. 

Percebe-se na pesquisa que o preço é um fator importante e relevante para o consumidor, embora o 

preço de uma manteiga light seja exatamente o mesmo do de uma manteiga tradicional (para a mesma 

marca), podemos assim assumir, que as pessoas associam produtos magros e saudáveis a um preço 

superior erroneamente, devido a falta de informação e/ou estratégias de marketing inadequadas. 

 Em relação à frequência de consumo de manteiga light, apenas 25% dos seus consumidores o fazem 

regularmente, notando-se uma tendência maior para o sexo feminino e pessoas com filhos. 

Mais de 50% dos compradores de manteiga light, diz analisar o rótulo, e os elementos a que mais 

atenção dão são: as calorias, o teor de gordura e o sal. O que está de acordo com a característica a que 

as pessoas mais importância dão relativamente às manteigas light: a saúde e o bem-estar. 

Pode-se dizer que ainda há um longo caminho a percorrer, por parte das empresas, na procura de um 

aumento de consumo de manteigas light, que poderá passar por uma mudança nos planeamentos 

estratégicos das empresas, enfatizando as diversas características positivas para a saúde, que nos 

oferece, como a presença de ácidos gordos essenciais ómega 3 e 6 e redução de calorias em cerca de 

50%. Há também a necessidade de realçar que saudável não é sinonimo de caro, e que pelo mesmo 

preço da manteiga tradicional podemos ter diversos benefícios. Outra característica que merece 

atenção, e talvez a mais importante, é a produção de uma melhoria no sabor, visto esta ser a 

característica que leva as pessoas a não consumirem manteigas light com mais frequência. 
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Anexos 

 

Nota introdutória:  

O presente questionário tem por objectivo principal analisar o comportamento do consumidor 

português em relação a manteigas tradicionais e manteigas light, bem como entender a sua 

preferência. Não existem respostas certas ou erradas, e todos os questionários são anónimos 

e confidenciais. Obrigado pela sua colaboração. 

 

 

Questionário:  

 

1. Classifique a importância que atribui às seguintes características da manteiga light 

segundo a escala indicada abaixo (marcar de 1 a 5 em cada quadrado): 

 

Escala: 1- Nada importante  2- Pouco importante  3- Indiferente 

 4- Importante   5- Muito importante    

 

• Ter adição de vitaminas A e D       ☐ 

• Ter menos calorias          ☐ 

• Qualidade de conservação         ☐ 

• Ter menos gordura          ☐ 

• Ter adição de ácidos gordos ómega 3 e 6      ☐ 

• Contribuir para o bem estar (fazer-me sentir melhor)    ☐ 

• Facilidade de usar/barrar                                       ☐ 

• Conter nutrientes (ser nutritiva)                           ☐ 

• Ter um aspecto semelhante ao produto tradicional     ☐ 

• Ter aditivos           ☐ 

• Ter ingredientes naturais         ☐ 

• Ter uma boa relação preço/qualidade      ☐ 

• Ter um sabor semelhante ao produto tradicional     ☐ 

• Ajudar a controlar o peso         ☐ 

• Não fazer mal à saúde (ser saudável)                         ☐ 

• Não ser um produto natural (ser um produto industrial)   ☐ 
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2. Assinale os 3 aspetos da manteiga light que considera mais importantes atribuindo 1 ao 

mais importante, 2 ao segundo mais importante e 3 ao menos importante dos 3 aspetos 

escolhidos  

   

• Saúde, bem-estar     ☐ 

• Conveniência/Facilidade de barrar   ☐ 

• Sabor/Consistência      ☐ 

• Conteúdo/Ingredientes naturais   ☐ 

• Preço       ☐ 

• Controlo do peso/Não engordar   ☐ 

 

3. Já alguma vez experimentou manteiga light (magra)? Sim ☐  Não ☐ 

(Se reponder “Não” passe para a pergunta 9) 

 

 

4. Se já experimentou os 2 tipos de produtos (tradicional e light), diga qual o que prefere: 

 Manteiga tradicional ☐        Manteiga light ☐ 

 

5. Com que frequência consome manteiga light?   

Nunca ☐              Raramente ☐        Algumas vezes ☐            Frequentemente ☐ 

 (Se responder “Frequentemente” passe para a pergunta 7)  
 

 

6. Não consome manteiga light com mais frequência, devido a:  

• O sabor não me agradar:         Sim ☐  Não ☐   

• O preço ser mais elevado:         Sim ☐  Não ☐   

• Falta de informação:               Sim ☐  Não ☐   

• O aspecto não me agradar:     Sim ☐  Não ☐   

• Não estarem disponíveis em minha casa:   Sim ☐  Não ☐   

• A textura não me agradar:     Sim ☐  Não ☐   
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7.  Normalmente no momento da compra costuma analisar o rótulo da manteiga light? 

         Sim ☐  Não ☐   

8. Se respondeu sim à questão anterior, indique quais dos seguintes elementos presentes 

no rótulo são importantes na sua escolha: 

• Ingredientes         ☐ 

• Aditivos         ☐ 

• Calorias         ☐ 

• Teor de gordura        ☐ 

• Presença de vitaminas       ☐ 

• Presença de ácidos gordos essenciais (ómega 3 e 6) ☐ 

• Sal (cloreto de sódio)       ☐ 

 

9. Sexo:     Masculino    ☐   Feminino    ☐  

 

 

10. Idade:   Entre 18 e 27 anos ☐ 

      Entre 28 e 37 anos  ☐ 

      Entre 38 e 47 anos  ☐ 

      Entre 48 e 57 anos   ☐ 

      Entre 58 e 67 anos   ☐ 

      Mais de 68 anos      ☐ 

 

 

11. Formação escolar: Primária     ☐ 

              Básica  ☐ 

              Secundária   ☐ 

              Superior        ☐ 

 

 

12. Tem filhos?  Sim ☐   Não ☐ 

 

 

13. Meio onde vive/passa mais tempo: Urbano ☐   Não urbano ☐ 

 

 

 

Fim 

Obrigado pela sua colaboração 


