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RESUMO 

Os estudos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU) 
e suas mais diversas vertentes são cada vez mais presentes nas bases de dados 
científicas mundiais, porém a sua relação com a gastronomia local associada ao 
patrimônio alimentar é pouco identificada. Torna-se evidente a importância dos ODS 
como referência para o aperfeiçoamento da dimensão sustentável da Gastronomia 
Local, bem como para o Patrimônio Imaterial. Este estudo analisa ações sustentáveis 
relacionadas a esfera alimentar serão analisadas, visando assim compreender o perfil 
gastronômico de Balneário Camboriú e região, verificando se há destaque para a 
gastronomia local. Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo geral caracterizar 
as elaborações gastronômicas de Balneário Camboriú e região, sob a ótica dos 
ingredientes de produção regional, a partir do fomento da gastronomia local e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Combinando o método qualitativo e 
quantitativo, foram adotados como procedimentos metodológicos as pesquisas 
documental e de campo. Com base na pesquisa bibliográfica sobre o tema surgiram 
quatro dimensões principais relacionadas: “ingrediente”, “valorização cultural”, 
“cardápio”, “sustentabilidade”. As dimensões foram descritas pelos principais autores 
das temáticas. A primeira etapa da pesquisa se constitui na aplicação de um formulário 
destinado a empreendedores da restauração e chefs de cozinha. Na segunda etapa, 
visando ter um panorama geral da percepção dos consumidores sobre o cardápio, 
foram analisados comentários do Tripadvisor relacionados às experiências nos 
restaurantes de Balneário Camboriú e região, evidenciando a experiência vivida pelos 
comensais. Com base nas discussões a respeito da sustentabilidade trabalhada a 
partir dos ODS-ONU, foram relacionados aos resultados a seis objetivos, 
aprofundando a análise da percepção dos empreendedores e dos Chefs dos 
restaurantes de Balneário Camboriú e região. Os resultados também revelam que a 
busca dos consumidos pelos indicativos de sustentabilidade de um restaurante tem 
baixa relevância, portanto os identificadores de sustentabilidade de um restaurante 
não é algo que os clientes levam em conta ao escolher o empreendimento que irão 
frequentar. Pretende-se que esta pesquisa possa contribuir empiricamente para o 
conhecimento integrado da gastronomia local, do patrimônio imaterial e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU), permitindo que as empresas e o poder 
público possam desenvolver estratégias mais efetivas. 

Palavras-chave: Gastronomia local. Patrimônio imaterial. Objetivos de 
desenvolvimento sustentável.  

  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Studies related to SDGs (SDG – ONU) and their several fields of action are more and 
more present in scientific data basis worldwide, although its relationship with local 
gastronomy associated to food heritage is poorly identified. It becomes evident that 
there is an importance of SDG as a reference to the enhancement of the sustainable 
dimension in Local Gastronomy, aswell as to Intangible Cultural Heritage. This study 
analyses sustainable actions related to food, aiming to understand the gastronomy 
profile of the city Balneário Camboriú and region, verifying if there is any emphasis on 
local gastronomy. In this context, the research had as a general objective to 
characterize the gastronomic creations in Balneário Camboriú and region, considering 
locally produced ingredients, starting from the promotion of local gastronomy and the 
Sustainable Development Goals. With both quantitative and qualitative methods, 
documentary and field researches were used as methodological procedures. Based 
on bibliographic research about the theme, four main dimensions were used: 
“ingredient”, “cultural enhancement”, “menu”, “sustainability”. The dimensions were 
described by the main authors on the theme. The first step of the research is consisted 
in a form to food entrepreneurs and chefs. During the second step, in order to have an 
overview about the consumer’s perception of the menu, comments on Tripadvisor 
regarding the consumer’s experience and in the restaurants were analyzed, 
emphasizing the experience lived by the diners. Based on the discussions regarding 
sustainability in the perspective of the SDGs, the results were linked to six objectives, 
deepening the analysis of the perception of food entrepreneurs and the chefs in 
Balneário Camboriú and region. The findings also reveal that the consumers’ search 
for sustainability indicators is poorly relevant, so a restaurant sustainability identifiers 
is not something the clients take in account when choosing the restaurant. It is desired 
that this research contributes empirically to integrated knowledge on Local 
Gastronomy, Intangible Cultural Heritage and the Sustainable Development Goals 
(SDG-ONU), allowing companies and public power to develop more effective 
strategies. 

Keywords: Local Gastronomy. Intangible Cultural Heritage. Sustainable Development 
Goals.  
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 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto da pesquisa 

 

A sustentabilidade de acordo com Sanches et al (2018), se dá a partir do planejamento 

de ações administrativas, para que se torne possível perceber impactos tanto 

negativos quanto positivos e elaborar estratégias para contenção de possíveis danos 

e potencialização de benefícios, dessa forma se faz necessário refletir sobre essas 

ações em busca da execução de um projeto contínuo que possibilita avaliar uso de 

práticas sustentáveis.  

O grande desafio para as instituições públicas e privadas é encontrar ações que 

englobam o desenvolvimento da sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

Nesse sentido, a sociedade busca alternativas para manter o desenvolvimento 

harmonizado com processos que utilizem as práticas de sustentabilidade. Essa 

consciência vem sendo difundida a partir da Conferência da Organização das Nações 

Unidas que em 1987, quando a conferência de Brundtland, ampliou a discussão em 

torno da temática “sustentabilidade”, inserindo sua abordagem e aplicação nas 

atividades das empresas, entidades, órgãos públicos e instituições de ensino 

(WARKEN, HENN e ROSA, 2014).  

Dentro do âmbito cultural da sustentabilidade, a alimentação também é considerada 

identidade a ser preservada e valorizada. Compreender a importância da alimentação 

e a relevância da sustentabilidade na manutenção e valorização da conduta alimentar, 

significa fazer algo para que a sociedade reflita sobre estes conceitos e direcionem 

suas ações para um comportamento que preserve os aspectos culturais (OZTURKA 

e AKOGLU, 2020), como pretende a Agenda 2030-ONU (ONU, 2015). 

Partindo da premissa definida pela Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, alguns deles relacionam a sustentabilidade com a gastronomia, que está 

vinculada diretamente com a produção, com a distribuição e com o consumo final 

(ONU, 2015; COSTA, 2019). 

A gastronomia local deve estar relacionada a sustentabilidade dos produtos locais 

(CAMELO, 2018) esclarece que lugares e culturas devem ser trabalhados para que 
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se tornem atrativos competitivos, possibilitando assim que as peculiaridades de 

territórios e de sociedades se tornem estímulo para a valorização cultural e 

gastronômica. Desta forma a gastronomia deve e pode se tornar peculiar em uma 

determinada região atraindo pessoas com interesse cultural, já que a culinária é 

considerada patrimônio imaterial (OZTURK e AKOGLU 2020). 

A gastronomia se relaciona com a cultura, e se desenvolve a partir do fascínio e a 

sedução dos visitantes buscando conexão com as memórias e tradições locais. O 

alimento para o produtor é o modo de manifestar seus valores, significados e recursos, 

o que nada mais são que seus saberes, fazeres e criatividade que estão 

internalizados. Esse conjunto de conhecimentos e ações externalizadas produzem 

componentes gastronômicos únicos que propiciam ao visitante, experiências culturais 

e alimentares singulares (JUNQUEIRA, 2018). 

A valorização da gastronomia local a partir da sustentabilidade, deve ser alicerçado 

em uma governança regional que possibilita a agregação e colaboração entre 

municípios viabilizando parcerias estratégicas, gestão integrada e descentralizando 

programas e projetos, possibilitando assim que cada município seja independente 

mas que crie de forma cooperativa o desenvolvimento levando em conta suas 

peculiaridades (MTUR-Programa de Regionalização do Turismo, 2019). 

Em linha a essa percepção de governança, a Associação dos Municípios da Região 

da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), criou o Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde 

e Mar (CITMAR) com a função de “desenvolver o turismo de maneira regionalizada, 

elaborando um planejamento estratégico das atividades a serem desenvolvidas” 

(CITMAR, 2019), os consorciados são os municípios de Balneário Camboriú, 

Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto 

Belo (Figura 1),  esses são beneficiados com o desenvolvimento de metas e objetivos 

que tem como princípio o Protocolo de Intenções assinado na Homologação do 

Consórcio em 2007. Estes municípios compõe a região Turística Costa Verde & Mar, 

a região mais consolidada turisticamente, em relação as demais 12 regiões turísticas 

de Santa Catarina. 
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Figura 1: Localização geográfica da região turística da Costa Verde & Mar 

 

Fonte: CITMAR, 2021. 

 

Fundamentado nos parâmetros do Programa de Marketing Turístico Costa Verde & 

Mar o CITMAR (2017) tem como visão que: 

até o ano de 2022, a Costa Verde & Mar irá desenvolver e promover 
experiências turísticas únicas para os visitantes, com a natureza e culturas 
regionais, de forma cooperada e sustentável; ser referência em destino 
inteligente, em gastronomia e eventos e buscar excelência em lazer e 
entretenimento. 

 

Desta forma todo o programa desenvolvido pelo consórcio absorve necessidades 

regionais, valorizando a região e melhorando seus aspectos peculiares, dentre elas a 

cultura regional e a gastronomia (COSTA VERDE E MAR, 2020) 

De acordo com a SANTUR (Santa Catarina Turismo S/A), a Costa Verde e Mar faz 

parte de um roteiro turístico que abrange nove municípios, nessa região, segundo o 

TripAdvisor® (2020), com o filtro “Restaurantes”, existem 1401 estabelecimentos em 

Balneário Camboriú (TRIPADVISOR, 2020; COSTA VERDE & MAR, 2020). Sendo 
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um destino com grande número de restaurantes, uma pesquisa na área da 

restauração com foco em aspectos da sustentabilidade é de extrema importância. 

Este estudo compreende Balneário Camboriú e região, e terá como objeto específico 

de estudo os restaurantes, bem como a percepção dos chefs de cozinha e 

proprietários inseridos nesse ambiente. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Os estudos relacionados a sustentabilidade e suas mais diversas vertentes estão cada 

vez mais presentes nas bases de dados científicos mundiais, porém a relação entre 

essa temática e a gastronomia local associada ao patrimônio alimentar é pouco 

identificada. Fundamentado na pesquisa desenvolvida nas bases de dados Capes, 

EBSCO, Scopus e Science Direct percebe-se que há necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas que contemplem a relação entre os constructos da 

sustentabilidade e da gastronomia local com a valorização do patrimônio cultural 

alimentar.  

Evidencia-se desta forma a necessidade de pesquisas que relacionem esses 

constructos, partindo principalmente da sustentabilidade e a oferta de produtos 

provenientes da produção regional, e também o consumo dos mesmos relacionando 

com o caráter sustentável, tanto do consumo de produtos sustentáveis como a sua 

produção, levando em conta além disso o patrimônio cultural relacionado a essa 

matéria prima. 

A partir deste estudo, as ações sustentáveis relacionadas à esfera alimentar foram 

analisadas, visando assim compreender o perfil gastronômico da região. Nesse 

sentido a pesquisa tem importância na valorização e compreensão da cultura 

alimentar. Este problema de pesquisa com base nos constructos já apresentados, está 

delimitado a seguinte questão central: 

Como se dão às elaborações gastronômicas com base em ingredientes de produção 

regional e o fomento da gastronomia local? 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

Caracterizar as elaborações gastronômicas de Balneário Camboriú e região, sob a 

ótica dos ingredientes de produção local, a partir do fomento da gastronomia local e 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS/ONU.  

 

Objetivos Específicos  

  

- Identificar os ingredientes produzidos a partir da produção local para o setor da 

restauração em Balneário Camboriú, SC e região; 

- Conhecer a percepção dos Chefs e dos proprietários dos restaurantes de Balneário 

Camboriú e região, em relação ao uso sustentável e a valorização cultural dos 

produtos provenientes da produção local; 

- Contextualizar a produção e a gastronomia local de Balneário Camboriú e região, 

diante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU). 

 

1.4 Justificativa da pesquisa em bases bibliométricas  

 

O desenvolvimento deste estudo, evidencia a importância da valorização patrimonial 

alimentar pelo aspecto da sustentabilidade e da gastronomia local, possibilitando uma 

pesquisa que relacione essas temáticas e contribua para o fomento de mais estudos 

que os corroborem, difundindo assim o conhecimento sobre o patrimônio alimentar, a 

gastronomia local e a sustentabilidade. 

Desta forma quanto mais houver valorização do patrimônio local, sendo ele alimentar 

ou não, mais a região se destacará, trazendo para si o desenvolvimento sustentável, 

a partir da apreciação dos próprios saberes e fazeres (VIEIRA, 2016). 
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Krause e Bahls (2013), consideram que os restaurantes, no aspecto geral de 

planejamento de cardápios, devem levar em conta o uso da sazonalidade de 

ingredientes visando à sustentabilidade e os aspectos culturais da gastronomia como 

incentivo ao desenvolvimento sustentável e a gastronomia local, no momento em que 

o cardápio do restaurante foi planejado.  

Estudos que relacionem os constructos citados na região de Balneário Camboriú, são 

importantes pois: 

Em relação a pesquisa, esta produz conhecimento que relacionem à preservação e 

valorização do patrimônio alimentar cultural, partindo dos princípios da gastronomia 

local e da sustentabilidade, a não execução de pesquisas sobre essas temáticas 

podem levar a perda dos saberes e fazeres locais, levando a extinção de uma cultura 

única e local, além de ser um sinalizador de que há problemas ambientais, já que a 

pesca artesanal é um indicador de qualidade ambiental (CATELLA et al., 2012). 

Para a gastronomia local o incentivo e valorização da produção de ingredientes 

advindos da pesca artesanal é extremamente importante já que possibilitam a 

continuidade da cultura gastronômica local, atraindo amantes das mais variadas 

culturas alimentares e fornecendo aos chefs e seus restaurantes produtos de 

qualidade incomparável e diferencial. 

Apontando portanto, essas ações como favorecedoras ao alcance dos ODS 

relacionados à segurança alimentar e promoção da agricultura sustentável (Objetivo 

2), a água potável e saneamento (Objetivo 6), a energia limpa e acessível (Objetivo 

7), ao trabalho decente e crescimento econômico (Objetivo 8), a cidades e 

comunidades sustentáveis (Objetivo 11), ao consumo e produção sustentável 

(Objetivo 12) (ONU, 2015). 

Este estudo visa desenvolver conhecimento entre patrimônio imaterial, 

sustentabilidade e gastronomia local e relacionado a associação destes constructos. 

A Figura 2 demonstra o referencial teórico relacionado a temáticas associadas, 

apresentado pela Nuvem de palavras desenvolvida a partir do software VosviewerⓇ. 

 

 



15 

 

Figura 2: Nuvem de palavras desenvolvida a partir do cruzamento das temáticas Gastronomy, 
Sustainability e Heritagy. 

 

Fonte: VOSviewerⓇ, 2020. 

 

Para desenvolver esta Nuvem de palavras, mediante pesquisa bibliográfica, foram 

realizados cruzamentos dos artigos obtidos a partir da pesquisa bibliográfica, nesta 

figura o cruzamento foi desenvolvido a partir das palavras chaves de 46 artigos, os 

quais existem similaridades com este estudo, mas nenhum deles aborda a associação 

das três palavras-chaves propostas neste. 

Após essa seleção os artigos foram transferidos ao programa de referências Mendeley

Ⓡ, gerando assim referências no formato RIS, o que  possibilitou a melhor tabulação, 

junção e análise de suas informações, como apresentado nas Figuras 2 e 3,  

representação didática das palavras-chave utilizadas nos 46 artigos em questão, e 

suas relações e correlações. 
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Figura 3: Nuvem de palavras a partir das palavras-chave associadas a temática deste estudo. 

 

Fonte: VosviewerⓇ, 2021. 

Para este estudo foram utilizados, principalmente termos em inglês, já que existem 

mais publicações na língua inglesa e desta forma este trabalho se torna mais 

relevante, por consequência as palavras-chave encontradas foram (Figura 3): 

capacities; rural tourism, gastronomic, cultural consumption; cultural tourism; tourism; 

latin america; susteinable development; tapas; food quality; tourism; food demand; 

environment; gastronomy; chefs; local food; restaurant e rural development. 

Estes termos são associados de forma geral como apresentado na Figura 2 e/ou 

separadamente, cada um com sua relação tratada em cada artigo especificamente, 

como o capacities está relacionada a rural tourism; e rural tourism está relacionada 

diretamente a gastronomic, que está relacionada tanto a tourism, como sustainable 

development. O termo tourism se conecta com cultural tourism, com cultural 

consumption e com latin america. A palavra-chave tourism sem a relação cultural se 

conecta a food quality e environment, além de se associar aos subgrupos gastronomy 

e local food. Gastronomy é o termo com maior uso nesses artigos e se associa 

diretamente com chefs and consumers. Local food está ligado ao termo restaurant 
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bem como a rural development, e desta forma e a partir desta iconografia é possível 

compreender melhor como se dão às relações diretas e indiretas das terminologias 

usadas nesses artigos que se associam a pesquisa aqui descrita.  

A partir das Figuras 2 e 3 foi possível perceber a existência de algumas linhas de 

pesquisa relacionadas, inclusive há conexão entre os constructos trabalhados neste 

estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresentará as temáticas relacionadas à proposta do estudo, 

contextualizando-as de forma sistemática, demonstrando cada constructo a partir de 

uma visão macro da sustentabilidade relacionando com os ODS, apresentar a 

Gastronomia Local no aspecto geral e local, e também as diretrizes do Patrimônio 

Cultural Imaterial (UNESCO). 

 

2.1 O Patrimônio Cultural Imaterial 

 

O artigo 2˚ da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 

(UNESCO, 2003) entende por patrimônio cultural imaterial:  

[As] práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este 
patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover 
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

 

O patrimônio cultural imaterial brasileiro inclui conhecimentos, artesanato, festas, 

rituais, expressões artísticas e de entretenimento, que se integram à vida de diferentes 

grupos sociais e se configuram como referências identitárias para os grupos que os 

praticam. Essa definição mostra claramente o entrelaçamento de expressões culturais 

com aspectos sociais, econômicos e políticos, e expressa essas múltiplas expressões 

como processos culturais vivos que podem ser construídos com referência a 

identidades sociais (CAVALCANTI e FONSECA, 2008) 

Portanto, o conceito de patrimônio cultural imaterial é amplo, possui fortes 

preconceitos antropológicos e pode incluir expressões de todos os grupos e classes 

sociais. O país tende a compreendê-lo e aplicá-lo aos ricos campos culturais 

populares e indígenas tradicionais. Essa tendência encontra uma base de apoio em 

causas relacionadas e inter-relacionadas. Esses mundos culturais contêm circuitos de 
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consumo, produção e difusão cultural. Esses circuitos são organizados por sua própria 

força e lógica. Eles são muito diferentes de outros circuitos de produção cultural 

estabelecidos. Ao mesmo tempo, eles estão relacionados a questões importantes 

associadas a integração e desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2008). 

As dimensões físicas e intangíveis do patrimônio são conceitualmente 

complementares (IPHAN, 2006). No entanto, a verdade é que o conceito de patrimônio 

cultural imaterial permite destacar uma série de bens culturais que antes, não havia 

sido formalmente incorporado à política pública de patrimônio. Considere o valor 

artístico e histórico especial da propriedade protegida como padrão. O conceito 

pressupõe, portanto, o enfoque global e antropológico do patrimônio cultural: oral, 

conhecimento tradicional, sistemas de valores e expressões artísticas os quais 

tornaram-se a forma básica de expressão da identidade cultural nacional que constitui 

promover políticas públicas no setor (IPHAN, 2006). 

Esses processos culturais têm, também, longa história. Comportando inúmeras 

transformações e ressignificações, e derivando seus sentidos sempre da atualização 

em contextos do presente, tais processos culturais podem evocar tanto a continuidade 

com o passado pré-colonial, como no caso indígena, como a formação dinâmica da 

chamada cultura popular e do folclore brasileiros configurados em especial desde o 

último quartel do século XVIII (ANDRADE, 1982). 

No que diz respeito à cultura, é importante partir do princípio de que desenvolvimento 

e cultura dependem mutuamente um do outro, conforme reconhecido pela 

Conferência Intergovernamental de Políticas Culturais para o Desenvolvimento, 

realizada em Estocolmo em 1998. O princípio é reiterado em diversos documentos e 

artigos científicos. Entre estes, pode-se citar “O poder da cultura para o 

desenvolvimento”, publicado pela UNESCO em 2010. Esta publicação define a 

estrutura conceitual da cultura reiterando seu valor e dimensões, e mais importante, 

sua contribuição para o desenvolvimento econômico, igualdade social e conservação 

ambiental (CARDIA e FERNÁNDEZ, 2017). 
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2.2 Sustentabilidade  

 

O termo "desenvolvimento sustentável" vem de pesquisa das Nações Unidas, em 

resposta às crises sociais e ambientais que a humanidade vive desde o século XX. O 

conceito de desenvolvimento sustentável teve maior reconhecimento a partir da 

"Agenda 21" formulada na conferência "Rio 92". Apesar disso, já vinha sendo 

incorporado a outras agendas de desenvolvimento global e direitos humanos. Como 

na Conferência de Ottawa (1986) que se estabeleceu cinco princípios básicos para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, esses são: “integração da conservação e do 

desenvolvimento; satisfação das necessidades básicas humanas; alcance de 

equidade e justiça social; provisão da autodeterminação social e da diversidade 

cultural e manutenção da integração ecológica” (PIES e GRÄF, 2015). 

Conscientizar sobre a importância da sustentabilidade das organizações, significa 

fazer algo para que a sociedade reflita, sobre estes conceitos e direcionem suas ações 

para um comportamento sustentável e ativo (VELOSO, 2017). 

Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD ou Comissão 

Brundtland), durante os preparativos para a conferência da ONU, também conhecida 

como "Rio 92", foi elaborado um relatório, denominado "Nosso Futuro Comum”. No 

qual chama-se a atenção do mundo, para a necessidade de encontrar novas formas 

de desenvolvimento econômico sem reduzir os recursos naturais e destruir o meio 

ambiente, além de definir como básicos os seguintes princípios: desenvolvimento 

econômico, proteção ambiental e equidade social. 

Os debates sobre temáticas voltadas à sustentabilidade não são temas recentes, 

entretanto, ultimamente vem ganhando lugar e força, estimuladas por imposições de 

uma contemporânea sociedade que procura por novas formas de produção e 

consumo. Em convergência com as expectativas e desejos dessa sociedade 

moderna, o tema do desenvolvimento sustentável tem, paulatinamente, sido suporte 

orientador de importantes reuniões mundiais. No caminhar dessas pautas, em 

setembro de 2015, no decorrer da 70ª Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), chefes de governo e de estado autenticaram em consensualidade a 

então recente agenda para o Desenvolvimento Sustentável, constituída por 17 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem realizados entre 2015 e 

2030 (MARQUES, SANTOS e ARAGÃO, 2020).  

Os ODS, referem-se a um avanço do procedimento de reestruturação e atualização 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). De acordo com a Organização 

das Nações Unidas no Brasil [ONU BRASIL] (2015), os ODS se comportam como o 

mais sobressalente projeto iniciador global organizado, orientado à diminuição da 

pobreza e das desigualdades, em procura de melhores condições sociais e 

econômicas das populações, incluindo em seu parecer o fomento dos direitos 

humanos. Os ODS são ordenados e alicerçados em objetivos macros e metas 

particulares com os indicadores relacionados para seguimento. O planejamento 

considera uma grande abrangência de áreas e temáticas de importância, para o 

robustecimento das estratégias para renovação social. A transformação entre as 

agendas dos ODM e ODS expandiu o número de objetivos, estes que passaram de 8 

antepostos em 2000 para os 17 objetivos com 169 metas em confluência com o 

desenvolvimento sustentável (ONU BRASIL, 2015).  

Os objetivos de desenvolvimento sustentável são semelhantes a uma listagem de 

afazeres e encargos a serem realizados pela regência do governo, juntamente com 

setores privados, e também pela sociedade civil, com o objetivo de viver em um mundo 

mais sustentável até 2030. Nos seguintes anos de efetuação da Agenda 2030, os 

ODS e suas intenções estimularão e apoiarão ações em esferas e territórios de 

importância primordial para a raça humana. Consoante a ONU BRASIL (2015), as 17 

metas determinadas foram as subsequentes descritas abaixo e ilustradas na Figura 

4. 

• Objetivo 1. Eliminar toda a pobreza em suas várias formas, e em todos os lugares; 

• Objetivo 2: Extinguir a fome, atingir a segurança alimentícia e melhorar a nutrição e 

fomentar a agricultura sustentável; 

• Objetivo 3: Garantir que todas as pessoas de todas as idades tenham uma vida 

saudável e que seja promovido o seu bem-estar; 

• Objetivo 4: Garantir uma educação de qualidade, inclusiva e igualitária e promover 

oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos; 
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• Objetivo 5: Conquistar a igualdade de gênero e investir na autonomia de todas as 

mulheres e meninas; 

• Objetivo 6: Garantir que todas as pessoas tenham acesso a tratamento de água e 

saneamento e que sejam gerenciados de forma sustentável;  

• Objetivo 7: Garantir que todos tenham acesso à energia confiável, sustentável, 

moderno e com valor acessível;  

• Objetivo 8: Viabilizar o crescimento econômico mantido, inclusivo e sustentável, que 

todos desfrutem de um emprego produtivo e pleno e de um trabalho adequado; 

• Objetivo 9: Produzir uma infraestrutura resistente, fomentar a industrialização de 

forma inclusiva e sustentável e promover a inovação; 

• Objetivo 10: Diminuir a desigualdade dentro e entre os países; 

• Objetivo 11: Fomentar e agregar aos centros urbanos e assentamentos mais 

inclusividade, segurança, resiliência e sustentabilidade;  

• Objetivo 12: Garantir padrões de produção e consumo sustentáveis;  

• Objetivo 13: Implantar medidas urgentes para amortecer e evitar as mudanças 

climáticas e seu impacto;  

• Objetivo 14: Preservar e utilizar de forma sustentável os oceanos e recursos 

marinhos para desenvolvimento da sustentabilidade; 

• Objetivo 15. Defender, reconquistar e estimular a utilização sustentável dos 

ecossistemas da Terra, administrar de maneira sustentável as florestas, reagir contra 

a desertificação, impedir e reverter a degradação do planeta e vedar a perda da 

biodiversidade; 

• Objetivo 16. Impulsionar sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, fornecer o alcance à justiça para todos e construir instituições com 

eficiência, responsabilidade e inclusividade em todos os níveis;  

• Objetivo 17. Fortificar os meios de implementar e revitalização em concordância a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
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Figura 4: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), 2015. 

Para Menezes e Minillo (2017), os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

incluem uma grande agenda que almeja cumprir um padrão de mudança, portanto, 

para ter sucesso, deve passar por um processo de localização que visa atingir os 

objetivos das negociações internacionais e incluir ativamente a participação social. 

Para os autores, a estrutura local do discurso global, o controle e fiscalização das 

ações governamentais e a concretização dos objetivos pessoais são elementos 

essenciais. Portanto, para atingir as metas que constituem os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, é necessário um processo participativo de formulação 

de medidas e um maior grau de monitoramento das ações realizadas. Essa 

participação ajuda a ajustar o discurso global e as macro-metas e objetivos de 



24 

 

iniciativas e políticas públicas que atendam às necessidades e particularidades locais.  

Cooperar para a sustentabilidade vai além do desenvolvimento de ações limitadas e 

individuais. (MARQUES, SANTOS e ARAGÃO, 2020). 

Desta forma, os objetivos e metas deverão ser incluídos a todos os órgãos públicos e 

privados visando assim, maior visibilidade e efetividade do desenvolvimento 

sustentável. Além desses autores, deve-se convidar a sociedade civil e o consumidor 

para a responsabilidade e contribuição, considerando-os corresponsáveis pelos 

impactos gerados a partir de suas escolhas (JACKSON, 2004). 

A gastronomia deve estar inserida na sustentabilidade, por fazer parte da cadeia 

produtiva dos alimentos, através da utilização desses alimentos como ingredientes 

nas suas produções culinárias. Tomando, assim, como premissa que os ingredientes 

sejam oriundos de uma produção de alimentos que preconize o uso sustentável dos 

recursos naturais, como o solo e a água, respeitando a biodiversidade e que sejam 

provenientes de produtores locais (SCARPATO, 2002; PULLMAN, 2010 apud 

COSTA, 2019, p. 19).  

O crescente impulso na direção da industrialização e globalização do mundo quanto 

à agricultura e ao estoque de alimentos coloca em perigo a natureza e o futuro da 

humanidade. A agricultura comunitária local bem-sucedida alimentou o mundo por 

milênios, conservando a integridade ecológica e continua sendo assim em grande 

parte do planeta. Mas ela vem sendo rapidamente substituída por sistemas 

corporativos controlados, baseados em tecnologia, para monoculturas e orientados 

para exportação (LIMA, 2012). 

A sustentabilidade na produção de alimento, pode ser desenvolvida através de 

práticas que amenizem o impacto ao meio ambiente através do consumo consciente 

de água, redução da geração de resíduos, aumento da reciclagem, utilização de 

alimentos agroecológicos, capacitação de funcionários, entre outras (MARTINELLI, 

2011). A adequação desses fatores é um desafio para os gestores do ramo da 

restauração, que precisam conciliar esses aspectos ao controle dos custos e demais 

demandas e necessidades do serviço e dos clientes (FRANÇA, 2019). 

Para que haja a prática da sustentabilidade em um restaurante, estão envolvidas 

diversas questões além de simplesmente proporcionar uma alimentação saudável, 
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está ligada a recomendações para agricultura, fornecedores, transporte e embalagens 

dos produtos até a chegada ao restaurante. Inclui a normatização para procedimentos 

de manipulação, porcionamento e gestão dos resíduos produzidos, envolve o 

planejamento arquitetônico do local, a economia de energia e otimização na utilização 

dos recursos naturais (NUNES, 2012). Nunes (2012) ainda defende que 

a seleção dos fornecedores deve se basear não apenas no preço e na 
qualidade dos produtos, também é preciso que os gestores optem por 
aqueles que demonstrem ter responsabilidade tanto em relação à 
sociedade, quanto ao meio ambiente. 

  

A gastronomia sustentável que advém do desenvolvimento sustentável tem entre seus 

benefícios: a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, economia de energia, 

proteção de espécies, tanto animal como vegetal em extinção, como a valorização da 

produção local, reaproveitamento, dentre outros (BATISTA, 2019). Sendo assim, a 

gastronomia sustentável está aliada diretamente ao futuro do meio ambiente em 

âmbito mundial. “A Gastronomia Sustentável se reporta à sustentabilidade na 

agricultura, às políticas e práticas que levem ao desenvolvimento rural mais igualitário 

e ambientalmente sadio” (LOPES et al, 2019, p. 19). 

 

2.3 Gastronomia Local 

 

A gastronomia é considerada a prática cotidiana na vida de qualquer pessoa, a qual é 

essencial para a saúde e para a sobrevivência. É também, fonte de celebrações e dos 

mais diversos rituais. É uma prática que transita entre o sagrado e o profano e constitui 

algo muito além de uma substância alimentar. O que comer, onde, quando, como 

comer, com quem comer, demarca diferentes significados e sentidos, traduzindo 

assim o modo de existência de cada grupo social, e perpetua suas memórias e 

pertencimentos (FERREIRA e OLIVEIRA, 2019). 

Continua-se na vertente de que a alimentação e o ato de cozinhar vão além do 

alimento propriamente dito. Autores como Mintz (2001), Maciel (2004), e Gonçalves 

(2004) já alertaram para o fato de que a alimentação não é apenas um comportamento 

biológico, mas também social e cultural. Na fronteira entre natureza e cultura, a comida 
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é percebida na última perspectiva, ou seja, como um comportamento cultural, pois 

envolve uma série de valores e significados, como resultado do processo de seleção, 

classificação e representação social desse processo. Portanto, Maciel (2004) e 

Gonçalves (2004) acreditam que a comida pode ser considerada um sistema 

simbólico. 

No processo de considerar a gastronomia como um ato não só cotidiano, ela acaba 

por ser conhecida como patrimônio cultural, contribui-se assim na construção de uma 

identidade cultural alimentar. Faz-se também nesse processo, que o patrimônio 

cultural contribua para a construção da identidade cultural local (FERREIRA, 

OLIVEIRA, 2019). E no mesmo sentido, a formação da identidade de um grupo é 

estabelecida com base no patrimônio cultural, que por seu lado está relacionado com 

a construção identitária de cada um deste (CUCHE, 2002). Para Woortmann (2006), 

a comida é uma categoria social central e os hábitos alimentares podem ser 

interpretados como texto, porque refletem a forma como cada grupo existe. 

A herança cultural e alimentar, alça uma ponte entre o pretérito e o presente de certo 

grupo social, perpetuando continuidade por meio desse patrimônio. Relaciona-se às 

identidades sociais, pois, para existir, deve ser aceito pelo grupo. Dessa forma, é uma 

edificação social, estabelecida no espaço e no tempo, os quais certos elementos 

culturais são abarcados a partir de inclinações específicas e, em razão disso, está em 

contínua transição (ESPEITX, 2004). 

A linha que tange a gastronomia como ato cultural, natural e saudável hoje, necessita 

do detalhamento desse processo que vem desde a revolução verde até a gastronomia 

sustentável postulada e incentivada hodiernamente (FERREIRA e OLIVEIRA, 2019). 

No campo alimentício, o pensamento de proteção ambiental e sustentabilidade tem 

uma grande influência. Nesse contexto, a alimentação se personalizou e adquiriu um 

status natural e saudável. Embora a produção agrícola industrializada tenha sido 

implantada na maior parte do mundo no século XX e, no Brasil, por meio da chamada 

"Revolução Verde" das décadas de 1960 e 1970; portanto provocou um contínuo 

desenvolvimento da mecanização agrícola, o uso de agroquímicos, a especialização 

da produção e o consequente êxodo rural. Alguns movimentos reativos têm sido 

estabelecidos desde então. Destaca-se algumas delas, como a valorização da 

agricultura familiar, o aumento da consciência ambiental, a demanda por mercados 
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próximos além do produto e artesanato local que vem sendo fortalecidos por algumas 

iniciativas (FERREIRA e OLIVEIRA, 2019).  

Associados aos processos anteriores, também estão os modos apontados como mais 

corretos de produzir, como um exemplo, estão os alimentos orgânicos, o fomento de 

agroflorestas, o descarte correto de rejeitos líquidos e sólidos, do entusiasmo pela 

vida, costumes rurais locais e qualidade alimentar e ambiental (FERREIRA e 

OLIVEIRA, 2019). Deste modo, torna-se valioso o transcurso o qual a gastronomia 

tem percorrido, tomando forma e criando naturalidade a cada ponto sustentável que 

abarca. 

Na mesma direção abordada anteriormente, o slow food direciona-se ao conceito da 

ecogastronomia, entrelaçando o prazer e a o ato do alimentar consciente, responsável 

e com qualidade. Resguarda o sabor e a origem dos alimentos, dificultando a extinção 

de tradições culinárias locais (Slow Food, 2011).  

Aduzem Pine e Gilmore (1999), que o usuário já tem optado por não pagar somente 

pela aquisição de um serviço primário comum, e sim pela proposta de uma vivência 

integral e singular. No contexto da gastronomia, os indivíduos estão tendentes a 

investir mais pelo valor acrescido que uma experiência gastronômica pode 

oportunizar. Por sua vez, constituísse, assim, uma porta de entrada para a cultura, 

criatividade e paisagens locais. As experiências gastronômicas podem estimular o 

desenvolvimento local. (UNWTO, 2016). 

Em continuação com a vertente de que os usuários da gastronomia, tem optado por 

experiências mais reais e ambientalmente mais cooperativas, o slow food vem como 

um movimento que estima os artigos gastronômicos de origem “local” contrariamente 

em relação ao “global”. Propõe-se colaborar com o desenvolvimento sustentável, na 

qual predomine a reverência pela biosfera, salvaguardando a sustentabilidade das 

riquezas da natureza e a proteção dos princípios culturais humanos (Slow Food, 

2013). Além do mais:  

A Associação internacional Slow Food conduz eventos e projetos que 
defendem as tradições alimentares locais, protegem as comunidades dos 
alimentos, preservam a biodiversidade alimentar e promovem produtos de 
qualidade, nomeadamente os artesanais, conforme os seus princípios 
básicos (VIVEIROS, MONIZ e MENDES, 2017). 

 



28 

 

Pode-se perceber que a valorização da gastronomia e dos produtos locais são 

essenciais para a valorização das riquezas ambientais e naturais, por conseguinte a 

sustentabilidade gastronômica torna-se o cerne da valorização cultural e ambiental. 

Dessa forma, tendo em vista que a alimentação está diretamente interligada a uma 

cultura local e que pode ser um fator de perenização de práticas e condutas de um 

grupo, percebe-se que a gastronomia tem sido uma fonte investigativa da identidade 

de certa localidade. Existe identificação de acordo com os costumes alimentares, 

porque eles representam as inclinações e repulsas, aproximações e exclusões, 

demonstrando assim o pertencer de determinada região (SCHLUTER, 2003, p. 32). O 

que condiz também com a ação de reconhecimento e preservação dos estilos 

artesanais da produção de alimentos a qual é, necessariamente reconhecer e 

preservar a forma de vida de seus produtores (SANTOS e OLIVEIRA, 2017). 

Partindo do princípio de que valorizar o modo de vida dos produtores locais, tem-se 

tentativas de redes de produção-consumo as quais nos levam a observar: 1) quem 

são os protagonistas e participantes dos processos da trajetória e capital em âmbitos 

(econômicos, sociais e culturais); 2) o que são os fomentos e pontes estabelecidas 

entre produtores e consumidores, tanto a parâmetro local e também de outras 

localizações; e por fim 3) quais são os locais de consumo relativizado ao produzir e 

valorizar alimentos e como eles estão acomodados em torno da atraente gastronomia 

atual (TRONCOSO e ARZENO, 2019). Além disso, pretende estipular o mercado 

como o ambiente de convergência entre o produtor e consumidor. Também é pautado 

realizar a utilização de estratégias para certificar os alimentos atualmente difundidos, 

na tentativa de "priorizar" os produtos e preparações que sejam locais (TRONCOSO 

e ARZENO, 2019). 

O estudo sobre este constructo é relativamente restrito, já que observa-se poucas 

produções científicas que levam em conta a gastronomia local como objeto central de 

estudo. As primeiras produções relacionadas a essa temática se relacionam com a 

gastronomia cultural. Além de não tê-la objetivamente definida, apresenta muitas 

terminologias com sentidos e significados bem semelhantes.  

Gastronomia local leva em conta o produto local, a procedência e a forma de produção 

geralmente ecológica, artesanal e/ou orgânica. O desenvolvimento da gastronomia 

local, se dá a partir de produtores que desenvolvem gastronomia de excelência com 
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produtos que fazem parte da sua tradição culinária (MARTINS, 2016) e o movimento 

Slow Food é o principal incentivador da gastronomia local. 

O movimento Slow Food traz a luz nos anos de 1989, a “missão de salvaguardar, às 

culturas e tradições locais que contribuem e compõem a diversidade alimentar, 

valorizando os saberes, os produtos e às pessoas” (SLOW FOOD, 2020), desta forma, 

convoca a necessidade de refletirmos sobre outro modo de nos relacionarmos com a 

comida, com a identidade, possibilitando a conexão do homem com seu território e 

natureza levando em conta sua memória, história e patrimônio. 

A gastronomia local tem muito valor agregado, sendo este intangível, imaterial e 

simbólico, fazendo com que toda produção gastronômica advinda destes se tornem 

únicas, singulares, promovendo assim valorização do produtor, dos subprodutos e dos 

empratados (DA COSTA, 2019). 

Para Petrini (2009), a gastronomia (e seus profissionais) têm papel importantíssimo 

na preservação dos ingredientes nativos de determinada região, já que fazendo 

absorção desta produção a gastronomia possibilita a manutenção e permanência 

dessa herança cultural. 

A gastronomia local tem grande importância na manutenção de saberes e fazeres 

locais, os quais são necessários para que haja desenvolvimento sustentável, já que 

desenvolve ações e produtos a partir dos costumes e dinâmicas locais (MULLER et 

al, 2010). 

O desenvolvimento de pesquisas que relacionam estes termos também fora feito com 

autores que trabalham com essas temáticas, possibilitando algumas correlações e o 

desenvolvimento do Quadro 1 no qual são citados alguns desses relacionados com a 

sua temática de estudo. 

 

Quadro 1: Constructos e autores 

Enfoque/Temática Autor/Ano Dimensão 

Perfil 

KUMAR (2019). 
 
OZTURKA e AKOGLU (2020). 
 
CARRAL, RÍO e LÓPEZ (2020). 
 
GÁLVEZ ET AL (2017). 

-- 
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Enfoque/Temática Autor/Ano Dimensão 

Uso de produtos/ingredientes 
locais 

OZTURKA e AKOGLU (2020). 
 
EREN (2017) 

Ingrediente 

Fornecedores de ingredientes 

 
EREN (2017) Ingrediente 

Ações de valorização cultural 

PASCO, SÁNCHEZ e ESPARZA 
(2018) Valorização Cultural 

Ações sustentáveis ambientais 

Características restaurante 
sustentável 

PASCO, SÁNCHEZ e ESPARZA 
(2018) Sustentabilidade 

ambiental 

Gastronomia como atrativo 
turístico 

GÁLVEZ (2017) 
 
KUMAR (2019) 
 
OZTURKA e AKOGLU (2020). 

Cardápio 

Valorização pelos 
consumidores sobre a 
sustentabilidade de um 
restaurante 

CANDIDO e BRITO (2020) 

KRAUSE e BAHLS (2013) 

 
BATAT (2020) 

Sustentabilidade 
ambiental 

Cardápio que valoriza e utiliza 
produtos orgânicos e 
artesanais 

KRAUSE e BAHLS (2013) 

PASCO, SÁNCHEZ e ESPARZA (2018) 
BATAT (2020) 

Cardápio 

Valorização da cultura 
alimentar local 

EREN (2017) 
ROJAS-RIVAS ET AL (2020). 
BATAT (2020) 

Valorização Cultural 

Treinamentos da equipe para 
diminuição de desperdício de 
insumos 

FABRIM e DE CONTO (2020) 

PETRINI (2018) 

Sustentabilidade 
ambiental 

Valorização da cultura local 
com insumos locais 

EREN (2017) 
ROJAS-RIVAS ET AL (2020). 
BATAT (2020) 

Valorização 
Cultural/Cardápio 

Dificuldades no ramo para a 
implantação de uma 
gastronomia cultural e 
sustentável? 

LERRER (2012) 

LEOCADIA (2014) 

Valorização 
cultural/Sustentabilidad
e ambiental 

Benefícios no ramo com a 
implantação de uma 
gastronomia cultural e 
sustentável 

KRAUSE e BAHLS (2013) Valorização cultural/ 
Sustentabilidade 
ambiental 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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O Quadro 1 foi desenvolvido a partir das referências citadas, nas quais cada 

constructo está relacionado a uma dimensão que estabelece um termo geral 

relacionado a temática trabalhada naquele constructo, possibilitando a criação de 

quatro assuntos mais estudados nessa produção. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia de Pesquisa 

 

As metodologias adotadas neste estudo foram baseadas nas necessidades 

desenvolvidas por esta proposta. Sendo assim os procedimentos metodológicos 

foram: pesquisa bibliográfica e documental; pesquisa de campo em nível exploratório, 

A pesquisa foi de natureza qualitativa com colaboração de procedimentos 

quantitativos. 

Sendo assim, apresenta-se como uma pesquisa de nível exploratório, que se refereu 

a criar hipóteses ou mesmo aumentar a familiaridade em relação a determinado tema, 

por haver pouco conhecimento acumulado e sistematizado (APPOLINÁRIO, 2009; 

VERGARA, 2011 e, também, de nível descritivo, que segundo Dencker (2003) 

consiste em aprimorar ideias ou descobrir intuições. Caracteriza-se por possuir um 

planejamento flexível envolvendo em geral levantamento bibliográfico, e teve como 

finalidade expor características de determinada população ou de determinado 

fenômeno (APPOLINÁRIO, 2009; VERGARA, 2011). 

Desta forma neste estudo foi desenvolvida pesquisa bibliográfica quando foram 

trazidas a luz às produções que relacionam às temáticas aqui trabalhadas a fim de 

compreender qual o estado da arte e qual a lacuna teórica existente nos estudos. A 

pesquisa bibliográfica, é o procedimento onde o pesquisador faz um levantamento do 

conhecimento disponível na área, identificando as produções teóricas e avaliando a 

contribuição das mesmas, para auxiliar na compreensão do objeto de investigação. 

Sendo importante para ampliar o nível de conhecimento, capacitando o pesquisador 

a compreender melhor e dominar o conhecimento disponível (KOCHE, 2009)  

O desenvolvimento de pesquisa de campo, propiciou a coleta de dados junto aos 

atores da pesquisa, ocasionando o conhecimento da realidade tratada no estudo, o 

que possibilitou que os objetivos fossem alcançados com maior aprofundamento das 

questões além de também promover a aplicação prática dos conhecimentos para 

solução de problemas sociais (PRODANOV, 2013), a pesquisa de campo 

desenvolvida neste estudo foi ao encontro dos chefs de cozinhas e dos proprietários 
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dos restaurantes de Balneário Camboriú e região, obtendo  56 respondentes que se 

encaixam no perfil aqui trabalhado. 

A análise de conteúdo (qualitativo), possui objetividade e subjetividade estritas, além 

de intuição, imaginação e criatividade, requer disciplina, dedicação, paciência e tempo 

do pesquisador, principalmente na definição da categoria de análise e moralidade 

(SILVA e FOSSÁ, 2019). A análise de conteúdo que foi desenvolvida neste estudo 

com a análise das questões abertas do questionário; relacionam as dificuldades e os 

benefícios encontrados para que haja implantação de uma gastronomia cultural e 

sustentável e também na análise dos comentários feitos pelos consumidores no perfil 

dos restaurantes de Balneário Camboriú e região na plataforma TripAdvisor®, já que 

esta oferece maior índice de adeptos, tanto em relação ao número real de 

restaurantes, e suas descrições de tipologia, e os comensais são usuários da 

plataforma já que na mesma o feedback relacionado a visita/experiência/refeição pode 

ser feito de forma instantânea, sem desconforto ou represália, tornando assim o 

comentário publicado mais realístico e fidedigno, beneficiando a representatividade 

das análises de resultados. 

Com isso, a pesquisa qualitativa buscou compreender as relações interpessoais e 

inferir que seus métodos de inserção são distintos em diferentes situações, pois cada 

ação depende do ambiente da ação de inserção, além de que toda decisão requer 

experiência de observação, investigação, treinamento e participação. Deve-se 

explicar e compreender as necessidades de cada uma dessas variáveis, assim como 

o pesquisador é influenciado por sua experiência, foco de pesquisa e objeto de 

pesquisa (STAKE, 2011). 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos  

 

A partir do proposto no objetivo geral, caracterizar as elaborações gastronômicas de 

Balneário Camboriú e região, sob a ótica dos ingredientes de produção local, a partir 

do fomento da gastronomia local e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

ODS/ONU, foram definidos três objetivos específicos que dividem o estudo em quatro 

etapas de execução. Assim, a coleta de dados foi realizada por meio de questionários 
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compostos de questões de múltipla escolha, bem como de questões fechadas que 

utilizam escala Likert de cinco pontos (1= discordo totalmente; 5 = concordo 

totalmente), além de duas questões abertas e de resposta não obrigatórias. Das 

questões de múltiplas escolhas o respondente pode selecionar mais de uma resposta, 

desde que as selecionadas se encaixassem com a realidade do estabelecimento. 

A primeira etapa do projeto consistiu em buscar artigos publicados entre os anos de 

2011 e 2020, a coleta de dados se deu através dos portais de periódicos como 

EBSCO, Science Direct, Scopus e outros, para o levantamento inicial dos artigos, foi 

selecionado de palavras-chaves específicas. 

Na segunda etapa do projeto, foi realizada a coleta de dados por meio de 

questionários, estes foram elaborados e enviados de forma online para restaurantes 

de Balneário Camboriú e região. 

Na terceira etapa, foi utilizado do site TripAdvisor®, que é um site para avaliar viagens 

e restaurantes que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados a 

gastronomia. Nele buscou-se comentários relacionados às experiências nos 

restaurantes de Balneário Camboriú e região, apenas os comentários com mais de 

200 caracteres foram selecionados definidos por conveniência, priorizando respostas 

que levassem em conta os empratados, esses foram analisados pelo aplicativo 

Atlas.ti®. 

Etapa 1 – Para o primeiro objetivo específico, “identificar os ingredientes produzidos 

a partir da produção local para o setor da restauração em  Balneário Camboriú e 

região”, foram desenvolvidos levantamentos documentais e bibliográficos 

relacionados à produção local na região de Balneário Camboriú, por meio de pesquisa 

documental e bibliográfica que determinou a produção de ingredientes locais, bem 

como identificou na análise de conteúdo dos questionários, produtos locais que 

possivelmente são citados por entrevistados, além de outros documentos, arquivos e 

publicações públicas que consigam solucionar este objetivo, buscando por meio 

destes obter maior conhecimento relacionado à temática.  

Etapa 2 – Relacionado ao segundo objetivo específico “conhecer a percepção dos 

chefs e dos proprietários dos restaurantes de Balneário Camboriú e região, em relação 

ao uso sustentável e a valorização cultural dos produtos provenientes da produção 

local”, foi utilizada coleta de dados, a partir de pesquisa de campo que possibilitou 
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contato direto com os atores que fazem parte da produção dos ingredientes e 

elaboração dos empratados, desta forma foi desenvolvida entrevista com chefs de 

cozinha e proprietários de restaurantes, relacionados a produção dos empratados, o 

uso sustentável e a  valorização da cultura alimentar local. 

Etapa 3 – Para alcançar o proposto pelo terceiro objetivo específico “contextualizar a 

produção e a gastronomia local de Balneário Camboriú e região, diante dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) ”, foi desenvolvida a pesquisa 

documental e bibliográfica, caracterizando a produção sustentável e a gastronomia 

local.  

A pesquisa possibilitou identificação dos últimos trabalhos desenvolvidos sobre as 

temáticas e palavras-chave propostas, como demonstrado na Figura 2(p.16), 

proporcionando mapeamento de produções científicas existentes nas maiores bases 

de dados da área disponíveis para pesquisa online, bem como identificação de déficit 

de pesquisa que relacionem às três temáticas aqui propostas, na região indicada. 

A partir do mapeamento das produções científicas, foram desenvolvidas Figuras 

2(p.16) e 3(p.17) sinalizando as principais palavras-chaves utilizadas nas produções 

internacionais, além de Quadro 1 a seguir, que relacionaram os constructos do estudo, 

com autores que desenvolvem estudos sobre os mesmos temas, possibilitou o 

desenvolvimento do questionário, baseado no que cada escritor define, dando ao 

instrumento robustez e nível de confiança. Com base neste, foi aplicada a pesquisa 

com questões quantitativas bem como qualitativas, lembrando que a análise de todas 

as respostas foram qualitativa.    

Nesta fase a classificação foi feita de acordo com cada parágrafo da entrevista. As 

categorias iniciais são agrupadas por temas (organizadas de acordo com a ocorrência 

dos tópicos) resultando na categoria final. Portanto, o texto da entrevista é recortado 

em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos), e desta forma possibilitará a 

análise qualitativa de cada questão, alcançando assim os objetivos propostos. 

Do questionário que foi desenvolvido, foi apresentado aqui de forma didática em 

formato de acordo com o Quadro 2, no qual são apresentados os constructos e as 

questões relacionadas, bem como seus autores. 
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Quadro 2: Relação de temáticas, questões e autores. 
Temática/Questão 

Perfil 
CARGO/FUNÇÃO (fechado) 
Idade (aberto) e formação/escolaridade (fechado, EF/EM, superior, pós-graduação) 
Experiência na gastronomia (em anos abertos) 

Você faz o uso de produtos/ingredientes locais? Quais? 
(Peixe, cominho, colorau, farinha de mandioca) 

Quais são os principais fornecedores de ingredientes do restaurante? 
Fornecedores do restaurante (supermercado, peixaria, feira, mercado público, produtor local, etc.) 

Quais ações de valorização cultural você desenvolve no seu restaurante? 
(Descrever) 

Quais ações sustentáveis ambientais você desenvolve no seu restaurante? (Coleta óleo, 
aproveitamento chuva 
O que você caracteriza em um restaurante para que ele seja sustentável? 

Considerando que a gastronomia é um atrativo turístico e contribui para o desenvolvimento local, o 
que você identifica como maior atração nos pratos desenvolvidos no seu restaurante? (Elaboração, 
temperos, apresentação, sabor, etc.) 

Os consumidores/turistas levam em conta a sustentabilidade de um restaurante quando buscam o 
local para fazer sua refeição 
 
Você acredita que os consumidores ou turistas levam em conta a sustentabilidade de um 
restaurante quando buscam algum local para fazer refeição 

É importante elaborar um cardápio que valorize e utilize produtos orgânicos e artesanais (1 a 5 
concordo e discordo) 

Você preza pela valorização da cultura alimentar local no seu restaurante? (1 a 5 concordo e 
discordo) 

É necessário realizar treinamentos com sua equipe para que haja diminuição de desperdício de 
insumos (1 a 5 concordo e discordo) 

Você entende que a elaboração do cardápio com insumos locais valoriza a cultura local? 

(1 a 5 concordo e discordo) 

Quais as dificuldades encontradas no ramo para a implantação de uma gastronomia cultural e 
sustentável? 

Quais os benefícios que a implantação de uma gastronomia cultural e sustentável pode trazer ao 
ramo? 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Este questionário estruturalmente possui perguntas relacionadas ao perfil dos 

entrevistados, perfil este que está voltado diretamente para o trabalho na gastronomia 

e nos restaurantes. 
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No intuito de reconhecer o Estado da Arte produzido quando associamos 

Sustentabilidade, Gastronomia e Patrimônio Cultural, desenvolve-se uma revisão 

sistemática da literatura. A principal contribuição da revisão bibliométrica, é 

reconhecer questões e princípios de um determinando assunto e como se relacionam 

e tornam-se relevantes para formulação de estudos e pesquisas (SIDDAWAY; WOOD 

e HEDGES, 2019).  

Tais revisões permitem reconhecer temáticas de pesquisas, os métodos utilizados, os 

principais veículos de publicação, os principais autores e outras informações que 

possibilitam reconhecer como a teoria sobre determinando assunto vem sendo 

discutido. Siddaway, Wood & Hedges (2018) reconhecem que revisões sistemáticas 

de boa qualidade podem reunir, sintetizar e criticar teorias e reconhecer lacunas. As 

características fundamentais de uma boa revisão prima por uma análise sistemática, 

abrangente, transparente e replicável (SIDDAWAY; WOOD e REDGES, 2019).  

Gupta et al. (2018) conduziu o protocolo desta dissertação, levando a identificação de 

bibliografia relevante e confiável. O princípio deste protocolo é qualidade e 

transparência, evitando visões enviesadas, impactando e contribuindo para o 

conhecimento da temática (SIDDAWAY, WOOD e REDGES, 2019). Nesta mesma 

linha a presente pesquisa foi realizada adaptando o modelo de sete etapas para uma 

revisão sistemática de Petticrew e Roberts (2006):  

a. - Definição das palavras-chave – Para a pesquisa foi assumida as 

palavras: “gastronomy”, “heritage”, “UNESCO”, “sustentability” 

b. - Definição de critérios de inclusão e exclusão: a busca foi realizada no 

Portal Integrado de Dados da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, que 

tem ferramenta de busca integrada aos Portais CAPES Periódicos, EBSCO, 

Scopus e Science Direct, incluindo apenas os periódicos avaliados por pares. 

Foi adotado o recorte temporal de 10 anos (2011 a 2020). 

c. - Busca Bibliográfica: a busca foi realizada meses de abril e maio de 

2021. 

d. - Triagem dos resultados: O sistema selecionou 590 artigos. Numa 

primeira triagem, eliminando os artigos duplicados, resumos e artigos que 

eram provenientes de periódicos avaliados por pares. Na segunda triagem 

foram lidos os resumos ou partes do artigo para reconhecer a pertinência 

temática, quando restaram 76 artigos (Tabela 1).  
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e. - Avaliação crítica: Os artigos selecionados foram lidos na sua totalidade 

e realizou-se uma avaliação por temas. 

f. - Síntese da Literatura: a partir de um contexto geral de período, autoria 

e periódicos, foi realizada uma síntese dos dados por categoria estabelecida. 

g. - Divulgação dos resultados: foram geradas tabelas e gráficos pelo 

Excel, figuras pelo VOSviewerⓇ. 

 

Tabela 1: Quantitativo dos Artigos 

Palavra-Chave/Campo de Busca Resultado 

Gastronomy (título) and sustainability (título) 04 

Gastronomy (resumo) and sustainability (resumo) 35 

Gastronomy and sustainability and patrimony 10 

Gastronomy (título) and cultural (título) and sustainable (título) 01 

Gastronomy (resumo) and cultural (resumo) and sustainable (resumo) 15 

Gastronomy (título) and cultural (título) and sustainable development (título) 01 

Gastronomy (resumo) and cultural (resumo) and sustainable development 
(resumo) 

07 

Gastronomy (resumo) and cultural (resumo) and sustainability (resumo) and 
identity (resumo) 

03 

Gastronomy (título) and cultural (título) and sustainability (título) and identity 
(título) 

00 

Total  76 

Fonte: Portal Integrado UNIVALI 

 

Após a finalmente triagem dos 76 artigos, as conexões entre esses constructos foram 

relacionadas, de modo que uma rede entre patrimônio imaterial, desenvolvimento 

sustentável e gastronomia local pudesse ser construída. Os artigos selecionados 

foram transferidos para o programa de referência MendeleyⓇ para gerar documentos 

de referência em formato RIS, para que as informações fossem tabuladas, conectadas 
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e analisadas de forma otimizada. As Figuras 2 e 3 mostram como as palavras chave 

se conectam e foi desenvolvido a partir do software VosviewerⓇ. 

A partir desse infográfico, foi possível perceber a existência de algumas linhas de 

pesquisa relacionadas, inclusive há conexão entre os constructos trabalhados neste 

estudo. 

Para entender da percepção do consumidor em relação a Gastronomia Local, foi feita 

a análise pelos comentários do TripAdvisor®, diretamente relacionados a restaurantes 

que fossem descritos como restaurante de gastronomia local ou típica. Este site de 

viagens fornece informações e conteúdos relacionados ao turismo e gastronomia, 

além de possuir um espaço de comentários para os visitantes dos lugares, seja 

atração turística, hotel ou restaurante. Na pesquisa, utilizamos restaurantes de 

Balneário Camboriú e região com alguns filtros aplicados na busca, os filtros 

selecionados para a escolha dos restaurantes foram “restaurante”, “frutos do mar” e 

de “cozinha local”. 

Foi possível a criação de nuvens de palavras com base nos comentários. No total, 

foram selecionados mais de 150 comentários desse período. 

O Atlas.ti®, é um programa de computador, utilizado principalmente em pesquisas 

qualitativas ou análises qualitativas de dados, com esse software, foi possível realizar 

as análises dos comentários do TripAdvisor®, buscando um a um e computando em 

um único documento para o Atlas.ti®, analisar posteriormente. A análise através 

desse software é, de certa forma, limitada, já que ele não reconhece palavras similares 

ou plurais, como vinho e vinhos e chef e chefe. 

Também acaba sendo uma análise mais restrita por conta da não junção de palavras, 

como é o exemplo de camarão no vapor (prato) ou apenas camarão, o que dificulta a 

interpretação. 

A fim de facilitar o entendimento, foi gerado duas nuvens de palavras a partir dos 

comentários, uma relacionada ao cardápio e ingredientes e outra ao ambiente e 

atendimento.  

Como esta etapa metodológica descrita até aqui se relaciona ao terceiro objetivo 

específico que por sua  vez se relaciona aos Objetivos Do Desenvolvimento 

Sustentável, temos como resultado desta pesquisa a percepção dos empreendedores 
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e dos Chefs dos restaurantes de Balneário Camboriú e região e suas relações com os 

ODS relacionados à segurança alimentar e promoção da agricultura sustentável 

(Objetivo 2), a água potável e saneamento (Objetivo 6), a energia limpa e acessível 

(Objetivo 7), ao trabalho decente e crescimento econômico (Objetivo 8), a cidades e 

comunidades sustentáveis (Objetivo 11), ao consumo e produção sustentável 

(Objetivo 12) (ONU, 2015). 

Para que fosse possível concluir esse projeto e alcançar os objetivos propostos, foram 

analisadas posteriormente todas as respostas obtidas através dos questionários, 

possibilitando tabulação e desenvolvimento de discussão técnica sobre os 

constructos.  
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4 RESULTADOS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram levantados dados a partir da pesquisa 

bibliográfica, trazendo a luz publicações relacionadas as temáticas aqui propostas 

(GERHARDT, SILVEIRA 2009). Como resultado da pesquisa bibliográfica foram 

descritas quatro dimensões principais que foram descritas pelos autores. As 

dimensões escolhidas foram: “ingrediente”, “valorização cultural”, “cardápio”, 

“sustentabilidade”. 

Além de selecionar principais dimensões trabalhadas dentro dessas temáticas, foi 

levado em conta a percepção dos gestores e chefs dos restaurantes por meio de um 

questionário (GERHARDT, SILVEIRA 2009) instrumento esse que foi aplicado em 

pesquisa de campo (PRODANOV, DE FREITAS, 2013), bem como análise da 

percepção dos consumidores em relação a experiência vivida nos restaurantes, 

levando em conta os comentários postados na plataforma Tripadvisor®. 

 

4.1 Dimensões da pesquisa 

 

As dimensões pesquisadas foram: “ingrediente”, “valorização cultural”, “cardápio”, 

“sustentabilidade” e são propostas por autores como Ozturka, Akoglu (2020); Eren 

(2017) que trazem em suas publicações a importância da dimensão “ingrediente” 

dentro das elaborações gastronômicas, já os autores Pasco, Sánchez, Esparza 

(2018); Eren (2017); Rojas-Rivas et al (2020); Batat (2020); Lerrer (2012); Leocadia 

(2014); Krause, Bahls (2013) descrevem em suas publicações a relevância da 

“valorização cultural” na gastronomia local. 

Por sua vez, Gálvez (2017); Kumar (2019); Ozturka, Akoglu (2020); Krause, Bahls 

(2013); Pasco, Sánchez, Esparza (2018); Batat (2020); Eren (2017); Rojas-Rivas et al 

(2020) esclarecem o quão relevante a dimensão “cardápio” é para o desenvolvimento 

de restauração.  E a dimensão “sustentabilidade” relacionada a área da gastronomia 

é trabalhada pelos autores, Candido, Brito (2020); Batat (2020) Pasco, Sánchez, 

Esparza (2018); Fabrim, De Conto (2020); Petrini (2018); Lerrer (2012); Leocadia 

(2014); Krause, Bahls (2013). 
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Figura 5: Dimensões da pesquisa

 

Fonte: Elaborador pela autora, 2021. 

Na Figura 5 estão descritos constructos e dimensões que foram trabalhados neste 

projeto, e que deram fundamentação teórica para o desenvolvimento do questionário 

que foi utilizado nesta pesquisa para que fossem alcançados os objetivos geral e 

específicos. 

 

4.1.1 Dimensão Cardápio 

 

Para Krause, Bahls (2013) o desenvolvimento de um cardápio está muito ligado as 

tendências gastronômicas, como ao modo de pensar na criação desse levando em 

conta todos os recursos, considerando os ingredientes locais e sazonais. Desta forma, 

e com essa combinação de tendências e uso de matéria prima local, o cardápio será 

sustentável e criativo. Os mesmos autores definem aspectos gerais que devem ser 

levados em conta na produção de um cardápio, “o dimensionamento adequado das 

porções e pratos em restaurantes; uso da sazonalidade de ingredientes visando à 

sustentabilidade; aspectos culturais da gastronomia como incentivo à 

sustentabilidade” (KRAUSE, BAHLS, 2013). 

A dimensão cardápio, está descrita desta forma pois os temas abordados pelas 

questões estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do cardápio de cada 

restaurante pesquisado. Presumindo que a elaboração de cardápio está relacionada 
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a sustentabilidade, percebe-se que este merece atenção no planejamento das 

produções. Segundo Mccall e Lynn (2008) apud Krause e Bahls (2010, p.440) “O 

cardápio possui bom impacto no grau de sustentabilidade de um restaurante. O 

grande desafio é o uso da criatividade, com ingredientes sazonais disponíveis 

localmente” Silva e Martinez (2014, p.45), corroboram ao dizer: 

[...] a adoção de cardápios sazonais permite a redução de custos com 
a operação e a estocagem de alimentos devido aos insumos serem 
encontrados com maior facilidade e oferta, o que faz com que os 
preços destas matérias primas também sejam reduzidos além de se 
fornecer produtos com maior frescor aos clientes. 

 

Um ponto fundamental a ser determinado, para então, conceber as preparações que 

farão parte do cardápio, são os aspectos sensoriais. Apresentar pratos originais, com 

variadas formas de cocção, e diferentes combinações nos pratos, faz com que o 

cliente sinta a variedade de texturas, aromas e cores, ressaltando a qualidade do 

produto a ser oferecido e atendendo as expectativas dos comensais. Vasconcellos; 

Cavalcante e Barbosa (2000) afirmam faz-se necessário combinar os aspectos 

visuais, de paladar e de aroma nos pratos, além de fazer combinações interessantes 

entre alimentos e bebidas, o que muitos encaram como alquimia ou, mesmo arte. 

 

4.1.2 Dimensão Ingrediente 

 

O ingrediente com o olhar voltado para a sustentabilidade, para a gastronomia local 

e para a valorização da cultura alimentar dentro da área da restauração é primordial 

para que seja possível desenvolver uma cozinha com mais valor, com melhor sabor 

e que faça o melhor para o planeta (KRAUSE, BAHLS, 2013), para Ozturk, Akoglu 

(2020) os ingredientes locais são aqueles pertencentes a uma determinada área 

geográfica ou região, cuja reputação e qualidade são atribuídas às condições e 

características naturais da região, bem como ao conhecimento, experiência e 

tradições da região. 

 

4.1.3 Dimensão Valorização Cultural 
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A construção da memória coletiva advém em partes das questões levantadas pelos 

curiosos e investigadores, tem como um elemento central a alimentação. No que diz 

respeito à agricultura e à pesca. Preservar, conservar e valorizar as memórias tem 

hoje papel mais importante do que o seu próprio papel econômico (compra e venda) 

São produtos da alimentação, bem como produtos das memórias, histórias, emoções 

e relações com o meio ambiente (FERREIRA, OLIVEIRA, 2019). 

A gastronomia local garante a sobrevivência e manutenção da cultura de uma nação. 

Portanto, os proprietários de restaurantes devem considerar os aspectos culturais da 

comida que servem em seus menus, como usar ingredientes que têm uma história 

especial em sua região, ou mesmo na região materiais naturais e também a 

elaboração física de seu cardápio. Neste sentido, de forma a cultivar a cultura local, 

devem ser desenvolvidas atividades sustentáveis que visem valores sociais e 

culturais. 

 

4.1.4 Dimensão Sustentabilidade 

 

A sustentabilidade tem relação direta com as produções da área da restauração já 

que produzir, processar, distribuir e consumir são etapas obrigatórias dentro de 

restaurantes (OZTURK, AKOGLU 2020). Ferreira (2004, 2010), refletindo sobre as 

vertentes dos alimentos orgânicos, do descarte consciente dos rejeitos líquidos e 

sólidos, do interesse na vida e dos costumes locais rurais e de grupos étnicos 

específicos, a economia solidária, a qualidade ambiental e alimentar, são ideias 

associadas, no todo ou em parte, que participam da criação de produtos diferenciados 

(FERREIRA, 2004,2010). 

Para  Krause e Bahls (2013) a gastronomia é a forma mais evoluída de o ser humano 

se relacionar com a comida e tem o papel de aproximar a sociedade global; promove 

a sustentabilidade por meio da produção local de alimentos, da biodiversidade e da 

difusão do conhecimento, promovendo o bem-estar social. 

 

4.1.5 Dimensões relacionadas ao instrumento de pesquisa. 
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A partir do mapeamento das produções científicas, foram desenvolvidas Figuras 7 e 

8 sinalizando as principais palavras-chaves utilizadas nas produções internacionais, 

além do Quadro 1 que relacionam as dimensões do estudo, com autores que 

desenvolvem estudos sobre os mesmos temas. 

Foi possível, a partir disso, desenvolver o instrumento de pesquisa, baseado no que 

cada escritor define, dando ao instrumento robustez e nível de confiança 

(PRODANOV, 2013). 

 Com base neste, foi aplicada a pesquisa com questões quantitativas bem como 

qualitativas, lembrando que a análise de todas as respostas foi qualitativa, com base 

nisto a Figura 6, esclarece que cada dimensão contribuiu para a criação do 

questionário com as relações descritas a seguir. 

Figura 6: Dimensões 

 

Fonte: Autora, 2021 

Dimensão Ingrediente, no instrumento é relacionado com as questões – Uso de 

produtos/ingredientes locais e Fornecedores de Ingredientes. Na Dimensão Cardápio 

as demandas relacionadas são Gastronomia como atrativo turístico; cardápio que 
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valoriza e utiliza produtos orgânicos e artesanais; valorização da cultura local com 

insumos locais. Em relação com a Dimensão Valorização cultural as questões 

relacionadas são: ações de valorização cultural; valorização da cultural alimentar 

local; valorização da cultura local com insumos locais; dificuldade no ramo para a 

implantação de uma gastronomia cultural e sustentável e benefícios para o ramo com 

a implantação de uma gastronomia cultural e sustentável e relacionado a Dimensão 

Sustentabilidade foram utilizadas os seguintes questionamentos: Ações sustentáveis; 

características de um restaurante sustentável; valorização dos consumidores quanto 

sustentabilidade de um restaurante; treinamento da equipe para diminuição de 

desperdício de insumos; dificuldades no ramo para a implantação de uma gastronomia 

cultural e sustentável; benefícios para o ramo com a implantação de uma gastronomia 

cultural e sustentável. 

Sendo assim, estas dimensões são resultado deste estudo, já que produzem 

conhecimento relacionado a temática, delimitando quais elementos são 

indispensáveis para a execução de uma gastronomia local, que valorize o patrimônio 

cultural e que esteja associada a sustentabilidade. 

 

4.2 Análise dos resultados da pesquisa com restaurantes 

 

De acordo com a SANTUR (Santa Catarina Turismo S/A), a Costa Verde e Mar faz 

parte de um roteiro turístico que abrange onze municípios. Turistas visitam a região 

durante todo o ano com grande fluxo de pessoas na alta temporada graças a forte 

cultura e atrações turísticas como mergulho e museus históricos. 

Segundo a página TripAdvisor® (2021), Balneário Camboriú conta com mil 

quatrocentos e um restaurantes, sendo que cento e trinta e oito se declararam como 

restaurante de frutos do mar. Após conferência “in loco” foi possível contabilizar 

oitenta e quatro empreendimentos, uma vez que alguns estavam duplicados, outros 

estavam fechados ou classificados erroneamente. A partir destes dados, foi elaborada 

uma lista com os restaurantes, aos quais foram enviados um questionário 

semiestruturado online (Apêndice A), estes foram enviados dia 23/04/2021 e até dia 

30/04/2021 houveram respondentes em sua maioria de Balneário Camboriú, a partir 

do dia 01/05/2021 a pesquisa começa a receber questionários respondidos pelos 
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restaurantes de outras cidades da região, e a coleta de dados a partir do instrumento 

se encerra dia 18/05/2021, com 56 questionários validados. 

Depois do envio para estes restaurantes, a pesquisa foi aberta para outros municípios 

da região turística, selecionando-os por semelhança e indicação de outros 

empreendimentos, gestores e chefs locais. 

Analisando as respostas dos questionários, foram reconhecidas a contribuição de 

respondentes de estabelecimentos dos municípios de Balneário Camboriú, 

Bombinhas, Itapema, Itajaí, Porto Belo, Piçarras e Navegantes, tendo maior 

participação entre os três primeiros citados, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1: Município dos estabelecimentos da restauração dos participantes do questionário. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

 

Houve o preenchimento de 56 questionários, a maior parte dos respondentes foram 

adultos com uma faixa etária de 22 a 38 anos, com graduação, seguido de pós-

graduação e ensino médio/fundamental, 24 proprietários seguidos de 20 chefes de 

cozinha, 17 gerentes e 16 cozinheiros, com uma quantidade expressiva de 

experiência no ramo acima de 5 e 15 anos. 

Os participantes relataram o uso de produto locais com mais destaque para os frutos 

do mar (76,8%), peixes (67,9%), temperos (67,9%) e farinha de mandioca (50%), 

conforme Gráfico 2.  
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Gráfico 2: Produto e ingredientes locais utilizados nos estabelecimentos 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

Os principais fornecedores dos estabelecimentos são produtores locais, 

mercados/supermercados e peixarias (GRÁFICO 3), sendo a maioria de Balneário 

Camboriú, Itajaí e Bombinhas.  

Gráfico 3: Principais fornecedores dos estabelecimentos. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

 

A maioria dos respondentes relataram ter preferência em comprar por atacado ao 

invés do varejo.  
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As ações sustentáveis ambientais praticadas pelos estabelecimentos mais citadas 

foram coleta de óleo, destinação correta de resíduos, utilização integral dos 

ingredientes e utilização de iluminação natural, conforme Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Ações Sustentáveis ambientas desenvolvidas 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

 

Os respondentes que referiram desenvolver ações de valorização cultural tiveram 

como destaque o uso de ingredientes culturais/locais (75%), utilização de uso de 

receitas familiares no cardápio (58,9%) e utilização de utensílios artesanais locais 

(GRÁFICO 5). 

Gráfico 5: Ações de valorização cultural desenvolvidas 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 



50 

 

Considerando que a gastronomia é um atrativo turístico e contribui pra o 

desenvolvimento local, foi perguntado o que os participantes identificavam como maior 

atração nos pratos desenvolvidos nos seus restaurantes e obteve-se como destaque 

as questões sensoriais (aroma, sabor e textura), ingredientes e temperos, 

apresentação dos pratos e técnicas gastronômicas. 

Nas questões relacionadas a dimensões ingrediente, cardápio, sustentabilidade e 

desperdício, foi solicitada uma avaliação entre discordo totalmente (1) e concordo 

plenamente (5) quanto ao grau de importância.  

Duas variáveis tiveram as melhores avaliações, V4 - Treinamentos da equipe para 

diminuição de desperdício de insumos com média de 4,929 e V6 Valorização da 

cultura local com insumos locais com 4.679 (Média máxima 5). A avaliação positiva 

vem reforçar que em relação a gastronomia sustentável e criativa, a percepção dos 

gestores e profissionais da gastronomia, o fator relaciona a desperdício e insumos 

locais.  

Tabela 2: Avaliação das Dimensões Ingredientes, Cardápio, Sustentabilidade e Valorização Cultural  

V1. 

Turismo 
Sustenta. 

V2. 

Valoriza. 
Cult. Alim 

V3. 

Empregos 
Locais 

V4. 

Treinamento
Desperdício 

V5. 

Cardápio e 
Produtos 

V6. 

Valori
Local 

Mean  

 

2.607  

 

3.357  

 

3.911  

 

4.929  

 

4.179  

 

4.6
79  

 

Median  

 

2.000  

 

3.000  

 

4.500  

 

5.000  

 

5.000  

 

5.0
00  

Std. Deviation  

 

1.436  

 

1.271  

 

1.392  

 

0.420  

 

1.266  

 

0.7
41  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

 

Os dados ainda demostraram que a valorização pelos consumidores sobre a 

preocupações referentes a sustentabilidade de um restaurante, na visão dos gestores 

e profissionais é avaliada negativamente, com uma média de 2,607, e uma mediana 

2 (Discordo). Apesar do desvio padrão ser o mais alto, ela ainda fica muito próximo 

dos índices das demais variáveis, conformando uma opinião que tende ao consenso. 

A correlação entre as dimensões Ingredientes, Cardápio, Sustentabilidade e 

Valorização Cultural foram testadas através da Teste de Correlação de Spearman. Foi 

reconhecida correlação significativa entre algumas variáveis (Tabela 3).  
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Tabela 3: Correlação entre Ingredientes, Cardápio, Sustentabilidade e Valorização Cultural 

Variável Valorização 

Cultura  

Treinamento 

Desperdício 

Cardápio 

Produtos 

Valorização 

Local  

Valorização da cultura 
alimentar local 

 

— 

      

 

— 

     

   

Treinamentos da equipe para 
diminuição de desperdício de 
insumos 

 

0.148 

 

— 

    

 

0.275 

 

— 

   

   

Cardápio que valoriza e utiliza 
produtos orgânicos e 
artesanais 

 

0.010 

 

0.300 * — 

  

 

0.941 

 

0.025 — 

 

   

Valorização da cultura local 
com insumos locais 

 

0.288* 0.460*** 0.400** —   

0.031 

 

< .001 0.002 

 

—  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

 

Percebeu-se uma forte correlação entre Cardápio que valoriza e utiliza produtos 

orgânicos e artesanais e Treinamentos da equipe para diminuição de desperdício de 

insumos, indicando uma relação direta entre sustentabilidade e ingredientes, já 

descritas na literatura por Bahls e Krause (2013). 

Com média significância notou-se a correlação entre Cardápio que valoriza e utiliza 

produtos orgânicos e artesanais e Valorização da cultura local com insumos locais, 

permitindo inferir as preocupações com cardápio, ingredientes e valorização da cultura 

local. Ainda quanto a significância, apesar de baixa,  a correlação entre a variáveis 

valorização da cultura alimentar local pelos restaurantes com Valorização da cultura 

local com insumos locais, fortalecendo as dimensões ingredientes e valorização 

cultural; ainda com baixa significância, mas mesmo assim destacável, temos 

observamos as correlações entre as variáveis Treinamentos da equipe para 

diminuição de desperdício de insumos e Cardápio que valoriza e utiliza produtos 

orgânicos e artesanais, que reforça a relação sustentabilidade, cardápio e 

ingredientes locais. 

Os perfis profissionais presentes na pesquisa favorecem os diferentes tipos de 

interpretação, cada um desenvolver um ponto de vista sobre o que ocorre, não 

podendo deixar de lado o ceticismo necessário para todos os pesquisadores, 

independente do foco de pesquisa, levando em conta inclusive que o pesquisador 
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deve “respeitar” e não evidenciar frustrações que podem vir dos dados existentes 

relacionados à pesquisa e do conhecimento do próprio autor. 

Por outro lado, o teste não conseguiu capturar correlação significativa entre a variável 

valorização pelos consumidores sobre a sustentabilidade de um restaurante e da 

variável emprego da mão de obra local com as demais variáveis. Enquanto da primeira 

variável, a pesquisa conseguiu indícios de falta de importância neste item pelos 

comensais por meio da análise dos comentários do TripAdvisor®, o segundo pode 

reforçar a dissociação entre a contribuição do segmento para desenvolvimento 

econômico local.   

 

4.3 Análises dos resultados relacionados a percepção dos consumidores em 
relação a experiência nos restaurantes de Balneário Camboriú e região 

 

As palavras contidas nas Figuras 7 e 8 foram retiradas de comentários feitos na 

plataforma TripAdvisor®, que descrevessem a experiência nos restaurantes da região 

estudada, abrangendo desde o cardápio até o ambiente, visando ter um panorama 

geral da percepção dos consumidores sobre os estabelecimentos e a avaliação feita 

por aqueles que os frequentam. Quanto ao cardápio, as palavras mais repetidas têm 

relação com os pratos principais, contudo também houve citação de marcas 

específicas, e acompanhamentos. 

Figura 7: Nuvem de palavras cardápio e ingredientes 

 

Fonte: TripAdvisor®, 2021  
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A partir da figura 7, pode-se observar que os restaurantes locais utilizam de diversos 

peixes e frutos do mar, como camarão (em destaque), salmão, siri, linguado, garoupa, 

lula, polvo, lagosta, ostra e outros, relacionados majoritariamente aos pratos principais 

dos cardápios dos locais comentados. 

Na mesma figura, pode-se perceber guarnições que costumam acompanhar os frutos 

do mar em restaurantes da região, neste ponto, deve ser destacado as palavras bobó, 

pirão e fritas, comumente servidas com pratos também presentes na nuvem de 

palavras, como moqueca e caldeirada. 

Assim, fica compreendido que o consumidor percebe a cultura da gastronomia local 

através dos restaurantes locais, Fagliari (2005) ressalta que o comensal também 

busca na refeição uma fonte de prazer e de relacionamento com a localidade, sendo 

uma forma de interação cultural. 

Em relação as dimensões citadas anteriormente, percebe-se que na percepção dos 

clientes/consumidores as dimensões cardápio e ingredientes ficam sobrepostas, ou 

seja, estão diretamente relacionadas, como exemplo o camarão, que é um 

ingrediente, mas também aparece no cardápio como ‘camarão no vapor’ e outros. 

Na Figura 8, esta apresentado o demonstrativo da nuvem de palavras relacionada ao 

ambiente interno, externo e atendimento do restaurante. 

Figura 8: Nuvem de palavras ambiente interno, externo e atendimento 

 

Fonte: TripAdvisor®, 2021  
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Na Figura 8, o que foi destacado pelo consumidor é o atendimento e a comida/prato, 

principalmente. Portanto, pode-se afirmar que o cliente vê a comida do local como 

algo importante para o estabelecimento, estando diretamente relacionado com o 

contexto criado pela palavra restaurante. Ainda na figura acima as palavras 

experiência, sabor e cardápio que foram notadas podem ser interpretadas como 

grande significância para a gastronomia da região. 

Por outro lado, o consumidor também demonstra que o ambiente, atendimento, 

localização e outros devem ser considerados para a escolha do empreendimento em 

que o cliente fará o consumo. As palavras mar, praia e vista também possuem 

destaque, reafirmando a conexão buscada pelo cliente com o local onde esta inserido. 

Após a análise das nuvens de palavras com o Atlas.ti®, ficou compreendido que o 

consumidor não percebe a valorização cultural e nem a sustentabilidade ambiental 

dos empreendimentos locais, ou, por outro lado, simplesmente não levam em conta 

quando buscam um local para realizar suas refeições, o que corrobora com as 

respostas dos questionários em que mais de 60% dos gestores marcaram que o 

turista/consumidor não valorizam a sustentabilidade de um restaurante quando 

buscam o local para fazer sua refeição. 

4.4 Análises dos resultados relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

 

Com base nas discussões a respeito da sustentabilidade trabalhada a partir dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprofundamos a análise da percepção 

dos empreendedores e dos Chefs dos restaurantes de Balneário Camboriú e região. 

A análise da percepção é feita partindo dos princípios de que a identidade de um grupo 

é construída a partir da sua relação com o patrimônio cultural no qual esta sociedade 

está inserida e dessa forma constrói sua identidade (CUCHE, 2002). Para melhor 

entendimento, apresentamos as análises pelos ODS que permitiram correlação. 

 

4.4.1 Análises de resultados relacionados ao ODS 2 - Fome zero e Agricultura 
Sustentável. 
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Dentro deste estudo foram trabalhados alguns dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, neste subcapítulo serão apresentados resultados relacionados ao ODS 

2, que tem como premissa acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.  

Indo ao encontro deste ODS, é possível relacionar as temáticas trabalhadas nesse 

estudo com as metas 2.3 que prevê aumento de produtividade agrícola de pequenos 

produtores de alimentos, possibilitando maior conhecimento e oportunidades de 

agregação de valor; além de também relacionar a meta 2.4 que está diretamente 

ligada a garantia de sistemas sustentáveis de produção de alimentos. 

Desta forma neste estudo as questões que trabalham com essas temáticas são 

quando o instrumento questiona sobre o uso de produtos/ingredientes locais e os 

Chefs e empreendedores dizem usar produtos locais em suas preparações e em seus 

cardápios, os produtos citados foram: frutos do mar com 43 menções, peixes foram 

citados 38 vezes assim como temperos como cominho, colorau entre outro também 

tiveram 38 apontamentos, farinha de mandioca com 28 referências. Outros 

ingredientes que foram lembrados e mencionados pelo menos uma vez foram: 

hortifrútis, cerveja e salame colonial. 

Outro questionamento que está relacionado com o ODS 2, é o que pergunta quais são 

os principais fornecedores de ingredientes do restaurante, os mais lembrados pelos 

respondentes e portanto o mais utilizado nos 56 restaurantes pesquisados foram, os 

produtores locais com (60,7%) das menções, junto com as peixarias (57,1%), outro 

fornecedor relacionado a produção local e fornecedor local foram as feiras locais com 

(23,2%) e mercados públicos com (21,4%)  das citações, outros fornecedores 

lembrados porém não relacionados a produção local, foram supermercados (57,1%),  

indústria e atacados sendo cada citação representa  (1,8%). 

Dentro do instrumento também houve questão relacionada, a importância da 

empregabilidade de mão-de-obra local, e dos 56 respondentes, 47 respondentes 

disseram concordar que é importante haver contratação de mão-de-obra local nos 

restaurantes de Balneário Camboriú e região. 

Desta forma, conclui-se que em sua maioria os restaurantes utilizam produtos locais 

e auxiliam o desenvolvimento e alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 
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4.4.2 Análises de resultados relacionados ao ODS 6 - Água Potável e Saneamento 

 

Neste subtópico foi analisa a relação entre o ODS 6 e suas metas com o trabalho 

nesse estudo. Este objetivo tem como fundamento assegurar a disponibilidade e a 

gestão sustentável da água e saneamento para todos.  

Posto isso, podemos relacionar este trabalho com o objetivo e meta, ODS 6.3 que tem 

como foco melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição a partir da reciclagem 

e reutilização.  

Neste estudo, esse ODS foi abordado no instrumento de pesquisa, por meio das 

questões relacionadas as ações sustentáveis que são desenvolvidas no restaurante, 

e (89,3%) dos entrevistados disse desenvolver coleta de óleo, diminuindo assim a 

poluição da água com o descarte incorreto do óleo de cozinha, bem como (71,4%) 

dos entrevistados faz a destinação correta dos resíduos e (1,8%) dos respondentes 

diz fazer reutilização da água da chuva. 

Logo, percebe-se que o desenvolvimento de ações para o alcance do ODS 

relacionada a água potável e saneamento são uma preocupação dos Chefs e 

empreendedores de Balneário Camboriú e região. 

 

4.4.3 Análises de resultados relacionados ao ODS 7 - Energia Acessível e Limpa 

 

Neste subtópico foi analisada a conexão entre o ODS 7 e suas metas com o trabalho 

nesse estudo. Este objetivo tem como alicerce, assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.  

Assim sendo, podemos elencar este trabalho com o objetivo e meta ODS 7.2, que tem 

como enfoque, aumentar significativamente a participação das energias renováveis 

na matriz energética. 

Relativo a este objetivo e meta, o estudo relaciona a questão sobre ações sustentáveis 

desenvolvidas pelo restaurante, a utilização de iluminação natural com (33%) dos 

respondentes, afirmando utilizarem essa alternativa como ação sustentável. 
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Isto posto, a busca por ações sustentáveis que são voltadas para a economia e uso 

de energia renováveis, estão presente no cotidiano dos chefs e empreendedores e 

ajuda a alcançar o ODS 7.2. 

 

4.4.4 Análises de resultados relacionados ao ODS 8 -Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico 

 

Este objetivo e metas tem como função promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente 

para todos.  

Ligado esse objetivo com o estudo aqui desenvolvido, encontramos com o ODS 8.9 

que desenvolve função de elaborar e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais, a partir 

disto, podemos relacionar com a pesquisa aqui proposta de forma quase integral, já 

que este objetivo possui várias temáticas muito relacionadas. 

O instrumento utilizado nessa pesquisa possui pontos bastante convergentes com 

esses objetivos, como quando questionamos sobre o uso de produtos e ingredientes 

locais, e há identificação de (98,2%) de uso de algum insumo local, seja ele farinha 

de mandioca, frutos do mar, peixes, temperos ou hortifrútis, sendo assim a presença 

de produtos locais em quase todos os empreendimentos pesquisados indica que esse 

objetivo esta caminhando para ser alcançado com bastante êxito. 

Além dessa questão relacionada a uso de produto/ingrediente local, também foi 

perguntando quanto a ações de valorização cultural que são desenvolvidas pelo 

restaurante e (84,2%) desenvolvem alguma ação de valorização cultural, seja ela 

possuir objetos/obras artesanais ou locais; ou utilizar receita de família no cardápio; 

ou utiliza ingredientes culturais/locais; ou utiliza utensílios artesanais/locais ou até 

passa a história da gastronomia local para os clientes. Com essas ações sendo 

desenvolvidas a cultura local sempre estará viva e a valorização dessa ocorrerá, como 

prevê o ODS 8.9. 
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4.4.5 Análises de resultados relacionados ao ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis  

 

Esse objetivo tem como princípio tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e a meta aqui relacionada é a sexta 

meta (ODS 11.6) a qual sugere que propiciemos a diminuição do impacto ambiental, 

com foco na gestão de resíduos. 

Dentro desse objetivo, foram trabalhadas questões como as ações sustentáveis que 

o restaurante desenvolve e os principais pontos levantados pelos entrevistados foram 

a coleta de óleo, bem como a destinação correta de resíduos, desta forma essa meta 

é trabalhada dentro dos restaurantes pesquisados de Balneário Camboriú e região. 

 

4.4.6 Análises de resultados relacionados ao ODS 12 - Consumo e Produção 
Responsáveis 

 

Esse objetivo é baseado em assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis, pretendendo alcançar uma gestão sustentável e um uso eficiente dos 

recursos naturais (ODS 12.2); bem como reduzir o desperdício de alimentos (ODS 

12.3); além de reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso (ODS 12.5). 

Partindo destas premissas, relacionamos com as questões que buscam elucidar quais 

são as principais ações sustentável que são desenvolvidas no restaurante e a coleta 

de óleo, a destinação correta de resíduos, a utilização integral dos ingredientes são 

as principais ações descritas, demonstrando assim que os atores possuem práticas 

que vão ao encontro do proposto pelo Objetivo 12. 

Dentro do mesmo objetivo é perceptível outro ponto no qual este estudo se relaciona 

com o ODS 12.3, quando perguntamos aos entrevistados se veem necessidade de 

realizar treinamentos com a equipe para que haja diminuição de desperdício de 

insumos, (96,4%) concorda que há necessidade de fazer este treinamento, 

conectando assim o praticado pelos restaurantes de Balneário Camboriu e região com 

o proposto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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4.4.7 Relação entre os ODS e os questionamentos do instrumento de pesquisa 

 

Partindo do que foi trabalhado nos tópicos anteriores, percebe-se a presença de 

correlações entre o proposto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que 

é desenvolvido nos restaurantes de Balneário Camboriú e região. 

Desta forma dos 17 objetivos propostos pela ONU, os 56 restaurantes da região na 

qual foi desenvolvida essa pesquisa, conseguem trabalhar de alguma forma o que é 

sugerido por pelo menos seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

4.5 Discussões dos resultados  

  

Considerou-se incialmente identificar os ingredientes produzidos a partir da produção 

local para o setor da restauração em Balneário Camboriú- SC e região, a partir da 

perspectiva dos Chef e empreendedores. 

Dentro da amostra, aqui pesquisada (56 estabelecimentos), os principais ingredientes 

produzidos na região e utilizados pelos restaurantes foram: farinha de mandioca, 

frutos do mar, peixes e temperos. 

A farinha de mandioca tem raiz local, já que é produzida desde 1526, na Ilha de Santa 

Catarina, em uma junção cultural dos imigrantes açorianos com as técnicas indígenas, 

considerado desde então um dos principais produtos agrícolas da região (VIEIRA, 

2016). Desta forma Vieira (2016) esclarece que a farinha de mandioca “representou e 

representa um produto alimentar tradicional, popular, nutritivo e presente 

secularmente em todo o Brasil”, sendo assim ter a farinha de mandioca citada neste 

estudo como produto e ingrediente local corrobora com a percepção de valorização 

cultural alimentar não só catarinense, bem como brasileira. 

Bem como os produtos advindos da pesca artesanal do litoral catarinense, destinadas 

principalmente para consumo local, dentro dos 34 municípios da costa de Santa 

Catarina, existiam em 2013, 317 comunidades pesqueiras, dentro dessas 

comunidades existem mais de 25mil pessoas que tem como principal fonte de 

sustento a pesca (BANNWART, 2014). Além de ser fonte de renda a pesca artesanal 
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carrega em si a sua importância cultural e gastronômica, que representa Santa 

Catarina (BANNWART, 2014). 

O Estado carrega em si essa cultura tão fortemente que reconhece a pesca artesanal 

da tainha como patrimônio histórico, artístico e cultural (FUNDAÇÃO CATARINENSE 

DE CULTURA, 2019). 

Levando em conta a percepção dos Chefs e dos proprietários dos restaurantes de 

Balneário Camboriú e região, em relação ao uso sustentável e a valorização cultural 

dos produtos provenientes da produção local, percebeu-se que a utilização de 

objetos/obras de artesanais/locais está presente nos restaurantes, bem como receitas 

familiares, ingredientes culturais/locais e utensílios artesanais locais, desta forma essa 

perspectiva vai ao encontro do que os autores Krause e Bahls (2013) defendem que 

para o fomento da cultura local, é necessário desenvolver atividades sustentáveis e 

adaptadas aos valores sociais e culturais, pois o patrimônio gastronômico é visto como 

um meio de possibilitar aos pequenos produtores locais a obtenção de lucros 

econômicos de forma sustentável. 

Ainda sobre a percepção dos chefs e proprietários sobre o uso sustentável, percebeu-

se que  o cardápio dos restaurantes são pautados pensando principalmente nos 

insumos locais valorizando a cultural local, bem como propõe Krause e Bahls (2013) 

que para alcançar a sustentabilidade em espaços gastronômicos, deve-se respeitar a 

sazonalidade dos alimentos, pois favorece o uso de ingredientes frescos, reduzindo o 

tempo de transporte e armazenamento, além de enfatizar os aspectos culturais 

relacionados a determinados tipos de alimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Considerando às adversidades que foram enfrentadas pela pesquisa científica, esta 

teve suas peculiaridades, já que com o início da pandemia de Covid-19, em abril de 

2020, muitos estabelecimentos da área da restauração pararam suas atividades do 

dia para a noite, sob um contexto de dúvidas e inseguranças.  

Desta forma, muitos dos estabelecimentos os quais são foco desta pesquisa não 

puderam atender-nos pois estavam com às portas fechadas ainda tentando 

compreender como sairiam da crise econômica, social e de saúde pública que 

enfrentamos nos últimos 15 meses, por conta desta pandemia que afetou gravemente 

os mais variados setores incluindo o setor de Alimentos e Bebidas. 

Apesar disto, esta dissertação, foi realizada, dentro de todos os protocolos 

estabelecidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina presando assim pela 

segurança de cada um dos atores aqui descritos, sendo assim esse estudo trouxe 

resultados relativos a situação a qual a economia do pais está inserida. 

Isto posto, esta pesquisa traz o contexto no qual os restaurantes estão inseridos, 

levando em conta as perspectivas da gastronomia local associado a sustentabilidade 

e ao patrimônio imaterial dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

partindo da percepção dos Chefs e dos proprietários dos restaurantes em relação ao 

uso sustentável e a valorização cultural dos produtos locais, dentro dessa perspectiva 

percebeu-se que esses atores compreendem a necessidade de valorização cultural, 

bem como uso sustentável dos insumos, além de identificarem produtos 

locais/culturais em seus cardápios e preparações. 

Essa dissertação também trouxe a associação dos constructos sustentabilidade, 

valorização cultural, cardápio e ingrediente, que foram base para essas discussões e 

resultados aqui discutidos. Cada constructo um desses foi associado a gastronomia 

local de uma forma especifica, porém sempre estão associados, já que todo 

restaurante precisa de um cardápio que tem como base ingredientes, que vão ou não 

valorizar a cultura local e a sustentabilidade. 

A valorização dos ingredientes locais é bastante importante já que traz benefícios aos 

empreendedores do setor de Alimentos e Bebidas que sempre terão ingredientes de 

qualidade e frescos, bem como os produtos desses insumos que tem como fonte de 

renda os produtos locais. 
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Essa dissertação teve como base essas percepções dos chef e proprietários bem 

como a opinião dos comensais sobre os restaurantes que frequentam em Balneário 

Camboriú e região, desenvolvendo assim conhecimento sobre o que o consumidor 

final espera dos estabelecimentos, desde empratados até o atendimento. 

Portanto, a ampliação deste estudo pode contribuir como base bibliográfica para 

pesquisa futuras como foco nos possíveis questionamentos: quem são os 

protagonistas e participantes da trajetória e do processo da produção gastronômica 

nos diversos campos (econômico, social e cultural)?; quais são os incentivos e as 

pontes que se estabelecem entre produtores e consumidores, local e externamente?;   

quais são os locais de consumo relacionados à produção e valor dos alimentos, e 

como eles podem ser ajustados em torno dos atrativos gastronômicos atuais?. 

Além dos resultados nessa dissertação apresentados, este estudo também buscou 

provocar uma reflexão sobre o quanto associamos os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável com os estabelecimentos que frequentamos e como podemos como 

pesquisadores, estudantes, professores e influenciadores mudar hábitos levando em 

conta o que é definido pela ONU nos ODS. 
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Elaborações gastronômicas com base em ingredientes de produção regional a 

partir do fomento da gastronomia local e dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – Balneário Camboriú e Região 

 

Prezado(a) respondente, o objetivo desta pesquisa é analisar os restaurantes 

de Balneário Camboriú e região no âmbito da gastronomia sustentável. Para 

isso, a sua participação é de grande importância para nós. Agradecemos a sua 

colaboração! 

Este formulário faz parte de um estudo do grupo de pesquisa PLAGET - 

UNIVALI e seus dados serão utilizados em uma Dissertação de Mestrado com 

tema 'Elaboração de empratados provenientes de produtos artesanais, 

sustentáveis e o fomento da gastronomia local' e em dois projetos de iniciação 

cientifica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

do programa de bolsas universitárias do Estado de Santa Catarina - UNIEDU. 

*Obrigatório 

1. Em qual município fica o restaurante em que você trabalha? * 

Marcar apenas uma opção. 

 Balneário Camboriú 

 Bombinhas 

 Itapema 

 Itajaí 

 Porto Belo 
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 Outro: 

 

2. Idade * 

___________________________________________________________________ 

 

3. Escolaridade * 

Marcar apenas uma opção. 

 Ensino fundamental ou ensino médio 

 Graduação 

 Pós graduação 

 

4. Cargo/função no restaurante * 

Marque todas que se aplicam. 

 Cozinheiro (a) 

 Chefe de cozinha 

 Gestor/Gerente/Administrativo 

 Proprietário 
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5. Experiência aproximada no ramo da gastronomia (em anos) * 

___________________________________________________________________, 

 

6. Você faz o uso de produtos/ingredientes locais? Quais? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Farinha de mandioca 

 Frutos do mar (ostra, camarão, marisco, berbigão, lula, outros) 

 Peixes 

 Temperos (Cominho, colorau, outros) 

 Outros: 

 

7. Quais são os principais fornecedores de ingredientes do restaurante? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Feiras locais 

 Mercados e supermercados 

 Mercado público 
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 Peixaria 

 Produtor local 

 Outros: 

 

8. Caso ocorra a compra direta com o produtor, em qual 

localidade ocorre a produção? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Na compra de produtos para seu restaurante você dá preferência para 

compra em * 

Marcar apenas uma opção. 

 Atacado 

 Varejo 

 

10. Quais ações sustentáveis ambientais você desenvolve no seu 

restaurante? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Não desenvolve 

 Coleta de óleo 
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 Destinação correta aos resíduos 

 Faz proveito de ventilação natural 

 Utilização integral dos ingredientes 

 Utiliza alimentos orgânicos 

 Utiliza iluminação natural 

 Outro: 

 

11. Quais ações de valorização cultural você desenvolve no seu restaurante? 

* 

Marque todas que se aplicam. 

 Não desenvolve 

 Possui objetos/obras artesanais/locais 

 Utiliza receitas familiares no cardápio 

 Utiliza ingredientes culturais/locais 

 Utiliza utensílios artesanais/locais (colher de pau, gamela, panela de 

barro, etc.) 

 Outro: 

 



78 

 

 

12. Considerando que a gastronomia é um atrativo turístico e 

contribui para o desenvolvimento local, o que você identifica 

como maior atração nos pratos desenvolvidos no seu 

restaurante? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Apresentação dos pratos 

 Ingredientes e temperos 

 Aroma, sabor e textura 

 Técnicas gastronômicas 

 Outro: 

 

13. O que você caracteriza em um restaurante para que ele seja sustentável? 

* 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Os consumidores/turistas levam em conta a sustentabilidade de um 

restaurante quando buscam o local para fazer sua refeição * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 
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Discordo totalmente Concordo totalmente 

 

15. Os restaurantes da região valorizam a cultura alimentar local * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

 

16. É importante empregar mão de obra local nos restaurantes * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

 

17. É necessário realizar treinamentos com sua equipe para que haja 

diminuição de desperdício de insumos * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente Concordo totalmente 
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18. É importante elaborar um cardápio que valorize e utilize produtos 

orgânicos e artesanais * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

 

19. A elaboração do cardápio com insumos locais valoriza a cultura local * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

 

20. Quais as dificuldades encontradas no ramo para a 

implantação de uma gastronomia cultural e sustentável? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

21. Quais os benefícios que a implantação de uma gastronomia cultural e 

sustentável   pode trazer ao ramo? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


