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RESUMO 

 
Santa Catarina destaca-se na produção nacional de pescados. Estão catalogadas 
139 espécies de peixes capturados no litoral pela pesca industrial e artesanal. Os 
pescados mais frequentes são a sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis), o 
bonito-listrado (Katsuwonus pelamis) e a corvina (Micropogonias furnieri). O estudo 
objetiva analisar o aproveitamento gastronômico de peixes nos cardápios oferecidos 
pelos restaurantes dos municípios do litoral catarinense. A demarcação geográfica 
compreendeu 21 municípios da orla Catarinense. O tipo de amostragem adotada foi 
a estratificada proporcional. Para identificar os locais à serem visitados aplicou-se o 
método de amostragem aleatória simples. Para análise dos resultados, utilizou-se da 
frequência simples e relativa, além de correlação estatística de dados. Os resultados 
indicam que das 139 espécies de peixes disponíveis pela pesca extrativa 
catarinense somente 6% são aproveitadas gastronomicamente com maior 
frequência nos restaurantes pesquisados. Além disso, dentre os onze tipos de 
métodos de cocção empregados pelos estabelecimentos visitados dois foram os 
mais citados: o fritar e o grelhar/chapear. Tal quadro ocorreu tanto com os peixes 
frequentemente preparados quanto com os eventualmente encontrados nos 
cardápios. Verificou-se também que apenas 16% dos cozinheiros principais tinham 
formação na área de gastronomia e 6% dos auxiliares eram qualificados na mesma 
área. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Peixes. Restaurantes. Métodos de Cocção. Gastronomia. 
Litoral de Santa Catarina. Qualificação Profissional.  

  

 

 

 

 



7 

 

 

ABSTRACT 

 

Santa Catarina is one of the Brazilian states with high fish production. There are 139 
cataloged fish species caught off the coast by the artisanal and industrial fisheries. 
The fish species most frequently caught are sardine (Sardinella brasiliensis), skipjack 
tuna (Katsuwonus pelamis) and whitemouth croaker (Micropogonias furnieri). This 
study analyzes the gastronomic use of fish offered on the menus of restaurants 
located in the municipalities of Santa Catarina. The geographical demarcation 
covered twenty-one municipalities located in the coast of the State of Santa Catarina. 
The sampling type used in this study was the stratified proportional type. To identify 
the locations to be visited, simple random sampling was applied. For the data 
analysis, simple and relative frequency statistical methods were used, as well as 
statistical correlation of data. The results indicate that of the 139 fish species 
available for extractive fishing in the state, only 6% are used for gastronomic 
purposes by the restaurants surveyed. Also, among the eleven types of cooking 
methods used by the restaurants visited, two were more commonly cited: frying and 
grilling (usually on a hotplate or griddle). These were the two most common cooking 
methods both for the fish most frequently prepared, and for those not so frequently 
offered on the menus. It was also found that only 16% of the head chefs were 
graduates of gastronomy courses, and only 6% of the assistant chefs were qualified 
in this area. 

 

KEYWORDS: Fish. Restaurant. Cooking methods. Gastronomy. Santa Catarina 
Coastland. Professional Qualification. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

 Conforme dados apresentados pelo Ministério do Turismo (MTUR), no ano de 

2009 o Brasil recebeu 4.802.217 milhões de turistas. Entre os que visitaram o país 

em 2009, 46,1% declararam como principal motivo da viagem o lazer, enquanto 

23,3% vieram a negócios, eventos e convenções, e 30,6% por outros motivos. Cabe 

notar que a maioria dos que visitaram o país a lazer (60,2%) foram motivados pelo 

turismo de sol e praia, seguidos por natureza, ecoturismo ou aventura (26,9%), 

cultura (8,5%) e outros motivos (4,4%). Nesse sentido, certamente o litoral de Santa 

Catarina pode ser considerado um destino com perfil e características adequadas 

aos anseios dos turistas que procuraram o Brasil a lazer. Prova disso, destaca-se a 

colocação do município de Florianópolis como o terceiro destino mais procurado no 

país, com 19,3% das preferências dos turistas que elegeram o lazer como motivo 

principal da viagem. (MTUR/FIPE, 2010). Todavia, há diversos municípios litorâneos 

que podem ser desfrutados pelos visitantes: 

 

Figura 1 – Municípios do litoral de Santa Catarina. 

 
Fonte: Elaborado por Geóg. Renata I. Dizzioni (2012). 
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 Segundo Cruz e Borges (2006, p. 274) “um dos fatores mais importantes para 

a existência do turismo está relacionado com a hospitalidade, que tem papel 

fundamental na atividade do turismo.” Nesse sentido, entende-se que os 

restaurantes, por se caracterizarem como serviços turísticos, têm fundamental 

importância no acolhimento ao turista, na hospitalidade oferecida, bem como na 

oferta de produtos locais. Cruz e Borges (2006, p. 274) ressaltam que é a 

“hospitalidade que viabiliza a permanência dos turistas na localidade visitada, 

atendendo às suas necessidades e permitindo a expansão da atividade turística.” 

Semelhantemente, Kivela e Crotts (2005, p. 51) afirmam que “a gastronomia está 

intrinsecamente ligada ao destino e à imagem do destino”. Além disso, conforme 

salienta Krause (2007), os turistas costumam estar atentos aos detalhes e 

profissionalismo na hora de selecionar um restaurante e optam, em geral, pela 

melhor oferta. Assim, um restaurante que deseja proporcionar experiências 

significativas de degustação aos seus clientes deve procurar ofertar pratos com 

características mais experienciais que utilitárias. (TEIXEIRA; BARBOSA, 2008).  

O peixe é uma das matérias-primas da gastronomia de Santa Catarina. Esse 

alimento é consumido pelos turistas e pela população local. Atualmente, percebe-se 

o incentivo, por meio de órgãos públicos, da utilização do pescado catarinense a fim 

de viabilizar economicamente a produção pesqueira do Estado. Pode-se 

compreender tal prática por meio de campanhas como a “Semana do Peixe”, 

promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). A campanha envolve 

alocação de pontos de distribuição e de venda de peixes a clientes e restaurantes. 

De acordo com o MPA o peixe é um alimento muito importante na mesa da 

população e seu consumo vem crescendo gradativamente. Em pesquisa realizada 

em 2009, o ministério identificou que o Consumo Per Capita Aparente – dado que é 

aferido através do levantamento da produção nacional incluindo as importações e 

excluindo as exportações, sendo o volume dividido pela população total, foi de 9,03 

Kg/hab/ano. Esse consumo de, 9,03 Kg/hab./ano, está concentrado em pouco mais 

de 22 milhões de brasileiros, o que corresponde aproximadamente a 10% da 

população. Ainda assim esse dado indica um crescimento de 8% em relação ao ano 

anterior. Nesse sentido, o MPA pretende melhorar as estratégias de distribuição do 

peixe. (MPA, 2010). Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

recomendação mínima é 12 Kg/hab./ano. (MPA, 2010).  



16 

 

 

A pesca é uma atividade de importância econômica para o Brasil. Em 2009 a 

produção total de pescados, proveniente da pesca extrativista, alcançou a 

quantidade de 825 mil toneladas, sendo que em relação exclusivamente à pesca 

marinha1, foco dessa dissertação, foram capturadas 586 mil toneladas. Além disso, o 

crescimento da produção da pesca marinha entre os anos de 2007 e 2009 foi de 

5,4%. (UNIVALI/CTTMar, 2010).     

 Considerando o reconhecimento da importância do setor, o país passa pela 

implantação gradual de uma política de Estado que se expressa no fortalecimento 

da pesca. Nesse contexto, em 2009, no dia 29 de junho, Dia do Pescador, foi criado 

o Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil (MPA), pela sanção da Lei nº 

11.958/2009. A criação do Ministério foi resultado de um esforço conjunto entre 

poder público e sociedade civil. O marco inicial, no entanto, se deu no dia 1º de 

janeiro de 2003, quando o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 103 (hoje 

Lei nº 10.683) que criava a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca (SEAP/PR). 

O órgão federal, ligado à Presidência da República, ficou responsável por fomentar e 

desenvolver políticas voltadas ao setor pesqueiro no conjunto de seus anseios. 

(MPA, 2011). A implantação do MPA teve caráter fundamental na garantia da 

continuidade das políticas de incentivo à pesca.  

 De acordo com o ex-ministro do MPA Sr. Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, em 

entrevista concedida em 2011 ao jornal “O DIA”, o setor da pesca no Brasil tem 

grande potencial. Para o ministro “havendo planejamento, investimento e trabalho 

podemos nos tornar um dos maiores produtores e consumidores de pescado do 

mundo.” (MPA, 2011). Por consequência, o ministro sugeriu que essa situação será 

conveniente para o país e para os brasileiros que vivem da pesca.  

 Na economia catarinense, a pesca também desempenha papel importante. O 

estado é o maior produtor de pescado do país. A atividade pesqueira marinha ocorre 

ao longo do litoral catarinense com cerca de 560 quilômetros de extensão. Com 

relação à produção, tem-se conhecimento de que a pesca no litoral do Estado é 

baseada na captura de diversas espécies de peixes, em diferentes tipos de 

embarcações e utilizando diversificados métodos de pesca. Em pesquisa realizada 

pela Epagri/Cepa (2010), a produção catarinense em 2009 foi de 158 mil toneladas.  

                                                           
1
 Pesca marinha é aquela praticada no mar, sendo que há também a pesca continental que abrange 

rios, lagos e lagoas. 
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 Itajaí é uma das cidades catarinenses que mais se destaca pela atividade 

pesqueira. Segundo dados do boletim estatístico da pesca industrial de Santa 

Catarina, em 2008 o município foi responsável pelo desembarque de 74 milhões de 

quilos de pescado. Esse montante é equivalente a 55,4% da produção pesqueira 

industrial catarinense. Cabe ressaltar também que, em seguida encontram-se 

Navegantes com 29,2% e Porto Belo com 6,6% da produção pesqueira industrial do 

Estado. (SEBRAE, 2010). Um dos motivos que podem caracterizar a predominância 

do município de Itajaí em relação à pesca é o fato do município ser um centro da 

pesca industrial que atua com barcos munidos de equipamentos de ponta. Além 

disso, é cidade portuária, localizada na Foz do Rio Itajaí Açú, às margens do 

Oceano Atlântico e conta com estrutura para atracação dos barcos pesqueiros. 

Outro ponto a ser considerado é a presença das maiores indústrias do setor 

pesqueiro no Vale do Itajaí. Como por exemplo, a produção de enlatados – sardinha 

e atum – que, só em Itajaí e Navegantes – cidade vizinha – são produzidos mais de 

um milhão de enlatados por dia. Aliado a essas informações está o fato do município 

contar com um importante sindicato patronal da pesca, o Sindipi que é o mais 

expressivo no Brasil. Itajaí também oferece infraestrutura que compreende 

estaleiros, fornecedores de combustível, gelo, insumos como: redes, cabos, 

equipamentos eletrônicos e demais itens de aplicação na pesca. Conta ainda, com 

um mercado público de peixe, onde se pode comprar o produto advindo da pesca. 

Além disso, vale destacar que a cidade de Itajaí localiza-se às margens de uma 

importante rodovia brasileira (BR 101), fato conveniente na distribuição da produção 

pesqueira. 

 

1.2 O peixe como ingrediente gastronômico  

 

 Considerando as informações e dados, apresentados espera-se que os 

peixes capturados na costa do estado sejam um dos ingredientes indispensáveis 

nos cardápios dos restaurantes litorâneos. Isso posto, acredita-se que o turista 

possa ser beneficiado com a oferta de peixes locais em restaurantes, por ter a 

possibilidade de experimentar produtos que possivelmente em outras localidades 

não provaria com as mesmas condições a não ser desta em que está visitando. Na 

percepção de Araújo et al. (2005, p. 49) “a alimentação revela origens, civilidade, 

comportamentos, culturas, transmitidos coletivamente e característicos de uma 
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sociedade”. Sendo assim, sugere-se que os peixes capturados no litoral catarinense 

possam ter essa representatividade perante os turistas que venham a consumi-lo. 

Cardozo (2006, p.149) contribui afirmando que: 

 

[...] colocar a gastronomia em evidência em experiências turísticas, seria 

também preencher essa vivência com sabor e aroma, que tornariam o 

produto turístico único, permeando as lembranças do visitante sobre tão 

peculiar ponto de cultura de localidades visitadas. 

 

Uma região que marca sua identidade local através da matéria-prima pode 

ser conhecida por sua produção culinária. No entendimento de Carneiro (2003, p. 

124): “o sabor diferenciado de cada alimento é o que caracteriza os diferentes povos 

e as diferentes épocas de uma mesma cultura”. Essa distinção de sabores contribui 

para a não homogenização da gastronomia. Ou seja, é o peixe da região aliado aos 

métodos de cocção locais que cumprem o importante papel de difusor do sabor 

local. 

Esse sabor local é significante quando se pensa em propagar a gastronomia 

de uma região. Sendo que, os brasileiros urbanos, cosmopolitas, provavelmente 

pouco entendem de peixes, dificilmente distinguem os diversos tipos, e 

possivelmente desconhecem as maneiras mais adequadas de cocção de cada 

espécie, como destacou Bolaffi (2000).  

Nesse contexto, Santa Catarina é privilegiada por ter uma grande variedade 

de peixes, pois, são 139 espécies identificadas. (UNIVALI/CTTMar, 2010). Com isso, 

pode oferecer ao turista degustações gastronômicas exclusivas, além de 

proporcionar o “efeito de surpresa, à novidade, ao exotismo, tanto nas matérias-

primas quanto em sua preparação”, conforme salientado por Pitte (1993, p. 18). 

Assim, por consequência, as experiências em relação à alimentação adquiridas 

pelos turistas quando em viagem ao estado catarinense podem ser um divulgador 

dessa região. Dentro desse contexto, o tipo de peixe que é ofertado nos cardápios 

dos restaurantes, a sua procedência, seu método de cocção, além da elaboração do 

cardápio, são pontos a ser ponderados em restaurantes do litoral catarinense. 

Para essa dissertação destaca-se o peixe como matéria-prima principal a ser 

estudada. Para tanto, ampara-se em Atala e Chagas (2007) que ressaltam que os 

produtos vindos do mar são os melhores, do ponto de vista gastronômico. Contudo, 

“gastronomia não é simplesmente cozinhar. É levar o ingrediente ao seu melhor 
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momento. Para isso é fundamental conhecer profundamente o ingrediente usado”. 

(ATALA; CHAGAS, 2007, p. 78). 

A valorização da cozinha e ingredientes regionais é algo que estimula e 

incentiva a manutenção de técnicas e receitas locais, bem como a estima pela 

gastronomia local. Os franceses, precursores da gastronomia ocidental, apreciam 

esse método e aplicam-no em seu país. Tal fato reflete nos dados obtidos em 

pesquisa aplicada nos anos de 1970, em que foi identificado que 84% dos franceses 

julgam que a cozinha francesa é a melhor do mundo. (PITTE, 1993). 

Parte dos turistas quando visitam nosso litoral, buscam fazer suas refeições à 

base de peixes e frutos do mar. Nesse sentido, considera-se a gastronomia, 

segundo Cunha (2001), como um componente importante da oferta de um destino 

turístico, pois os turistas necessitam se alimentar. Sendo assim, algumas razões 

podem justificar a procura por peixes pelos turistas: a) a existência de 

estabelecimentos que oferecem essa matéria-prima; b) o anseio por conhecer a 

gastronomia local e c) a procura por um ingrediente relacionado ao espaço 

geográfico visitado. Outra razão ainda pode ser por considerarem que “os peixes 

pertencem à parte mais incrível da cozinha, não apenas pelas sutilezas de sabor, 

mas pela diversidade de espécies existentes no mar” (ATALA; CHAGAS, 2007, p. 

73). Para tanto, se torna essencial conhecer os peixes capturados em Santa 

Catarina, além das possibilidades na sua preparação. 

 Através do levantamento de publicações internacionais, encontrou-se 

investigações sobre peixes em diversos setores, como: Biociência (IWAHASHI; 

KITAGAWA; KISHI, 2007); nutricionais (PINO; CEDIEL; HIRSCH, 2009), 

(VALENZUELA; SANHUEZA, 2009), (OLIVARES, 2005), (VALENZUELA, 2005); 

história (COUYOUMDJIAN, 2009); marketing de produtos alimentícios 

(VANHONACKER; PIENIAK; VERBEKE, 2010), (BOUGHANMI; Al-MUSALAMI; AL-

OUFI; ZAIBET, 2007); processamento de alimentos (OYELESE; ODUBAYO, 2010), 

(XIA; LI; MA, 2010), (YESUDHASON et al.2009); gerenciamento costeiro (ASWANI; 

FURUSAWA, 2007), (RUDDLE; SEGI, 2006) e psicologia ocupacional e 

organizacional (FOWLER; ETCHEGARY, 2008). 

 Já o levantamento de publicações nacionais demonstra que os estudos de 

peixes foram realizados nos seguintes setores: microbiologia: (SCORZA, et al., 

2010), (SOUZA et al., 2008), (SANTOS, R. N, 2005); Zoologia (DONATTI; FANTA, 

2007), (LUCENA; GAMA, 2007), (SOUZA, L.; CHELLAPPA; GURGEL, 2007), 



20 

 

 

(KASPER; SALVI; GRILLO, 2004); Ciência e Tecnologia da Alimentação (MORENO; 

CARBALLO; BORDERÍAS, 2011), (POFFO; CASTRO DA SILVA, 2011), (SILVA, A., 

et al., 2011), (GODOY, et al., 2010), (TENUTA FILHO; MACEDO; FAVARO, 2010), 

(MARTINIANO, et al., 2008), (SOARES, et al., 1998); Biologia (ARENZON; PERET; 

BOHRER, 2001), (SEVERI; RANTIN; FERNANDES, 2000), (GASPARINI; TEIXEIRA, 

1999) e Química (BARROS SANTOS, et al., 2009), (CRUZ LIMA, et al., 2007). Ao 

observar o atual estado da arte, percebe-se uma lacuna em aberto em publicações 

sobre peixes na atividade turística e na gastronomia, o que ressalta a relevância 

deste estudo, destacando o caráter pioneiro da investigação. 

 Este trabalho está pautado na seguinte pergunta de pesquisa: Os 

restaurantes do litoral catarinense oferecem em seus cardápios variedades de 

produções gastronômicas com peixes locais? E ainda: Os cozinheiros contratados 

pelos restaurantes do litoral catarinense são capacitados para a função que 

exercem? 

 No estudo de caráter exploratório, de abordagem qualitativa com o uso de 

ferramentas e dados quantitativos, utilizou-se de entrevistas estruturadas com 

perguntas fechadas que foram aplicadas in loco pelo entrevistador. 

 A população estudada corresponde a 173 restaurantes distribuídos por 21 

municípios situados no litoral do estado de Santa Catarina. Dessa população, 152 

restaurantes estavam em funcionamento e se dispuseram a responder a entrevista. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Analisar o aproveitamento gastronômico de peixes nos cardápios oferecidos 

pelos restaurantes dos municípios do litoral catarinense. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os peixes capturados no litoral catarinense e a produção pesqueira. 

b) Identificar a variedade de peixes e os métodos de cocção utilizados pelos 

restaurantes. 

c) Relacionar as variedades de peixes capturados no litoral catarinense com as 
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variedades de métodos de cocção ofertadas nos restaurantes dessa região. 

d) Relacionar o perfil de qualificação técnica dos cozinheiros com a variedade de 

peixes e métodos de cocção presente nos cardápios. 

 

1.4 Justificativa 

 

 Este trabalho justifica-se por Santa Catarina ter vasto domínio na pesca 

extrativa de espécies marinhas. O estado vem ao longo dos anos se consolidando 

como o maior produtor nacional de pescados. (ANDRADE, 1998; EPAGRI/CEPA, 

2010; MPA, 2010). Nesse contexto, elegeu-se o uso gastronômico do peixe em 

restaurantes do litoral catarinense como objeto de estudo dessa dissertação. 

Entretanto, procurou-se vincular as informações, bem como os dados coletados 

sobre peixes, com a aplicação desse ingrediente em restaurantes. Aliado a esses 

fatores, está a identificação dos restaurantes, em que, selecionou-se os que se 

encontram no litoral catarinense, pois, certamente, esta é uma região procurada por 

turistas. 

 A relevância deste projeto reside em contribuir para a ampliação do 

entendimento da dinâmica do aproveitamento de peixes em restaurantes do litoral 

catarinense. Compreender a conjuntura dos cardápios dos restaurantes 

estabelecidos no litoral catarinense, pertencentes às categorias de peixes e frutos do 

mar é necessário para poder elaborar um diagnóstico da situação, gerando assim, 

expectativas de favorecer o processo, procurando contemplar tanto os restaurantes 

quanto os turistas, além dos envolvidos diretamente no processo de pesca, 

distribuição e consumo de peixes.  

 Nesse sentido, considera-se que a gastronomia pode estabelecer-se como 

importante atrativo turístico-cultural de um local ou região. (GÂNDARA, 2009; 

GIMENES, 2011; HENRIQUES; CUSTÓDIO, 2010). É importante que os 

restaurantes ofereçam ingredientes locais, pois, conforme salientam Correia et al. 

(2008), a capacidade da gastronomia influenciar o turista na escolha de um destino 

vem sendo discutida e estudada. Assim, o aproveitamento gastronômico de peixes 

capturados na costa catarinense é fundamental para proporcionar experiências 

exclusivas aos turistas que visitam o litoral catarinense. Portanto, a oferta de pratos 

característicos de uma região geralmente atinge um tipo de turista que procura a 

localidade com esse intuito. (HENRIQUES; CUSTÓDIO, 2010).  
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 Além desses fatos, considerando também o ponto de vista econômico Oliveira 

(2007) corrobora afirmando que o turismo abarca inúmeras relações que envolvem 

infra-estrutura, hospedagem, alimentos e bebidas, planejamento, dentre outros, que 

se adéquam tanto ao atrativo, quanto à demanda e à oferta do destino turístico. A 

autora afirma ainda que essa conjuntura “em maior ou menor escala é capaz de 

dinamizar a economia local”. (OLIVEIRA, 2007, p.23). 

 Outro ponto importante, que justifica este trabalho, reside na necessidade de 

informações por parte dos serviços turísticos atuantes no setor da restauração. Tais 

serviços carecem de dados e identificações de alternativas, além de novas 

propostas que possam ser implementadas em suas atividades, e, portanto, o 

incentivo da oferta de produções gastronômicas que utilizem peixes provenientes da 

costa catarinense pode tornar a gastronomia do litoral desse Estado, um atrativo 

turístico local. Nesse sentido, este estudo pode contribuir para o aprimoramento 

desse equipamento turístico. Aliado a isso, a profissionalização e a difusão de 

conhecimentos tem chance de se consolidar, favorecendo esse setor econômico. 

 Ao identificar os tipos de peixes que são aproveitados em restaurantes de 

determinadas localidades, o trabalho permite avaliar a diversidade tanto de matéria-

prima quanto de métodos de cocção empregados nos cardápios. Além disso, os 

resultados do estudo podem servir de orientação para investimentos em qualificação 

profissional para trabalhadores na área da gastronomia, sendo os restaurantes 

potenciais absorvedores de mão-de-obra. 

 Por fim, identificar as potencialidades e limitações dos cardápios dos 

restaurantes contribui também, além da análise das questões de oferta de peixes, 

das análises que podem contribuir no aprimoramento dos profissionais da área de 

gastronomia. 

 Tomando-se como ponto de partida as considerações apresentadas nos 

parágrafos anteriores, o tema central “Aproveitamento gastronômico de pescados 

oceânicos de ocorrência local em cardápios de restaurantes no litoral de Santa 

Catarina”, justifica-se por possuir caráter pioneiro à medida que se constata a 

existência de uma lacuna quanto a publicações sobre o aproveitamento 

gastronômico de peixes capturados em determinada região, nos restaurantes da 

mesma localidade, voltadas ao turismo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  A pesca, o turismo e os restaurantes 

 

 Neste capítulo apresentam-se o conceito de pesca industrial, de pesca 

artesanal, as espécies de peixes presentes no litoral catarinense, sua importância 

econômica, além de sua relação com os restaurantes. O capítulo traz também o 

conceito de turismo e faz a ligação dessa atividade com a gastronomia. Além disso, 

conceitua restaurantes, sua ligação com um destino turístico e suas tipologias. 

 

2.1.1 A Pesca no Mundo e no Brasil 

 

 A pesca é atividade exploratória produtiva em que se obtêm a matéria-prima 

apropriando-se dos recursos naturais pesqueiros. (CARDOSO, 2001). A pesca pode 

ocorrer em alto mar ou perto da costa. Os ambientes costeiros e oceânicos 

concentram uma grande variedade de recursos renováveis, além da maior parte da 

biodiversidade disponível no planeta. (ISAAC. et al., 2006; COSTA; OLAVO; 

MARTINS, 2007). O Brasil figura atualmente em 25º lugar na captura mundial de 

pescados. (EPAGRI/CEPA, 2010). A produção total da pesca nacional cresceu 

5,36% entre 2007 e 2009, passando de 783 toneladas para 825 toneladas. 

(EPAGRI/CEPA, 2010). As nove espécies mais produzidas no Brasil no período de 

2008 e 2009: sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), corvina (Micropogonias 

furnieri), bonito-listrado (Katsuwonus pelamis), tainha (Mugil curema; M. platanus), 

pescada-amarela (Cynoscion acoupa), sardinha, sardinha-lage (Opisthonema 

oglinum), pescadinha-real (Macrodon ancylodon) e castanha (Umbrina canosai) 

representam praticamente metade (47%) do total de peixes produzidos pelo país, 

segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura. (MPA, 2010). A pesca 

brasileira está baseada na captura de peixes da zona costeira – larga faixa, que 

inclui o litoral emerso, águas estuarinas e o domínio das águas marinhas de largura 

variável, conforme a extensão da plataforma continental2. (ISAAC et al., 2006).  A 

plataforma continental se estende por mais de 8.500 km, e é nela que cerca de 70% 

da população do país está concentrada. (ISAAC et al., 2006).  

                                                           
2
 A plataforma continental representa a extensão submersa dos continentes, sendo região plana, é 

delimitada desde a linha de praia até o local em que se inicia o talude continental. 
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 Ao longo do seu extenso litoral, o Brasil apresenta características específicas 

relacionadas às atividades pesqueiras. Na região Norte, predomina a pesca em 

pequena escala. (ISAAC et.al., 2006). O litoral do nordeste apresenta um potencial 

pesqueiro relativamente baixo, mas constituído por recursos de alto valor 

econômico, como a lagosta. Isaac et.al. (2006) contribuem ainda destacando que 

nessa região, a pesca de pequena escala prevalece e que são os moradores de 

pequenas comunidades e vilarejos que a praticam.  

 No litoral Sudeste-Sul, entre os cabos de São Tomé, no Estado do Rio de 

Janeiro e o Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, a pesca é abundante, 

destacando-se a sardinha e a anchovíta. (ISAAC et.al., 2006). A região costeira do 

extremo sul do Brasil pode ser considerada farta em recursos pesqueiros durante o 

inverno e a primavera devido ao aporte de nutrientes de origem terrígena, oriundos 

do Rio da Prata e Lagoa dos Patos. Nessa região, durante o verão, a penetração 

subsuperficial e de ressurgências pontuais de águas frias favorecem ao 

desenvolvimento de elevada biomassa de pequenos peixes pelágicos3. Como 

salientaram Isaac et.al. (2006), vale destacar que no litoral Sudeste-Sul a pesca em 

plataforma é predominantemente industrial. Apesar disso, nessa região coexiste a 

pesca costeira de pequena escala. 

 Diferentemente da pecuária, em que se obtém a matéria-prima da criação e 

domesticação de animais, na atividade pesqueira, salvo as circunstâncias em que o 

peixe é proveniente da aquicultura, os produtores extraem os recursos diretamente 

da natureza. De acordo com Cardoso (2001, p. 23): “a natureza é o objeto de 

trabalho do pescador”. Em função disso, a atividade extrativista tem sido controlada 

em boa parte do planeta como tentativa de evitar possíveis desastres ecológicos. Na 

natureza, a reposição dos estoques depende de ações conscientes dos pescadores 

como, por exemplo, o respeito à época do defeso. De acordo com Resende (2003), 

esse período consiste na proibição de pesca relacionada à cada espécie, sendo que 

sua finalidade é a de possibilitar a reprodução dos peixes e repor/renovar os 

recursos pescáveis para os anos seguintes. Isaac et al. (2006, p.181 e 185): alertam 

que “no mundo, a intensa exploração tem conduzido, nas últimas décadas, a uma 

situação de crise da atividade pesqueira”. O autor afirma que “a pesca gera grande 

                                                           
3
 Peixes da zona pelágica, sou seja mar aberto. O domínio pelágico abrange as águas que cobrem a 

plataforma continental e o alto mar. Fazem parte deste grupo as espécies de peixes que vivem em 
cardumes, como as sardinhas, anchovas e atuns (UNIVALI/CTTMar, 2011). 
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impacto negativo sobre os ecossistemas costeiros”. Além disso, a sobrepesca, que é 

a retirada acima das quotas estabelecidas pelos órgãos ambientais para garantir a 

manutenção dos estoques pesqueiros, bem como a pesca predatória de algumas 

espécies, levam à ameaça de extinção. (CARDOSO, 2001; COSTA; OLAVO; 

MARTINS, 2007; HAIMOVICI; KLIPPEL, 1999; RIAL; GODIO, 2006; SILVA, 2010).  

 Assim, por consequência da pesca predatória e a sobrepesca, a comunidade 

internacional organizou-se com intuito de unir esforços e pactuar normas para a 

conservação e exploração racional das regiões costeiras, mares e oceanos, 

plataformas continentais e grandes fundos marinhos. Dessa organização surgiu a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Capítulo 17 da Agenda 21 

(Proteção dos Oceanos, de Todos os Tipos de Mares e das Zonas Costeiras, e 

Proteção, Uso Racional e Desenvolvimento de seus Recursos Vivos), bem como a 

Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. (COSTA; OLAVO; MARTINS, 

2007). 

 O Brasil tem participado ativamente da elaboração dos instrumentos de 

proteção mencionados em parágrafo anterior, demonstrando grande interesse e 

preocupação em relação aos peixes. Neste contexto, vale observar que a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), ratificada por mais 

de 100 países, é um dos maiores empreendimentos da história normativa das 

relações internacionais. (COSTA; OLAVO; MARTINS, 2007). Esse acordo dispõe 

sobre os usos dos espaços marítimos e oceânicos, que ocupam mais de 70% da 

superfície do planeta. A CNUDM também demanda compromissos relacionados aos 

recursos vivos, considerando os estoques pesqueiros e os demais recursos vivos 

marinhos. Na convenção está estabelecido que o procedimento de avaliação do 

potencial sustentável dos recursos pesqueiros deve ser um ato frequente, usando 

como base os dados científicos disponíveis, e medidas apropriadas de conservação 

e gestão da produção. O principal motivo de tal controle é o de assegurar que tais 

recursos não sejam ameaçados por um excesso de captura ou coleta. (COSTA; 

OLAVO; MARTINS, 2007). O Brasil assinou a CNUDM em 1982 e a ratificou em 

1988, além de ter incorporado seus conceitos sobre os espaços marítimos à 

Constituição Federal de 1988. (COSTA; OLAVO; MARTINS, 2007). Assim, em 

termos legais, o país busca se adequar a normas internacionais de manejo, com o 

intuito de preservar os recursos pesqueiros. 
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 Analisando a balança econômica, em termos de exportação, o MPA (2010) 

aponta que, a movimentação de pescado brasileiro somou em 2009 US$ 169 

milhões. Considerando a venda por categoria de produtos, em 2009, as exportações 

de peixes brasileiros somaram 27% do total em peixes congelados4 e 13% em 

peixes frescos5. Os outros 49% do total advêm da comercialização de crustáceos6. 

Por sua vez, os filés frescos7 e os peixes secos8 exportados representaram apenas 

4% nas vendas totais brasileiras. Os 7% restantes correspondem aos moluscos9 e 

peixes ornamentais (Figura 2). 

 
Figura 2 – Valores da exportação do pescado brasileiro em 2009 

 
Fonte: Elaborado pela autora, baseando-se em dados do MPA (2010). 

 

 Analisando a figura percebe-se que os peixes – congelados, frescos, secos e 

filés frescos – têm expressão significativa nas exportações, pois, as categorias 

apresentadas representam 44% nesse tipo de comercialização dos pescados 

brasileiros. 

                                                           
4
 Peixes congelados: peixes que foram importados congelados à partir de sua origem. Sendo essa a 

forma de conservação dessa matéria-prima. 
5
 Peixes frescos: peixes que foram importados frescos à partir de sua origem. Sendo que não 

sofreram nenhuma técnica de conservação além da manutenção da temperatura adequada para 
mantê-los frescos. 
6
 Crustáceos: É um ser marinho. Exemplos de crustáceos: Camarão, lagosta, siri, caranguejo. 

7
 Filés frescos: tipo de corte aplicado ao peixe. Sendo que não sofreram nenhuma técnica de 

conservação além da manutenção da temperatura adequada para mantê-los frescos. 
8
 Secos: peixes que foram importados secos à partir de sua origem. Sendo essa a forma de 

conservação dessa matéria-prima. 
9
 Moluscos: são animais de corpo mole, mas a maioria deles possui uma concha que protege o corpo. 

Nesse grupo, encontra-se o caracol, o marisco e a ostra. Há também os que apresentam a concha 
interna e reduzida, como a lula, e os que não têm concha, como o polvo e a lesma. 
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 Analisando o destino das exportações, vale colocar que os principais países 

importadores são os Estados Unidos, que em 2009, em valores absolutos, 

respondeu por US$ 71 milhões do total comercializado no exterior. Em seguida, 

encontram-se a França, com US$ 28 milhões e a Espanha, com US$ 13 milhões: 

 
Figura 3 – Destino das exportações de pescados brasileiros em 2009. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, baseando-se em dados do MPA (2010). 

 

 A figura 3 mostra que o destino de 49% dos pescados brasileiros são os 

Estados Unidos. Enquanto a França consome 19,45% e a Espanha 9% do total de 

pescados exportados pelo Brasil.  

 Por outro lado, nas importações, o MPA (2010) afirma que se destacaram, em 

termos financeiros, as compras de peixes congelados, com US$ 318 milhões, 

representando 47% do total, seguido de peixes secos, com US$ 214 milhões (32%), 

e de US$ 144 milhões em peixes frescos, (21%): 

 
Figura 4 – Valores da importação de pescados pelo mercado Brasileiro em 2009. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, baseando-se em dados do MPA (2010). 



28 

 

 

 Analisando a figura percebe-se que o maior volume de importações está 

direcionado para os peixes congelados, secos ou frescos. Quanto aos principais 

mercados fornecedores de pescado ao Brasil tem-se: a Noruega, Portugal, a China, 

a Espanha, o Chile e a Argentina. Contudo, o Chile é o maior fornecedor sendo o 

salmão o principal produto de exportação daquele país. Vale ressaltar que os 

salmões importados pelo mercado brasileiro têm sua origem majoritariamente 

Chilena. A Noruega é o maior exportador de bacalhau, com US$ 153 milhões 

relativos a importações pelo Brasil, o equivalente a 28 mil toneladas do volume de 

bacalhau em 2009. Portugal vem em seguida, com US$ 37 milhões, totalizando 5 mil 

toneladas. (MPA, 2010). 

 Por fim, é relevante informar que o Consumo Per Capita Aparente – dado que 

é aferido através do levantamento da produção nacional incluindo as importações e 

excluindo as exportações, sendo o volume total dividido pela população – de 

pescado no país, em 2009, foi de 9,03 Kg/hab/ano, com crescimento de 8% em 

relação ao ano anterior. Desse total, 69,4% do pescado consumido no país é 

capturado no litoral brasileiro. 

 

2.1.2 Pesca Industrial em Santa Catarina 

  

 A pesca industrial de Santa Catarina abrange as regiões costeiras e as 

regiões oceânicas profundas, sendo realizada por embarcações de maior tamanho, 

autonomia de navegação e tecnologia em comparação à pesca artesanal. 

(ANDRADE, 1998). Santa Catarina vem ao longo dos anos se consolidando como o 

Estado de maior produção nacional de pescados. (ANDRADE, 1998; 

EPAGRI/CEPA, 2010; MPA, 2010). Dados da Epagri/Cepa, (2010) destacam que a 

produção da pesca industrial catarinense em 2009 foi de 158 mil toneladas, com 

crescimento de 5,24% sobre 2007. Aliado a este fator está o impacto econômico que 

a pesca exerce sobre a economia catarinense devido à existência de importantes 

frotas industriais. Tais frotas “possuem cadeias produtivas registradas e 

contabilizadas mais facilmente pelos órgãos oficiais,” como salientam Isaac et al. 

(2006, p. 185). Nesse sentido, Pezzuto (2005) afirma que entre os anos de1991 e 

2005 a produção desembarcada em Itajaí representou, em média, 55% da produção 

brasileira. 
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 Outro fator a se destacar sobre a pesca industrial catarinense é o fato de 

famílias dependerem da atividade. Contabiliza-se que cerca de 40 mil catarinenses 

estão envolvidos direta e profissionalmente com a pesca. (Epagri/Cepa, 2010). 

Nesse contingente, encontram-se pessoas ligadas à indústria e à pesca artesanal e 

estima-se que 150 mil pessoas sejam beneficiadas de alguma maneira pela 

atividade. (EPAGRI/CEPA, 2010). Vale salientar que 15 mil pessoas (pescadores e 

funcionários) estão vinculadas à pesca industrial e estão alocados em cerca de 50 

indústrias distribuídas pelo litoral do Estado. (EPAGRI/CEPA, 2010). A mesma fonte 

revela ainda que os produtos da pesca industrial são distribuídos pelo território 

nacional e também se destinam à exportação. 

 O Boletim da Estatística da Pesca Industrial (UNIVALI/CTTMar, 2010) afirma 

que ao longo da primeira década de 2000, a produção pesqueira de Santa Catarina 

foi controlada em 83 pontos distintos de descarga. Tais locais foram visitados mais 

de 92.000 vezes no período, sendo que em cerca de 14.600 vezes as visitas foram 

efetivadas, ou seja, houve o recolhimento de algum tipo de documento com 

informações estatísticas. (UNIVALI/CTTMar, 2010). O Boletim informa também que 

ao longo da citada década, os desembarques controlados das diversas frotas 

pesqueiras industriais que operaram nos portos catarinenses somaram 1.135.997 t. 

No decorrer dos anos, essa produção mostrou uma tendência crescente, embora 

com oscilações. (UNIVALI/CTTMar, 2010). 

 Em relação às diversas modalidades de pesca, o boletim conclui que algumas 

deixaram de operar entre os anos de 2000 e 2009, sendo que outras permaneceram 

durante o período, entre elas as frotas de arrasto duplo e de parelha, cerco, emalhe 

e espinhel de fundo, espinhel de superfície e vara com isca-viva, embora, tais 

modalidades apresentem variações significativas nos volumes capturados. 

(UNIVALI/CTTMar, 2010).  

 Com o intuito de identificar e conhecer os peixes que são capturados no litoral 

catarinense apresenta-se a tabela 1. 
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 Tabela 1 – Peixes capturados pela pesca industrial no litoral catarinense.  
Continua. 

ITEM ESPÉCIES 
NOMES VULGARES 

SINONÍMIA ESPÉCIES 
NOMES CIENTÍFICOS 

VALOR TOTAL 
EM KG 

01 Abrótea Bacalhau Urophycis brasiliensis 24.256.092 
02 Abrótea-de-fundo  Urophycis mystacea 20.346.534 
03 Agulhão  - 76.833 
04 Agulhão-azul Agulhão-negro Makaira nigricans 43.868 
05 Agulhão-branco Agulhão-maka Tetrapturus albidus  44.997 
06 Agulhão-vela Bacho Istiophorus platypterus 9.490 
07 Aipim Michole Diplectrum spp.  1.514 
08 Albacora-bandolim Bati Thunnus obesus  814.374 
09 Albacora-branca Tombo Thunnus alalunga  1.713.828 
10 Albacora-lage Kihada Thunnus albacares  8.020.014 
11 Albacorinha  Thunnus atlanticus 16.153 
12 Alfonsino  - 15.470 
13 Anchoita  - 21.971 
14 Atum  - 2.383.942 
15 Bagre  Bagre-bagre 3.137.931 
16 Bagre-bandeira  - 1.500 
17 Baiacu-arara  Lagocephalus laevigatus 8.610 
18 Batata Batata-do-alto Lopholatilus villarii 1.029.219 
19 Batata-da-pedra  Caulolatilus chrysops 644 
20 Betara Papa-terra Menticirrhus spp. 2.956.814 
21 Bonito  - 1.480 
22 Bonito-cachorro Bonito-banana Auxis thazard 3.011.551 
23 Bonito-listrado Gaiado Katsuwonus pelamis 145.325.994 
24 Bonito-pintado   Euthynnus alletteratus 8.440 
25 Borriquete Miraguaia; Piraúna - 52.938 
26 Cabra Cabrinha Prionotus punctatus 35.814.847 
27 Cação-anequim Marracho Isurus oxyrinchus 735.856 
28 Cação-anjo Anjo Squatina spp. 2.863.555 
29 Cação-azul Azul Prionace glauca 5.031.659 
30 Cação-bagre Cação-gato; Ratinho Squalus spp. 364.894 
31 Cação-bico-doce  Galeorhinus galeus 59.610 
32 Cação-bruxa  - 31.172 
33 Cação-cabeça-chata Cação-baia Carcharhinus spp. 195.332 
34 Cação-cola-fina  Cação-roliço Mustelus spp. 86.588 

     

http://siaiacad04.univali.br/?page=conheca_especies_detalhes/cacao-lombo-preto
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 Continuação     

ITEM ESPÉCIES 
NOMES VULGARES 

SINONÍMIA ESPÉCIES 
NOMES CIENTÍFICOS 

VALOR TOTAL 
EM KG 

35 Cação-espada Tubarão-gnomo - 637 
36 Cação-frango Bicudinho - 75 
37 Cação-galhudo Barriga d’água - 6.041 
38 Cação-lombo-preto Cação-seda Carcharhinus falciformis 9.202 
39 Cação-mangona Cação-macho Carcharias taurus 844.363 
40 Cação-martelo  Cambeva  Sphyrna spp. 2.146.624 
41 Cação-rajado Galha-branco-oceânico Carcharhinus longimanus 1.667 
42 Cação-tigre Tintureira  - 1.484 
43 Cações  - 3.009.769 
44 Caçonete   - 3.042.296 
45 Cangoá Canguá  Stellifer rastrifer 30.161 
46 Caranha  Dentão  Lutjanus spp.  73 
47 Carapau Manezinho  Caranx crysus 2.522.539 
48 Carapeba Carapeva  Diapterus rhombeus 85.006 
49 Carapicú Escrivão  Eucinostomus spp. 9.149 
50 Castanha Chora-chora Umbrina canosai 50.839.292 
51 Cavala  Scomberomorus cavalla 5.388 
52 Cavalinha Muzundo  Scomber japonicus 18.874.399 
53 Cherne Xerne Epinephelus spp. 334.549 
54 Cherne-galha-amarela Cherne-amarelo Epinephelus flavolimbatus 7.163 
55 Cherne-poveiro  Polyprion americanus 382.077 
56 Cherne-verdadeiro  Epinephelus niveatus 50.479 
57 Cioba Chiova  Lutjanus spp. 642.368 
58 Congro  - 388.883 
59 Congro-rosa  Genypterus brasiliensis 1.759.961 
60 Corcoroca  Orthopristis ruber 918.976 
61 Corvina Cascote  Micropogonias furnieri 132.701.308 
62 Dourado  Coryphaena hippurus 3.965.010 
63 Emplastro Raia-emplastro Atlantoraja cyclophora 11.281.613 
64 Enchova Anchova  Pomatomus saltatrix 5.714.199 
65 Enguia Congro-preto Conger orbignyanus 408.448 
66 Espada  Trichiurus lepturus 1.832.004 
67 Ferrinho Barbudo  Polymixia lowei 358.595 
68 Galha de cação   - 40.378 
69 Galo Galo-prata Selene spp. 3.036.337 
70 Galo-de-profundidade São-pedro Zenopsis conchifer 401.242 

http://siaiacad04.univali.br/?page=conheca_especies_detalhes/olho-boi
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 Continuação     

ITEM ESPÉCIES 
NOMES VULGARES 

SINONÍMIA ESPÉCIES 
NOMES CIENTÍFICOS 

VALOR TOTAL 
EM KG 

71 Garoupa Garoupa-verdadeira Epinephelus marginatus 105.010 
72 Goete Pescadinha-goete Cynoscion jamaicensis 8.391.225 
73 Gordinho  Peprilus paru 1.596.071 
74 Guaivira Salteira  Oligoplites saurus 609.280 
75 Lanceta  Gempylus serpens; Thyrsitops leptopoides 596 

76 Linguado Linguado-branco Paralichthys spp. 7.288.924 
77 Linguado-areia Linguado-transparente Paralichthys isosceles; P. triocellatus 5.783.374 
78 Linguado-vermelho  Paralichthys orbignyanus 231.107 
79 Machote Cação-galha-preta Carcharhinus spp. 289.515 
80 Mangangá Cabosa  - 155.540 
81 Manjuba Manjuva  Anchoa spp. 5.280 
82 Maria-luiza  Paralonchurus brasiliensis 2.976.600 
83 Maria-mole Pescada-olhuda Cynoscion striatus 27.606.887 
84 Marimbá Pargo-brango Diplodus argenteus argenteus 10.484 
85 Meca Espadarte  Xiphias gladius 2.960.414 
86 Merluza Marmota  Merluccius hubbsi 15.389.937 
87 Merluza-de-cola  - 10.060 
88 Mero  Epinephelus itajara 1.092 
89 Miracéu  Astroscopus sexspinosus 22.271 
90 Mistura   - 30.006.357 
91 Moka Cação-moka - 1.105 
92 Namorado  Pseudopercis numida 122.949 
93 Não Discriminado  - 74.530.901 
94 Olhete Arabaiana Seriola lalandi 189.859 
95 Olho-de-boi Pitangola Seriola dumerili 33.104 
96 Olho-de-cão  Priacanthus arenatus 27.468 
97 Oveva  Lamirus breviceps 24.660 
98 Palombeta  Chloroscombrus chrysurus 23.045.517 
99 Pampo  Trachinotus carolinus 1.266.153 
100 Pampo-malhado  - 198 
101 Papa-moscas Besugo  - 84.666 
102 Pargo-rosa Pargo Pagrus pagrus 327.571 
103 Paru Enxada  Pomacanthus arcuatus 372.726 
104 Peixe-lua Manbo Mola mola 34.752 
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 Conclusão     

ITEM ESPÉCIES 
NOMES VULGARES 

SINONÍMIA ESPÉCIES 
NOMES CIENTÍFICOS 

VALOR TOTAL 
EM KG 

105 Peixe-porco Cangulo Balistes capriscus 2.151.687 
106 Peixe-sapo Rape Lophius gastrophysus 13.374.061 
107 Peixe-tábua Viúva  Parona signata 19.520 
108 Pescada  Cynoscion spp. 4.575.454 
109 Pescada-amarela Pescada-jaguara Cynoscion acoupa 8.396.041 
110 Pescada-bicuda Pescada-dentão Cynoscion microlepidotus 144.355 
111 Pescada-branca  Cynoscion leiarchus 419.363 
112 Pescada-cambucu  Cynoscion virescens 69.864 
113 Pescadinha-real Pescadinha  Macrodon ancylodon 4.345.001 
114 Prego Peixe-óleo Lepidocybium flavobrunneum 217.497 
115 Raia  Atlantoraja cyclophora; A.castelnaui 2.551.752 
116 Raia-bicuda   - 213.336 
117 Raia-viola Arraia-viola Rhinobatos horkelli; R.percellens; 1.877. 692 
118 Raposa Rabudo  Alopias vulpinus; A. supeciliosus 137.229 
119 Resíduos   - 5.617.148 
120 Robalo Robalo-peba Centropomus spp. 90.643 
121 Roncador  Conodon nobilis 90.602 
122 Sarda Serra Scomberomorus maculatus 200 
123 Sardinha-cascuda Sardinha-casca-dura Harengula clupeola 734.540 
124 Sardinha-lage Sardinha-chate Opisthonema oglinum 59.205.367 
125 Sardinha-mole Sardinha-grande - 4.253 
126 Sardinha-verdadeira Charuto  Sardinella brasiliensis 225.328.647 
127 Sargo-de-dente Sargento Archosargus probatocephalus; A. rhomboidalis 3.118 
128 Sarrão Cabrilia Helicolenus dactylopterus dactylopterus 252.943 
130 Serrinha Cavala-pintada Scomberomorus maculatus 70.869 
131 Sororoca  Scomberomorus brasiliensis 37.178 
132 Tainha Parati  Mugil curema; M. platanus 26.789.120 
133 Tira-vira Vira-vira  Percophis brasiliensis 1.566.576 
134 Trilha  Mullus argentinae 1.052.935 
135 Trombeta  - 709 
136 Ubarana Albarana  Elops saurus 3.797 
137 Xarelete Xerelete  Caranx latus  245.281 
138 Xaréu Durão  Caranx hippos  94.883 
139 Xixarro Xixarro-do-lombo-preto Trachurus lathami 3.170.934 

Fonte: elaborado pela autora. Adaptada do Boletim Estatístico da Pesca Industrial de SC; Panorama 2000 - 2009 (UNIVALI/CTTMar, 2010); Lista de 
Espécies UNIVALI/GEP e Lista de Espécies IBAMA.
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 A tabela 1 traz dados relativos às variedades de peixes do litoral catarinense. 

As espécies de peixes são apresentadas com nomes vulgares e científicos. A tabela 

oferece algumas sinonímias que podem auxiliar na identificação do produto, pois 

caracterizam os nomes regionais e populares atribuídos aos peixes. Além disso, são 

informados os valores totais (em kg) das quantidades de pesca de cada espécie 

capturados entre os anos 2000 e 2009. Ao analisar a tabela percebe-se que a 

sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis) foi o peixe mais pescado com 225 

milhões de kg. Em seguida, observa-se o bonito-listrado (Katsuwonus pelamis), com 

145 milhões de kg e a corvina (Micropogonias furnieri) com 133 milhões de kg.  

 Quanto ao tipo de matéria-prima desembarcada pela pesca industrial do 

Estado identifica-se, por meio do Boletim Estatístico, que, em média, os recursos 

demersais10 responderam por 40% da produção pesqueira catarinense, enquanto os 

pelágicos compreenderam 48,8% do total. No entanto, aproximadamente 11,2% da 

produção não puderam ser atribuídas a um ou outro grupo em razão da falta de 

discriminação das espécies. Em síntese, as espécies pelágicas predominaram na 

década analisada – 2000/2009, exceto em 2002, quando a produção demersal 

atingiu 52% do total contra 34% da pelágica. É importante salientar que peixes 

ósseos11 responderam por pelo menos 81,9% da produção total desembarcada em 

Santa Catarina na década de 2000, enquanto peixes cartilaginosos12 atingiram 3,1%. 

(UNIVALI/CTTMar, 2010).   

 As quantidades restantes corresponderam a outras espécies não abordadas 

nesta dissertação, bem como a itens cuja composição não foi determinada. Além 

disso, os peixes ósseos, desde 2003, apresentam crescimento em sua produção, 

atingindo o ponto máximo em 2008. Por outro lado, a produção de peixes 

                                                           
10

 Animais aquáticos que apesar de terem capacidade de natação ativa vivem a maior parte do tempo 

em associação com o substrato, quer em fundos arenosos como os linguados, ou em fundos 
rochosos, como as garoupas (WIKIPÉDIA, 2011). 
11

 Peixes ósseos: Classe dos osteíctes (do grego osteon: osso). Os peixes ósseos são os mais 
abundantes em número de espécies conhecidas, representando cerca de 95% do total dessas 
espécies. O esqueleto é predominantemente ósseo tem a presença de quatro pares de fendas 
branquiais e ausência de espiráculo, sua boca localizada na região anterior e intestino terminado no 
ânus, não há cloaca, em muitas espécies há a presença de uma vesícula chamada bexiga natatória 
ou vesícula gasosa. Disponível em: www.sobiologia.com.br acesso em: 15 jul. 2011. 
12 Peixes cartilaginosos: Os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, vivem principalmente em 
água salgada. Mas algumas espécies de raia vivem em água doce. Entre as características dos 
peixes cartilaginosos, pode-se considerar o esqueleto cartilaginoso é relativamente leve, há a 
presença de cinco pares de fendas branquiais e um orifício chamado espiráculo, por onde entra a 
água e banha as brânquias, sua boca é localizada ventralmente e intestino terminando em uma 
espécie de bolsa chamada cloaca - nela, convergem os dutos finais do sistema digestório, urinário e 
genital. Disponível em: www.sobiologia.com.br acesso em: 15 jul.2011. 

http://www.sobiologia.com.br/
http://www.sobiologia.com.br/
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cartilaginosos mostra-se em franco declínio no Estado, pois, em 2002 representava 

mais de 4,8% do total e em 2009, atingiu somente 1,5% do total da produção. 

(UNIVALI/CTTMar, 2010).  

 A fim de identificar as cidades litorâneas que se destacaram na pesca 

industrial de Santa Catarina pode-se apontar quatro cidades que responderam pela 

maior parte da produção pesqueira na primeira década de 2000: Itajaí 58,9% do 

total, seguida por Navegantes (26,7%), Laguna (9,3%) e Porto Belo (4,9%), 

Florianópolis, tem participação irregular. (UNIVALI/CTTMar, 2010). 

 Nesse contexto, cabe notar que de acordo com o Grupo de Estudos 

Pesqueiros (GEP), as cidades que dispõe de portos pesqueiros no Estado 

catarinense são: Itajaí, Navegantes, Laguna, Porto Belo, Penha, Governador Celso 

Ramos e Florianópolis. Sobre a captura dos peixes, o Boletim Estatístico detectou 

que a frota de arrasto duplo foi a mais numerosa, apresentando uma média de 307 

embarcações em operação por ano, ao longo da década 2000/2009. Por outro lado, 

a frota de emalhe de fundo foi a segunda com maior número de embarcações, 

enquanto a frota de cerco foi a terceira mais abundante, operando nos portos 

catarinenses por ano, em média, com 114 traineiras13. (UNIVALI/CTTMar, 2010). 

 No quadro a seguir são apresentados os tipos de pesca do Estado e suas 

características: 

                                                           
13

 Pequeno barco de pesca, com a popa (parte traseira) reta. 
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Quadro 1 – Tipos de Pesca. Continua. 

TIPO DE PESCA CARACTERÍSTICAS IMAGEM DAS EMBARCAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
    ARRASTO DUPLO  

Nessa modalidade a embarcação utilizada é dotada de tangones que 
permitem o arrasto simultâneo de duas redes cônicas idênticas. Cada 
rede apresenta um par de portas retangulares, que são posicionadas 
junto às suas extremidades anteriores ("asas" ou "mangas") da rede. 
As redes empregadas no Sudeste e Sul do Brasil apresentam tralha 
superior em torno de 20 metros, resultando em uma abertura 
horizontal da boca da rede em torno de 15 metros e abertura vertical 
de até 1,5 metros. As portas pesam de 140 a 180 kg. As embarcações 
são tripuladas por cerca de 6 pessoas. Aproximadamente 70% da frota 
possui casco de madeira, e 30% de aço. Essa frota concentra suas 
capturas em espécies demersais, mas dependendo da localização da 
pesca pode atuar também na captura de espécies pelágicas. Quase 
todas as embarcações (95%) conservam o pescado a bordo em gelo, 
embora 5% dos barcos utilizem câmaras frigoríficas no porão. 

EMBARCAÇÕES DE ARRASTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  REDES DE EMALHAR 

Também denominadas de redes de espera, pertencem ao grupo de 
artes de pesca passivas, sendo que a captura ocorre pela retenção do 
pescado nas malhas da rede. Existem diversos tipos de redes de 
emalhar de acordo com sua construção e forma de operação. A 
construção básica de qualquer tipo de rede de emalhar apresenta 
tralhas, a superior (com bóias) e a inferior (com lastros), que 
sustentam o pano da rede. Existem dois tipos básicos de redes de 
emalhar: de fundo e de superfície. Na pesca de fundo, as redes 
permanecem fundeadas durante a operação de pesca, enquanto que 
na pesca de superfície a rede não é fundeada e acompanha a deriva 
da embarcação. Em ambos os casos, na frota industrial de Santa 
Catarina, são empregadas entre 200 e 400 redes de 50 metros unidas 
entre si. Essas embarcações são tripuladas por cerca de 7 a 8 
pessoas. Aproximadamente 97% da frota possui casco de madeira, e 
3% de aço. Todas as embarcações conservam o pescado a bordo em 
gelo. A frota de emalhe de fundo captura principalmente peixes 
demersais. 

 
EMBARCAÇÕES DE EMALHE DE FUNDO 
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Conclusão.  

TIPO DE PESCA CARACTERÍSTICAS IMAGEM DAS EMBARCAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
    REDE DE CERCO 

Consiste em uma grande rede utilizada para cercar cardumes de 
peixes. Os cardumes podem ser capturados junto à superfície, à meia-
água ou próximo ao fundo, dependendo da altura da rede e da 
profundidade do local. A captura ocorre após o fechamento da rede, 
que resulta na formação de uma "bolsa" onde os peixes ficam retidos. 
Com o recolhimento da rede, a "bolsa" reduz de tamanho de forma 
gradativa até o momento adequado para a despesca. As maiores 
redes empregadas pela frota de Santa Catarina atingem 950 metros 
de comprimento e 85 metros de altura. As malhas das redes são 
pequenas, para evitar o emalhe dos peixes capturados. Por outro lado, 
se a captura não for desejada, é possível abrir a rede e liberar os 
peixes ainda com vida. As embarcações são tripuladas por cerca de 
16 pessoas. Aproximadamente 70% da frota possui casco de madeira, 
e 30% de aço. Todas as embarcações conservam o pescado a bordo 
em gelo. A frota de cerco é voltada fundamentalmente à captura de 
espécies pelágicas 

 
EMBARCAÇÕES DE CERCO 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de UNIVALI/GEP e MPA.  
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 Considerando o quadro 1, ressalta-se que a pesca de arrasto duplo concentra 

a captura de espécies demersais como: abrótea (Urophycis brasiliensis), cabra 

(Prionotus punctatus), castanha (Umbrina canosai), linguado (Paralichthys spp.), 

linguado-areia (Paralichthys isosceles; P. triocellatus), merluza (Merluccius hubbsi) e 

peixe-sapo (Lophius gastrophysus), além de frutos do mar. A frota de emalhe de 

fundo captura principalmente peixes como a abrótea (Urophycis brasiliensis), cabra 

(Prionotus punctatus), castanha (Umbrina canosai) e maria-mole (Cynoscion 

striatus), sendo a mais importante a corvina (Micropogonias furnieri), que em 2008 

respondeu por 64,5% da produção total dessa frota. Por fim, a frota de cerco é 

voltada fundamentalmente à captura da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), 

embora espécies como a cavalinha (Scomber japonicus), corvina (Micropogonias 

furnieri), enchova (Pomatomus saltatrix), palombeta (Chloroscombrus chrysurus), 

sardinha-lage (Opisthonema oglinum) e tainha (Mugil curema; M. platanus), também 

sejam capturadas. (GEP/UNIVALI, 2011). 

 Ao analisar as categorias de pescados, o Boletim Estatístico, através do 

monitoramento dos desembarques, identificou 160 espécies de pescado explotadas 

em Santa Catarina. Entretanto, somente 139 espécies (tabela 1) são de peixes. 

Desse montante, apenas 18 espécies de peixes representam 85% do volume total 

desembarcado. Vale ressaltar que entre os principais pescados, predomina a 

sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), sendo a espécie pelágica mais 

importante em termos quantitativos, respondendo por 19,9% da produção do estado.  

Além disso, o peixe é um dos mais significantes recursos pesqueiros capturados no 

“Sudeste-Sul do Brasil entre o Cabo de Santo Tomé, RJ e o Cabo de Santa Marta 

Grande SC”, como salientaram Dallagnolo, Schwingel e Perez (2010). Outro fato que 

favorece à pesca da sardinha é a demanda constituída pelo polo industrial de 

enlatados, como destacaram Dallagnolo, Schwingel e Perez (2010). Quanto ao 

recurso demersal de maior expressão na década de 2010, no que concerne às suas 

quantidades desembarcadas aponta-se a corvina (Micropogonias furnieri). De 

acordo com o mínimo registrado em 2000, sua produção aumentou 287% até 2006, 

quando atingiu 18.141 t. A partir de então os volumes declinaram ligeiramente, 

passando a flutuar entre 14.000 e 16.000 t, aproximadamente. (UNIVALI/CTTMar, 

2010).  
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2.1.3 Pesca artesanal  

 

 A pesca artesanal no Brasil é antiga, sendo atividade anterior à chegada dos 

navegadores portugueses e praticada pelos índios que aqui habitavam como forma 

de prover o alimento. (DIEGUES 1999, p. 361). Pode-se perceber a presença 

marcante da pesca entre os povos que primeiro habitaram nosso país nas palavras 

de Léry (1941), ao relatar situações da tribo tupinambás:  

 

A respeito do modo de pescar dos tupinambás, que além das flechas usam 
também espinhas à feição de anzóis, presas a linhas feitas de uma planta 
chamada tucom. Também penetram no mar e nos rios tem jangadas, a que 
chamam piperis: são feitas de cinco ou seis paus redondos. Quando o 
tempo está bom e os selvagens pescam separadamente, parecem de longe, 
tão pequenos se veem macacos, ou melhor, rãs, aquecendo-se ao sol em 
achas de lenha soltas na água. (LÉRY 1941, p.148-149 apud: DIEGUES 
1999, p. 361). 
 

 Isaac et al. (2006, p. 181) esclarecem que “a pesca é uma das atividades 

mais tradicionais para os povos que habitam as regiões costeiras”. Em algumas 

situações e regiões pode ser a principal fonte proteica de alimentação. Assim, a 

proteção e o estudo dos recursos pesqueiros existentes são fundamentais, tanto 

para a manutenção de comunidades de pesca artesanal, quanto para o 

desenvolvimento destas regiões. (ISAAC et al., 2006).  

 A pesca artesanal é considerada importante para a economia brasileira. 

(MPA, 2011; SILVA, 2010). Ela é responsável pela criação e manutenção de 

empregos nas comunidades litorâneas. De acordo com dados do MPA (2011), são 

mais de 600 mil brasileiros que obtêm o sustento de suas famílias por meio da pesca 

artesanal e do trabalho na pesca, que envolve o beneficiamento e a comercialização 

da matéria-prima pescada. Uma parcela dos peixes degustados pelos brasileiros 

provém do trabalho dos pescadores profissionais artesanais. Pode-se considerar 

que 60% da pesca nacional é resultado da pesca artesanal, que produz mais de 500 

mil toneladas por ano. (MPA, 2011).  

 A pescaria artesanal é exercida em pequenas embarcações, em regiões 

costeiras e estuarinas, ambiente transicional entre rio e o mar. (ANDRADE, 1998). 

Para Cardoso (2001, p. 35), “trata-se de uma pesca realizada com tecnologias de 

baixo poder de predação, levada a cabo em geral por produtores autônomos, 

empregando força de trabalho familiar ou de vizinhança.” Contudo, ressalta-se que o 
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conceito de pesca artesanal é mais amplo. Conforme salienta Cardoso (2001, p. 35), 

ela “envolve uma diversidade de modalidades de técnicas, modos de apropriação de 

recursos pesqueiros, formas da organização da produção e distribuição dos 

rendimentos.” O autor sugere, nesse sentido, que ao conceituar a pesca artesanal 

sejam consideradas as formas da organização social da pescaria. Da mesma forma, 

Clauzet, Ramires e Barrella (2005, p. 01), definem pescadores artesanais como 

 

[...] aqueles que, na captura e desembarque de toda classe de espécies 
aquáticas, trabalham sozinhos e/ou utilizam mão-de-obra familiar ou não 
assalariada, explorando ambientes ecológicos localizados próximos à costa, 
pois a embarcação e aparelhagem utilizadas para tal possuem pouca 
autonomia. 
 

 O produto da pesca artesanal é destinado, principalmente, ao mercado 

estadual e vizinhos imediatos, localizados nas redondezas das comunidades 

pesqueiras. (ANDRADE, 1998; CARDOSO, 2001). Semelhantemente, Diegues 

(1995, p. 107, apud Silva, 2010) confirma tais afirmações quando explica que em 

relação à pesca artesanal “as duas funções primordiais são: fornecer mão-de-obra 

aos barcos empresariais e fornecer peixes às empresas de pesca que instalam seus 

postos de venda ao longo da costa.” Nesse sentido, pode-se considerar que os 

restaurantes estabelecidos nas redondezas das áreas da pesca artesanal são 

potenciais consumidores da matéria-prima proveniente do trabalho desses 

pescadores. Dessa forma, contribuiriam com a manutenção dessa atividade. De 

acordo com Burda (2007), os peixes podem ser consumidos pela família ou 

comercializados. Nesse caso, oferecidos às peixarias, associações de pesca, ou 

ainda vendidos na rua ou para restaurantes e pousadas. Contudo, não há dados 

registrando as quantidades de peixes que cada destino recebe. (BURDA, 2007). O 

preço do pescado pode variar entre as comunidades, dependendo da espécie, da 

época do ano e da procura no mercado. O MPA (2011) salienta que a pesca 

artesanal no Brasil apresenta as seguintes características:  

[...] atua nas capturas com o objetivo comercial, associado à obtenção de 
alimento para as famílias dos participantes, com o concurso predominante 
do trabalho familiar, ou do grupo de vizinhança. Tem como fundamento o 
fato de que os produtores são proprietários de seus meios de produção 
(redes, anzóis etc.). A embarcação da pesca artesanal, não é, 
exclusivamente, um meio de produção, mas, também, de deslocamento. O 
proprietário da embarcação é, normalmente, um dos pescadores que 
participa, como os demais, de toda a faina de pesca. Porém, é também 
significativa a interferência de intermediários, o que, na maioria dos casos, 
resulta na apropriação, pelos mesmos, de grande parte da renda dos 
pescadores. 
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 Nessa modalidade de pesca, os pescadores trabalham próximos de casa, 

permanecendo na região diariamente e a embarcação é, na maioria das vezes, 

coordenada pelo proprietário. Rial e Godio (2006, p. 174) afirmam que “o trabalho 

está organizado economicamente em volta de uma unidade doméstica, e mostra 

uma forte presença da estrutura familiar na dinâmica da produção”. Apesar da 

pressão da pesca industrial, pode-se considerar que “a pesca artesanal tem se 

destacado por sua resistência, mantendo-se como uma arte e uma atividade 

socioeconômica muito importante”. (SILVA, 2010, p. 57). 

 O Governo Federal, por intermédio do MPA concebeu alguns projetos de 

infraestrutura e fomento no âmbito da comercialização de peixes. Essas ações têm o 

intuito de divulgar e promover, tanto a comercialização direta entre pescador e 

consumidor final, quanto o consumo de peixes. A seguir relaciona-se a listagem de 

alguns desses projetos: 

Quadro 2 – Projetos do Governo Federal para promover a pesca artesanal.  

PROJETOS DO 

GOVERNO 

FEDERAL 

CARACTERÍSTICAS 

 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

Importante projeto do Ministério da Pesca e Aquicultura. Oferecendo itens da 
pesca artesanal na merenda escolar estimulam as crianças a se alimentarem de 
um produto saudável, crescendo com o hábito de comer pescado. 

 
 
 

SEMANA DO 
PEIXE 

É uma estratégia para aumentar o consumo de pescado no país. O evento 
ocorre anualmente, em todos os estados e no Distrito Federal. As ações se 
desenvolvem em toda a cadeia produtiva. Durante o período, são distribuídos 
materiais com dicas sobre compra, manuseio, conservação e benefícios do 
pescado, e os mercados e restaurantes participantes praticam preços mais 
baixos, para estimular o consumo. O projeto também inclui festivais 
gastronômicos, palestras, feiras e atividades culturais. 

 
 
 

FEIRA DO 
PEIXE 

Possibilita a comercialização direta de produtos provenientes da pesca 
artesanal, permitindo a redução de preços ao consumidor final e um maior 
rendimento para os pescadores artesanais. Com esse objetivo eles oferecem 
equipamentos de infraestrutura para comercialização em feiras livres e 
mercados públicos para pescadores artesanais. O material disponível abrange 
estrutura metálica desmontável, balcão para exposição, recipientes para 
resíduos líquidos, balcão para manuseio, balança eletrônica, caixa isotérmica, 
luvas, avental e facas. 

 
 
 
 

KIT FEIRA 

Trata-se de um kit de equipamentos de infraestrutura para comercialização em 
feiras livres e mercados públicos para pescadores artesanais. O Kit Feira do 
Peixe possibilita a comercialização direta de produtos provenientes da pesca 
artesanal, minimizando a ação de intermediários na cadeia produtiva, 
possibilitando a redução de preços ao consumidor final e o maior rendimento 
para os pescadores artesanais. Entre outros utensílios, o kit possui uma 
estrutura metálica desmontável; um puçá para coleta de pescado; balcão de 
exposição; tanque e balança. 

 
 

CAMINHÕES 
FRIGORÍFICOS 

Para beneficiar a comercialização do pescado e suprir as deficiências e 
restrições estruturais ainda presentes em algumas comunidades de pesca 
artesanal, o MPA também investe na aquisição de caminhões frigoríficos do tipo 
baú com grande capacidade de carga, para fornecer gelo aos pescadores 
cortando assim agentes intermediários. 

Fonte: MPA, 2011. 
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 Ao analisar o quadro 02 identifica-se que são cinco tipos distintos de 

incentivos promovidos pelo Governo Federal. Os projetos abrangem pescadores que 

atuam em diferentes áreas da distribuição da pesca artesanal. Tais incentivos são 

fundamentais para a sobrevivência do pescador dessa modalidade de pesca, pois, 

levando em consideração que a captura é inconstante, fator intrínseco à pesca 

extrativa, tal situação “compromete firmarem contratos regulares de fornecimento de 

pescado”. (CARDOSO, 2001, p. 118). Portanto, quando os rendimentos dos 

pescadores ficam ameaçados, é um dos momentos em que os projetos de infra-       

-estrutura e fomento no âmbito da comercialização de peixes são necessários. 

 A pesca artesanal ocorre ao longo do litoral catarinense. As pescarias de 

corvina (Micropogonias furnieri), tainha (Mugil curema; M. platanus) e anchova 

(Pomatomus saltatrix) contribuem na economia das famílias dos pescadores 

artesanais. (SEAP-PR/PROZEE/IBAMA, 2005). Em Santa Catarina, os dados iniciais 

sobre a pesca datam de 1964. Naquela ocasião o Centro de Pesquisas de Pesca, do 

Departamento Estadual de Caça e Pesca publicou o boletim “Produção Pesqueira 

de Santa Catarina”. Tal documento marca o começo dos trabalhos de coleta e 

processamento das informações sobre desembarque de pescado, viabilizando a 

criação de um sistema de estatística pesqueira no estado. (SEAP-

PR/PROZEE/IBAMA, 2005). 

 A falta de informações é um fator corrente na busca por subsídios que 

possam servir de base para se pautar uma apresentação do cenário da pesca 

artesanal. As deficiências relativas aos sistemas de coleta de dados básicos da 

pesca residem basicamente no insuficiente número de coletores de dados, aliados à 

falta de compromisso do setor produtivo no fornecimento das informações, além da 

ausência de uma política institucional integrada voltada à geração da estatística 

pesqueira nacional. (HAIMOVICI; KLIPPEL, 1999; IBAMA, 2011). Na pesca 

artesanal os registros estatísticos não são exatos, uma vez que os desembarques 

de peixes não se concentram em áreas específicas. Além disso, as espécies 

capturadas são, na maior parte das vezes, identificadas apenas por seus nomes 

vulgares. (IBAMA, 2011). Esses podem abranger diferentes espécies em uma 

mesma área, dificultando a sua quantificação individual. Nesse sentido, ao longo da 

busca por informações deparou-se com diversos dados desiguais, que variavam 

conforme a fonte.  
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 Conforme mencionado, a pesca artesanal responde por 60% do total da 

captura do pescado no Brasil. Em contraste a esse dado, na Região Sul domina a 

pesca industrial, com 80% da captura. (MPA, 2011). Percebe-se então que a pesca 

artesanal é pouco atuante se comparada a referências nacionais. Acredita-se que 

essa situação ocorre em função do volume da captura da sardinha pela pesca 

industrial. Considerando-se as espécies mais presentes no litoral catarinense, 

destacam-se as seguintes espécies: abrótea (Urophycis brasiliensis), anchova 

(Pomatomus saltatrix), bagre (Bagre-bagre), cação, corvina (Micropogonias furnieri), 

espada (Trichiurus lepturus), papa-terra, pescada (Cynoscion spp.) e tainha (Mugil 

curema; M. platanus). (ANEXO A). 

 Por outro lado, a pesca artesanal tem forte valor cultural. (SILVA, 2010). O 

MPA (2011) salienta que dela surgiram e são mantidas até hoje diversas tradições 

como: festas típicas, rituais, técnicas e artes de pesca, além de lendas do folclore 

brasileiro. Esse tipo de pesca deu origem também às comunidades que simbolizam 

a diversidade e riqueza cultural do povo brasileiro. (DIEGUES, 1999). Em Santa 

Catarina, especialmente no município de Florianópolis, capital do Estado, exercem a 

pesca artesanal tanto os pescadores que ainda restam, e que complementam assim 

o necessário à subsistência, quanto os trabalhadores da “Cidade” nos dias de folga 

e nos meses de férias. (RIAL; GODIO, 2006). Também a exercem os pescadores 

normalmente “embarcados” nos barcos da pesca industrial, em épocas que eles vêm 

visitar as famílias ou durante o verão, quando são poucos os que trabalham nas 

empresas. (RIAL; GODIO, 2006). 

 O Litoral Catarinense conta com 531 quilômetros que corresponde a 7% do 

litoral brasileiro. (Epagri/Cepa, 2010). Nessa região os pescadores artesanais estão 

organizados e registrados junto ao MPA como “SC Colônia de Pescadores”. Essas 

colônias por sua vez são identificadas como Zonas (Z), sendo os registros como Z-

01, Z-02 e assim sucessivamente até completar as 36 zonas registradas junto ao 

MPA.  Das 36 zonas registradas, 33 delas localizam-se no litoral e 3 no interior, 

relacionadas à aquicultura (ANEXO A). Santa Catarina conta também com a SC 

Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina (FEPESC), que representa 

as Z junto ao MPA; SC Sindicato dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, que 

orienta a organização dos pescadores; e “SC Sindicato dos Trabalhadores nas 

Empresas de Pesca de Santa Catarina (SINTRAPESCA), Sindicato com atribuições 

referentes à pesca artesanal. Cabe salientar que cada município pode ter somente 
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uma “Z” e cada estado do Brasil pode ter somente uma Confederação Nacional dos 

Pescadores. Cabe ressaltar que fazem parte desse contingente aproximadamente 

42.136 pescadores filiados às colônias e 21.430 embarcações (ANEXO A).   

 Conforme o Monitoramento da Atividade Pesqueira no Litoral do Brasil 

(SEAP-PR/PROZEE/IBAMA, 2005) destacam-se os seguintes pontos de 

desembarque na pesca artesanal: 

 

Quadro 3 – Pontos de desembarque da pesca artesanal e seus respectivos municípios. 

MUNICÍPIO PONTO DE DESEMBARQUE 

Araranguá Ilhas 

Balneário Camboriú Barra Sul 

Barra do Sul Barra do Sul 

Barra Velha Itajuba 

Florianópolis Barra da Lagoa e Pântano do Sul 

Garopaba Porto de Garopaba 

Governador Celso Ramos Ganchos e Armação 

Imaruí Porto de Imaruí e Praia Vermelha 

Itapoá Barra do Saí 

Laguna Farol e Complexo Lagunar 

Navegantes Porto de Navegantes 

Palhoça Pinheira 

Passo de Torres Porto de Passo de Torres 

Fonte: SEAP-PR/PROZEE/IBAMA, 2005. 

  

 Analisando o quadro verifica-se que são 17 pontos de desembarque em 13 

municípios, isso porque em algumas cidades há 02 pontos de desembarque. 

Comparando-se o quadro 3 com o número de portos pesqueiros direcionados à 

pesca industrial estabelecidos em Santa Catarina, percebe-se que o número de 

pontos de desembarque da pesca artesanal é maior, pois a pesca industrial conta 

somente com 7 locais de desembarque: Itajaí, Navegantes, Porto Belo, Laguna, 

Florianópolis, Penha e Governador Celso Ramos. Esse fator pode ser um ponto que 

venha auxiliar a desenvolver a pesca artesanal, pois ter pontos de desembarque 

organizados e identificados facilita o acesso da comunidade interessada em adquirir 

produtos advindos da pesca.  

 Com intuito de proteger o período de procriação das diversas espécies 

marinhas o IBAMA instituiu períodos de defeso. Para o litoral catarinense apresenta-

se o seguinte quadro. 
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Quadro 4 – Período de defeso das espécies de peixes do litoral catarinense. 

ESPÉCIE ATO 
NORMATIVO 

INÍCIO TÉRMINO ÁREA 

Sardinha verdadeira 
(Sardinella 
brasiliensis) 

IN IBAMA nº 
15/2009 

15/jun 
(anualmente) 
1/Nov 
(anualmente) 

31/7 
15/2 

Entre o Cabo de 
São Tomé - RJ e 
o Cabo de Santa 
Marta - SC 

Anchova (Pomatomus 
saltatrix) 

Portaria IBAMA 
n° 127/1994 

1/dez 
(anualmente)  

31/3 RS, SC e PR 

Mero (Epinephelus 
itajara) 

Portaria 
121 20/09/2002 
 

23 de 
setembro de 
2002 

5 (cinco) 
anos 

Águas 
jurisdicionais 
brasileiras  

Rosado (Bagre) 
(Genidens genidens, 
Netuma barba ou 
Tachysurus 
barbus, T. 
upsulonophorus e T. 
agassisi) 

Portaria 
SUDEPE nº 
042/84 

1/jan 
(anualmente) 

31/03 SP, PR, SC e RS 

Fonte: MPA (2011). 
 

 No quadro podem-se visualizar quais espécies são contempladas com o 

período de defeso, identifica-se ato normativo que normatizou tal ação, bem como 

as datas de início e término do período de defeso, acompanhadas das áreas onde 

acontece a restrição de pesca. 

 Com intuito de “proteger” o pescador nesse período no governo federal criou 

o “seguro defeso”. De acordo com o MPA (2011) esse seguro “é uma política 

estratégica que protege as espécies e garante renda aos pescadores.” Nesse caso, 

todo pescador que for profissional, independentemente de exercer atividades de 

forma individual ou em regime de economia familiar, está proibido de pescar durante 

o período de defeso. Como esse profissional ficará sem seus rendimentos nessa 

época de proibição, é definido por lei que esses pescadores recebam o “Seguro” 

mensalmente, na quantia de um salário mínimo. (MPA, 2011). Nesse contexto, 

percebe-se a importância desses trabalhadores do mar estar organizados, pois Rial 

e Godio (2006, p. 174) salientam que “os pescadores devidamente associados à 

Colônia de Pescadores recebem salários mínimos, correspondentes a cada um dos 

meses do chamado regime do defeso”. 

 Conforme já mencionado, a obtenção de dados que apresentem as espécies 

e a quantidade capturadas são raros e desatualizados. Contudo, é conveniente 

apresentar as informações adquiridas, referentes a esse contexto. Sendo assim, 

apresenta-se a tabela 2 que identifica o que há publicado até o período de agosto de 

2011, sobre a captura de peixes da pesca artesanal. 
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Tabela 2 – Produção pesqueira desembarcada no ano de 2007 pela pesca artesanal em Santa Catarina.  
Continua  

ITEM ESPÉCIES 
NOMES VULGARES 

SINONÍMIA  
 

ESPÉCIES 
NOMES CIENTÍFICOS 

VALOR TOTAL 
EM KG PESCA 
INDUSTRIAL 

VALOR TOTAL 
EM KG PESCA 
ARTESANAL 

01 Abrótea Bacalhau Urophycis brasiliensis 4.874.000 476.000 
02 Badejo    0 5.500 
03 Bagre  Bagre-bagre 220.000 384.000 
04 Betara Papa-terra Menticirrhus spp. 276.000 562.000 
05 Bonito-cachorro Bonito-banana Auxis thazard 393.000 1.500 
06 Bonito-pintado  Euthynnus alletteratus 1.500 500 
07 Cabra Cabrinha Prionotus punctatus 4.385.500 11.500 
08 Cação   - 1.404.000 393.000 
09 Cação-anjo Anjo Squatina spp. 69.000 3.500 
10 Cação-martelo  Cambeva  Sphyrna spp. 87.500 1.500 
11 Carapau Manezinho  Caranx crysus 133.500 13.500 
12 Cavalinha Muzundo  Scomber japonicus 1.658.500 3.500 
13 Cherne  Epinephelus spp. 23.500 1.500 
14 Corcoroca  Orthopristis ruber 125.000 33.000 
15 Corvina Cascote  Micropogonias furnieri 16.055.000 2.125.000 
16 Enchova Anchova  Pomatomus saltatrix 1.096.000 304.000 
17 Espada  Trichiurus lepturus 120.500 156.000 
18 Galo Galo-prata Selene spp. 120.500 61.000 
19 Gordinho  Peprilus paru 159.000 108.000 
20 Guaivira Salteira  Oligoplites saurus 33.000 165.000 
21 Linguado Linguado-branco Paralichthys spp. 1.482.000 272.000 
22 Manjuba Manjuva  Anchoa spp. 500 1.312.000 
23 Mistura   - 2.251.500 293.000 
24 Oveva  Lamirus breviceps 1.500 138.000 
25 Palombeta  Chloroscombrus chrysurus 1.718.500 65.500 
26 Pampo  Trachinotus carolinus 24.500 13.000 
27 Parati  - 0 54.000 
28 Paru Enxada  Pomacanthus arcuatus 33.000 19.000 
29 Peixe-porco Cangulo Balistes capriscus 66.000 161.000 
30 Peixe-sapo Rape Lophius gastrophysus 992.500 31.000 

      
      
      
      

http://siaiacad04.univali.br/?page=conheca_especies_detalhes/olho-boi
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 Conclusão.     

ITEM ESPÉCIES 
NOMES VULGARES 

SINONÍMIA  
 

ESPÉCIES 
NOMES CIENTÍFICOS 

VALOR TOTAL 
EM KG PESCA 
INDUSTRIAL 

VALOR TOTAL 
EM KG PESCA 
ARTESANAL 

31 Pescada  Cynoscion spp. 177.000 56.000 
32 Pescada-branca  Cynoscion leiarchus 13.000 209.000 
33 Pescada-olhuda  - 500 19.000 
34 Pescadinha-real Pescadinha  Macrodon ancylodon 327.500 316.000 
35 Raia  Atlantoraja cyclophora; 

A.castelnaui 
294.500 67.000 

36 Robalo Robalo-peba Centropomus spp. 1.500 74.500 
37 Sardinha-lage Sardinha-chate Opisthonema oglinum 11.686.000 98.500 
38 Sardinha-verdadeira Charuto  Sardinella brasiliensis 24.853.000 326.000 
39 Savelha  - 500 1.000 
40 Sororoca  Scomberomorus brasiliensis 1.000 189.000 
41 Tainha  Mugil curema; M. platanus 6.396.500 225.000 
42 Tortinha  - 0 2.500 
43 Xarelete Xerelete  Caranx latus 1.000 219.000 

Fonte: elaborada pela autora. Adaptada do Boletim Estatístico da Pesca 2007 - Brasil (IBAMA, 2007); Lista de Espécies – UNIVALI/GEP e Lista de Espécies 
IBAMA. 
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 Na tabela 2 apresenta-se as espécies capturadas por meio da pesca 

artesanal no Estado de Santa Catarina no ano de 2007. Não foi possível realizar um 

panorama da década 2000-2009, como foi feito com os dados da pesca industrial, 

pois não se obteve os mesmos dados da pesca artesanal. A referida tabela traz as 

quantidades das espécies capturadas no mesmo ano de 2007, tanto na pesca 

industrial como na pesca artesanal. Os dados da pesca industrial foram 

apresentados nessa tabela com o objetivo de comparar o volume das distintas 

modalidades de pesca. 

 Analisando a tabela 2 percebe-se que a sardinha-verdadeira (Sardinella 

brasiliensis) é a espécie mais capturada na pesca industrial com 24.853.000kg no 

ano citado. Na pesca artesanal a espécie mais capturada é a corvina (Micropogonias 

furnieri) com 2.125.000kg. Em segundo lugar na pesca industrial está a corvina 

(Micropogonias furnieri) com 16.055.000kg e em terceiro a sardinha-lage 

(Opisthonema oglinum) com 11.686.000kg. Considerando a pesca artesanal tem-se 

em segundo lugar a manjuba (Anchoa spp) com 1.312.000kg e em terceiro o peixe 

betara (Menticirrhus spp) com 562.000kg. Ponderando os números acima citados 

torna-se evidente a diferença no volume de captura da pesca industrial.  

 

2.1.4 Turismo e Gastronomia 

 

 O turismo é composto por pessoas que se deslocam para passear, trabalhar, 

visitar amigos, familiares e em muitos casos, tirar férias e certamente se divertirem 

ou ainda, quaisquer que sejam seus motivos para usarem seu tempo de lazer. 

(GOELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 2002). O turismo não apresenta somente uma 

definição. Segundo ressaltaram Cooper, Shepherd e Westlake (2001), existem 

diversas dificuldades para identificar o setor do turismo e reunir as considerações 

em uma definição única. Dentre os vários conceitos, destaca-se a afirmação de 

Goeldner; Ritchie e Mcintosh, (2002, p. 23): “turismo é a soma de fenômenos e 

relações originados da interação de turistas, empresas, governos locais, e 

comunidades anfitriãs, no processo de atrair e receber turistas.” Considera-se esse 

conceito mais apropriado ao tema desta dissertação. De acordo com a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) (2011) o fenômeno do turismo é uma combinação de 

diversas atividades, sendo que se destacam cinco: 1) transportes; 2) acomodação e 

cathering; 3) atividades para os turistas; 4) gerenciamento dos espaços turísticos e 
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5) marketing, promoções e vendas. Logo, percebe-se que os restaurantes são 

considerados, juntamente com outros ambientes, o segundo elemento que satisfaz 

as necessidades básicas dos turistas. (OMT, 2011). 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 2007), afirma que o Lazer é o 

maior motivo das viagens domésticas, com 67,1 % dos entrevistados em pesquisa 

realizada no Brasil. Cabe salientar que de acordo com a Fundação Instituto 

Pesquisas Econômicas (FIPE), os maiores polos emissores de turistas para Santa 

Catarina são o próprio Estado, com 45,9%, seguido pelo Paraná e pelo Rio Grande 

de Sul com 16,7%, cada um. (FIPE 2007). 

 Esta dissertação aborda o turismo por meio de um foco interdisciplinar, 

envolvendo a restauração e a gastronomia na pesquisa. Conforme Cheng et al. 

(2009, p. 02): “o turismo tem sido estudado a partir de uma série de perspectivas 

disciplinares, com cada perspectiva proporcionando uma visão específica, em vez 

de uma visão holística da área do turismo”. Segundo os autores citados, pesquisas 

revelam que o número de artigos publicados com o foco nas perspectivas 

disciplinares, tem crescido em revistas de turismo. Revistas científicas publicadas 

antes de 1970 traziam apenas 17 pontos disciplinares, entretanto, após 1991, são 

apresentados mais de 26 focos disciplinares. (CHENG, et al. 2009). Isso sugere que 

pesquisas em turismo estão diversificando as áreas de investigação. Vale observar, 

que a disciplina “administração de hotel e restaurante” esteve presente desde o 

início das publicações e apresentou crescimento significativo ao longo dos anos. Em 

1970 essa área possuía 25% de foco, contudo, atualmente dispõe de 40,7% de 

publicações voltadas ao tema: administração de hotel e restaurante. (CHENG, et al. 

2009). Outro ponto importante identificado por Cheng et al. (2009) diz respeito ao 

título das revistas científicas. Os autores afirmam que 30% das revistas têm o título 

relacionado com Hospitalidade, sendo assim, esse dado indica o importante papel 

que a hospitalidade desempenha no setor do turismo. (CHENG, et al. 2009). Por 

outro lado, não foi mencionada nenhuma publicação envolvendo a disciplina de 

gastronomia, evidenciando a necessidade de estudos dessa disciplina que está 

inserida no eixo hospitalidade, sendo este, por sua vez, um equipamento turístico. 

 Para melhor compreensão do fenômeno turístico e sua relação com esse 

estudo, cabe destacar o elemento objeto do turismo, associado à gastronomia. 

Conforme Beni (2006, p. 38) o objeto do turismo “traduz-se no equipamento 

receptivo e no fornecimento dos serviços para a satisfação das necessidades dos 
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turistas, e se denomina Empresa de Turismo.” O autor afirma também que a 

Empresa de Turismo tem a função de distribuir os Bens de Serviços Turísticos. 

Nesse sentido, Beni (2006) destaca como Bens Turísticos relacionados à 

gastronomia: a) Bem Móvel: os produtos gastronômicos, artísticos e artesanais; b) 

Bens Duráveis ou Perecíveis: artesanais ou produtos gastronômicos; c) Bens de 

Consumo: os que satisfazem diretamente as necessidades dos turistas. Do mesmo 

modo, Beni (2006) destaca como Serviços Turísticos relacionados à gastronomia 

os Serviços de alimentação. Nesse contexto, vale observar que o autor considera 

a Gastronomia como fator de expressões e atividades, que servem de motivadores 

aos turistas e competem ao Turismo Cultural que é elemento de atração das regiões 

turísticas. Similarmente, encontram-se referências de que a comida de uma região 

está vinculada ao turismo e que a gastronomia está entre as importantes expressões 

culturais de uma localidade. (CORREIA et al., 2008; GIMENES, 2011; GOELDNER; 

RITCHIE; MCINTOSH, 2002;). Goeldner, Ritchie e Mcintosh (2002) enfatizam que os 

restaurantes podem alcançar uma opinião favorável dos turistas se oferecerem 

opções gastronômicas locais.  

 Nesse sentido, percebe-se a importância do envolvimento e a integração dos 

restaurantes no turismo do litoral catarinense. Segundo Correia et al. (2008, p. 165): 

“do ponto de vista do turismo está claro que existe uma forte conexão entre 

gastronomia e turismo”. Conforme salientam os autores, a capacidade da 

gastronomia influenciar o turista na escolha de um destino vem sendo discutida e 

estudada. No entendimento de Gimenes, (2011) trabalhar com gastronomia no 

âmbito do turismo significa explorar um conjunto de saberes e práticas que extrapola 

a mera ingestão de alimentos ou o simples aspecto técnico da preparação, tem-se a 

pretensão de envolver cultura, técnicas de preparo, degustação e todo um universo 

permeado pelo sabor. Assim, por consequência, suspeita-se que o aproveitamento 

gastronômico de peixes capturados na costa catarinense, pelos restaurantes é 

fundamental para proporcionar experiências exclusivas aos turistas. 

 A gastronomia – definida pelo dicionário da Académie Française como “a arte 

de comer bem” (apud SPANG, 2003) – surgiu na primeira década do século XIX. 

Entretanto, o termo turismo culinário ou turismo gastronômico foi sugerido pela 

primeira vez por Long em 1998, para expressar a ideia de turistas conhecendo 

outras culturas através da comida. (KIVELA; CROTTS, 2005). Na concepção de 

Gândara, (2009) no turismo gastronômico a atração dos visitantes se dá por motivos 



51 

 

 

vinculados às práticas gastronômicas de uma determinada localidade. Além disso, 

esse tipo de turismo pode ser conduzido a partir de atrativos como: culinária regional 

e oferta de ingredientes locais, ou diferenciados. (GÂNDARA, 2009). Na perspectiva 

de Ryu e Han (2010) o turismo gastronômico tem recebido maior atenção tanto por 

parte do setor turístico, quanto dos próprios restaurantes. Os autores salientam 

ainda que o envolvimento entre restaurantes e destinos turísticos tem tido papel 

importante sobre esse setor, além da valorização mútua, ou seja, os restaurantes 

favorecem ao turismo, assim como o turismo contribui para o negócio de 

restaurantes. (RYU; HAN, 2010).  

 Para Kivela e Crotts (2005) há dois tipos de turistas gastronômicos: os 

existenciais e os experimentais. Os existenciais procuram aprender sobre a 

gastronomia, não realizam uma refeição somente para satisfazer a fome. O 

importante para eles é consumir algo que lhes agregue conhecimento sobre a 

cozinha local ou regional, do local que está sendo visitado. (KIVELA; CROTTS, 

2005). Acredita-se que os turistas desse gênero possam ser consumidores e 

divulgadores de restaurantes que ofereçam em seu cardápio peixes da costa 

catarinense. No entanto, os turistas experimentais voltam sua atenção para 

estabelecimentos que estão na moda e oferecem serviço sofisticado. Assim, por 

consequência, essa categoria busca restaurantes com produções contemporâneas e 

está disposta a degustar comidas exóticas e diferentes das que já conhecem. 

(KIVELA; CROTTS, 2005). Logo, os restaurantes do litoral catarinense que oferecem 

em seus cardápios peixes dessa costa, elaborados de forma contemporânea, 

tendem a ser procurados por esse público.  

 O conceito de restaurante nem sempre foi o mesmo. Isso posto, apresenta-se 

inicialmente o conceito de Spang (2003, p. 11): “um restaurant era algo de comer, 

um caldo restaurativo.” Em seguida, a atual consideração do dicionário Aurélio que 

define restaurante como: “estabelecimento comercial onde se preparam e servem 

refeições”, ou ainda “lugar onde se servem refeições avulsas a certo número de 

pessoas”. Segundo Castelli (2001, p. 297): “considera-se restaurante o 

estabelecimento que fornece ao público alimentação mediante pagamento”. Spang 

(2003, p. 12) salienta também que “o restaurante como um espaço social urbano 

surgiu do consomê.” Lôbo (2009) considera que o restaurante tornou-se local de 

confraternização, de realização de negócios, de comemorações diversas, além de 

incorporar-se na vida e nos hábitos diários das pessoas. Na compreensão de 
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Finkelstein (2005, p. 75): “o restaurante assumiu sua forma moderna no século XIX 

como local onde se compram refeições em vários períodos do dia e da noite.” Para 

ela, “o restaurante tornou-se, no século XX, parte da estrutura econômica de larga 

escala da sociedade industrializada e de âmbito internacional.” (FINKELSTEIN, 

2005, p. 82). Entretanto, Finkelstein (2005), afirma que o restaurante mantém uma 

escala humana, que se reflete quando o cliente opta por um estabelecimento em 

detrimento de outro em função da especialidade oferecida pelo local. Na definição 

de Fonseca (2004, p.70) constata-se que “o restaurante transformou-se e adequou-

se às necessidades da vida do homem moderno.” Além disso, o autor complementa 

que o conceito perpassa a venda de alimentos a um determinado preço, consistindo-

se na definição do ambiente, no serviço, no cardápio, no preço ofertado e no público 

que frequenta o local. (FONSECA, 2004). Fonseca (2004) também afirma que ir a 

um restaurante na década de 2000 é uma atividade corriqueira e contumaz. No 

âmbito do turismo Gândara (2009, p. 185) revela que “os restaurantes são 

estabelecimentos que integram e complementam a oferta turística de um destino, 

colaborando para o aumento das opções de lazer e contribuindo, inclusive, para o 

aumento da permanência dos visitantes.”  

 Apesar dessas definições serem amplas, conceituando o restaurante de uma 

forma geral, é importante destacar que esses tipos de estabelecimentos diferenciam-

se em vários aspectos, sendo que, os aspectos que variam são: público-alvo, 

ambiente, tipo de comida e tipo de serviço. (FONSECA, 2006). Sob um olhar menos 

técnico eles podem, num primeiro momento, apresentar indícios de serem todos 

iguais, com os mesmos conceitos, mas, Fonseca (2006) salienta que os 

restaurantes possuem tipologias distintas que podem transitar entre os mais simples 

até os mais sofisticados. 

 Sobre a tipologia de restaurantes há escassa literatura, além disso, conforme 

salientam Walker e Lundberg (2003, p. 38): “não existe consenso a respeito das 

categorias de restaurantes existentes. De tempos em tempos a literatura registra 

novos tipos.” Nesse sentido, pode-se perceber no quadro 05 a diversidade de tipos e 

a similaridade nas características. 
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Quadro 5 – Tipologia de Restaurantes 
Continua. 

TIPO CARACTERÍSTICAS AUTORES 

Restaurante Internacional 
ou Clássico 

Geralmente localizados em hotéis, oferecem serviço requintado e servem pratos da cozinha 
internacional, não costuma apresentar grande inventividade nas preparações oferecidas. 

CASTELLI 2001;  
FONSECA, 2006 

Restaurante Tradicional Apresenta um cardápio extenso, com preparações tradicionais e de aceitação geral. 
Geralmente atendem um público extremamente eclético, ou seja, tem preparações que 
agradam desde as crianças até os idosos. 

FONSECA, 2006 

Restaurante Gastronômico Caracteriza-se por ter um chef de cozinha de renome e pelo cardápio com grande 
inventividade. Locais com dimensões reduzidas. Esse tipo de restaurante costuma oferecer 
aos clientes um atendimento personalizado, por contar com a figura do chef de cozinha, o 
grande diferencial do restaurante. 

FONSECA, 2006 

Restaurante de Hotel Destina-se a servir os clientes instalados no hotel (hóspedes), podendo também servir clientes 
passantes. 

CASTELLI 2001 

Restaurante Regional Caracteriza-se por sua decoração e pratos típicos que oferece. Geralmente é originário de 
uma região ou de um país de características bem acentuadas.  

CASTELLI 2001 

Restaurante Comercial Caracteriza-se por possuir instalações simples e cardápios de pratos rápidos e baratos. CASTELLI 2001 

Restaurante  
de Especialidades 
 
Subdivisão: 
a) Grill:  
 
 
b) Brasserie:  
 
 
c) Choperia ou Cervejarias: 
 
 
d) Fusion Food: 
 
 
e) Típicos:  
 
 
 
 

Estabelecimento que se especializa em determinado produto, preparação, método de cocção, 
país, região ou outro fator. Este tipo de restaurante pode subdividir-se em diversas 
especialidades, sendo que as mais comuns são:  
 
Especializado em grelhados, mas diferente das churrascarias, principalmente pelo tipo de 
serviço e produtos oferecidos;  
 
Característica da Europa, geralmente tem salão separado para bebidas e comidas. Aqui no 
Brasil chegou com nome de Choperia;  
 
Servem diversos tipos de petiscos além de, servirem também pratos típicos alemães; 
 
Concentra suas preparações na culinária de fusão, que junta ingredientes de várias culturas. A 
maior parte desses restaurantes tendem a ser “glamourizados” – termo usado por Bolaffi 
(2004) – onde sua apresentação é luxuosa e seus preços caros; 
 
Restaurantes típicos podem ser caracterizados pelo: país – comida japonesa, italiana, 
francesa, tailandesa; região – comida baiana; amazonense, catarinense; napolitana, toscana; 
gênero – pizzaria, churrascaria, sopas, frutos no mar; 
 
 

Todas informações 
sobre Restaurantes de 
Especialidades: 

FONSECA, 2006 
 
Somente para os tipos: 
fast food e coffee shop 

WALKER e 
LUNDBERG, 2003 

 
Somente para os tipos: 
fusion food e fast food 

BOLAFFI, 2004 
 

Somente para os tipos: 
lanchonete e Cervejaria 

BENI, 2006 
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Continuação.   

TIPO CARACTERÍSTICAS AUTORES 

 
f) Fast-food: 

Oferecem preparações rápidas, geralmente a comida é simples. Esse tipo de restaurante 
abrange alguns conceitos, sendo eles: coffee Shop – servem geralmente preparações que 
ficam prontas à espera do cliente, como salgados, tortas, doces, além de cafés, chás e sucos; 
lanchonetes – oferecem sanduíches, petiscos entre outros; casual dinning – servem 
produtos do coffee shop além de outras preparações oferecidas em restaurantes de fusion 
food e grill. Seu estilo é mais gastronômico; self-service – restaurante de auto-serviço. Essa 
modalidade atende necessidades de refeições oferecendo alimentação variada e rápida. 

 

Restaurantes  
de Coletividades  
e Restaurantes de 
Empresas 
 

a) Catering 
 
 
 
 

b) Buffet 

Trata-se de restaurantes situados em complexos industriais ou comerciais, com o intuito de 
oferecer alimentação para os funcionários das respectivas empresas. Procura oferecer um 
cardápio balanceado a fim de atender às necessidades nutricionais dos diferentes níveis da 
empresa e suas respectivas necessidades calóricas. Inseridos nessa tipologia estão: 
 
São empresas especializadas em preparação de alimentação em meios de transporte, com 
exceção de navios. A preocupação em atender as normas de higiene e manipulação de 
alimentos é fator constante nesse tipo de empresa. Podem preparar desde lanches até 
refeições completas; 
 
São empresas especializadas no fornecimento de serviços de alimentação em domicílio ou em 
lugar definido pelo cliente. Os pratos oferecidos por esse serviços podem ser dos mais 
variados.  
 
 

Todas informações 
sobre Restaurantes de 
Coletividades e de 
Empresas: 

FONSECA, 2006 
 
 

Somente para os tipos: 
Restaurantes de 
Empresas 

CASTELLI 2001 

Outros tipos  
de Restaurantes 
Subdivisão: 

a) Casa Noturna 
 
 

b) Rotisserie 
 
 

c) Casa de Chá 
 
 

São estabelecimentos que não cabem em nenhum dos tipos previamente citados nessa figura. 
 
 
Locais para distração, onde se encontra diversos tipos de atração. Podem ou não ter 
restaurante anexo, servindo preparações de acordo com a proposta do local; 
 
Casas de massas frescas ou italianas, que vendem pratos prontos para consumo no local ou 
não. Podem fazer parte também carnes assadas ou grelhadas e molhos; 
 
O chá completo ou serviço de chá já é adotado como refeição por diversos restaurantes, 
podendo ser acompanhado de canapés, tortas, doces, frutas, leite, etc.; 
 
 
 

 
Todas informações 
sobre Restaurantes de 
Especialidades, menos 
o item i)casa de sucos e 
sorvetes: 

FONSECA, 2006 
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Continuação.   

TIPO CARACTERÍSTICAS AUTORES 

d) Doçaria ou 
Confeitaria 
 

e) Sorveteria 
 
 

f) Pub 
 

g) Drugstore 
 
 

h) Casa de Sucos e 
Vitaminas 
 
 

i) Casa de sucos e 
sorvetes 
 

j) Boteco 

Além de variada gama de doces finos, chocolates, tortas, bolos, apresentam também 
salgadinhos, queijos, sorvetes e produtos de panificação; 
 
Sorvetes artesanais são o grande diferencial deste segmento. Podem oferecer outros tipos de 
alimentos, geralmente o intuito é minimizar a sazonalidade das vendas; 
 
Locais especializados em bebidas, em sua maioria, alcoólicas. Servem salgadinhos; 
 
Na América do Norte e Grã-Bretanha, esse nome designa um conjunto de drogaria, farmácia, 
mercearia e snack-bar; 
 
São estabelecimentos motivados por uma valorização dos produtos naturais. Oferecem 
grande variedade de sucos, vitaminas e bebidas à base de leite, produzidos a partir de frutas 
frescas ou polpas congeladas; 
 
Estabelecimentos onde se fabricam e vendem-se sucos, sorvetes e outras iguarias para 
consumo imediato, que são servidos em mesinhas ou em balcões; 
 
Serve comida local e barata. No Brasil, nesses estabelecimentos, é servido: torresmos, 
dobradinha, peixinhos fritos, entre outros. 

 
 
 
Somente para os tipos: 
Casa de Chá, Doçaria 
ou confeitaria, Casa de 
sucos e sorvetes 

BENI, 2006 
 
 
 
 
 
Somente para os tipos: 
Boteco 

BOLAFFI, 2004 

Restaurantes Sofisticados 
e Restaurantes de 
Refeições Requintadas 
 

Restaurantes finos que oferecem serviços completos. O preparo dos alimentos fica por conta 
de Chefs profissionais, treinados que demonstram tradição artesã. Excelência é pré-requisito 
desses restaurantes, para compensar os elevados preços cobrados pelas refeições. São 
voltados geralmente ao lazer.  

WALKER e 
LUNDBERG, 2003 

POWERS e 
BARROWS, 2004 

CULINARY INSTITUTE 
OF AMERICA, 2004. 

Restaurantes Requintados 
Informais  

Excelência em comida é um dos apelos desse tipo de restaurante. O preparo e o consumo das 
refeições nesses restaurantes demoram menos tempo do que nos restaurantes mais formais e 
de preços elevados. Os preços dos pratos são significativamente inferiores quando 
comparados aos restaurantes de Refeições Sofisticadas ou Refeições Requintadas. 
Geralmente os restaurantes possuem um tema unificado que se reflete na preparação de seu 
cardápio. 
 
 
 
 

POWERS e 
BARROWS, 2004 
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Continuação.    

TIPO CARACTERÍSTICAS AUTORES 

Restaurantes Informais 
Subdivisão: 

a) Restaurantes de 
Especialidades 
 
 

b) Restaurantes 
Étnicos 
 

c) Entretenimento e 
Temáticos 

Local onde o foco é relaxar a desfrutar a comida familiar a preços amenos; 
 
Apresentam um tipo específico de comida, geralmente oferecem um tema relacionado à 
especialidade da comida, como filés, frutos do mar ou massas. São exemplos: churrascarias,  
 
restaurantes de frutos do mar, de massas, entre outros; 
 
Oferecem cozinha e tema combinados, ou seja, comida especializada. São exemplos de 
restaurantes: chinês, japonês, italiano, indiano, tailandês, francês, etc.; 
 
Estabelecimentos com essa tipologia têm a comida em segundo lugar, quem exerce papel 
principal é o entretenimento. Geralmente são construídos em torno de uma idéia enfatizando 
um ambiente com decoração temática. 

Todas as informações 
sobre Restaurantes 
Informais:  

POWERS e  
BARROWS, 2004 

Somente para os Tipos: 
Étnico e Entretenimento 
e Temático 

WALKER e 
LUNDBERG, 2003 

Somente para os Tipos: 
Étnico 

BOLAFFI, 2004 

Pague e Leve Modalidade utilizada com freqüência pelos consumidores. Os restaurantes fast food fazem 
parte dessa tipologia, onde na maioria das vezes a comida é vendida para ser consumida em 
casa 

POWERS e 
BARROWS, 2004 

Drive-through Inicialmente o serviço de drive-through foi introduzido como parte de um restaurante fast food, 
que ainda o utiliza. Entretanto essa modalidade tornou-se atividade independente. Oferecem 
baixo custo e rapidez de entrega ao cliente, além de um cardápio bastante simplificado.  

POWERS e 
BARROWS, 2004 

Entrega em Domicílio e 
Entrega Centralizada ou 
Centrais de Delivery 

Essa modalidade representa um segmento diferente. Pois, muitas delas, optam por atuar 
somente na modalidade de entrega, não oferecendo espaço para atendimento ao público no 
local da preparação dos alimentos. O cardápio é variado e o atendimento pode ser 
centralizado para facilitar a organização do processo de entrega. 

WALKER e 
LUNDBERG, 2003 

POWERS e 
BARROWS, 2004 

Restaurantes de Serviço 
Rápido 

Trata-se de restaurantes fast food. Uma das características mais importantes é o fato de estar 
presente em mercados de qualquer tamanho e oferecer muitos pontos de venda aos 
consumidores, tornando conveniente o ato de comer fora. Oferece menu simplificado e preços 
módicos aos consumidores. 

POWERS e 
BARROWS, 2004 

Restaurante de Preço 
Médio 
Subdivisão: 

a) Restaurantes 
Familiares  
 
 
 
 

Seu sistema de produção vem sendo simplificado mediante o desenvolvimento de menus 
especializados que servem para reduzir o nível de habilidade exigido dos funcionários. 
 
Oferece serviço de mesa que concorre com as operações de serviços rápidos. Os menus 
oferecem seleção ampla, proporcionando: café da manhã, almoço, jantar, menu infantil e 
menu para terceira idade, além de em alguns estabelecimentos oferecem menus light. As 
preparações muitas vezes podem estar congeladas ou pré-preparadas aguardando a 
solicitação para serem aquecidas e entregues ao cliente. Os preços são modestos 

POWERS e 
BARROWS, 2004 

 
Somente para os Tipos: 
Familiar  
CULINARY INSTITUTE 

OF AMERICA, 2004. 
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Conclusão.    

TIPO CARACTERÍSTICAS AUTORES 

b) Cafeterias e Bufês 
Comerciais 

 
 
 
 

c) Pizzarias 
 

O conceito desse tipo de restaurante é bastante peculiar da America do Norte. Os autores 
sugerem que nessa região as cafeterias são caracterizadas por servir refeições caseiras e 
fartas, além de ampla variedade de pratos. Esses restaurantes atraem todas as faixas etárias. 
Já os bufês são operacionalmente similares às cafeterias, sua única diferença é que nesse 
tipo de estabelecimento o cliente se dirige às mesas onde estão dispostas a preparações. 
 
O item principal do cardápio é a pizza, mas sua elaboração e ingredientes que compõem sua 
cobertura são bastante variados. Além disso, muitos estabelecimentos acrescentam outros 
pratos como: saladas, massas, sanduíches, entre outros. 

 

Restaurante de Preço 
Elevado 

Cozinha de estilo europeu. Estabelecimento que oferece jantar requintado e concentra-se em 
grandes centros urbanos. Um fator que apóia a demanda dessa tipologia é o turismo. 

POWERS e 
BARROWS, 2004 

Steakhouses  Oferece cardápio limitado, serve um mercado bem identificado, os consumidores de steks – 
bife com corte especial e com gramaturas variadas. Os bifes geralmente seguem a 
nomenclatura dos cortes de carnes dos Estados Unidos. 

WALKER e 
LUNDBERG, 2003 

Padarias – Café Local que além de produzir pães, serve cafés, sanduíches, entre outras preparações. Os 
estabelecimentos menores são considerados fast foods. Cabe aqui salientar que o autor na 
época, em 2003, considerou que esse conceito era diferente no Brasil, porém, atualmente, 
pode-se encontrar diversos locais com essa tipologia. 

WALKER e 
LUNDBERG, 2003 

Bistrô Transitam entre o cardápio sofisticado até os mais simples. Atualmente esta tipologia é mais 
destinada a restaurantes simples e aconchegantes.  

CULINARY INSTITUTE 
OF AMERICA, 2004. 

Quiosques de praia ou 
campo 

Estabelecimento onde se comercializam bebidas típicas e petiscos regionais, batidas de 
aguardente com frutas da região, frutos do mar e outros.  

BENI, 2006 

Restaurantes Turísticos Restaurantes que geralmente servem comidas locais e podem também apresentar algum 
show musical e folclórico da região, ou ainda músicas típicas ou apresentações de dança. 

BOLAFFI, 2004 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 No quadro 5 apresentam-se as tipologias dos restaurantes. Cabe salientar 

que a bibliografia disponível sobre o tema apresenta outros elementos conceituais, 

além dos apresentados nesse quadro. Na literatura, as características desses 

estabelecimentos estão relacionadas aos tipos de serviços, tamanho da área do 

estabelecimento, número de lugares, horários de atendimento, localização, entre 

outros. Ao se analisar o quadro 5 observa-se a impressão salientada por Walker e 

Lundberg (2003) sobre a falta de concordância conceitual entre os autores. Veja-se, 

por exemplo, no quadro 5 a tipologia “restaurantes turísticos”, que na compreensão 

de Bolaffi (2004), difundiram-se em grandes centros como Nova Iorque e Paris a 

partir de 1945, com o advento do turismo de massa. O autor descreve que esses 

restaurantes geralmente servem comida local e podem estar localizados em grandes 

centros ou em cidades pequenas e vilarejos. (BOLAFFI, 2004). 

 Os restaurantes de “Frutos do Mar ou Peixes ou ainda Peixes e Frutos do 

Mar”, que são a categoria de restaurante abordada neste estudo, podem estar, por 

sua vez, inseridos em mais de uma tipologia: 

   

Quadro 6 – Categoria abordada e as possíveis tipologias. 
CATEGORIA TIPOLOGIA (QUADRO 5) 

 
Frutos do Mar; 
Peixes; 
Peixes e Frutos do Mar 

Restaurante regional 

Típicos 

Restaurante de especialidades 

Quiosques de praia 

Restaurantes turísticos 

Boteco 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Percebe-se que o vínculo entre a categoria dos restaurantes mencionados no 

quadro 6 e a tipologia, apresentada no mesmo quadro, ocorre a partir das 

preparações,  métodos de cocção e apresentação dos pratos oferecidos nos 

cardápios de cada restaurante. No entanto, não se descarta a hipótese de que os 

peixes de ocorrência local possam também ser oferecidos em cardápios de 

restaurantes internacionais ou clássicos, gastronômico, restaurante de hotel; 

restaurante comercial, grill, de fusion food, self service, casual dinning, sofisticados e 

de refeições requintadas, restaurantes requintados informais ou ainda, os familiares. 

Quanto a restaurantes de peixes e frutos do mar, ou peixes, ou ainda frutos do mar, 

não foram encontrados trabalhos ou livros que apresentassem análises 

considerando estabelecimentos especificamente dessas modalidades. Por outro 
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lado, há estudos relacionando restaurantes de categorias distintas, ou ainda 

generalizadas, como fast-food, gastronômicos ou self service, por exemplo. 

Baseando-se nas considerações de Spang (2003) ao afirmar que na vida cotidiana 

não costuma-se perguntar por que as pessoas vão aos restaurantes, mas sim, que 

tipo de comida eles servem, além de considerar a localização e se o peixe está 

fresco, avalia-se que o restaurante que se classifica dentro de uma categoria auxilia 

ao turista, pois assume um determinado estilo, além de uma identidade 

gastronômica. Para Gândara (2009) a identidade gastronômica se constrói a partir 

de elementos como ingredientes, técnicas de preparo, serviços de pratos, além de 

rituais relacionados à degustação. O autor complementa que, frente a um mercado 

competitivo, em que os destinos buscam diferenciação e destaque, a identidade 

gastronômica vem sendo prestigiada como um atrativo turístico. (GÂNDARA, 2009). 

 A partir das evidências levantadas nas constatações anteriores, suspeita-se 

que, no momento em que restaurantes do litoral catarinense dispõem em seu 

cardápio pratos com peixes da orla costeira desse Estado, estão proporcionando ao 

turista um produto turístico14, oferecendo uma perspectiva do local visitado sob o 

ângulo da gastronomia. Para tanto cabe ressaltar que tais peixes necessitam ser 

destacados nos cardápios, a fim de permitir que o cliente identifique tais ingredientes 

locais. Nesse contexto, Asensio e Samaniego (2009) revelam que a identificação da 

espécie de peixe em restaurantes pode ser complicada, pois características externas 

como a pigmentação da pele, formato e tamanho se tornam imprecisas após a 

cocção. Em decorrência disso, a apresentação da espécie de cada peixe no 

cardápio é indispensável para a melhor assimilação do cliente. 

 Os restaurantes, como atrativos turísticos, implicam uma agregação no 

mercado ao serem postos em destaque. Assim, quando se implementa a promoção 

de um complexo turístico é importante que os atrativos estejam presentes. (BENI, 

2006). Nesse sentido, o folclorista Câmara Cascudo (1983, p. 405) contribui 

salientando que “é inútil pensar que o alimento contenha apenas os elementos 

indispensáveis à nutrição. O alimento contém substâncias imponderáveis para o 

espírito, a alegria, a disposição criadora e o bom humor”. Essas sensações os 

turistas geralmente buscam encontrar em seus momentos de lazer. Deste modo, os 

restaurantes deixaram de ser, para muitos turistas, um lugar onde apenas se realiza 

                                                           
14

 Produto turístico é um conjunto composto de bens e serviços produzidos em diversas unidades 

econômicas, como em restaurantes, por exemplo. (BENI, 2006). 
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uma refeição e passaram a conter significados mais simbólicos, em que os 

ingredientes locais muitas vezes são os mais solicitados. Nesse contexto, Cardozo 

(2006, p. 149) salienta que: 

 

[...] gastronomia como patrimônio local está sendo incorporada aos novos 
produtos turísticos orientados a determinados nichos de mercado, 
permitindo incorporar os atores da própria comunidade, na elaboração 
desses produtos. A gastronomia faz parte da nova demanda por parte dos 
turistas de elementos culturais. 
 

 De modo semelhante Gândara (2009, p. 184) revela que: 

 

[...] o momento da alimentação representa uma oportunidade de contato 
com o outro. Nesse processo, a tipicidade da gastronomia regional torna-se 
um diferencial, que representa a identidade local, ligando o turismo 
gastronômico ao prazer e à sensação de saciedade adquirida por meio da 
viagem e da comida. 
 

 Outro ponto importante em relação aos restaurantes é que entre as décadas 

de 1990 e 2000, percebe-se o crescimento do volume de estudos envolvendo 

turismo gastronômico, além do número de produtos disponíveis para os 

consumidores, que tem crescido significantemente. (HARRINGTON; 

OTTENBACHER, 2010). De acordo com os autores citados, esses estudos 

apresentam a valorização da comida como importante mote colaborador das 

experiências dos turistas. Além disso, inúmeros estudos vêm utilizando o tema 

restaurante ou gastronomia em suas pesquisas de satisfação de consumidores e a 

importância de desempenho desse atrativo sobre determinado destino. Os estudos 

têm o intuito de mensurar este atributo turístico possibilitando a confirmação do 

papel cada vez mais importante dos restaurantes nos destinos turísticos. (CORREIA 

at al., 2008; HARRINGTON; OTTENBACHER, 2010; OOM DO VALLE et al., 2008; 

TEIXEIRA; BARBOSA, 2008; ZHANG; QU; MA, 2010). 

 Na concepção de Zanella e Cândido (2002) é fundamental que antes da 

implantação de um estabelecimento de restauração haja um planejamento. Autores 

recomendam que o processo de planejamento contemple aspectos relacionados à 

estrutura organizacional, cardápio, estrutura física da cozinha e do salão, adequada 

ao cardápio, tipo de serviço, decoração, logística operacional, controles 

administrativos, qualificação dos profissionais envolvidos e recursos humanos. 

(FONSECA, 2006; LÔBO, 2009; ZANELLA; CÂNDIDO, 2002). Para obtenção de 



61 

 

 

êxito nesse ramo, Zanella e Cândido (2002), indicam que a identificação do tipo de 

restaurante e a classificação do estabelecimento são necessários. Entretanto, para 

Davies (2001), a obtenção de êxito está relacionada à competência no 

gerenciamento, tanto da estrutura física e organizacional, quanto do capital da 

empresa; cortesia dos funcionários para com os clientes e eficiência na preparação 

dos pratos, bem como nos serviços prestados aos fregueses. Percebe-se que 

também na elaboração de conceitos para o funcionamento adequado de 

restaurantes há divergências.   

 Nesse contexto, considera-se que o conveniente é uma análise detalhada de 

cada empreendimento em que a articulação dos fatores torna-se necessário, além 

das considerações apresentadas pelos autores.  

 Na análise de Maricato (2004), os restaurantes, no ano de 2004, não foram 

prioridade nos gastos dos brasileiros. Esses estabelecimentos, muitas vezes, 

disputaram os investimentos dos clientes com outros serviços, tais como: educação, 

aluguel e outras despesas consideradas prioritárias. (MARICATO, 2004). O autor 

salienta que independente da tipologia do estabelecimento, é essencial que o 

restaurante disponha de itens que agreguem conforto aos clientes, ou seja, invistam 

em equipamento de condicionador de ar, em segurança, em estacionamento ou 

manobrista, além de aceitar cartões de crédito como forma de pagamento. 

(MARICATO, 2004).  

 Em relação à administração de restaurantes, Maricato (2004) defende que o 

profissional responsável por esses estabelecimentos carece estar munido de 

múltiplas competências, entre eles: capacidade de gestão, visão de marketing, saber 

lidar com recursos humanos e clientes, conhecer normas básicas de gerenciamento 

financeiro, tributos, legislação do consumidor, e ainda, gastronomia. Maricato (2004) 

acredita também que é interessante os administradores de restaurantes 

direcionarem uma parcela de atenção e ações às causas relacionadas à 

sustentabilidade. Por fim, avalia-se que a implantação de um restaurante como 

atrativo turístico pode buscar auxílio nas diversas áreas do conhecimento correlatas 

à área do turismo, tais como: Marketing, Administração, Recursos Humanos, 

Gestão, Logística, Geografia e Sociologia, além de proporcionar um cardápio que 

atenda às expectativas dos turistas. 
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3 METODOLOGIA 

 

 O propósito desta seção é descrever o percurso metodológico adotado, o 

campo de pesquisa, bem como a caracterização, amostragem, a definição dos 

instrumentos de coleta de dados, a construção do roteiro de entrevista e ferramentas 

que auxiliaram no desenvolvimento da investigação.  

  

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

 A aplicação da metodologia em um trabalho científico auxilia na orientação e 

direcionamento dele. Neste contexto, nessa dissertação é adotado como 

procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica que contemplou a discussão 

sobre os peixes, tipos de pesca, produtos da pesca, o turismo, a gastronomia e 

restaurantes. Esse processo usou como fonte os livros, revistas científicas e bases 

de dados. Contudo, para coleta de dados a pesquisa está apoiada na técnica de 

entrevista estruturada, com perguntas fechadas. Essa ferramenta segue roteiro 

previamente estabelecido, onde as perguntas feitas ao indivíduo são 

predeterminadas. A entrevista estruturada “se realiza de acordo com um formulário 

elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com 

um plano”. (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 96). Esta foi aplicada pelo entrevistador 

com o objetivo de obter respostas pertinentes ao tema estudado. (DENCKER, 2002; 

MARCONI; LAKATOS, 1999; SCHLÜTER; JARDINI, 2003).  

 A pesquisa caracterizou-se como exploratória, em que se procurou definir 

objetivos e trazer subsídios sobre determinado assunto de estudo. Esse tipo de 

estudo busca familiarizar-se com o fenômeno, além de obter nova percepção dele e 

encontrar novas ideias. (CERVO; BERVIAN 1996; MARCONI; LAKATOS, 1999; 

SCHLÜTER; JARDINI, 2003). Para tanto, busca-se “efetuar a coleta de dados 

empregando instrumentos que possibilitem obter maior exatidão na observação, 

bem como na verificação dos dados”. (MARCONI; LAKATOS, 1999, p.20).  

 O estudo utilizou abordagem qualitativa com uso de ferramentas quantitativas, 

o qual se julgou mais coerente a fim de compreender a relação dos tipos de peixes 

ofertados nos cardápios dos restaurantes e a qualificação dos cozinheiros nesses 

estabelecimentos gastronômicos do litoral de Santa Catarina. Em uma pesquisa 

“obtêm-se descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o 
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investigador deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, 

fato ou ambiente observado.” (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 87) Na pesquisa 

qualitativa “pode-se obter um conhecimento mais profundo de casos específicos, 

porém não permite a generalização em termos de probabilidade de ocorrência”. 

(DENCKER, 2002, p. 107). Por outro lado, o método quantitativo encontra-se 

relacionado à amostra, ao formulário para coleta e a análise dos dados. (DENCKER, 

2002). 

 

3.2 O campo e objetos de pesquisa 

 

 A pesquisa tem como objeto de estudo os restaurantes do litoral catarinense. 

Os estabelecimentos de restauração foram selecionados a partir de determinação da 

amostra de estabelecimentos citados em guias on line e impressos pertencente as 

categorias de peixes, peixes e frutos do mar ou ainda frutos do mar. Além disso, no 

trabalho, a delimitação da área geográfica a ser observada abrangeu os municípios 

da orla catarinense. Essa delimitação permitiu uma avaliação ampla do objeto de 

análise em termos de dimensão territorial aliado a diversificação dos 

estabelecimentos consultados.  

 Entretanto a demarcação da amostra a ser estudada não se deu de imediato. 

Optou-se, num primeiro momento, por investigar os 29 municípios do litoral 

catarinense. Para tanto, seria necessário identificar o número de restaurantes de 

cada município. Para obter essa informação, fez-se contato telefônico com as 

Secretarias da Fazenda, setor de Tributação dos municípios, onde estão 

cadastrados esses estabelecimentos comerciais. Contudo, após contatos com treze 

prefeituras, chegou-se à conclusão de que não seria possível obter dessa fonte as 

informações indispensáveis. O principal motivo foi o formato de cadastro utilizado: 

nele os restaurantes, bares, lanchonetes e similares são registrados pela mesma 

inscrição, sem distinção de categorias, não sendo possível identificar a atividade 

específica das empresas. Assim, como a pesquisa procurou avaliar restaurantes que 

comercializam especificamente peixes, não foi possível usar os dados dessa fonte. 

Além desses fatos, os municípios criaram impedimentos para fornecimento dos 

dados constantes no cadastro por outros meios senão pelo preenchimento formal de 

requerimento, por escrito, diretamente nas prefeituras. Como se tratavam de 29 

requisições em diferentes lugares, considerou-se esse procedimento inviável. 
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 A partir disso, procurou-se novas possibilidades, novas fontes que pudessem 

fornecer os dados necessários. Levou-se em consideração obter dados cadastrais 

da Santa Catarina Turismo S/A (SANTUR), usando a pesquisa mercadológica e 

estudo da demanda turística realizada pela empresa. Efetuada a análise, constatou-

se, porém, que os dados apresentados não eram compatíveis com as pendências do 

estudo, tão pouco as informações do documento “Roteiros de Santa Catarina,” 

publicado pela SANTUR em que apresenta apenas pontos turísticos e 

características gerais dos municípios relacionados aos roteiros turísticos do estado. 

 Partiu-se então para o contato com os Sindicatos Patronais de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Santa Catarina. A expectativa foi o de 

levantar o número de restaurantes registrados por essa instituição nos municípios. 

Todavia, novamente não se obteve êxito: em diversos sindicatos o número de 

restaurantes cadastrados era pouco relevante, condição que inviabilizava os 

objetivos desse trabalho.  

 Por sugestão do Sindicato Patronal procurou-se, por consequência, o 

Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Turismo e 

Hospitalidade de Santa Catarina. A finalidade do contato foi a mesma buscada 

anteriormente. A indicação partiu da premissa de que esse sindicato possuía uma 

quantidade maior de registros que o sindicato patronal. Mas, por apreensão, os 

encarregados em disponibilizar essas informações nos sindicatos apresentaram-se 

bastante resistentes quanto à sua disponibilização para a pesquisa.  

 Em seguida a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Santa 

Catarina (ABRASEL), também foi contatada. Mas, por falta de associados em 

diversos municípios do litoral catarinense, pois a área de concentração dessa 

entidade abrange principalmente a grande Florianópolis, julgou-se esse banco de 

dados insuficiente. 

 Frente às dificuldades de acesso aos dados para identificar a população 

dessa pesquisa, bem como a ausência de um banco de dados dos sindicatos e 

outras entidades correlatas, optou-se por uma combinação de Guias on-line e 

impressos. Para identificação dos guias on-line consultou-se o sitio de buscas 

Google usando as seguintes palavras-chave: “melhor guia de restaurantes de Santa 

Catarina”; “guias de restaurantes”; “guias de Santa Catarina”. Dessas consultas 

obtiveram-se ofertas dos Guias on-line. Para identificar os guias mais apropriados à 

investigação elegeu-se os seguintes critérios: a) oferecer sugestões de restaurantes 



65 

 

 

em mais de um município do litoral catarinense; b) apresentar estabelecimentos 

classificados nas categorias: peixes, ou frutos do mar, peixes e frutos do mar ou 

ainda pescados. A partir desses critérios, identificou-se os Guias impressos. Para 

localizá-los buscou-se comércios especializados na distribuição desse produto. 

Entre os disponíveis julgou-se aptos os guias “Quatro Rodas” e “ABRASEL”. Na 

modalidade virtual enquadraram-se os guias: “Veja Santa Catarina”; “Guia Mais”; 

“HAGAH” e “Guia.Viajamos”. Acredita-se que os Guias listados ofereçam 

informações atualizadas e diversificadas, sendo provável meio de consulta. Tais 

publicações podem servir de referência conveniente para o turista na busca por 

locais específicos, como os restaurantes que servem peixes, por exemplo. 

 Assim, após análise dos guias selecionados estabeleceu-se a amostra da 

pesquisa, apresentada no quadro 7:  

 

Quadro 7 – Municípios e amostra de restaurantes pesquisados 

Cidades do Litoral Catarinense Total de restaurantes  Restaurantes da amostra 

Balneário Camboriú 32 18 

Barra do Sul 03 02 

Barra Velha 02 01 

Biguaçú  02 01 

Bombinhas  18 10 

Florianópolis  157 91 

Garopaba  11 06 

Governador Celso Ramos  04 02 

Imbituba  11 06 

Itajaí  09 05 

Itapema  11 06 

Itapoá  01 01 

Laguna  04 02 

Navegantes  04 02 

Palhoça  07 04 

Penha  05 03 

Piçarras  01 01 

Porto Belo  06 03 

São Francisco do Sul 06 03 

São José 09 05 

Tijucas  01 01 

TOTAIS 304 173 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 O quadro identifica os 21 municípios que foram visitados para coleta de 

dados. Foram contemplados 21 municípios pelo fato de que em 8 deles não havia 

restaurantes mencionados nos guias consultados. Com a abrangência da amostra 

acredita-se ser possível um diagnóstico dos tipos de peixes ofertados nos 

restaurantes do litoral catarinense, bem como, levantar o perfil dos cozinheiros que 
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trabalham nesses locais. O número de restaurantes apresentado no quadro 

contabiliza o total de 304 estabelecimentos indicados pelos guias, sendo que, para a 

realização da pesquisa selecionou-se 173 locais para compor a amostra estatística 

do estudo.  

 Com intuito de reconhecer a região visitada para coleta de dados a figura 5 

demonstra os municípios pesquisados: 

 

Figura 5 – Municípios visitados para realização da coleta de dados para pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado por Geóg. Renata I. Dizzioni (2011). 
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 A figura apresenta a distribuição geográfica dos 21 municípios estudados. Tal 

visualização permite compreender a dimensão da abrangência da atividade de 

campo.  

 Após a saída a campo, a população atingida foi de 152 restaurantes. Os 

outros 21 estabelecimentos não contribuíram com dados para amostra, pois não 

estavam em funcionamento ou haviam mudado de categoria, ou ainda, por não se 

disporem a responder as questões do formulário. Por fim, vale ressaltar que a 

aplicação do instrumento de pesquisa “in loco”, pela pesquisadora, foi uma atividade 

valiosa, pois, essa atividade, ofereceu uma visão geral do campo de estudo, além da 

contextualização dos restaurantes e dos municípios visitados, possibilitando 

reflexões e análises mais adequadas e coerentes ao objeto de estudo. 

 

3.3 Instrumento da pesquisa 

 

 O instrumento usado para guiar a abordagem foi o formulário. Este 

documento tem o papel de roteiro de perguntas à serem empregadas na entrevista. 

Durante a entrevista, o registro ficou por conta do entrevistador, sendo efetuado no 

momento da coleta dos dados, conforme sugerem (DENCKER, 2002; MARCONI; 

LAKATOS, 1999). Nele utilizaram-se perguntas fechadas, em que se permitiram 

respostas sim ou não. Perguntas de múltipla escolha também foram usadas. Nessa 

situação, um leque de possibilidades esteve disponível ao entrevistado. 

(SCHLÜTER; JARDINI, 2003). Esse formulário contou com 12 perguntas fechadas, 

sendo que 4 questões são compostas de sub questões totalizando 17 pontos de 

questionamento. Do total das questões, 8 permitiram respostas “sim” ou “não” e 9 

foram de múltipla escolha. 

 As questões buscaram caracterizar o cardápio dos restaurantes do litoral 

catarinense, focando no ingrediente “peixe”. As questões procuraram identificar de 

onde os restaurantes obtinham o peixe comercializado, a sazonalidade do 

estabelecimento, se servem exclusivamente produtos da pesca, além de questionar 

como categorizam seu restaurante. Aliado a estes assuntos, questionou-se também 

sobre quais peixes compunham o cardápio, e se o entrevistado saberia informar 

quais eram do litoral catarinense, além de possíveis dificuldades no abastecimento 

desse alimento. A investigação sobre quais critérios eram usados para elaborar o 

cardápio também fez parte do formulário, bem como o método de cocção aplicado à 
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cada peixe. Por fim, perguntou-se sobre o nível de escolaridade e conhecimentos, 

sobre preparações com peixes, de dois cozinheiros principais de cada 

estabelecimento. 

 Vale ressaltar que inicialmente foi aplicado um pré-teste com 10% dos 

restaurantes, ou seja, 17 formulários. Em decorrência dessa ação foram realizados 

ajustes e alterações pertinentes à ferramenta aplicada. De modo geral, esse 

instrumento de pesquisa apresentou-se dinâmico, prático e adequado. No 

transcorrer das visitas constatou-se que as perguntas fechadas foram fundamentais 

para conquistar o entrevistado à se interessar e dispor de seu tempo para responder 

tal formulário , pois esse setor mostrou-se, na maioria das vezes excessivamente 

ocupado.  

 

3.4 Elaboração, análise e interpretação dos dados 

 

 A intenção da pesquisa foi de proporcionar a coleta de dados em todos os 

municípios elencados nos guias. Para tanto, o tipo de amostragem adotada foi a 

estratificada proporcional. Esse método como salientaram Schlüter e Jardini (2003) e 

Barbetta, (2007) permite que a amostra mantenha a proporcionalidade do tamanho 

de cada estrato da população. Sendo assim, os municípios que apresentam um 

maior número de restaurantes indicados nos guias mantiveram um maior número de 

estabelecimentos na amostra. Em seguida, para identificar quais restaurantes 

seriam visitados, utilizou-se o método de amostragem aleatória simples. Para tal 

compõe-se uma lista completa dos elementos da população e através de um sorteio 

sem restrição, a amostra foi selecionada. (BARBETTA, 2007). De modo que, 

“qualquer subconjunto da população, com o mesmo número de elementos, tem a 

mesma probabilidade de fazer parte da amostra”. (BARBETTA, 2007, p. 45). Para a 

seleção foi utilizada a tabela de números aleatórios em que os números são 

formados por sucessivos sorteios independentes. Em relação aos restaurantes da 

amostra, é interessante destacar que estes se apresentaram bem variados, 

contemplando diferentes tipologias de restaurantes, conferindo ao trabalho dados 

significativos para o setor.  

 Para formular o tamanho da amostra, num primeiro momento efetuou-se um 

cálculo admitindo um de erro amostral de 5%. Obtendo como solução a população 

de 400 como uma primeira aproximação para o tamanho da amostra. Após essa 
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avaliação aplicou-se nova equação, em que, multiplicou-se o número total de 

restaurantes, ou seja, 304 por 400, em seguida dividiu-se o valor obtido pelo 

resultado da soma desses mesmos valores. Como solução obteve-se o tamanho da 

amostra que totalizou 173 restaurantes.   

 O planejamento e a execução da pesquisa foram feitos com cautela, 

procurando-se reduzir, bem como evitar erros no levantamento de dados. Assim, 

concentrou-se esforços em conseguir respostas de todos os elementos 

selecionados. Adotou-se o método de coleta de dados com marcação de visita 

antecipada, efetuada por telefone, respeitando os horários adequados para 

realização da visita, retornos, além de aplicar o roteiro de entrevista por telefone ou 

via e-mail, quando o contato pessoal não foi possível. 

 Vale ressaltar que o trabalho de campo ocorreu no período entre 

fevereiro/2011 até junho/2011. Portanto, reflete a situação daquela época. 

Entretanto, como não há projetos relacionados ao tema estudado, em execução, até 

o momento da finalização dessa dissertação, acredita-se que as condições 

analisadas não sofreram alterações até o momento.  

 A fim de proporcionar uma melhor compreensão e interpretação dos 

resultados, os dados foram tabulados e organizados em figuras, quadros e tabelas. 

Para analisar e esclarecer as informações obtidas na pesquisa de campo utilizou-se 

modelos e métodos estatísticos, com auxilio do suporte operacional Microsoft Excel 

2007. Com relação ao tratamento estatístico foram catalizadas frequência simples e 

relativa. 

 

3.5 Divulgação de dados 

 

 O processo de divulgação de dados julga-se importante para os restaurantes 

do litoral catarinense. Os benefícios podem ser usufruídos por todos 

estabelecimentos que estiveram envolvidos na pesquisa, além dos que não fizeram 

parte da amostra, mas atuam com o turismo e caracterizam-se como peixes, peixes 

e frutos do mar, ou ainda frutos do mar, uma vez que os dados e informações 

coletados e analisados têm vínculo direto com os mesmos. Acredita-se que esse 

trabalho poderá contribuir significativamente para com o processo de 

desenvolvimento direcionamento dos restaurantes que atendem aos turistas, pois 

poderão fazer uso dos dados e das análises apresentadas e discutidas nesta 
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investigação, bem como adquirir conhecimento referente ao cenário dos cardápios 

ofertados nos restantes do litoral de Santa Catarina, em relação à variedade de 

peixes utilizadas.  

 A devolução dos dados acontecerá através da concepção e divulgação de 

relatórios técnicos para os restaurantes participantes deste estudo e publicações de 

artigos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Este capítulo apresenta a caracterização da região estudada, bem como a do 

objeto de estudo. Em seguida, discute as características dos cardápios dos 

estabelecimentos visitados em relação à qualificação profissional e às 

peculiaridades do aproveitamento gastronômico dos peixes na cozinha dos 

restaurantes do litoral catarinense. 

 

4.1 Caracterização do campo e dos restaurantes objetos de estudo 

 

 De acordo com Pereira (2003, p.110), “o traço fundamental da paisagem 

natural catarinense é dado pela conformação geral de seu relevo que apresenta 

duas grandes regiões: o litoral e o planalto separados pelas serras do Mar e Geral”.  

 O Estado de Santa Catarina é o menor dos estados da Região Sul e “revela-   

-se um dos principais polos turísticos do Brasil, afirmando-se nacional e 

internacionalmente como rota de veraneio, tanto por sua geografia privilegiada 

quanto pela proximidade com os países do Cone Sul.” (PEREIRA, 2003, p.116). A 

faixa litorânea desse Estado tem aproximadamente 561,4 km de extensão, e nela se 

desenvolvem importantes atividades dos setores turístico e marítimo, entre elas a 

pesca artesanal e a pesca industrial.  

 Em relação ao turismo, Lins et al. apud Pereira (2003, p.110) destacam que 

as diferentes regiões de Santa Catarina oferecem variadas possibilidades turísticas 

representadas pela existência de distintos “circuitos”. Entre tais circuitos, desponta o 

litorâneo, que segundo os autores é composto pelos numerosos balneários situados 

na orla marítima do Estado, destacando na porção central o município de 

Florianópolis e no litoral norte Balneário Camboriú. (LINS et al. apud PEREIRA, 

2003). Pereira (2003) afirma ainda que o turismo efetivamente de massa está 

vinculado aos atributos naturais de sua orla marítima catarinense. 

 Considerando as características geográficas do litoral catarinense permite-se 

distinguir paisagens onde se harmonizam montanhas e exuberante vegetação de 

Mata Atlântica. (PEREIRA, 2003). Conforme salientado por Rocha (2012) as 

diferenças na paisagem do litoral catarinense estão associadas, por sua vez, à 

conformação geológica-geomorfológica. Do litoral, aproximadamente a partir do 

município de Laguna em direção ao sul do Estado predominam os depósitos da 
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planície quaternária resultantes da deposição de sedimentos associados ao recuo 

da escarpa de Planalto da Serra Geral. Trata-se de um litoral de paisagem 

monótona, de praias arenosas contínuas e com a presença de morros testemunhos 

espaçados e segmentado pelas foz dos rios das três principais bacias hidrográficas 

do Sul do Estado: do Tubarão, do Araranguá e do Mampituba, na divisa com o Rio 

Grande do Sul. De Laguna, em direção ao norte, despontam, as morrarias do 

embasamento cristalino, conhecidas regionalmente por “Serras do Leste 

Catarinense”. Essa formação, constituída principalmente por rochas ígneas de 

diferentes litotipos, estabelece, na paisagem, quando alcança o mar por meio dos 

esporões rochosos graníticos, as feições dos costões “recortados” do litoral, 

conformando ainda baías, cabos e enseadas.  (ROCHA, 2012). 

 Esse conjunto de atrativos naturais15, na maioria das vezes, é atraente e 

favorece ao turismo litorâneo. Outro fator que facilita à visitação do litoral do Estado 

se deve ao acesso aos municípios, por serem ladeados pela BR 101, uma rodovia 

federal. 

 Os municípios catarinenses contemplados na pesquisa estão localizados no 

litoral de Santa Catarina, possuem, portanto, praias. Além disso, dispõem de bens 

de serviços turísticos, como restaurantes, recebendo visitantes ao longo do ano, 

especialmente na temporada de verão, período de alta temporada, entre os meses 

de dezembro a março. 

 A sazonalidade atinge também o setor de restauração. Dessa maneira, dos 

152 estabelecimentos pesquisados, que oferecem pratos com peixes aos clientes, 

não são todos que permanecem abertos de forma ininterrupta, tratando-se de 

restaurantes sazonais. Entende-se por sazonal o restaurante que encerra suas 

atividades por um período maior que sete dias consecutivos durante o ano. Entre os 

restaurantes consultados, 9% deles fecham no período de baixa temporada, 

enquanto 91% mantêm suas operações ativas:  

 

Quadro 8 – Sazonalidade dos restaurantes. 

Frequência simples Frequência relativa Total de restaurantes 

Sazonal Não Sazonal Sazonal (%) Não Sazonal (%)  
152 14 138 9,21% 90,79% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
15

 São os atrativos oferecidos pela natureza, paisagens ecológicas, que não sofreram ação do 

homem. 
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 Esse é um dado interessante quando se pondera a infra-estrutura de uma 

localidade para o acolhimento ao turista, pois se sabe que os custos operacionais de 

um estabelecimento devem ser avaliados para promover a funcionalidade da 

empresa. Porém, é interessante levar em consideração a frequência das atividades 

e dos atrativos do destino, promovendo ao turista confiança para que possam 

aproveitá-lo em viagens a qualquer época do ano. Nesse sentido, acredita-se que se 

os restaurantes estiverem disponíveis quando procurados, independente do fluxo de 

turistas, poderão auxiliar os municípios a se consolidarem como destinos turísticos 

permanentes. Uma possível alternativa para viabilizar essa situação, diante dos 

custos operacionais do negócio, é trabalhar com um cardápio reduzido, elaborado 

especificamente para a baixa temporada contemplando ingredientes locais e da 

estação. Essa prática auxiliaria na redução de estoques, ao mesmo tempo em que 

contribuiria para a economia da energia elétrica em função do desligamento de 

equipamentos de refrigeração. Esses equipamentos são convenientes 

principalmente na alta temporada, pois servem para abrigar maior diversidade e 

quantidade de produtos, sendo necessário para atender a demanda de um cardápio 

extenso, sendo dispensável em um cardápio reduzido. Além disso, essa opção de 

cardápio exige menor esforço de pré-preparos e preparos, podendo ser executado 

por uma equipe menor de funcionários. Por sua vez, ingredientes locais e da 

estação tendem a ter menor custo quando comparados a produtos exóticos ou fora 

da safra. Outra opção que pode auxiliar o estabelecimento a diminuir custos é 

restringir a área de atendimento16. 

 Outra característica dos restaurantes estudados é que a maior parte deles 

(91%) oferece em seus cardápios produtos variados. Entende-se por restaurantes 

que servem produtos variados os estabelecimentos que oferecem além dos peixes e 

frutos do mar, carne de aves, carnes vermelhas, massas, entre outras opções. Por 

outro lado, os restaurantes que servem exclusivamente produtos da pesca somam 

9% dos estabelecimentos consultados. Entende-se por restaurantes que servem 

exclusivamente produtos da pesca aqueles que priorizam exclusivamente pescados 

e frutos do mar como matéria-prima e, portanto, não servem outros tipos de carnes. 

 

 

 

                                                           
16

 Procedimento nem sempre possível, pois está ligado ao layout do restaurante. 
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Quadro 9 – Tipos de produtos servidos nos restaurantes. 

Frequência simples Frequência relativa 
Total de 

restaurantes 

Servem 
exclusivamente 

produtos da pesca 

Servem 
produtos 
variados 

Servem 
exclusivamente 

produtos da pesca 

Servem produtos 
variados (%) 

 
 

152 

13 139 8,55% 91,45% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Nota-se, assim, que são poucos os restaurantes que trabalham com um 

cardápio contendo exclusivamente produtos da pesca. Dentre os 152 

estabelecimentos pesquisados somente 13 deles apresentaram tal caracterização. 

Nesse contexto, observa-se que a diversificação do cardápio pode ser conveniente 

para o cliente, levando-se em consideração critérios como as restrições 

alimentares17 que possam apresentar. De outra maneira, permite ao restaurante 

atender demandas elásticas, entre as quais, dos frequentadores que não consomem 

pescados ou outro produto em particular. Contudo, um cardápio focado em produtos 

específicos pode oferecer matéria-prima para preparações diferenciadas: massas 

com molhos variados sem adição de carnes; risotos com vegetais, legumes ou 

frutas, também sem acréscimo de carnes; bem como, omeletes com legumes, por 

exemplo. Os restaurantes que servem exclusivamente produtos da pesca também 

são atingidos pela sazonalidade, assim como os demais, de produtos variados, 

como ilustrado:  

 

Quadro 10 – Identificação do período de funcionamento dos restaurantes que servem exclusivamente 
produtos da pesca. 

 PRODUTOS  
DA PESCA 

PRODUTOS 
VARIADOS  

TOTAL 

SAZONAL 2 12 14 

ABERTO O ANO INTEIRO 11 127 138 

TOTAL 13 139 152 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Entretanto, o quadro 10 revela que apenas 2 dos 13 estabelecimentos (±15%) 

que possuem cardápio contendo exclusivamente produtos da pesca são sazonais. 

Os restaurantes que servem produtos variados, por sua vez, contabilizam 12 

estabelecimentos sazonais, dentre os 139 locais avaliados (± 8,7). Essa análise 

demonstra que a escolha pela composição de um cardápio focado em produtos 

específicos da pesca não demonstra ser empecilho para que o estabelecimento se 

                                                           
17

 Restrições alimentares são possíveis alergias ou intolerâncias a certos alimentos que as pessoas 
podem apresentar. 
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mantenha aberto o ano inteiro.  Para identificar os restaurantes especializados em 

produtos da pesca, empregou-se o método da auto-declaração. 

 Assim, quando questionados sobre a categorização do restaurante, no 

sentido de se identificar em que tipologia (quadro 5) o estabelecimento se percebia, 

levantou-se nove terminologias diferentes apontadas pelos entrevistados como as 

mais adequadas para categorizar seus restaurantes18. Essa situação foi mantida, 

pois o intuito era o de identificar como os estabelecimentos se discernem e, a partir 

disso, compor um diagnóstico dessa percepção:  

 
Figura 6 – Opinião dos restaurantes sobre a categorização do seu estabelecimento. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Diante desses resultados, considerando que os estabelecimentos visitados 

foram selecionados a partir das categorias: peixes, peixes e frutos do mar ou ainda 

frutos do mar, acreditou-se que essa nomenclatura seria mencionada na grande 

maioria das vezes. Contudo, verificou-se in loco que apenas aproximadamente 60% 

dos restaurantes pesquisados se encontram na categoria “peixes e frutos do mar”. 

Dessa maneira, 22% deles podem ser tipificados na categoria “peixes, carnes e 

aves”. Além disso, 18,4% dos locais visitados podem ser elencados em categorias 

distintas, que não levam “peixes” em sua nomenclatura, sendo elas: bar, buffet à la 

carte, restaurante e pizzaria, variado, contemporâneo, buffet e temático. Essa 

variação de categorias pode ocorrer, provavelmente, em função de que os guias 

consultados, no levantamento pré-campo, indicaram mais de uma categoria para os 

restaurantes por eles recomendados. 

                                                           
18

 A respeito das terminologias de categorização, vale lembrar que a nomenclatura utilizada foi 

proposta pelos entrevistados e nem sempre é idêntica às apresentadas no quadro 5. 
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 Conforme figura anterior, cabe ressaltar que certas categorias citadas pelos 

entrevistados e que não são mencionadas na literatura: bar; à la carte; variado; 

contemporâneo e peixes, carnes e aves foram rearranjadas nas categorias mias 

próximas ao padrão do estabelecimento.   

 Nessa perspectiva, o quadro 11 correlaciona as tipologias sugeridas pelos 

restaurantes e a compreensão da tipologia sugerida pela literatura técnica: 

  
Quadro 11 – Correlações entre as tipologias sugeridas, possíveis compreensões e similaridades com 
as tipologias mencionadas na literatura. 

Caracterização do 
estabelecimento 

(Tipologia 
Sugerida) 

Possíveis Compreensões Similaridade com a literatura 

Bar Serve bebidas, petiscos e, eventualmente 
alguns pratos rápidos 

Pub, fast-food. 

À la carte Os pratos são escolhidos pelos clientes 
através de um cardápio ou menu. 

Nesse caso praticamente 
todas as tipologias podem ser 
“à la carte”. Isso ocorre, pois 
essa é uma modalidade de 
serviço e não uma tipologia de 
restaurante.  

Variado Oferece uma variedade de pratos e 
ingredientes. Geralmente compreendem 
saladas, massas, risotos, carnes 
vermelhas, aves, peixes e frutos do mar, 
entre outros. 

Nesse caso, a caracterização 
como “variado” pode refletir a 
realidade de diversas 
tipologias, pois, essa 
terminologia é imprecisa. 

Contemporâneo As preparações são de forma 
contemporânea, ou seja, com ingredientes 
que estão em voga, métodos de cocções 
alternativos, inovadores ou que promovam 
o resgate de um método antigo e em 
desuso. Apresentação dos pratos são 
elaborados de forma criativa e seguindo 
conceitos da atualidade. Os pratos podem 
ainda seguir tendências da arte, da moda, 
da nouvelle cuisine

19
, do minimalismo, da 

releitura dos clássicos e também da 
reinserção de ingredientes por hora 
renunciados. 

Nesse caso, a caracterização 
como contemporâneo pode 
estar inserida em diversas 
tipologias, pois caracteriza-se 
como um conceito e não uma 
tipologia. 

Peixes, carnes  
e aves 

Oferece além de peixes e frutos do mar, 
carnes vermelhas e aves. Essa 
identificação é encontrada em placas de 
restaurantes que tem o peixe e frutos do 
mar como “carro chefe” de seu cardápio, 
mas também oferecem essas duas outras 
opções, geralmente em número reduzido 
de variedades a fim de oferecer maior 
número de opções aos clientes. 

Tradicional ou Gastronômico 
Comercial ou Típicos 
Rotisseri 
Sofisticados e de refeições 
requintadas 
Requintados informais 
Informais de especialidades, 
étnicos ou temáticos 
Serviço Rápido ou Bistrô 

Fonte: elaborado pela autora. 

                                                           
19

 Termo usado por Henri Gault e Christian Millau para descrever o estilo de culinária praticado por 
Paul Bocuse, Michel Guerard e Roger Vergé, dentre outros. Esse fenômeno gastronômico foi 
caracterizado, entre outros fatos, como: rejeição à complicações desnecessárias na culinária, uso de 
ingredientes de ótima qualidade, substituição de molhos fortes e pesados, por opções leves e com 
menos gordura, inspiração provinda da cozinha regional. (WOOD, 2005). 
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 Ao analisar o quadro 11 verifica-se que no conhecimento vulgar, a condição 

de serviço ou o modo de operar do restaurante são fatores frequentemente 

cogitados no intuito de caracterizar a tipologia do estabelecimento. Assim, ao 

comparar-se a nomenclatura proposta pelos entrevistados, que representam os 

restaurantes com as diretrizes de tipologia de restaurantes estipuladas por 

pesquisadores e autores da literatura relacionada ao tema, questiona-se à 

aplicabilidade da proposta pela literatura com a realidade encontrada na pesquisa de 

campo com os restaurantes. Ainda considerando as publicações acadêmicas, 

percebe-se que as obras, na maioria das vezes, são bibliografias estrangeiras 

traduzida. Essas evidências apontam para a necessidade de uma investigação, da 

adaptação e integração das tipologias empregadas à realidade brasileira, 

ponderando as expressões regionais, e valorizando o conhecimento aplicado aos 

restaurantes, em território nacional.  

 Outro ponto a ser considerado é a importância de possibilitar que a literatura 

da área de restaurantes alcance os administradores de restaurantes, pois conforme 

os dados coletados, aparentemente os estabelecimentos têm pouco ou nenhum 

conhecimento sobre as tipologias de restaurantes. Por outro lado, acredita-se que as 

classificações vulgares, sem critérios bem definidos, encontram-se amplamente 

difundidas pelos estabelecimentos. Nesse sentido, dos 152 locais visitados a 

variação de nomenclaturas foi, conforme já mencionado, de apenas 9 tipos, 

demonstrando convergência na classificação e tipologia de restaurantes, pela 

população da pesquisa, distante do percebido na literatura. Essa desarmonia 

conceitual obviamente mantém relações com as dificuldades encontradas pelos 

proprietários em categorizar seus estabelecimentos de alimentação fora do lar. 

 

4.2 Características dos cardápios dos estabelecimentos visitados 

 

 Conforme o tipo de abastecimento, as peculiaridades da matéria-prima podem 

se alterar. Por exemplo, quando o fornecedor é o pescador artesanal o peixe inteiro 

e fresco é geralmente entregue ao restaurante. Entretanto, quando o fornecedor é a 

empresa de pescados o peixe, na maioria das vezes é fornecido já manipulado, 

geralmente em filés, frequentemente congelado. Os locais de compra dos peixes 

pelos restaurantes estão apresentados na figura 7: 
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Figura 7 – Frequências relativas vinculadas ao local de compra dos peixes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Verifica-se na figura 7 que as empresas de pescado respondem por ±84% do 

fornecimento de peixes para os restaurantes. Isso ocorre provavelmente em função 

da estrutura empresarial desses fornecedores que contam com vendedores que se 

deslocam até os restaurantes, fazem o pedido e posteriormente entregam a 

mercadoria. As empresas de pescados, na maior parte das vezes, têm condições de 

garantir a quantidade do produto desejada pelo restaurante, além de oferecer certa 

padronização dos insumos consumidos pelo estabelecimento. Assim, por 

consequência, os restaurantes podem assegurar-se de oferecer um cardápio 

completo aos clientes, sem o receio da possível falta de algum ingrediente.  

 De outra maneira, aproximadamente 50% da aquisição de peixes é realizada 

pelos restaurantes em peixarias, ou adquiridos de pescadores artesanais. Essa 

opção é importante socialmente, pois tende a incentivar a economia local. Além 

disso, acredita-se ser importante o incentivo à compra de insumos de pescadores 

artesanais, haja vista que além de oferecer o produto fresco, tal escolha pode tornar-

se um atrativo do estabelecimento para o turista. 

 Nessa perspectiva, cabe ressaltar que estudos realizados em restaurantes de 

centros urbanos do Reino Unido e dos Estados Unidos comprovaram a 

receptividade positiva dos clientes de matérias-primas recebidas diretamente dos 

produtores locais, confirmando a busca dos consumidores por novas experiências 

culinárias. (BELL, 2005).  

 Um dado interessante é o elevado índice de obtenção dos peixes em 

mercados públicos (29%), considerando-se que esses pontos de venda nem sempre 

estão presentes nos municípios. Contudo, vale ressaltar que a aquisição de matéria-



79 

 

 

prima em mercados públicos pode estimular e promover a manutenção desses 

pontos de venda, além de serem interessantes pontos turísticos.  

 Por sua vez, apenas 10% dos restaurantes optam pela pesca própria a fim de 

obter os peixes servidos em seus cardápios. Inferior a esse índice, com menos de 

1%, está a aquisição da matéria-prima através de um barco de pesca, ou seja, direto 

do barco. Entende-se por “barco de pesca”20, os barcos pesqueiros que saem para a 

captura do pescado em alto mar. Outra característica é que as embarcações, em 

geral, somente retornam quando os depósitos preparados para armazenar os peixes 

capturados estão cheios. Os “barcos de pesca”, na concepção aplicada a essa 

pesquisa, são, na maioria das vezes, voltados para a pesca industrial de pequena 

escala e direcionam sua produção a empresas de pescado e comércio de peixes, 

desconsiderando a venda direta a clientes ou restaurante. Entretanto, em algumas 

ocasiões, quando são procurados pelos estabelecimentos, pode ocorrer a venda 

para restaurantes. 

 Analisando os restaurantes que servem exclusivamente produtos da pesca, 

identificou-se o local em que esses estabelecimentos compram os peixes:  

 
Tabela 3 – Identificação do local de compra de peixes procurados por restaurantes que servem 
exclusivamente produtos da pesca. 

LOCAL DE COMPRA NÚMERO DE RESTAURANTES TOTAL DE RESTAURANTES 

1) Empresa de pescados 10  13 
2) Pescador Artesanal 10  13 
3) Peixaria 6 13 
4) Mercado Público 5  13 
5) Pesca Própria 3 13 
6) Direto do Barco 0 13 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Concernente à tabela denota-se que a empresa de pescados, bem como o 

pescador artesanal têm participações equivalentes como fornecedores preferenciais 

dos restaurantes que trabalham com cardápios que servem exclusivamente produtos 

da pesca. Isso indica que a possível segurança, além da constância de fornecimento 

dos peixes oferecidos pela empresa de pescado, é requisito considerado para sua 

escolha por esses restaurantes. Contudo, o mesmo índice de procura pelo pescador 

artesanal aponta possivelmente a opção pelo peixe fresco, da época, com valor de 

                                                           
20

 “barco de pesca” é apresentado como expressão, identificada pelos entrevistados. Obviamente as 
outras modalidades de pesca, como “pesca própria” também são realizadas com um barco de pesca, 
porém, nesse caso o sentido é de equipamento, não de expressão. Além disso, empresas de 
pescados, pescador artesanal, peixaria e mercado público certamente obtém sua matéria-prima 
através de desse tipo de embarcação. 
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compra abaixo do mercado, características estas que conferem ao cardápio 

produtos exclusivos e que podem atrair o turista por sua originalidade.  

 Afora esses, os provedores mais buscados para compra dos insumos foram a 

peixaria e o mercado público. Esses locais oferecem peixes frescos e congelados, 

que podem ser adquiridos inteiros ou processados. A peixaria e o mercado público 

usualmente revendem matérias-primas, isto é, dependem de outros fornecedores 

para suprir seus estoques. Disso decorre que muitas vezes essas empresas não 

possuem pesca própria. Sendo assim, nem sempre conseguem disponibilizar o 

melhor preço ou produto mais fresco para os restaurantes. 

 A pesca própria, entretanto, é uma das opções menos utilizadas quando se 

analisa a aquisição de peixes que compõem o cardápio dos restaurantes. Em 

contrapartida a possibilidade de obter o produto fresco e local através desse tipo de 

pesca é bastante elevada. Porém, dominar as técnicas da pesca para fins 

comerciais bem como manter os equipamentos necessários para tal atividade 

demandam investimento e conhecimento específico, nem sempre ao alcance dos 

restaurantes. A aquisição de peixes direto do barco não foi identificada em nenhum 

dos restaurantes pesquisados. 

 Para efeito de comparação, a tabela a seguir traz informações sobre o local 

de compra de peixes dos estabelecimentos que atuam com cardápios variados: 

 
Tabela 4 – Identificação do local de compra de peixes procurados por restaurantes que servem 
produtos variados.  

LOCAL DE COMPRA NÚMERO DE RESTAURANTES TOTAL DE RESTAURANTES 

1) Empresa de pescados 117  139 
2) Peixaria 71 139 
3) Pescador Artesanal 65  139 
4) Mercado Público 39 139 
5) Pesca Própria 13 139 
6) Direto do Barco 1 139 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Percebe-se que é notória a preferência dos restaurantes que servem cardápio 

variado (±85%) pela empresa de pescados. Os motivos de tal preferência, estão 

relacionados a pontos críticos da oferta-demanda que tornam conveniente a compra 

da matéria-prima desse fornecedor. Outros fatores que também influenciam na 

decisão do restaurante em comprar com a empresa de pescados é a facilidade de 

ser atendido com frequência no estabelecimento pelos vendedores das empresas. 
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Além disso, podem contar com possíveis reduções de preço no valor final dos 

produtos. 

 As peixarias ocupam o segundo lugar (51%) na preferência de local para a 

compra de peixes que abastecem os estoques dos restaurantes. 

 Entre os restaurantes que servem produtos variados e os que servem 

produtos exclusivamente da pesca, verifica-se que aproximadamente 47% dos 

estabelecimentos de cardápio variado compram seus peixes do pescador artesanal. 

Porém, entre os restaurantes exclusivos da pesca esse número alcança 77%. Em 

decorrência disso, pode-se afirmar que os restaurantes com cardápio exclusivo da 

pesca primam pelos peixes frescos, além de contribuírem para a manutenção da 

pesca artesanal nas comunidades em que estão instalados.  

 Em seguida, aparece o mercado público que atende a 28% dos restaurantes 

pesquisados. A pesca própria é realizada por somente 13 estabelecimentos (±9%) e 

a compra “direto do barco” é insignificante, conforme a tabela 4. 

 Quanto às variedades de peixes que fazem parte dos cardápios analisados, 

somou-se 62 tipos diferentes, os quais constam no quadro 12: 

 
Quadro 12 – Peixes oferecidos nos cardápios e a frequência do aproveitamento gastronômico pelos 
restaurantes do litoral catarinense. 
Continua. 

PEIXES PRESENTES NOS CARDÁPIOS DOS RESTAURANTES PESQUISADOS 

 FREQUÊNCIA SIMPLES FREQUÊNCIA RELATIVA  

1 - Salmão 130 85,53% 
2 - Linguado 124 81,58% 
3 - Congro 117 76,97% 
4 - Anchova 108 71,05% 
5 - Tainha 105 69,08% 
6 - Pescada 89 58,55% 
7 - Garoupa 83 54,61% 
8 - Bacalhau 74 48,68% 
9 - Robalo 65 42,76% 
10 - Espada 37 24,34% 
11 - Dourado 33 21,71% 
12 - Cação 32 21,05% 
13 - Namorado 30 19,74% 
14 - Merluza 27 17,76% 
15 - Corvina 27 17,76% 
16 - Abrótea 24 15,79% 
17 - Sardinha 19 12,50% 
18 - Panga  12 7,89% 
19 - Mero 12 7,89% 
20 - Papa Terra 10 6,58% 
21 - Badejo 10 6,58% 
22 - Atum 9 5,92% 
23 - Cherne 8 5,26% 
24 - Carapeva 8 5,26% 
25 - Caranha 7 4,61% 
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Conclusão.    
PEIXES PRESENTES NOS CARDÁPIOS DOS RESTAURANTES PESQUISADOS 

 FREQUÊNCIA SIMPLES FREQUÊNCIA RELATIVA  

26 - Truta 6 3,95% 
27 - Mistura 6 3,95% 
28 - Maria Luiza 5 3,29% 
29 - Olhete 5 3,29% 
30 - Pescadinha 4 2,63% 
31 - Merluzão 3 1,97% 
32 - Gordinho 3 1,97% 
33 - Pijareva 3 1,97% 
34 - Sororoca 3 1,97% 
35 - Pargo 3 1,97% 
36 - Tainhota 3 1,97% 
37 - Galo 2 1,32% 
38 - Charuto 2 1,32% 
39 - Borriquete 2 1,32% 
40 - Guaivira 2 1,32% 
41 - Paru 2 1,32% 
42 - Raia 2 1,32% 
43 - Viola 2 1,32% 
44 - Boi 1 0,66% 
45 - Tilápia 1 0,66% 
46 - Rambira 1 0,66% 
47 - Sargo 1 0,66% 
48 - Peixe rei 1 0,66% 
49 - Zarbo 1 0,66% 
50 - Porco 1 0,66% 
51 - Prejereba 1 0,66% 
52 - Pampo 1 0,66% 
53 - Mirguaia 1 0,66% 
54 - Tamboril 1 0,66% 
55 - Parati 1 0,66% 
56 - Palombeta 1 0,66% 
57 - Carapicú 1 0,66% 
58 - Caratinga 1 0,66% 
59 - Badejo branco 1 0,66% 
60 - Vermelho 1 0,66% 
61 - Xaréu 1 0,66% 
62 - Aruanã 1 0,66% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Acerca das espécies de peixes comercializadas nos cardápios dos 

restaurantes, somente sete qualidades são utilizadas em pelo menos 50% deles: 

linguado, salmão, anchova, congro, pescada, tainha e garoupa. Dentre esses 

peixes, o salmão é importado e dois outros, o congro e a garoupa, não apresentam 

registros de pesca artesanal. Sabe-se, todavia, que a garoupa é abundante nos 

costões do litoral catarinense21.   

 Dos 62 peixes aproveitados: a truta, a tilápia e a aruanã, são provenientes de 

cultivo de água doce. Sendo assim, não são peixes capturados no litoral 

                                                           
21

 Deixando assim indícios da falta de registros em relação à pesca artesanal, como mencionado 
anteriormente. 



83 

 

 

catarinense22. O bacalhau, que está presente em 49% dos cardápios estudados, na 

maioria das vezes é utilizado na produção de bolinhos servidos como petiscos. Em 

decorrência disso, questionou-se aos restaurantes durante a pesquisa de campo se 

o bacalhau usado era um produto importado, ou se era o “bacalhau brasileiro”, 

obtido através da salga do peixe abrótea. Como resposta, alguns afirmaram que não 

sabiam, outros que não tinham certeza, apesar de assegurarem que provavelmente 

o produto era importado, explicando: “é bacalhau mesmo.” No entanto, avaliando o 

custo do bacalhau importado e comparando ao valor comercializado de tais bolinhos 

tende-se a crer que a maior parte dos estabelecimentos faz uso do bacalhau 

brasileiro.  

 Ao analisar a relação dos peixes presentes nos cardápios dos restaurantes 

pesquisados (quadro 12), tem-se a impressão de que as quantidades de 62 

espécies descritas são pouco significativas quanto ao volume de variedades, Além 

disso, identificou-se (quadro 12), espécies de peixes não mencionadas no 

referencial teórico. De todo modo, para certificar-se dessa suposição comparou-se 

os dados do mencionado quadro com os dados do levantamento dos peixes 

capturados pela pesca industrial e pela pesca artesanal no litoral catarinense, 

expostos nas tabelas 1 e 2 do capítulo 2. Em decorrência disso, constatou-se 

finalmente que alguns peixes são apresentados pelas sinonímias citadas nas 

tabelas. Assim, optou-se por elaborar o quadro 13, a fim de descrever e registrar as 

duplicidades de nomenclatura percebidas: 

 

                                                           
22

 Do ponto de vista da pesca oceânica. 
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Quadro 13 – Duplicidade de nomenclatura e ocorrências identificadas após comparação do quadro 12 
com as tabelas 1, 2.  
Continua.  

DADOS DO   
QUADRO 11 

DADOS DA TABELA 1 DADOS DA TABELA 2 

Linguado  Mencionado também linguado-areia e linguado-
vermelho 

Linguado  

Anchova Mencionado Enchova e Anchova está como 
sinonímia 

Anchova 

Pescada Mencionado também pescada-amarela, pescada-
bicuda, pescada-branca e pescada-camburu 

Mencionado também 
pescada-branca e pescada-
olhuda 

Abrótea  Mencionado também a abrótea-de-fundo Abrótea 

Cação  Mencionado também o nome Cação seguido dos 
seguintes tipos: anequim, anjo, azul, bagre, bico-
doce, bruxa, cabeça-chata, cola-fina, espada, 
frango, galhudo, lombo-preto, mangona, martelo, 
rajado, tigre e ainda, Cações. Como sinonímia: 
cação-moka do peixe moka e cação-galha-preta 
do peixe machote 

Mencionado também cação 
anjo e cação martelo. 

Papa-terra Mencionado papa-terra como sinonímia de Betara Não é mencionado 

Porco Mencionado somente peixe-porco Não é mencionado 

Pescadinha  Mencionado como sinonímia de pescadinha-real Mencionado como sinonímia 
de pescadinha-real 

Prejereba  Não é mencionado  Não é mencionado 

Merluza  Mencionado também merluza-de-cola Não é mencionado 

Boi  Mencionado somente olho-de-boi Não é mencionado 

Pargo  Mencionado como sinonímia de pargo-rosa Não é mencionado 

Tainhota  Não é mencionado Não é mencionado 

Sardinha  Mencionado também sardinha-cascuda, sardinha-
lage, sardinha-mole e sardinha-verdadeira  

Mencionado também 
sardinha-lage e sardinha-
verdadeira 

Rambira  Não é mencionado Não é mencionado 

Galo  Mencionado também galo-de-profundidade Galo 

Panga  Não é mencionado Não é mencionado 

Cherne  Mencionado também cherne-galha-amarela, 
cherne-poveiro e cherne-verdadeiro 

Cherne  

Sargo  Mencionado somente sargo-de-dente Não é mencionado 

Tilápia  Não é mencionado Não é mencionado 

Merluzão Não é mencionado Não é mencionado 

Truta  Não é mencionado  Não é mencionado 

Charuto  Mencionado como sinonímia de sardinha-
verdadeira 

Mencionado como sinonímia 
de sardinha-verdadeira 

Pijareva  Não é mencionado  Não é mencionado 

Peixe-rei Não é mencionado  Não é mencionado 

Zarbo  Não é mencionado  Não é mencionado 

Raia  Mencionado também raia-bicuda e raia-viola Raia  

Viola  Mencionado como raia-viola Mencionado como raia-viola 

Miraguaia  Mencionado como sinonímia de borriqute Não é mencionado 

Tamborio  Não é mencionado Não é mencionado 

Parati  Mencionado como sinonímia de tainha Mencionado como sinonímia 
de tainha 

Caratinga Não é mencionado Não é mencionado 

Badejo branco Não é mencionado Não é mencionado 

Vermelho Não é mencionado Não é mencionado 

Aruanã  Não é mencionado Não é mencionado 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 O quadro expõe a dificuldade em identificar-se nomenclaturas-padrão 

atribuídas aos peixes pelos informantes. Nesse contexto, cabe salientar que das 62 

espécies de peixes que surgiram a partir da coleta de dados com os restaurantes, 

aponta-se que aproximadamente 56% das terminologias indicadas (quadro 13) estão 

em condição de registro distinto quando comparados às tabelas 1 e 2 que 

representam a nomenclatura oficial aos peixes capturados no litoral catarinense. 

Vale ressaltar ainda que ±23% dos peixes apontados na coleta de dados, não 

constam nas tabelas 1 e 2, exemplo de que os peixes são conhecidos por nomes 

preconizados pela cultura local, como acontece com a “Pijareva”, também conhecido 

como “Pijirica”, mas que não é registrado na literatura técnica por igual termo.  

 Nesse sentido, Dietz e Bezzi (2007) defendem que é interessante buscar o 

resgate do conhecimento tradicional e dos saberes acumulados por gerações, no 

intuito de se articularem aos saberes científicos, sendo que, tal junção pode conduzir 

ao saber sustentável. Em decorrência disso, a integração dos saberes local e 

científico poderia resultar na padronização da nomenclatura atribuída aos peixes, 

sendo que, auxiliaria na coleta e organização de dados relacionados à matéria-

prima. Além disso, a uniformização dos nomes atribuídos aos peixes seria favorável 

na divulgação desse produto nos diversos cardápios dos restaurantes da orla de 

Santa Catarina.  

 Para fins de análise das frequências dos tipos de peixes nos cardápios dos 

restaurantes apresenta-se a figura 8, a qual identifica os peixes com aproveitamento 

gastronômico em pelo menos 10% dos estabelecimentos pesquisados23:  

 

                                                           
23

 Optou-se em analisar as freqüências de aplicação dos peixes em 10% dos estabelecimentos a 
partir de avaliação da assiduidade no aproveitamento gastronômcio de cada espécie. 
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Figura 8 – Peixes que fazem parte do cardápio de pelo menos 10% dos restaurantes estudados. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

  

 A figura 8 demonstra que o salmão é o peixe preferido pelos restaurantes, 

pois ±86% dos estabelecimentos o mantêm em seu cardápio. O linguado, por sua 

vez, apareceu em aproximadamente 82% dos locais visitados e o congro pôde ser 

encontrado em 77% dos estabelecimentos.  

 Na sequência, a anchova e a tainha foram mencionas em cerca de 70% dos 

cardápios. A pescada, o bacalhau, a garoupa e o robalo tiveram participação em 

aproximadamente 50% dos cardápios dos restaurantes. Eventualmente, de 15 e 

24% os locais ofereciam os peixes: corvina, abrótea, cação, espada, dourado, 

namorado e merluza. A sardinha era servida por somente 12% dos restaurantes do 

litoral catarinense.  

 Cabe ressaltar, que o peixe mais aproveitado, o salmão, não é um peixe da 

costa catarinense, mas procedente, na maioria das vezes, do Chile. Isso demonstra 

que os cardápios dos restaurantes litorâneos de Santa Catarina são inadequados 

quando analisados do ponto de vista da oferta de produtos locais para o incentivo ao 

turismo gastronômico regional.  

 Entretanto, o linguado, que tem aproveitamento similar ao do salmão é 

encontrado no litoral do estado, conferindo ao cardápio a oferta de um peixe 

capturado nesse litoral, amenizando a condição de oferta de peixes “estrangeiros”. 

 O congro, que é aproveitado por aproximadamente 77% dos restaurantes é 
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proveniente da pesca industrial e em pouca quantidade, indicando, dessa forma, que 

o montante necessário para abastecer os estabelecimentos é provavelmente 

importado. Logo, também não colabora para a oferta de um cardápio com produtos 

estritamente locais.  

 Por outro lado, a anchova e a tainha vêm a contribuir com a disponibilização 

de peixes locais, podendo ser um atrativo gastronômico no cardápio dos 

estabelecimentos. Quanto à pescada24, depara-se com um volume considerável de 

peixes capturados, não se percebendo tal diferença nos cardápios. Assim, a 

pescada, que é um peixe de valor comercial não muito elevado, de carne branca e 

que, quando preparada em filé não apresenta espinhas, características apreciadas 

pelos consumidores, poderia ser explorada com maior veemência por parte dos 

restaurantes.  

 Na mesma direção, é importante destacar a corvina, um dos peixes que 

apresenta maior volume de captura tanto na pesca industrial quanto artesanal, e que 

tem valor comercial relativamente baixo, é aproveitada apenas eventualmente nos 

cardápios. Essa condição, provavelmente ocorre pela falta de conhecimentos 

relacionados às possibilidades de preparação desse peixe, aliado à falta de 

conhecimento dessa espécie como opção gastronômica por parte dos 

consumidores. Além disso, o não aproveitamento da corvina pode estar associado a 

“preconceitos alimentares” dos responsáveis pela elaboração dos cardápios. Nesse 

sentido, durante a coleta de dados, pôde-se perceber que alguns entrevistados 

demonstraram “desgosto” por esse peixe; outros afirmaram, de forma pejorativa que, 

os funcionários comem, mas que não servem a clientes.  

 Outros peixes, tais como a abrótea, o cação e a espada que da mesma forma 

como a corvina apresentam um volume de captura considerável, não se destacam 

nos cardápios dos restaurantes do litoral catarinense. Similarmente à corvina, 

percebeu-se que esses peixes são desprezados pelos responsáveis em elaborar o 

cardápio. O motivo para esse cenário também parece estar relacionado ao 

preconceito de uso dessas espécies. Esse ponto de vista surgiu à partir das falas 

dos entrevistados: “esses peixes não são bons, isso comíamos quando éramos 

pequenos, era o que vinha na pescaria ou o que sobrava e o pai trazia pra 

casa.”(sic). 

                                                           
24

 Observando a somatória das quantidades capturadas de todas as espécies e levando-se em conta 
a falta de padronização da nomenclatura. 
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 Ao relacionar-se o quadro 12 com a tabela 2, que apresenta os peixes 

capturados pela pesca artesanal, percebe-se que das 43 espécies relacionadas na 

tabela, somente 27 espécies fazem parte dos cardápios, caracterizando 63% de 

participação das variedades da pesca artesanal. Quando a comparação é aplicada 

sobre a tabela 1, identifica-se que das 139 espécies descritas, 41 (29%) são 

aproveitadas pelos restaurantes do litoral de Santa Catarina. Esses dados sugerem 

que ao elaborar o cardápio de peixes os restaurantes poderiam, os proprietários ou 

cozinheiros, aproveitar maior variedade de espécies. Por consequência, poderiam 

oferecer aos clientes opções em abundância e diferenciadas de seus concorrentes. 

De outro modo, essa escolha certamente contribuiria para a redução da monotonia 

presente na oferta de peixes dos cardápios dos restaurantes. Do ponto de vista do 

potencial gastronômico, as espécies raramente aproveitadas possuem condições de 

serem agregadas aos cardápios. Para tanto, a divulgação sobre as características 

organolépticas aliada à distribuição adequada dessas matérias-primas poderiam 

possivelmente contribuir para a alteração do cenário identificado na pesquisa. 

 Sobre os restaurantes que servem exclusivamente produtos da pesca, as 

espécies levantadas de peixes, que fazem parte dos cardápios desses locais foram 

as seguintes: 
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Quadro 14 – Peixes que fazem parte do car dápio dos restaurantes que servem exclusivamente 
produtos da pesca.  

PEIXES PRESENTES NOS CARDÁPIOS DOS RESTAURANTES PESQUISADOS 

FREQUÊNCIA  
SIMPLES 

              FREQUÊNCIA 
               RELATIVA 

RESTAUNTES QUE 
SERVEM PRODUTOS 

EXCLUSIVOS DA PESCA 

Linguado 11 85% 13 
Salmão 10 77% 13 
Anchova 10 77% 13 
Pescada 10 77% 13 
Tainha 10 77% 13 
Congro 8 62% 13 
Robalo 7 54% 13 
Garoupa 6 46% 13 
Espada 6 46% 13 
Bacalhau 3 23% 13 
Papa Terra 3 23% 13 
Misturinha 3 23% 13 
Corvina 2 15% 13 
Cação 2 15% 13 
Merluza 2 15% 13 
Sardinha 2 15% 13 
Cherne 2 15% 13 
Pijareva 2 15% 13 
Borriquete 2 15% 13 
Pescadinha 1 8% 13 
Sororoca 1 8% 13 
Prejereba 1 8% 13 
Olhete 1 8% 13 
Mero 1 8% 13 
Tainhota 1 8% 13 
Paru 1 8% 13 
Gordinho 1 8% 13 
Parati 1 8% 13 
Palombeta 1 8% 13 
Carapicu 1 8% 13 
Caratinga 1 8% 13 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Quanto às variedades, o quadro mostra que são 31 diferentes tipos de peixes 

presentes nos cardápios dos restaurantes que servem exclusivamente produtos da 

pesca. Os peixes mais frequentes nos 13 estabelecimentos exclusivos são nove 

espécies: o linguado, o salmão, a anchova, o congro, a pescada, a tainha, o robalo, 

a garoupa e a espada. Convém salientar que a prejereba, o parati, a palombeta, o 

carapicu e o borriquete são ofertados somente nos cardápios de estabelecimentos 

desse tipo. Vale mencionar ainda que o peixe prejereba é identificado pela 

nomenclatura local e o peixe parati aparece como sinonímia da tainha. 

 Com relação às variedades de peixes ofertadas nos cardápios dos 

restaurantes que servem produtos variados, encontram-se as seguintes espécies: 
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Quadro 15 – Peixes que fazem parte do cardápio dos restaurantes que servem produtos variados. 

PEIXES PRESENTES NOS CARDÁPIOS DOS RESTAURANTES PESQUISADOS 

                           FREQUÊNCIA 
                              SIMPLES 

          FREQUÊNCIA 
           RELATIVA 

RESTAUNTES QUE SERVEM 
PRODUTOS VARIADOS 

Linguado 113 81% 139 
Salmão 120 86% 139 
Congro 109 78% 139 
Anchova 98 71% 139 
Tainha 95 68% 139 
Pescada 79 57% 139 
Garoupa 77 55% 139 
Bacalhau 71 51% 139 
Robalo 58 42% 139 
Dourado 33 24% 139 
Cação 30 22% 139 
Espada 31 22% 139 
Namorado 30 22% 139 
Merluza 25 18% 139 
Corvina 25 18% 139 
Abrótea 24 17% 139 
Sardinha 17 12% 139 
Panga  12 9% 139 
Mero 11 8% 139 
Badejo 10 7% 139 
Atum 9 6% 139 
Carapeva 8 6% 139 
Caranha 7 5% 139 
Papa-terra 7 5% 139 
Truta 6 4% 139 
Maria-luiza 5 4% 139 
Cherne 6 4% 139 
Olhete 4 3% 139 
Pescadinha 3 2% 139 
Pargo 3 2% 139 
Merluzão 3 2% 139 
Misturinha 3 2% 139 
Porco 1 1% 139 
Sororoca 2 1% 139 
Boi 1 1% 139 
Gaivira 2 1% 139 
Tainhota 2 1% 139 
Paru 1 1% 139 
Rambira 1 1% 139 
Galo 2 1% 139 
Sargo 1 1% 139 
Tilápia 1 1% 139 
Charuto 2 1% 139 
Gordinho 2 1% 139 
Pijareva 1 1% 139 
Peixe-rei 1 1% 139 
Zarbo 1 1% 139 
Raia 2 1% 139 
Viola 2 1% 139 
Pampo 1 1% 139 
Mirguaia 1 1% 139 
Tamboril 1 1% 139 
Badejo branco 1 1% 139 
Vermelho 1 1% 139 
Charéu 1 1% 139 
Aruanã 1 1% 139 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 O quadro aponta 56 espécies diferentes de peixes sendo comercializadas nos 

restaurantes que servem produtos variados. Os peixes mais repetidos nos 139 

estabelecimentos desse tipo são 9 espécies: o linguado, o salmão, a anchova, o 

congro, a pescada, o bacalhau, a tainha, o robalo, a garoupa. Um fato interessante, 

é que os tipos de peixes que se destacaram são praticamente os mesmo nos dois 

tipos de cardápios, sendo diferenciados somente por 2 espécies, o peixe espada, 

que consta no quadro 12 e o bacalhau presente no quadro 15. Isto indica que 

independente do restaurante vender exclusivamente pratos com produtos da pesca 

ou pratos com produtos variados o cardápio de peixes apresentou-se similar. 

 Analisando o quadro 15 e relacionando-o com o quadro 13, vale destacar as 

características das seguintes espécies: panga, não ocorre no litoral brasileiro e 

geralmente é importado da China e do Vietnã; papa-terra, indicado como sinonímia 

do peixe betara; pargo, sinonímia de pargo-rosa; charuto, mencionado como 

sinonímia da sardinha-verdadeira; miraguaia considerado sinonímia de borriquete; 

merluzão, rambira, peixe-rei, zarbo, badejo-branco, vermelho e aruanã são 

nomenclaturas locais. 

 Com intuito de analisar o conhecimento dos entrevistados sobre quais 

espécies de peixes presentes no cardápio, eram de ocorrência na costa catarinense, 

perguntou-se se eles poderiam identificar os peixes capturados no Estado. 

Diagnosticou-se que a maioria (85%) julgava saber dentre os peixes que usavam 

quais eram capturados localmente. Porém, após examinar as indicações apontadas 

pelos entrevistados, ponderou-se que somente 34% deles realmente conheciam 

quais eram os peixes servidos eram de fato capturados no litoral de Santa Catarina. 

Por outro lado, 28% desconheciam a origem do pescado que comercializava e 

outros 38% tinham conhecimento parcial sobre a origem dos peixes comercializados 

em seus cardápios.  

 Referente à dificuldade de abastecimento ao longo do ano dos peixes 

empregados nos cardápios, 90% dos respondentes assinalaram a situação da 

dificuldade de abastecimento como presente no cotidiano do restaurante. Entende-   

-se por dificuldade de abastecimento de peixes a falta de oferta do produto nos 

pontos de venda, a escassez na captura de determinadas espécies, a falta desse 

ingrediente por motivo de proibição de pesca (defeso). Os peixes que apresentaram 

problemas com maior frequência estão apresentados na figura: 
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Figura 9 – Peixes que costumam apresentar problemas de abastecimento ao longo do ano. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 Ao analisar os dados constata-se que são somente 6 tipos de peixes que 

apresentam problemas de abastecimento sendo eles: o linguado, a anchova, o 

congro, a tainha, a garoupa e o robalo. A tainha é o peixe que apresenta o maior 

índice de dificuldade de abastecimento (67%). Esse fator é decorrente da safra 

desse peixe, ou seja, condicionada a determinada época do ano. No litoral 

catarinense, a captura da tainha é entre os meses de maio e julho. A pesca 

artesanal dessa espécie é por meio de arrastão, enquanto para a captura os barcos 

fazem o cerco, lançando as redes em torno do cardume, aprisionando-o em direção 

à praia. Os pescadores, junto com a população que costuma ajudar a “puxar a rede”, 

muitas vezes com intuito de “ganhar o seu quinhão” – alguns peixes como forma de 

gratificação por ter ajudado na operação – arrastam as redes até o cardume estar na 

areia, em terra firme.  

 A anchova demonstra dificuldade de abastecimento em 41% dos 

restaurantes25. Outros peixes aproveitados pelos restaurantes também 

demonstraram dificuldades no abastecimento, mas com índice de incidência menor. 

O congro e o linguado têm níveis similares de dificuldade de fornecimento, em torno 

de 20%.  

 Por outro lado, a garoupa e o robalo são os peixes que demonstraram menor 

problema de provimento. Entretanto, das 62 espécies utilizadas, apenas nove tipos 

não apresentam problemas de abastecimento em nenhum restaurante durante o 

                                                           
25

 Esse peixe também depende de safra para poder ser fornecido aos restaurantes. 
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ano: aruanã, abadejo branco, tamboril, peixe-rei, merluzão, tilápia sargo, rambira e 

atum. Com base nessa observação, percebe-se que há certo impedimento no 

abastecimento contínuo de diversos peixes podendo dificultar a manutenção 

permanente do cardápio. 

 Questionou-se ainda qual era o procedimento adotado pelos restaurantes no 

gerenciamento das possíveis faltas de peixes:  

 
Figura 10 – Conduta dos restaurantes diante da falta de peixes que constam no cardápio. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Os restaurantes pesquisados usam um ou mais procedimentos, dentre nove 

diferentes estratégias, para gerenciar a falta de peixes: trabalhar com sugestões 

apresentadas pelos clientes (±4%), pescar o próprio peixe durante a safra e congelar 

(1,3%), oferecer determinados tipos de peixes em seu cardápio somente quando 

tem em estoque (±2%), trabalhar com o peixe do dia, menos de 1%, manter o 

cardápio impresso inalterado, mas informar aos clientes a falta do produto (25%), 

substituir o peixe por outro similar (34%), suspender a oferta no cardápio impresso 

(±32%), comprar constantemente do fornecedor o peixe congelado (35%), ou ainda, 

compram na safra e congelar (40%).  

 Analisando a figura 10 percebe-se que a opção preferida pelos 

administradores dos restaurantes (40%) é adquirir o peixe durante a safra e 

submetê-lo ao processo de congelamento. Do ponto de vista gastronômico, quando 

não há condição de aquisição da matéria-prima fresca, esse procedimento pode ser 

indicado, pois tende a assegurar um produto com suas propriedades mantidas, haja 
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vista que, geralmente realizam o congelamento com o peixe fresco. Em seguida, em 

mais de 35% dos estabelecimentos pesquisados a garantia da oferta dos peixes nos 

cardápios é obtida através da compra do produto congelado de fornecedores. Isso 

demonstra a confiança depositada nessas empresas, pois aproximadamente 84% 

dos restaurantes compram seus peixes em empresas de pescados. Outra prática 

comum, exercida por 34% dos locais para contornar a falta de peixes é a 

substituição dele, na maioria das vezes por similares. Vale ressaltar que essa prática 

pode ser interessante, porém deve respeitar a referência do produto para não correr 

o risco de ludibriar o cliente. Nessa perspectiva, Asensio e Samaniego (2009) 

salientam que o peixe após perder sua forma morfológica, seja pelo processo de 

corte ou cocção, torna-se um produto difícil de reconhecer e suscetível a 

substituição por outro produto de menor valor e/ou qualidade. Os autores ainda 

afirmam que a indicação da origem e do tipo de peixe pode prever fraudes, bem 

como estabelecer um elo de confiança entre os clientes e o restaurante. (ASENSIO; 

SAMANIEGO, 2009). Outro procedimento utilizado é suspender a oferta no cardápio 

(32%). Neste caso, é indicado que se retire do material gráfico o peixe que está em 

falta. Dessa forma, previne-se que o cliente crie expectativas que não poderão ser 

atendidas podendo desencadear uma sensação de frustração em relação ao 

estabelecimento. Entretanto, percebeu-se na pesquisa que 25% dos restaurantes 

agem de maneira inadequada, mantendo a oferta no cardápio impresso, mas não 

dispondo do produto para atender ao consumidor, caso ele o solicite. 

 Concernente aos cardápios, pode-se dizer que os critérios utilizados em sua 

elaboração, nos 152 estabelecimentos visitados são variados, pois se identificou 24 

diferentes maneiras de elaboração do documento. Entende-se por elaborar o 

cardápio a definição dos ingredientes, métodos de cocção, receitas, quantidades e 

forma de apresentação dos pratos que irão compor esse instrumento de venda. 
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Quadro 16 – Critérios utilizados pelos restaurantes para elaboração do cardápio de peixes. 

 FREQUÊNCIA SIMPLES FREQUÊNCIA RELATIVA 
CRITÉRIOS 

Proprietário auxilia na decisão 147 96,71% 

Cozinheiro auxilia na decisão 129 84,87% 

Demanda de clientes 79 51,97% 

Peixe nobre 24 15,79% 

Peixe vendido por outros restaurantes 22 14,47% 

Peixe encontrado na peixaria local 19 12,50% 

Peixe do pescador artesanal 17 11,18% 

Peixes de melhor qualidade 13 8,55% 

Sugestão de funcionários 10 6,58% 

Peixe oferecido por distribuidora de peixes 10 6,58% 

Facilidade de encontrar o ano todo 10 6,58% 

Preço 7 4,61% 

Facilidade de trabalhar 7 4,61% 

Pesca própria 5 3,29% 

Aprendeu em outros restaurantes 5 3,29% 

Cardápio temático 4 2,63% 

Consultoria contratada  3 1,97% 

Peixe oferecido por empresa pesqueira 2 1,32% 

O que encontra nos barcos de pesca 2 1,32% 

Tamanho padronizado de peixe 2 1,32% 

Pesquisa de mercado 2 1,32% 

Peixes da época 2 1,32% 

Peixe de carne branca 1 0,66% 

Pegou restaurante com cardápio pronto 1 0,66% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Os dados expostos no quadro 16 revelam que são vários os agentes que 

influenciam a composição do cardápio. Apesar disso, há concentração de sete 

critérios aplicados em mais de 10% dos restaurantes. O critério “o proprietário auxilia 

na decisão” é aplicado por aproximadamente 97% dos locais pesquisados, 

demonstrando a participação e autoridade dos proprietários de restaurantes nessa 

tarefa. No entanto, percebe-se também que na realização da atividade o cozinheiro 

participa significativamente, quase 85% das vezes. Essa constatação reflete o 

envolvimento desse profissional em atuações de responsabilidade e de tomada de 

decisões relacionadas à elaboração de cardápios. Esse fato é significante, uma vez 

que as características e peculiaridades locais devem estar representadas no 

cardápio e, por consequência, o restaurante possa alcançar seu objetivo: o de atrair 

clientes. Para tanto, o grau de qualificação profissional dos cozinheiros pode 

influenciar positivamente a partir de escolhas adequadas das técnicas de cocção 

mais indicadas, ou ainda, dos tipos de peixe que podem ser usados nos cardápios. 

Nesse sentido, quanto mais conhecimento gastronômico tiver o cozinheiro 

possivelmente melhor será o seu desempenho. 
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 Outro ponto verificado no estudo é que em ±52% dos estabelecimentos a 

demanda de clientes é também considerada como referência no momento de 

elaboração do cardápio. Cabe ressaltar que o estabelecimento, ao considerar a 

opinião do cliente, pode vir a conquistar a fidelidade dele. Além disso, esse 

procedimento pode tornar fiel também o turista que costuma voltar ao local visitado, 

pois terá a oportunidade, em uma próxima viagem, de encontrar no cardápio o peixe 

que gostaria de consumir.  

 O critério de preparar o cardápio aproveitando os mesmos peixes que são 

vendidos em outros restaurantes, principalmente os concorrentes localizados 

geograficamente próximo é aplicado em aproximadamente 14% dos 

estabelecimentos pesquisados. Por outro lado, em 12,5% dos locais visitados os 

peixes que compõem o cardápio, entre outras opções, são os encontrados na 

peixaria. Por sua vez, 11% dos estabelecimentos decidem o cardápio considerando 

também os peixes capturados e comercializados pelo pescador artesanal.  

 A opção por trabalhar com “peixes nobres” foi considerado como um dos 

critérios em ± 16% dos restaurantes pesquisados. A definição de peixe nobre é 

imprecisa, mas Burda (2007) ao realizar pesquisa em comunidades pesqueiras da 

Costa de Itacaré (BA), identificou através de entrevistas com pescadores que os 

peixes capturados podem ser classificados de acordo com as relações de comércio 

determinadas entre compradores e pescadores. Assim, na localidade estudada pela 

autora, os peixes são divididos em classes, denominadas de: "peixes de primeira", 

"peixes de segunda" e "peixes de terceira", apresentados no quadro: 

 
Quadro 17 – Critérios utilizados pelos pescadores das comunidades estudadas para diferenciar 
peixes de primeira, de segunda e de terceira. 

CRITÉRIOS 
CARACTERÍSTICAS DOS PEIXES 

DE PRIMEIRA  DE SEGUNDA DE TERCEIRA 

Cor da carne 
Carne branca, peixe alvo, 

peixe branco 
Carne escura, carne preta, 

peixe preto 
Carne escura, carne 

preta, peixe preto 

Comercializa
ção 

Mais procurado e caro 
Mais caro, mais barato, menos 

procurado 
Mais barato, menos 

procurado 

Tamanho Maior Não cresce muito, peixe miúdo Menor, peixe miúdo 

Qualidade Melhor Melhor, pior que tem Pior que tem 

Sabor 
Mais sabor, gosto bom, 

sem maresia 
- Sabor ruim 

Frequência 
de captura 

Mais difícil de capturar, 
raro 

Menos trabalho na captura - 

Quantidade 
de espinhas 

Nenhuma ou 
Pouca espinha 

Muita espinha - 

Outros 
 

Peixe fresco, 
peixe macio 

Carne dura, 
peixe congelado 

Peixes que ficam 
retidos nas redes. 

Fonte: adaptado de Burda (2007). 
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 O quadro 17 tem a função de amparar na identificação de possíveis 

peculiaridades, a fim de atribuir as características do “peixe de primeira” ao “peixe 

nobre”, pois não se encontrou bibliografia que pudesse auxiliar na identificação do 

termo. Apropriando-se dos conhecimentos do quadro 17 e relacionando-os com as 

indicações dos entrevistados sobre as características do “peixe nobre” aponta-se 

como características deles: possui carne branca e macia; apresenta preço e 

demanda elevados; tem maior tamanho e melhor qualidade (quando comparado a 

peixes similares); tem sabor agradável, sem vestígios de maresia; é relativamente 

raro; possui pouca ou nenhuma espinha; apresenta-se fresco na ocasião de seu 

preparo. 

 Considera-se importante apresentar aos consumidores as características dos 

peixes do cardápio, bem como o modo de preparo, demonstrando transparência e 

informações das diversas matérias-primas ofertadas. Com isso, pretende-se 

repassar conhecimentos gastronômicos aos clientes com o intuito de auxiliá-los na 

escolha do peixe. Nesse contexto, cabe destacar que quando o peixe é submetido a 

métodos adequados de corte e cocção, a maioria deles tem condições de ser 

considerado “de primeira” ou “nobre” por estar adequado aos critérios de qualidade, 

sabor e quantidade de espinhas.  

 Outro ponto interessante, na tabela 8, é a característica “outros” que qualifica 

como “de primeira” o peixe fresco. Vale salientar que a Gastronomia considera o 

frescor dos ingredientes um dos pontos mais expressivos na caracterização das 

matérias-primas de melhor qualidade. Franco (2006) salienta que a partir da 

nouvelle cuisine houve incentivo e valorização à utilização dos ingredientes mais 

frescos que o mercado oferece. Assim, o quesito “frescor” pode prevalecer diante as 

outras características apontadas na tabela 8. 

 

4.2.1 Métodos de cocção relacionados aos peixes. 

 

 São diversos os métodos de cocção aplicados pela Gastronomia que 

propiciam a transformação dos alimentos. Entende-se por métodos de cocção os 

tipos de cozimentos aplicados aos alimentos. Algumas dessas intervenções estão 

apresentadas no quadro 18: 
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Quadro 18 – Métodos de cocção. 

MÉTODO DE COCÇÃO CARACTERÍSTICAS 

A vapor Cozimento em um recipiente fechado que contém algum líquido em 
ebulição, que se transforma em vapor e transmite seu calor e aroma 
para o alimento, que não deve estar em contato direto com o líquido.  

Ferver  Cocção submersa em meio líquido. 

Abafar Cocção muito rápida do alimento, praticamente no seu próprio teor de 
umidade, em temperatura alta. 

Refogar Cocção de peças pequenas de alimentos, aquecidos em gordura, em 
temperatura alta, em um recipiente baixo (frigideira). 

Estufar Geralmente usado no cozimento de peças inteiras ou pedaços 
grandes, em fogo baixo e muito devagar, selando-as primeiro. 

Guisar Cocção refogando o alimento, alternando entre mexer e tampar, com 
ou sem adição de líquido ou gordura, em temperatura alta. 

Ensopar Cocção refogando o alimento e acrescentando líquido.  

Poêler  Cocção no forno, geralmente de peças grandes, em temperatura 
moderada e recipiente fechado, usando guarnição aromática que 
servirá para dar umidade. 

Brasear Cocção na chapa ou forno que visa dar colorido ao alimento, após 
esse processo é terminada a cocção em forno em recipiente tampado 
e com adição de líquido. 

Assar Cocção sem adição de líquidos, em um ambiente fechado, tipo forno. 

Pocher Cocção suave, baixa ebulição, em pequena quantidade de líquido. 

Grelhar A fonte de calor deve estar localizada por baixo do alimento. Podem 
ser grelhas elétricas ou a gás, ou podem estar sobre carvão ou lenha. 
Consiste também na cocção através de chapa de metal quente, 
colocada sobre brasas ou diretamente no fogão. 

Saltear  Cocção rápida, de pequenas peças, em pouca gordura, em fogo alto. 

Fritar Cocção por imersão em óleo em temperaturas que variam de 150°C a 
190ºC, dependendo do alimento. 

À Inglesa  Submerge-se o alimento para ser cozido em um líquido fervendo. 

Glaçado Cocção de legumes pequenos usando geralmente açúcar para dar 
brilho, podendo ser claro ou escuro. 

Confit  Cocção lenta da carne, geralmente de porco ou pato, dentro da sua 
própria gordura 

Cozinhar em Papillote Cocção em forno de alimentos envoltos em papel-manteiga ou 
alumínio, junto com uma guarnição aromática. 

Banho-maria Cocção de alimentos que não toleram o contato direto com o calor e 
por isso são postos sobre um recipiente com água em ebulição. 

Rôtir Cocção no espeto ou assar no espeto, em carvão ou lenha aquecida. 

Fonte: elaborado pela autora e fundamentado em: Araújo; Montebello; Botelho; Borgo (2007), Sebess 
(2010) e Teichmann (2009). 

  

 Com relação aos métodos de cocção aplicados aos peixes pelos restaurantes 

do litoral de Santa Catarina, após investigação, identificou-se 12 variedades: o 

assado, o frito, o chapeado, o ensopado, o empanado (frito por imersão), o refogado, 

o grelhado (grelha elétrica ou a gás), o selado, o grelhado sobre a brasa 

(churrasqueira), o assado em papillote e o cozido no vapor. Esses termos foram 

sugeridos pelos entrevistados. Certamente nem todas as expressões fazem parte do 

vocabulário técnico da Gastronomia, mas aqui, o intuito foi o de identificar o método 

de cocção, independente da utilização correta da nomenclatura da área. Em virtude 

dessa situação, o quadro seguinte, relaciona os termos técnicos com a 
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nomenclatura utilizada pelos restaurantes, procurando esclarecer eventuais 

ambiguidades quanto às técnicas de cocção: 

 

Quadro 19 – Relação entre o vocabulário técnico da gastronomia e a nomenclatura utilizada na 
ferramenta de entrevista.   

Métodos de cocção – Quadro 16 Nomenclatura utilizada pelos restaurantes 

Assar Assado 

Fritar  Frito – termo usado para definir os peixes fritos por 
imersão que não foram empanados. Termo 
também usado como método de cocção de bolinho 

Grelhar /chapear Chapeado – consiste na cocção através de chapa 
de metal quente elétrica ou colocada sobre fogão a 
gás  

Ensopar Ensopado  

Não utiliza método de cocção Cru 

Não é método de cocção e sim um preparo 
do alimento, que consiste em envolvê-lo em 
algum tipo de farinha e eventualmente em 
ovo também 

Empanado – termo usado para definir as peças de 
peixe que após passarem pelo processo de 
empanar são submetidas à fritura por imersão 

Refogar Refogado  

Grelhar  Grelhado – utiliza grelha elétrica ou a gás 

Selar  Selado – a literatura não apresenta esse termo 
como técnica, porém pode ser associado ao 
método “saltear”, entretanto a matéria-prima 
permanece estática sobre o utensílio ou 
equipamento utilizado. 

Grelhado  Brasa – consiste em grelhar na churrasqueira, sob 
queima de carvão ou lenha 

Cozinhar em Papillote Papillote 

A vapor Vapor 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 O quadro 19 demonstra que a maior parte dos termos utilizados no formulário 

é similar à terminologia técnica. Nesse contexto, verificaram-se diversos métodos de 

cocção aplicados aos preparo de peixes.  A partir dessa constatação, optou-se por 

apresentar os métodos de cocção aplicados a tais insumos, em especial das 

espécies de ocorrência mais frequente nos cardápios dos restaurantes. 

Considerando o linguado, levantou-se o seguinte cenário: 
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Figura 11 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao linguado. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Analisando a figura 11 pode-se afirmar que praticamente todos os métodos de 

cocção identificados na coleta de dados são aplicados ao linguado, faltando 

somente a técnica de cozimento a vapor. Com relação ao método de cocção 

utilizado com maior frequência nos 124 restaurantes que aproveitam 

gastronomicamente o linguado depara-se com a opção grelhar/chapear. Esse 

preparo é aplicado em 95% as preparações. Em seguida surge o método fritar, 

sendo empregada em 52% das produções. Os métodos de cocção que se revelaram 

pouco mencionados foram, principalmente: empanar (15%), assar (10%) e ensopar 

(4%). Posteriormente identificou-se que: refogar, grelhar (grelha elétrica ou a gás), 

selar, grelhar sobre a brasa (churrasqueira) e cozinhar em papillote foram métodos 

aplicados em cerca de 1% das preparações. Cabe salientar ainda que a oferta do 

linguado in natura, ou seja, cru, ocorre em menos de 1% dos estabelecimentos 

pesquisados.  

 Considerando tais dados, pode-se afirmar que o linguado é preparado de 

variadas formas. Entretanto, considera-se escassa a assiduidade no uso das 

variedades dos métodos de cocção. Nesse contexto, cabe ressaltar que as 

propriedades desse peixe, como cor, sabor, tamanho e especialmente a textura do 

linguado, permitem a aplicação de métodos de cocção diversos. Além disso, ao se 

filetar esse peixe, obtêm-se peças sem espinhas e de fácil manipulação que podem 

impulsionar seu aproveitamento culinário. Possivelmente, a falta de conhecimentos, 
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aliada à escassa prática de testes com intuito de oferecer novas opções em relação 

às possibilidades de cocção do linguado, dificultam a ampliação de difusão de novas 

preparações a partir do melhor uso dessa matéria-prima.  

 Referente ao salmão, peixe com amplo aproveitamento gastronômico nos 

cardápios dos restaurantes pesquisados, pois, dos 152 locais abordados, 130 deles 

trabalham com a oferta desse peixe, é possível perceber que a ele são aplicados 

praticamente todos os métodos de cocção, exceto o refogar, conforme demonstra a 

figura 12: 

 

Figura 12 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao salmão. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Considerando o salmão, nota-se que em ±87% das preparações também é 

usado o método de cocção grelhar/chapear. Diferentemente do linguado, em que 

outros métodos também se destacam, em relação ao salmão, o grelhar/chapear é a 

única técnica aplicada com assiduidade, sendo que o assar é aplicado em menos de 

20%, e o fritar em torno de 11% dos restaurantes. Os demais métodos de cocção: a 

vapor, cozinhar em papillote, grelhar sobre a brasa (churrasqueira), selar, grelhar 

(grelha elétrica ou a gás), empanar, ensopar, e servir cru são aplicados em menos 

de 5% dos estabelecimentos. Nesse contexto, percebe-se que o salmão é preparado 

de formas variadas, porém em poucos estabelecimentos. Contudo, essa realidade 

poderia ser diferente, ou seja, um maior número de restaurantes poderia oferecer 

em seu cardápio variações de preparações com o salmão, haja vista que esse peixe 
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é composto por carne de textura firme, gordura permeando suas fibras, cor atraente, 

além do tamanho do peixe, sendo essas características adequadas à submissão 

desse peixe às variedades de métodos de cocção apresentados na figura anterior.  

 Quanto, à anchova, a maior parte dos 108 restaurantes que aproveitam esse 

peixe aplicam principalmente três diferentes técnicas: grelhar/chapear (84%), fritar 

(±67%) e assar (±29%). Além dessas técnicas, o peixe também é submetido aos 

seguintes métodos de cocção: cozinhar em papillote, grelhado (churrasqueira), 

grelhar (elétrica ou gás), empanar e ensopar, sendo que esses métodos são 

utilizados geralmente em apenas 3% dos estabelecimentos pesquisados, exceto o 

método grelhado (churrasqueira) que era aplicado em 10% dos locais visitados:  

 

Figura 13 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à anchova. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Vale destacar sobre a anchova que a técnica de grelhar (na churrasqueira, 

sob queima de carvão ou lenha) aplicada a esse peixe ocorreram, com a mesma 

assiduidade somente com a tainha, que apresenta atributos semelhantes, tais como 

tamanho, firmeza e palatabilidade da carne. Nesse sentido, destaca-se o sabor da 

carne da anchova que pode ser considerado expressivo, marcante e intenso; a cor, 

geralmente em tons de cinza, com partes convergindo para o marrom; e textura, 

apresentando fibras firmes. Portanto, grelhar esse peixe atribui valores sensoriais 

adequados a essas características, proporcionando um produto gastronomicamente 

apropriado a constar no cardápio dos restaurantes. 



103 

 

 

 Entretanto, ao submeter a anchova a técnicas diferenciadas de preparo, como 

por exemplo, retirar a pele do filé e a gordura que fica entre a carne e a pele com o 

propósito de deixar o sabor desse peixe menos marcante e intenso e aplicar 

métodos de cocção adequados, acredita-se que a comercialização desse peixe 

possa ser promissora. 

 Analisando o peixe congro, aproveitado gastronômicamente por 117 

estabelecimentos, percebe-se mais uma vez destaque para o método de cocção 

grelhar/chapear (±95%). Os métodos fritar (27%) e ensopar (±21%) também 

aparecem, mas são utilizados em número menor de estabelecimentos. No entanto o 

método de cocção ensopar, até então pouco expressivo para os demais peixes, 

despontou no preparo do congro. Acredita-se que essa opção aconteça pelo fato 

desse peixe apresentar carne de textura adequada a ser produzida por tal método. 

Por outro lado, vários são os tipos de cocção não aplicados a esse peixe nos 

estabelecimentos, enquanto outros, como cozinhar em papillote, grelhar 

(churrasqueira), selar e finalizar no forno, grelhar (elétrica ou gás), empanar e servir 

o peixe cru, são raramente aplicados, conforme ilustrado: 

 

Figura 14 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao congro. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Considerando a figura 14, esperava-se em virtude das peculiaridades do 

congro que os métodos de cocção cozinhar em papillote, selar e finalizar no forno 

poderiam ser utilizadas tanto quanto o grelhar/chapear. Cabe notar que sendo a 
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carne do congro branca, e por possuir o sabor suave e a textura firme, após ser 

submetida à cocção ela pode ser retirada em lascas ou “pétalas”26.  

 Com relação à pescada, aproveitada em 89 restaurantes, a figura 15 revela 

que pela primeira vez, analisando os peixes estudados até o momento, o método de 

cocção fritar é o mais expressivo, sendo que é aplicado em praticamente 80% dos 

estabelecimentos. Em seguida, o preparo mais utilizado é o grelhar/chapear 

praticado por 75% dos restaurantes: 

  

Figura 15 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à pescada. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Outro método, também expressivo, é o empanar, aplicado por 

aproximadamente 17% dos estabelecimentos. Pode-se afirmar que tanto a técnica 

de empanar, quanto as de fritar e grelhar/chapear são as mais indicadas, do ponto 

de vista gastronômico, para esse pescado. Essa constatação se deve ao fato desse 

peixe ser de tamanho pequeno, possuir carne em tons branco-acinzentados e 

proporcionar filés finos. Entretanto, as técnicas cozinhar em papillote e no vapor 

também são adequadas às características do peixe e poderiam ser exploradas em 

um número maior de restaurantes, proporcionando cardápios variados.  

 Analisando a figura 16 constata-se a distribuição dos tipos de cocção 

referentes ao bacalhau. Nos 74 restaurantes que usam esse peixe, preponderou o 

                                                           
26

 Leva esse nome “pétala” pois o formato do pedaço de carne que se solta tem o formato de uma 
pétala de rosas. Característica similar à carne do bacalhau. 



105 

 

 

equilíbrio entre as aplicações dos métodos de cocção. Vale destacar que nenhuma 

técnica foi aplicada por 50% dos restaurantes pesquisados, conforme demonstra a 

figura:  

 

Figura 16 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao bacalhau. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Os dados demonstram que ensopar (±42%), fritar (36%), assar (±30%) e 

grelhar/chapear (±26%), foram as técnicas frequentemente aplicadas ao bacalhau. 

Raramente são utilizados os métodos refogar (4%) e cozinhar em papillote (1,3%). 

Ainda avaliando a figura 16, cabe ressaltar que o método que tem se apresentado 

com maior frequência de aplicação aos peixes relacionados até o momento, o 

grelhar/chapear, quando relacionado ao bacalhau, ocupa apenas a quarta posição. 

Provavelmente por esse ser um peixe importado, ele não é frequentemente 

submetido ao método grelhar/chapear, pois necessitaria ser utilizado em postas27 ou 

filés, tornando-se um produto final de valor elevado. Entretanto, essa técnica é 

também indicada e gastronomicamente adequada a esse peixe. 

 Tendo em vista as características do bacalhau, acredita-se que os 

restaurantes obteriam pratos com qualidades gastronômicas interessantes se 

aplicassem a esse peixe métodos de cocção não apresentados na figura 16, tais 

como grelhado (churrasqueira), selado e finalizado ao forno, grelhado (elétrica ou 

                                                           
27

 Corte geralmente aplicado ao peixe roliço onde ele é cortado na transversal, mantendo a pele, espinhas e osso. 
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gás). Essas preparações ampliariam as possibilidades de ofertas variadas nos 

cardápios, além de originar preparações de sabor apropriado ao bacalhau. 

 A tainha, peixe presente em elaborações que refletem e representam a 

Gastronomia Catarinense, (FERNANDES, MONTEIRO, 2009; SANTA CATARINA, 

2009; ZOTZ, 2006), faz parte do cardápio de 105 estabelecimentos. Nessa 

perspectiva, acredita-se que a representatividade desse peixe poderia ser maior, 

considerando que foram abordados 152 locais. Outro ponto que evidencia a tainha 

como peixe característico do litoral de Santa Catarina são as festas relacionadas a 

ela como por exemplo a: “Festa da Tainha de Porto Belo” que acontece há 26 anos 

e a “Festa da Tainha em Balneário Barra do Sul”  se repete há 19 anos. Além 

dessas comemorações, novos eventos também têm como base a tainha: “1º Festival 

da Tainha28 de Florianópolis, 2011”. Nesses eventos a tainha é geralmente 

preparada na grelha (churrasqueira) e quando esse método de cocção é aplicado 

adequadamente o peixe fica saboroso, tostado e dourado na parte externa e com a 

carne úmida e macia na parte interna. Sobre os métodos de cocção aplicados à 

tainha identificou-se: 

 

Figura 17 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à tainha. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

                                                           
28

 1º Festival da Tainha
 –
 festa que aconteceu no CENTROSUL (Centro de Eventos) em Florianópolis 

e teve como objetivo resgatar a gastronomia e cultura predominante da Ilha de Santa Catarina. 
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 Analisando a figura 17, percebe-se que os métodos de cocção 

grelhar/chapear (79%) e o fritar (74%) são aplicados na maioria das preparações. 

Outro método aplicado em 50% das elaborações com tainha é o assado. 

Excepcionalmente, em 11% dos preparos os estabelecimentos utilizam o grelhado 

(churrasqueira). Além desse método, em menos de 2% dos locais pesquisados 

também são usadas as técnicas de cozinhar em papillote, grelhar (elétrica ou gás), 

ensopar e servir cru29.  

 Concernente às características físicas da tainha cabe ressaltar que 

similarmente à anchova esse peixe apresenta sabor expressivo, marcante e intenso, 

acentuado pela gordura. A cor do peixe é geralmente branca, com partes 

convergindo para o cinza escuro e sua textura é macia, porém com fibras curtas e 

firmes. Além disso, pode-se afirmar que os métodos de cocção demonstrados na 

figura 17 estão apropriados. Contudo, as técnicas utilizadas apenas eventualmente 

poderiam ser exploradas por um número maior de restaurantes, pois também são 

adequadas às características do peixe. Nesse contexto, acredita-se que grelhar 

(elétrica ou gás) a tainha, cozinhar em papillote, ou ainda, refogar e ensopar, 

atribuem valores sensoriais adequados às características desse peixe, 

proporcionando variedade de preparações aos cardápios. Tal prática pode incentivar 

o consumo desse pescado, bem como se tornar um atrativo gastronômico, 

impulsionando o turismo.  

 O preparo da tainha também pode assumir técnicas novas, ou seja, até então, 

pouco aplicadas como, por exemplo, retirar a pele do filé e a gordura localizada 

entre a carne e a pele com o propósito de deixar o sabor desse peixe menos 

marcante e intenso. Todavia, a conservação de técnicas antigas, como assar a 

tainha envolta à folha de bananeira pode ser um diferencial positivo nos cardápios 

dos restaurantes, pois além de demonstrar práticas da cultura local, esse modo de 

preparo agrega sabor e umidade ao peixe. Além disso, conforme mencionado, uma 

das facetas da gastronomia contemporânea está relacionada à releitura de praticas 

em desuso. 

 A figura 18 apresenta dados sobre a corvina, peixe amplamente capturado no 

litoral catarinense. Na pesca industrial a espécie ocupa o terceiro lugar de produção 

e na pesca artesanal está entre as cinco mais capturadas, considerando o volume 

                                                           
29

 Nesse caso, essa preparação ocorre em restaurantes que servem cozinha japonesa. 
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pescado. Entretanto, após levantamento de dados verificou-se que apenas 27 dos 

152 estabelecimentos pesquisados utilizam a corvina em suas preparações. Nesse 

sentido, considerando a fartura de sua pesca acredita-se que a presença desse 

peixe nos cardápios dos restaurantes do litoral catarinense poderia ser mais 

expressiva. Sobre os métodos de cocção aplicados à corvina verificou-se: 

 

Figura 18 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à corvina. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Avaliando a figura nota-se que diferentemente dos outros peixes já 

mencionados, a corvina tem intenso aproveitamento gastronômico em ensopados 

56%. Quanto ao método fritar, manifesta-se em ±60% dos cardápios. A técnica 

grelhar/chapear é praticada em 44% dos restaurantes e as técnicas do assado, 

empanado, refogado e cozido em papillote são praticadas em aproximadamente 5% 

dos estabelecimentos. Isso posto, vale ressaltar que ensopados são preparados 

com a corvina, pois a textura de sua carne é própria para esse tipo de cocção. 

Certamente outros estabelecimentos poderiam aplicar esse método de cocção, 

considerando a qualidade do produto final obtido após submeter a corvina à técnica 

de ensopar.   

 Acredita-se que o método de cocção refogar poderia ser utilizado com maior 

frequência, uma vez que gera preparações gastronomicamente adequadas e 

saborosas. Além desse, o método grelhado (churrasqueira), poderia ser aplicado à 

corvina resultando em preparações atraentes em que a carne fica tostada do lado 
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externo e macia internamente. Tais práticas poderiam auxiliar na busca da mudança 

do panorama dos atuais cardápios dos restaurantes do litoral catarinense.  

 A abrótea, também conhecida como “bacalhau brasileiro30” é servida em 24 

dos 152 restaurantes pesquisados. São apenas cinco os métodos principais de 

cocção aplicados a esse peixe:  

 

Figura 19 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à abrótea. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

 A figura demonstra que fritar é a técnica aplicada na maioria das vezes 

(±67%). Em seguida, aproximadamente 46% dos estabelecimentos utilizam o 

método grelhar/chapear na preparação da abrótea. As técnicas de assar e ensopar 

são empregadas em 12,5% dos locais e de empanar somente em 4% dos 

estabelecimentos. 

 Para a abrótea, é provável que o método de cocção ensopar tenha essa 

preferência em função das propriedades da carne desse peixe, que apresenta 

textura adequada para ensopar. Seguramente, o método de cocção mencionado 

obteria êxito se aplicado por mais estabelecimentos. De modo semelhante, a 

utilização dos métodos de cocção cozinhar em papillote, vapor e selar na frigideira e 

finalizar no forno, podem ser empregados à abrótea e, dessa forma, auxiliariam na 

sua difusão pelos restaurantes. 

                                                           
30

 Bacalhau brasileiro – apresentado como sinonímia do peixe abrótea nas tabelas 1 e 2. 
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 O cação é aproveitado gastronomicamente em 32 dentre os 152 restaurantes 

pesquisados. Assim como a abrótea, o cação é capturado em quantidades 

significativas no litoral catarinense. Novamente comparado à abrótea, esse peixe 

também apresenta apenas cinco métodos de cocção, demonstrados na figura 20: 

 

Figura 20 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao cação. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Considerando o cação predomina o método de cocção ensopar em que 81% 

dos estabelecimentos preparam o peixe dessa forma. As preparações 

grelhar/chapear e fritar também são realizadas porém em menor quantidade, 

aproximadamente 30%. A técnica de assar é aplicada em 12,5% dos preparos e 

cozinhar em papillote apenas 3% das ocasiões. Ao enfocar o método de cocção 

ensopar cabe salientar que a carne do cação é extremamente apropriada a essa 

preparação, pois apresenta fibras longas e firmes, ou seja, a carne não “desmancha” 

quando é ensopada. De todo modo preparações que não são mencionadas também 

poderiam ser empregadas ao cação, como a técnica de selar na frigideira e finalizar 

no forno. Nesse caso, deve-se utilizar o peixe fresco. Outra opção 

gastronomicamente adequada seria submeter o cação ao método de cocção refogar, 

que pelo mesmo motivo, o de sua carne não “desmanchar”, confere à preparação 

textura apropriada. 
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  A garoupa está presente em 83 dos 152 restaurantes pesquisados. A esse 

peixe são aplicados seis métodos de cocção variados sendo que se destaca apenas 

um, o ensopar: 

 

Figura 21 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à garoupa. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

 Além de ensopada (93%), a técnica de grelhar/chapear é também aplicada à 

garoupa, de maneira frequente, verificada em 45% dos restaurantes. Em seguida, 

deparou-se com os métodos de assar e fritar, empregados em ±10% das 

preparações. Por outro lado, os métodos a vapor e cozinhar em papillote 

representam apenas 1,2% das produções dos cardápios dos restaurantes. 

  A carne da garoupa é firme e tem fibras rígidas, características similares a do 

cação, sendo essas peculiaridades a provável causa do uso desses peixes em 

ensopados. Por outro lado, percebeu-se o pouco aproveitamento gastronômico 

desse peixe em outros tipos de preparo que poderiam ser aplicadas a ele. 

Certamente as variações de preparo agregariam diversidade aos cardápios que 

assim trabalhassem. 

 Em relação à espada, peixe servido em 37 restaurantes dentre os abordados, 

pode-se constatar que seu formato alongado e plano oferece melhores preparações 

quando são retirados filés desse peixe. Essa condição pode ser percebida ao se 

avaliar a figura 21 que apresenta os métodos de cocção aplicados ao referido peixe: 
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Figura 22 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à espada. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
  

 A situação de unanimidade de aplicação de um determinado método de 

cocção ocorre somente com o peixe espada e o preparo em destaque é a técnica de 

fritar. A preparação advinda de grelhar/chapear incide em 35% das vezes. Em 8% 

dos casos, empanar é a condição aplicada e raramente, 2,7% das vezes, os 

métodos ensopar e assar são utilizados. 

 A espada oferece um filé relativamente fino quando comparado a outros 

peixes planos, como o linguado. Esse fato dificulta a aplicação de outros métodos de 

cocção além do fritar. No entanto, acredita-se que pelo acentuado volume de pesca 

e baixo valor, aliados ao sabor e textura gastronomicamente adequados, o 

menionado peixe poderia ser oferecido em mais estabelecimentos.  

 O dourado31, presente em 33 estabelecimentos tem os métodos de cocção 

aplicados a ele, representados na figura 23: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 Peixe dourado do mar, não confundir com o dourado de água doce que não é analisado nessa 
pesquisa. 
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Figura 23 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao dourado. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

 Percebe-se que o método grelhar/chapear predomina, uma vez que ±82% das 

preparações são realizadas desse modo. Em seguida, aplicam-se as técnicas de 

ensopar, em 27% das preparações; fritar, em 18% das produções; assar em 12% 

dos procedimentos, e refogar em apenas 3% das vezes. Ainda considerando o 

dourado, vale salientar que seu formato arredondado oferece tanto filés quando 

postas. Essa circunstância reflete a variação de métodos de cocção aplicados. 

 Concernente ao robalo, percebe-se que ele está presente em 65 locais dos 

152 estudados. Há grande variedade de métodos de cocção sendo aplicados. Como 

pode-se identificar na figura 24: 
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Figura 24 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao robalo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

 Os dados demonstram que em 64% dos estabelecimentos submetem o robalo 

ao método de cocção grelhar/chapear, 49% dos locais aplica a técnica de fritar e 

26% a de ensopar. São escassas as aplicações do método assar (±17%) e raras as 

utilizações dos métodos a vapor, grelhado (churrasqueira), grelhar (elétrica ou gás), 

refogar e empanar, além de servir cru. Todas elas não ultrapassam, individualmente 

a cifra de 3,1% de utilizações. 

 Acredita-se que as variedades de cocção aplicadas ao robalo são resultantes 

da combinação de impressões visuais, olfativas e gustativas proporcionadas por 

esse peixe, características que o tornam um ingrediente versátil na cozinha dos 

restaurantes do litoral catarinense. O robalo é composto por carne branca de fibras 

médias, porém firmes, sabor suave. Ao comparar os procedimentos aos quais é 

submetido o robalo, com os demais processos de cocção dos peixes em análise 

revelou-se que somente os peixes linguado, salmão e congro é que foram 

preparados sob tantos métodos de cocção, quanto o robalo. Nesse contexto, 

percebeu-se uma tendência nos cardápios pesquisados em aplicar métodos de 

cocções variados preferencialmente a peixes brancos, e com sabor suave. 

Entretanto o salmão, que apresenta cor rósea e sabor inconfundível, delicado, de 

paladar persistente é uma situação particular que pode estar atribuída ao apelo 

comercial desse peixe. 
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 O peixe namorado é aproveitado gastronomicamente por 30 restaurantes e a 

ele são aplicados cinco métodos de cocção: 

 

Figura 25 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado ao namorado. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

  

 Ao analisar a figura, depara-se com ±67% das preparações que aproveitam o 

peixe namorado derivadas do método de cocção grelhar/chapear. Além desse, outro 

método que se destaca é o ensopar, presente em 30% dos cardápios. As técnicas 

de fritar e assar são praticadas em aproximadamente 17% dos restaurantes 

pesquisados. Por sua vez, cozinhar em papillote é dificilmente encontrado, 

sobressaindo-se apenas em 3,3% dos locais. Vale destacar o método ensopar que é 

consideravelmente aplicado ao namorado. É possivel que a qualidade da carne 

desse peixe, por ser similare ao cação e à garoupa, seja a causa do uso frequente 

em ensopados. Uma vez que apresenta carne com fibras longas e firmes, indicadas 

para tal cozimento.  

 Novamente os métodos de cocção grelhar/chapear e fritar se revelam com 

maior frequência, dessa vez empregados ao peixe merluza, que é servido em 27 

estabelecimentos:  
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Figura 26 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à merluza. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A figura 26 demonstra que em 81% das vezes a merluza foi submetida ao 

método de cocção fritar. Em seguida, a técnica grelhar/chapear é praticada em 70% 

dos casos. Escassas são as utilizações dos métodos empanar (11%), ensopar 

(7,4%) e servir cru (3,7%). 

 Um fato que chama atenção é que entre todos os peixes pesquisados a 

merluza é que apresentou o maior índice (4%) de ser servido cru. Esse peixe 

oferece carne branca com pouca gordura, características adequadas para esse tipo 

de preparo. Cabe informar que restaurantes de tipologia étnica, em que geralmente 

se enquadram os restaurantes japoneses, os quais têm como principal oferta o 

pescado in natura, não fizeram parte deste estudo. No entanto, alguns restaurantes 

de tipologia diversa, geralmente bufês, vêm ofertando preparos característicos da 

cozinha japonesa em seus estabelecimentos. 

 Em relação à sardinha cabe ressaltar que ela é um dos peixes mais 

capturados no estado de Santa Catarina, área geográfica da pesquisa, considerando 

a pesca industrial e a artesanal. Além disso, o Estado é o maior produtor de sardinha 

do Brasil. Nesse contexto, tendo em vista o volume de captura desse peixe, formou-

se certa expectativa em relação à comercialização da sardinha por parte dos 

restaurantes do litoral catarinense. Em decorrência disso, esperou-se que a maioria 

dos restaurantes tivesse a sardinha em seus cardápios. Entretanto, apenas 19 
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estabelecimentos, dentre os 152 pesquisados ofereciam esse peixe. Apenas quatro 

métodos de cocção são aplicados à sardinha: 

 

Figura 27 – Método de cocção utilizado nos restaurantes aplicado à sardinha. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Em campo, constatou-se que 79% das preparações da sardinha pelos 

restaurantes são fritas e 21% são ensopadas. A técnica de grelhar/chapear é 

aplicada em aproximadamente 11% das produções e assar em 5,2% das vezes. 

Geralmente esse peixe é preparado inteiro e após ser submetido aos métodos fritar 

ou ensopar as espinhas tendem a se tornarem comestíveis, facilitando a aceitação 

dos clientes. Além disso, na condição de inteira, a sardinha também poderia ser 

grelhada em churrasqueira, alcançando atributos interessantes como ficar tostada e 

dourada na parte externa e com a carne úmida e macia na parte interna. Entretanto, 

há possibilidade de retirar as espinhas antes do preparo e esse processo acabaria 

em proporcionar um filé de sardinha. A sardinha filetada poderia ser 

grelhada/chapeada, empanada e cozida à vapor ou em papillote.  

 Por outro lado, demais métodos de cocção que não estão representados na 

figura 26 poderiam ainda ser utilizados para o preparo do pescado, tais como refogar 

e grelhar (elétrica ou gás). Sendo assim, acredita-se que cabe reflexão sobre a 

sardinha vir a ser um peixe presente nos cardápios dos restaurantes e 

possivelmente representar a gastronomia do litoral. 
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 Continuando sobre a sardinha, vale salientar que alguns entrevistados 

afirmaram preparar pratos com esse peixe sob encomenda, outros mencionaram 

que: “se o cliente pedir a gente serve, prá nós lá da cozinha a gente faz, mas pra 

servir achamos que os clientes não vão gostar, pois é um peixe muito simples” (sic). 

Houve quem afirmasse também que “não encontra esse peixe pra comprar, pois é 

da pesca industrial”(sic), ou ainda, que “não temos ela no cardápio, pois sardinha é 

peixe para restaurante popular”(sic). Esses relatos demonstram que o pré-conceito 

em relação a esse peixe é aparentemente um complicador, considerando a 

utilização dela. Entretanto, a aplicação de técnicas adequadas, bem como o 

reconhecimento de suas peculiaridades poderia auxiliar na comercialização desse 

peixe. 

 Concernente aos métodos de cocção aplicados às outras 45 espécies que 

são utilizados em menos de 10% dos restaurantes estudados, a pesquisa revelou 

que os estabelecimentos empregam principlamente o método de cocção fritar, em 

seguida o ensopar e o grelhar/chapear, seguidos pelo assar. Ocasionalmente são 

adotados os métodos de cocção grelhado – churrasqueira e empanar. Não 

identificou-se em nenhum restaurante os métodos de cocção vapor, cozinhar em 

papillote ou servir cru referentes às mencionadas espécies. 

 

4.3 Qualificação profissional dos funcionários que atuam na cozinha dos 

restaurantes. 

 

 Outro tema abordado pela pesquisa diz respeito à qualificação profissional de 

funcionários que atuam na cozinha dos restaurantes pesquisados: o cozinheiro 

principal e o auxiliar de cozinha. Vale ressaltar que se priorizou a investigação sobre 

a qualificação profissional de integrantes da equipe da cozinha, pois se considerou 

que eles estão diretamente envolvidos na manipulação e preparo dos peixes 

servidos nos cardápios dos restaurantes estudados, diferentemente de outros 

colaboradores que também estão envolvidos, porém não na mesma proporção. 

 Uma das questões abordadas diz respeito à capacitação desses funcionários 

em relação à higiene e manipulação dos alimentos. Tal condição é fundamental para 

os integrantes de uma equipe de cozinha. Nesse contexto, os dados coletados 

expuseram que: 
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Quadro 20 – Qualificação profissional de dois funcionários que atuam na cozinha dos restaurantes do 
litoral catarinense.  

POSSUEM CURSO DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

FUNCIONÁRIO FREQÜÊNCIA SIMPLES FREQÜÊNCIA RELATIVA 

Cozinheiro principal responsável 
pelo preparo dos peixes 

117 76,97% 

Auxiliar direto do cozinheiro 
principal 

96 63,16% 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O quadro demonstra que aproximadamente 77% dos cozinheiros principais 

possuem curso de higiene e manipulação de alimentos e apenas 63% dos auxiliares 

foram capacitados através do referido curso. Apesar do índice positivo de 

qualificação nessa área seria interessante que esse número alcançasse a totalidade 

deles, considerando a importância dessa qualificação para a segurança alimentar 

dos clientes. Esse anseio estende-se também aos dados relacionados ao auxiliar 

direto do cozinheiro. 

 Outro dado importante levantado na pesquisa é pertinente ao grau de 

instrução do cozinheiro principal e do auxiliar de cozinha. É de conhecimento geral 

que esses trabalhadores muitas vezes procuram essa profissão por não possuírem 

estudo, tendo em vista que para exercer tais funções não há exigências de 

escolaridade. Além disso, frequentemente, nem mesmo a qualificação na área é pré-

requisito para a contratação. Nesse sentido, primeiramente, apresenta-se na figura 

28 dados relacionados ao cozinheiro principal: 

  

Figura 28 – Grau de instrução do cozinheiro principal dos restaurantes do litoral catarinense. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Quanto ao referido aspecto, os dados revelam que 28% deles possuem o 

ensino médio. Em relação ao ensino fundamental completo, são 21% dos 

cozinheiros principais que o possuem. Quanto ao ensino fundamental incompleto, 

13% dos profissionais que se encontram nessa condição e ±7% ainda não 

finalizaram o ensino médio. Quanto aos cursos de qualificação específica para área 

da cozinha, a figura expõe que 9,2% dos cozinheiros principais possuem ensino 

superior completo em gastronomia e menos de 1% tem essa formação incompleta. 

Em seguida, verificou-se que ±7% dos cozinheiros principais freqüentaram curso 

técnico em gastronomia e aproximadamente 3% deles fizeram cursos técnicos em 

outras áreas. Além desses fatos, há 5,2% dos trabalhadores que cursaram por 

completo o ensino superior e praticamente 2% deles o tem incompleto. Vale 

destacar que aproximadamente 5% dos entrevistados não informaram o grau de 

instrução. 

 Pelo levantado, considerou-se como predominante o número de cozinheiros 

principais que possuem o ensino médio completo. Por consequência, eles estão 

aptos a ingressar em um curso de nível pós-médio e poderão realizar sua formação 

profissional na área da gastronomia. Em decorrência disso, após a conclusão dos 

cursos, o mercado contaria com um número maior de profissionais qualificados que 

atuariam de maneira mais satisfatória em seus postos de trabalho. 

 No entanto, ao somar-se os dados dos cozinheiros que não estão aptos à 

ingressar em um curso profissional, pois não concluíram o ensino médio, depara-se 

com 45,4% dos investigados. Isso demonstra uma possível demanda de cursos a 

serem disponibilizados pela “educação profissional integrada à educação básica na 

modalidade jovens e adultos” (PROEJA). Esses cursos são uma oportunidade para 

as pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio e que pretendem 

retomar a formação. Nesse caso, o estudante faz um curso técnico ou 

profissionalizante aliado ao ensino fundamental ou médio. Considera-se que a 

formação geral além de ser um direito é um fator condicionante da melhoria da 

qualidade de vida pessoal e profissional dos adultos, públicos-alvo desses cursos. 

Nessa perspectiva, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina (IFSC) vem oferecendo cursos de PROEJA com o tema da educação 

profissional direcionado ao curso de Cozinha. Nesse contexto, espera-se oportunizar 

alternativas de qualificação para esses 45% de cozinheiros, além de contribuir para 

a profissionalização dos restaurantes do litoral catarinense.  
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 Ainda analisando os dados coletados sobre o grau de instrução dos 

cozinheiros principais, a pesquisa revelou que a soma dos percentuais, relacionados 

aos trabalhadores que possuem algum tipo de curso, completo ou incompleto, na 

área de gastronomia é de 16,4%. Com intuito de comparar esses dados com 

levantamentos similares, a investigação realizada pelo IFSC na microrregião de 

Florianópolis em 2009, em que Assunção, Rocha e Ribas (2010) identificou que 

apenas 27% dos trabalhadores da Via Gastronômica de Coqueiros são qualificados 

na área da referida pesquisa. Dessa maneira, compreende-se que, na ocasião, o 

índice de cozinheiros qualificados dessa localidade era mais alto do que a média 

encontrada no litoral catarinense em 2011.  

 Concernente ao auxiliar direto do cozinheiro, do mesmo modo como em 

relação ao cozinheiro principal, questionou-se sobre seu grau de instrução: 

 

Figura 29 – Grau de instrução do auxiliar direto do cozinheiro principal dos restaurantes do litoral 
catarinense. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 A figura 29 revela que similarmente ao cozinheiro principal, 28% dos 

auxiliares possuem o ensino médio completo. Nesse contexto, esses profissionais 

também estão aptos a ingressar em um curso pós-médio de formação profissional 

na área da gastronomia. Quanto aos que estão com o ensino médio incompleto a 

figura mostra que são 9,2%. Os dados demonstram ainda que 25% dos auxiliares 

concluíram o ensino fundamental e ±22% deles apresentam tal formação incompleta. 

Em relação à formação na área de atuação, identificou-se que aproximadamente 2% 
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dos entrevistados possuem ensino superior em Gastronomia incompleto e outros 2% 

estão com o mencionado grau de instrução completo. Em seguida, identificou-se que 

apenas 2,6% dos auxiliares possuem Curso Técnico em Gastronomia. Além desses 

fatos, 2,6% dos trabalhadores têm ensino superior completo, 1,3% possuem ensino 

superior incompleto e menos de 1% possuem ensino técnico em áreas diversas. 

Cabe ressaltar que 4,6% deles não mencionaram seu grau de escolaridade. 

 Do mesmo modo, como procedido com os dados do cozinheiro profissional, 

ao somar-se os percentuais dos auxiliares que não estão aptos à ingressar em um 

curso de qualificação profissional, ou seja, as pessoas que não concluíram o ensino 

fundamental ou médio, ou somente concluíram o ensino fundamental o número 

alcança 60% de auxiliares de cozinha. Nesse sentido, ratifica-se a necessidade de 

cursos à serem disponibilizados como o PROEJA, que possivelmente podem 

proporcionar a formação básica integrada à formação técnica.  

 Além disso, ao analisar as informações coletadas sobre os auxiliares 

relacionadas ao grau de instrução na área de Gastronomia, a pesquisa revelou uma 

diferença de 10 pontos percentuais em comparação ao cozinheiro principal, em que, 

no caso do auxiliar, somente 6,5% desses trabalhadores possuem curso completo 

ou incompleto na referida área evidenciando o amadorismo do setor. Por outro lado, 

vale salientar que todos os anos diversas pessoas concluem cursos de qualificação 

em Gastronomia, considerando as várias escolas especializadas nessa área no 

Estado. No entanto a coleta de dados indica que tais profissionais não estão 

trabalhando nos restaurantes. Nesse contexto, questiona-se a causa dessa 

disparidade e cogita-se que pode estar relacionada à remuneração dessa atividade, 

bem como as adversas condições de trabalho, geralmente encontrada nos 

restaurantes do litoral catarinense. 

 Referindo-se a qualificação profissional em gastronomia, sabe-se que há 

diversas Instituições de Ensino Superior (IES) ofertando cursos de bacharelados 

nessa área. Essas IES encontram-se locadas em diferentes municípios, tanto do 

litoral, quanto do interior de Santa Catarina. Dentre elas cabe ressaltar a UNIVALI 

que implantou Curso de Gastronomia a partir de 1999 e teve o mesmo reconhecido 

pelo Ministério da Educação (MEC) em 2003. Entretanto, destacam-se também 

outros tipos de instituições como o SENAC que atua a mais de trinta anos e o IFSC 

desde 2007, sendo que, ambos oferecem cursos técnicos e de formação inicial e 

continuadas (FIC) para qualificação de trabalhadores nas atividades relacionadas ao 
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turismo, entre eles, o curso Técnico de Cozinha. Portanto, há alternativas para os 

cozinheiros e auxiliares buscarem a qualificação profissional. Contudo, verifica-se 

que as pessoas que buscam esses cursos nem sempre se direcionam ao mercado 

de trabalho, conforme dados apresentados nas figuras 28 e 29. Em decorrência 

disso, vale salientar que pesquisa realizada por Rocha e Jaques (2011) revelou que 

a maioria (77%) dos alunos do curso Técnico de Cozinha do IFSC almejava, no 

início do curso, trabalhar na área após estarem formados32. No entanto, os autores 

expuseram que após a finalização do curso técnico, dos 77% interessados em atuar 

na área, somente 23% deles se tornaram efetivamente trabalhadores do referido 

mercado. (ROCHA; JAQUES, 2011). Outro dado interessante revelado na 

investigação é que 87% dos egressos do Curso Técnico de Cozinha que 

ingressaram no mercado de trabalho permaneceram por menos de um ano 

empregados, “evidenciando que os formandos ingressam na área depois do curso, 

mas, em geral, não permanecem.” (ROCHA; JAQUES, 2011). 

 Ainda referindo-se à qualificação profissional, Rocha e Jaques (2011) 

divulgaram que os egressos, ao serem entrevistados e questionados sobre as 

competências técnicas desenvolvidas nos cursos do IFSC, manifestaram satisfação 

e consideraram as competências desenvolvidas adequadas às exigências do 

mercado de trabalho. 

 Por sua vez, a qualificação profissional em gastronomia dos funcionários da 

cozinha dos 152 restaurantes pesquisados levantou 35 pessoas qualificadas ou em 

fase de qualificação na área específica de atuação. Desses, 25 são cozinheiros 

principais e 10 auxiliares diretos de cozinheiros. O quadro 21 expõe os cursos em 

que os cozinheiros se capacitaram: 

 
Quadro 21 – Qualificação especificamente na área de gastronomia, de dois funcionários que atuam 
na cozinha dos restaurantes do litoral catarinense.  

 FREQÜÊNCIA SIMPLES 

FUNCIONÁRIO 
ENSINO TÉCNICO 

EM GASTRONOMIA 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
GASTRONOMIA 

ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO EM 
GASTRONOMIA 

Cozinheiro principal 
responsável pelo preparo 
dos peixes 

10 14 1 

Auxiliar direto do 
cozinheiro principal 

4 3 3 

  Fonte: Elaborado pela autora.  
 

                                                           
32

 35% dos entrevistados, no momento da pesquisa, eram trabalhadores da área. 
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 Respectivo aos cursos, o quadro mostra que são 10 cozinheiros principais 

que possuem Curso Técnico em Gastronomia, 14 deles têm Ensino Superior 

completo em Gastronomia e um estava com o ensino superior nessa área 

incompleto. Entretanto, esses valores recuam quando se avalia as informações 

sobre o auxiliar de cozinha, ou seja, quatro deles possuem Ensino Técnico em 

Gastronomia, sendo somente três qualificados em ensino superior completo em 

Gastronomia e três ainda estão com o ensino superior nessa área incompleto. 

 Em relação aos trabalhadores, levantou-se também se o cozinheiro principal e 

o auxiliar trabalhavam no mesmo restaurante. Após tabulação dos dados, constatou-

se que somente seis deles, auxiliares qualificados trabalham juntamente com o 

cozinheiro principal qualificado em Gastronomia. Os outros quatro auxiliares 

identificados trabalham sob as orientações de trabalhadores com os seguintes graus 

de escolaridade: um com cozinheiro principal com ensino fundamental incompleto, 

dois com ensino médio completo e um com cozinheiro principal com ensino técnico 

em área diversa à gastronomia.  

  Ao relacionar a participação desses trabalhadores na elaboração dos 

cardápios de peixes dos restaurantes do litoral de Santa Catarina, obtém-se o 

quadro:  

 

Quadro 22 – Funcionários qualificados que participam da elaboração do cardápio de peixes dos 
restaurantes do litoral catarinense.  

 FREQÜÊNCIA SIMPLES 

FUNCIONÁRIO 
PARTICIPAM NA 

ELABORAÇÃO DO 
CARDÁPIO 

NÃO PARTICIPAM NA 
ELABORAÇÃO DO 

CARDÁPIO 

Cozinheiro principal responsável 
pelo preparo dos peixes 

23 2 

Auxiliar direto do cozinheiro 
principal 

10 0 

  Fonte: Elaborado pela autora.  
  

 Logo percebe-se que são 23 cozinheiros principais e 10 auxiliares que 

participam na elaboração do cardápio de peixes. Contudo, dois cozinheiros 

principais consultados não participam, apesar de que, considerando que esses dois 

trabalhadores são qualificados na área, entende-se que eles têm condições de fazer 

contribuições interessantes ao cardápio. Vale destacar que participar da tarefa de 

elaboração de cardápios requer conhecimentos específicos da área de gastronomia, 

considerando a necessidade de escolha das matérias-primas, a harmonização delas 
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e processos de cocção, bem como a apresentação das preparações que compõem 

o cardápio. 

 Outro ponto abordado na entrevista pôde verificar quais os tipos de peixes 

usados por cozinheiros e auxiliares qualificados em Gastronomia. Nesse contexto, 

identificou-se 28 espécies diferentes utilizadas por eles. Tais peixes estão 

relacionados nos quadros 23 e 24.  

 
Quadro 23 – Peixes oferecidos nos cardápios dos restaurantes que operam com o cozinheiro 
principal qualificado em Gastronomia e a frequência do aproveitamento gastronômico desses peixes.  

PEIXES APROVEITADOS GASTRONOMICAMENTE PELO COZINHEIRO PRINCIPAL  

 
Frequência simples Frequência relativa 

Total de 
cozinheiros 
qualificados 

Salmão 24 96% 25 
Congro 23 92% 25 
Linguado 17 68% 25 
Tainha 13 52% 25 
Garoupa 11 44% 25 
Bacalhau 11 44% 25 
Anchova 10 40% 25 
Robalo 10 40% 25 
Pescada 7 28% 25 
Cação 5 20% 25 
Dourado 5 20% 25 
Abrótea 4 16% 25 
Namorado 4 16% 25 
Merluza 4 16% 25 
Espada 3 12% 25 
Atum 3 12% 25 
Mero 3 12% 25 
Maria Luiza 3 12% 25 
Sardinha 2 8% 25 
Corvina 2 8% 25 
Sororoca 1 4% 25 
Olhete 1 4% 25 
Pargo 1 4% 25 
Rambira 1 4% 25 
Truta 1 4% 25 
Charuto 1 4% 25 
Tamboril 1 4% 25 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O quadro 23 traz 27 espécies diferentes de peixes aproveitados 

gastronomicamente pelos cozinheiros qualificados. Percebe-se que a maioria (96%) 

dos cardápios oferece o salmão, e 92% deles oferece o congro. Aproximadamente 

50% dos restaurantes oferecem o linguado, a tainha, a garoupa, o bacalhau, a 

anchova e o robalo. Em seguida, em torno de 20% encontram-se o uso da pescada, 

do cação, do dourado, da abrótea, do namorado e da merluza. Depois disso, têm-se 

12% de cardápios que utilizam a espada, o atum, o mero, a maria luiza, e a sardinha 
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somada ao charuto, pois são considerados sinonímias. Ocasionalmente, em menos 

de 10% dos estabelecimentos, são encontrados a corvina, a sororoca, o olhete, o 

pargo, a rambira, a truta e o tamboril. 

 Nesse contexto, vale ressaltar que o peixe com aproveitamento gastronômico 

mais frequente, o salmão, é importado, e o congro, segundo mais aproveitado, não é 

obtido pela pesca artesanal e a quantidade da captura desse peixe pela pesca 

industrial, aparentemente não supre as necessidades de uso dos restaurantes, 

dando indícios de que a complementação do estoque é realizada com peixe 

importado. Esses dados demonstram a incoerência dos cardápios dos restaurantes 

do litoral, na perspectiva de incentivar o turismo gastronômico catarinense, haja vista 

que a pesca desse Estado extraiu 139 espécies diferentes, além de ser referência 

nacional na pesca da sardinha (charuto), que, por sua vez, é utilizada por somente 

12% dos cozinheiros.  

 Considerando a falta de peixes locais nos cardápios do litoral de Santa 

Catarina, vale complementar ainda que o bacalhau e o tamboril são importados e a 

truta é proveniente de aquicultura realizada no interior do Estado. Contudo, há 

alguns exemplares que indicam a presença de peixes locais: a espada, a maria 

luiza, a corvina, o olhete, a sororoca e a rambira. Entretanto, eles são raramente 

encontrados nos cardápios, fato que poderia ser diferente avaliando as 

características organolépticas desses peixes, pois mesmo considerando suas 

distinções, ao serem submetidos a métodos de cocção adequados, possuem 

potencial gastronômico. Desse modo acredita-se que a gastronomia local poderia 

ser valorizada. 

 O quadro 24, similarmente ao quadro 23 apresenta os peixes aproveitados 

em cardápios de restaurantes que operam com auxiliares de cozinha qualificados: 
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Quadro 24 – Peixes oferecidos nos cardápios dos restaurantes que operam com o auxiliar qualificado 
em Gastronomia e a frequência do aproveitamento gastronômico desses peixes. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Analisando o quadro 24 percebe-se que o congro é o preferido entre os 

peixes, sendo que, seu aproveitamento é unânime. O salmão aparece em segundo 

lugar, presente em 90% dos cardápios, em seguida desponta o linguado com 80% 

de frequência. Depois disso, em aproximadamente 65% dos locais encontra-se a 

anchova, o robalo, a garoupa, a pescada, o bacalhau e a corvina. A rambira, nesse 

caso, é utilizada em 30% dos cardápios, quantidade consideravelmente maior se 

comparada ao quadro anterior. Com 20% de participação nos cardápios têm-se o 

mero, a merluza, o namorado e o dourado. Na sequência, presente apenas em 10% 

dos cardápios depara-se com a abrótea, o cação, a espada, a maria luiza, o panga, 

a truta, a sororoca e o pargo. Cabe ressaltar que a sardinha, peixe representativo na 

pesca catarinense, não é utilizada nos estabelecimentos em que atuam auxiliares 

qualificados. Tal fato indica provavelmente um lapso dos cursos ofertados, tendo em 

vista, a sardinha ser um expoente da pesca, apesar de raramente utilizada. Nesse 

âmbito, vale salientar que do ponto de vista gastronômico esse peixe é apropriado 

para complementar o cardápio dos restaurantes.  

PEIXES APROVEITADOS GASTRONOMICAMENTE PELOS AUXILIARES 

 
Frequência simples Frequência relativa 

Total de auxiliares 
qualificados 

Congro 10 100% 10 
Salmão 9 90% 10 
Linguado 8 80% 10 
Anchova 7 70% 10 
Robalo 7 70% 10 
Garoupa 7 70% 10 
Pescada 6 60% 10 
Bacalhau 6 60% 10 
Corvina 6 60% 10 
Rambira 3 30% 10 
Mero 2 20% 10 
Merluza 2 20% 10 
Namorado 2 20% 10 
Dourado 2 20% 10 
Abrótea 1 10% 10 
Cação 1 10% 10 
Espada 1 10% 10 
Maria Luiza 1 10% 10 
Panga  1 10% 10 
Truta 1 10% 10 
Sororoca 1 10% 10 
Pargo 1 10% 10 
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 No entanto, deve-se considerar que nem sempre o auxiliar dispõe de 

autonomia para escolher a matéria-prima a ser utilizada na elaboração do cardápio. 

Nesse caso, a ciência sobre a importância da sardinha na representatividade de 

uma preparação local não estão atreladas a ele. 

 Considerando dados dos quadros 23 e 24, avaliou-se a procedência dos 

peixes aproveitados nos estabelecimentos que operam com cozinheiros principais e 

auxiliares qualificados em Gastronomia e identificou-se que 25 tipos podem ser 

provenientes da pesca industrial e 12 tipos da pesca artesanal. Nesse contexto, 

constata-se que apesar das 139 espécies capturadas pela pesca catarinense, 

apenas aproximadamente 17% de variedades são utilizadas por esses restaurantes. 

Outro ponto que vale relembrar é que apesar dos restaurantes contarem com 

trabalhadores qualificados em Gastronomia, os cardápios não refletem atitudes 

diferentes das tomadas pelas outras cozinhas, ou seja, os peixes ofertados nesses 

restaurantes são equivalentes aos comercializados em estabelecimentos que não 

atuam com pessoas capacitadas na área de Gastronomia. Tal constatação 

demonstra que não está ocorrendo a diferenciação de conhecimento e domínio 

técnico ente o profissional qualificado e o sem essa formação. Nesse sentido, cabe 

reflexão sobre as habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos nos 

cursos de gastronomia. 

 Porém a Gastronomia conta com diversas possibilidades de cozinhar as 

matérias-primas de que dispõe, uma vez que cada tipo de alimento pode ser 

submetido à variados métodos de cocção. No entanto, há métodos mais indicados 

que outros, ou seja, cada produto alcança resultado final melhor quando submetido 

ao método de cocção apropriado à suas características físicas. Esses 

conhecimentos geralmente são abordados em cursos de qualificação em 

Gastronomia. Nesse sentido, a intenção da tabela 5 é apresentar os métodos de 

cocção aplicados aos peixes, pelos cozinheiros principais qualificados que atuam na 

cozinha dos restaurantes pesquisados: 
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Tabela 5 – relação dos peixes aproveitados gastronomicamente por funcionários qualificados que ocupam a função de cozinheiro principal e a frequência de 
aplicação dos diversos métodos de cocção sob cada tipo de peixe. 

PEIXES 

COZINHEIRO PRINCIPAL 

FREQÜÊNCIA RELATIVA DA APLICAÇÃO DOS DIVERSOS MÉTODOS DE COCÇÃO 

ASSAR FRITAR 
GRELHAR/ 
CHAPEAR 

ENSOPAR EMPANAR REFOGAR GRELHAR SELAR 
GRELHADO 

(churrasqueira) 
 A 

VAPOR 

Linguado 12% 28% 64% 4% 12% 0 0 4% 0 0 
Salmão 12% 12% 80% 8% 0 0 4% 4% 4% 4% 
Anchova 0 16% 40% 0 0 0 4% 0 0 0 
Congro 12% 28% 84% 8% 4% 0 4% 4% 4% 0 
Pescada 4% 16% 24% 0 12% 0 0 0 0 0 
Bacalhau 24% 16% 12% 16% 0 4% 0 0 0 0 
Tainha 24% 32% 40% 0 0 0 4% 0 4% 0 
Corvina 0 0 0 8% 0 4% 0 0 0 0 
Abrótea 4% 4% 4% 4% 0 0 0 0 0 0 
Cação 0 8% 4% 16% 0 0 0 0 0 0 
Garoupa 8% 4% 16% 40% 0 0 0 0 0 0 
Espada 0 12% 4% 0 0 0 0 0 0 0 
Dourado 8% 0 16% 4% 0 4% 0 0 0 0 
Robalo 16% 16% 32% 4% 0 0 0 0 0 0 
Namorado 0 0 8% 4% 0 0 0 0 0 0 
Sororoca 0 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Merluza 0 8% 12% 0 4% 0 0 0 0 0 
Olhete 4% 0 4% 0 0 0 0 0 0 0 
Pargo 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atum 8% 0 4% 4% 0 0 0 0 0 0 
Mero 0 4% 8% 0 0 0 0 0 0 0 
Sardinha 0 4% 0 4% 0 0 0 0 0 0 
Rambira 0 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maria Luiza 0 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Truta 0 4% 4% 0 0 0 0 0 0 0 
Charuto 0 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tamburil 0 4% 0 4% 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Os dados revelam que os métodos de cocção utilizados com maior frequência 

são o fritar e o grelhar/chapear. Em seguida as técnicas mais aplicadas são ensopar 

e assar. Raramente utilizadas estão os métodos de cocção: empanar, refogar, 

grelhar, selar, grelhado (churrasqueira) e a vapor. Não há registros da utilização do 

peixe cru ou cozido em papillote pelos cozinheiros principais qualificados. Vale 

salientar que a frequência de aplicação dos métodos de cocção se destaca tanto em 

relação aos outros métodos empregados quanto em relação a repetição de seu uso 

em cada peixe. 

 Diante dos resultados da tabela 5 identifica-se que o salmão e o congro são 

os peixes que mais recebem métodos de cocção variados. Ao salmão só não é 

aplicado os métodos ensopar e refogar e ao congro o de refogar e à vapor. Na 

sequência, têm-se o linguado, que não é submetido aos métodos refogar, grelhar, 

grelhado (churrasqueira) e a vapor. Depois disso, os peixes anchova, pescada, 

bacalhau, tainha, abrótea, cação, garoupa, dourado, robalo, merluza e atum são 

geralmente submetidos entre cinco e três tipos diferentes de métodos de cocção aos 

peixes corvina, espada, namorado, sororoca, olhete, pargo, mero, sardinha, rambira, 

maria luiza, truta, charuto e taboril, por sua vez são aplicados somente um ou dois 

métodos de cocção diferentes. Conforme mencionado, os peixes com menos 

variedades de métodos de cocção, são também usados com menos frequência. 

 Essas constatações refletem a realidade dos cardápios do litoral do Estado. 

Todavia essa realidade poderia ser diferente, pois há diversas outras possibilidades 

de aproveitamento gastronômico dos pescados que poderiam ser aplicados ao 

produto. Sendo assim, os cardápios poderiam oferecer opções diferenciadas e 

inovadoras. 

 Com o intuito de distinguir quais outros métodos de cocção, além dos já 

utilizados, poderiam ser aplicados aos peixes vendidos nos cardápios dos 

restaurantes do litoral catarinense, sugere-se o quadro 25: 
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Quadro 25: métodos de cocção possíveis de serem aplicados aos peixes aproveitados 
gastronomicamente pelos cozinheiros principais. 

MÉTODOS DE COCÇÃO PEIXES 

Assar  Anchova, namorado, merluza, truta 

Fritar  Corvina, namorado, pargo, olhete 

Grelhar/chapear Corvina, pargo, sororoca, rambira  

Ensopar  Sororoca, Merluza, olhete, charuto 

Empanar  Abrótea, espada, robalo, sororoca, rambira, maria luiza, 

Refogar  Congro, abrótea, cação, garoupa, namorado, sororoca, 
olhete, rambira 

Grelhar (elétrico ou gás)  Bacalhau, corvina, cação, garoupa, dourado, 
robalo,namorado, sororoca, olhete, pargo, atum, mero, 
rambira, truta 

Selar e finalizar no forno Bacalhau, anchova, corvina, cação, garoupa, dourado, 
sororoca, merluza, olhete, atum, mero, rambira, tamboril 

Grelhado (churrasqueira) Corvina, sororoca, atum, pargo, sardinha, rambira, charuto 

Servir cru Linguado, salmão, tainha, dourado, robalo, atum 

Á vapor Linguado, congro, abrótea, garoupa, robalo, olhete, rambira  

Cozinhar em pappilote Linguado, salmão, congro, corvina, abrótea, garoupa, 
dourado, robalo, sororoca, olhete, pargo, rambira 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Percebe-se que os métodos de cocção que são utilizados pelos restaurantes 

pesquisados apresentam condições de serem aplicados a diversos outros peixes. 

Do mesmo modo, os peixes vendidos nos estabelecimentos que atuam com 

cozinheiro principal qualificado também demonstram condições de serem 

submetidos à métodos de cocção diverso àquele de que são atualmente preparados.  

 Sendo assim, analisando os dados pode-se afirmar que os cardápios dos 

restaurantes do litoral catarinense que atuam com cozinheiros principais qualificados 

têm capacidade e condições de oferecer variedades, tanto relacionadas ao tipo e 

peixe, quanto ligadas às diversas possibilidades de preparação deles. Na 

perspectiva de oferecer aos seus clientes um cardápio que represente a 

gastronomia local, ao mesmo tempo em que valorize as características de cada 

matéria-prima.   

 Faz-se necessário, destacar porém, que para alcançar uma preparação 

gastronomicamente adequada devem ser respeitados os cortes e tempos de cocção 

apropriados para cada elaboração.                             

 Vale salientar que quando se compara a tabela 5, ou seja, o método de 

cocção aplicado aos peixes utilizados à mesma condição empregada pelos 

funcionários sem distinção de qualificação profissional, verifica-se que os modos de 

preparo não diferem e que os cozinheiros com qualificação. Logo, aparentemente 

não demonstram variar no emprego dos métodos de cocção. Isso posto, cabe 

discutir essa circunstância e pode-se apontar algumas possibilidades, conforme 
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frisado como, a falta de autonomia do trabalhador que está à frente das cozinhas, ou 

ainda, a falta de conhecimentos das diversas espécies de peixes disponíveis ou das 

possibilidades de preparo deles.  

 De todo modo, verificou-se também quais os métodos de cocção praticados 

pelos auxiliares qualificados e pode-se averiguar os resultados através da tabela 6:
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Tabela 6 – relação dos peixes aproveitados gastronomicamente por funcionários qualificados que ocupam a função de auxiliar e a frequência de aplicação 
dos diversos métodos de cocção sob cada tipo de peixe. 

PEIXES 

AUXILIAR 

FREQÜÊNCIA RELATIVA DA APLICAÇÃO DOS DIVERSOS MÉTODOS DE COCÇÃO 

ASSAR FRITAR GRELHAR/ 
CHAPEAR 

ENSOPAR EMPANAR REFOGAR SELAR GRELHADO 
(churrasqueira) 

A VAPOR 

Linguado 10% 30% 70% 0 10% 0 10% 0 0 
Salmão 20% 0 80% 0 0 0 0 0 10% 
Anchova 20% 30% 30% 10% 0 0 0 10% 0 
Congro 10% 30% 90% 10% 10% 0 0 0 0 
Pescada 0 40% 40% 0 20% 0 0 0 0 
Bacalhau 30% 30% 10% 30% 0 20% 0 0 0 
Tainha 30% 30% 30% 0 0 0 0 10% 0 
Abrótea 0 10% 0 0 0 0 0 0 0 
Cação 0 0 10% 10% 0 0 0 0 0 
Garoupa 10% 10% 20% 50% 0 0 0 0 10% 
Espada 0 10% 0 0 10% 0 0 0 0 
Dourado 10% 0 20% 0 0 0 0 0 0 
Robalo 10% 40% 40% 10% 0 10% 0 0 10% 
Namorado 0 0 0 10% 0 0 0 0 0 
Pescadinha 0 10% 0 0 0 0 0 0 0 
 Merluza 0 20% 10% 0 0 0 0 0 0 
Olhete 10% 0 10% 0 0 0 0 0 0 
Atum 0 10% 10% 0 0 0 0 0 0 
Sardinha 0 30% 10% 0 0 0 0 0 0 
Badejo 0 10% 0 10% 0 0 0 0 0 
Panga  10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 0 
Truta 0 10% 10% 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Acerca da prática dos auxiliares qualificados referente aos métodos de 

cocção aplicados aos peixes, pode-se perceber, que quando comparado à tabela 5 o 

panorama se repete. Sendo assim, os tipos de preparo mais utilizados são o 

grelhar/chapear e o fritar. Em seguida, assar e ensopar. Eventualmente são 

utilizados os métodos de cocção empanar, refogar, selar, grelhado (churrasqueira) e 

à vapor. Não há relatos de utilização das técnicas grelhar (elétrica ou a gás), cozido 

em papillote, ou ainda de servir o peixe cru. Na condição da frequência de emprego 

desses processos, vale ressaltar que a relevância abrange os outros métodos de 

cocção, bem como relaciona-se à repetição de sua aplicação a cada peixe. 

 Ao analisar a tabela 6 e relacionar os peixes que mais recebem métodos de 

cocção variados, percebe-se práticas diferentes das realizadas pelos cozinheiros 

principais. Nesse sentido, a tabela revela que o robalo, o linguado, a anchova, o 

congro, o bacalhau e a garoupa são os peixes que mais recebem métodos de 

cocção variados: entre 6 e 5 tipos diferentes. Na sequência, têm-se a tainha, o 

panga, o salmão e a pescada, que recebem entre três e quatro tipos diferentes de 

técnicas. Depois disso, o cação, a espada, o dourado, a merluza, o olhete, o atum, a 

sardinha, o badejo, a truta, a abrótea, o namorado e a pescadinha são submetidos 

no máximo a dois métodos diferentes. Vale ressaltar que os peixes com menos 

variedades de métodos de cocção também são usados com menos frequência. 

 Essas evidências demonstram a condição dos cardápios dos restaurantes do 

litoral catarinense que atuam com o auxiliares do cozinheiro principal qualificados. 

Entretanto, há alternativas diferenciadas que poderiam ser utilizadas nos cardápios, 

pois, do ponto de vista gastronômico, os peixes aproveitados apresentam condições 

de serem submetidos à outras possibilidades de preparo. Em decorrência disso, os 

cardápios ofereceriam preparações com diversidade de métodos de cocção, 

podendo esse ser um atrativo para o estabelecimento. 

 Com intuito de demonstrar as diversas possibilidades de preparações que 

podem ser aplicadas aos peixes aproveitados pelos auxiliares qualificados, 

elaborou-se o quadro 26 que sugere algumas opções a serem aplicadas às 

condições de cocção: 
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Quadro 26: métodos de cocção possíveis de serem aplicados aos peixes com aproveitamento 
gastronômico pelos auxiliares qualificados. 

MÉTODOS DE COCÇÃO PEIXES 

Assar  Abrótea, namorado, merluza, truta 

Fritar  Cação, olhete, namorado 

Grelhar/chapear Namorado 

Ensopar  Abrótea, namorado, olhete, badejo 

Empanar  Abrótea, robalo, pescadinha 

Refogar  Congro, Abrótea, cação, garoupa, namorado, olhete, badejo 

Grelhar (elétrico ou gás)  Salmão, anchova, bacalhau, tainha, cação, garoupa, 
dourado, robalo,namorado, olhete, atum, badejo, truta 

Selar e finalizar no forno Salmão, anchova, congro, bacalhau, tainha, cação, 
garoupa, dourado, robalo, namorado, merluza, olhete, 
atum, badejo 

Grelhado (churrasqueira) Anchova, bacalhau, garoupa, dourado, robalo, namorado, 
atum, olhete, sardinha 

Servir cru Linguado, salmão, tainha, dourado, robalo, atum 

Á vapor Linguado, congro, abrótea, garoupa, robalo, olhete 

Cozinhar em pappilote Linguado, salmão, congro, abrótea, garoupa, dourado, 
robalo, olhete 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O quadro revela que os métodos de cocção que são aplicados pelos 

restaurantes pesquisados apresentam condições de serem aplicados a diversos 

outros peixes. Do mesmo modo, os peixes comercializados nos locais que atuam 

com auxiliar do cozinheiro principal qualificado também demonstram condições de 

serem submetidos a técnicas diversas daquelas de que foram identificados. Cabe 

ressaltar que para se obter resultados satisfatórios é necessário que sejam 

aplicados cortes e tempos de cocção específicos de cada preparação. 

 Nesse sentido, analisando os dados pode-se afirmar que os cardápios dos 

restaurantes que atuam com auxiliares qualificados podem oferecer preparações 

diferenciadas visando à variedade de peixes, bem como os diversos métodos de 

cocção que podem ser aplicados à eles. Do ponto de vista gastronômico, essa 

prática pode proporcionar aos clientes um cardápio que selecione ingredientes 

locais, técnicas adequadas e características da gastronomia regional. 

 Diante desses fatos, considerando a atuação dos trabalhadores pesquisados, 

cabe salientar que não se percebe diferença entre as atividades e procedimentos 

desenvolvidos, ou seja, entre os cozinheiros principais e os auxiliares qualificados. 

No entanto, a diferenciação pode ser percebida em outras áreas de atuação, em que 

a conclusão do curso superior repercute em conhecimentos diferenciados. 

 Possivelmente, a falta de distinção dos procedimentos realizados entre o 

cozinheiro principal e seu auxiliar qualificado pode estar vinculada à provável 

similaridade na formação desses trabalhadores, evidenciando um problema na 
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formação, pois o grau de conhecimentos e domínio técnico necessários para 

realização dessas funções são diferentes. Conforme apresentado nas figuras 27 e 

28, que revelam o grau de instrução dos trabalhadores das cozinhas dos 

estabelecimentos estudados, 16,4% dos cozinheiros principais e 6,5% dos auxiliares 

possuem formação em gastronomia. Além disso, os modelos de currículos utilizados 

nos cursos superior e técnico podem ser considerados similares, quanto ao 

conteúdo relacionado à técnicas de cortes e métodos de cocção, tema analisado 

nesta pesquisa, demonstrando incompatibilidade na formação desses profissionais. 

Cabe salientar que, dos trabalhadores pesquisados, formados em um curso superior 

de Gastronomia, sendo eles 9,2% que atuam como cozinheiros principais e os 1,9% 

que são auxiliares, a partir do exercício da profissão, apresentam condições de vir a 

se tornar um chef de cozinha33. 

 É importante observar que muitos dos entrevistados, quando questionados 

sobre o grau de instrução, após indicarem que só possuíam ensino fundamental 

completo ou incompleto, mesmo os que possuíam ensino médio, esse trabalhadores 

faziam questão de enfatizar que estavam, a maioria deles, há mais de 20 anos 

trabalhando na cozinha. Assim, muitos consideraram esse período de tempo 

suficiente para estarem qualificados, sem precisar cursar ensino formal. Uma vez 

que, afirmavam receber pessoas qualificadas que “não tinham prática e nem 

velocidade pra dar conta dos pedidos e quando era hora da limpeza, não queriam 

ajudar a realizar o serviço. (sic)” Esses trabalhadores alegaram também que “se 

fosse para fazer algum curso fariam o Superior de Gastronomia, pois essas outras 

opções, não nos agregaria conhecimentos”. 

 Outro ponto investigado neste trabalho diz respeito à identificação da região 

geográfica em que os profissionais qualificados atuam. A figura 30 apresenta tal 

distribuição: 

                                                           
33

 É o responsável pela organização do trabalho na cozinha, (produção culinária, gestão, rendimento, 
desempenho e liderança); estabelece os menus para as atividades do estabelecimento em acordo 
com o gerente; faz o levantamento de custos dos alimentos, a fim de determinar seu preço de venda; 
elabora as fichas técnicas, a fim de manter o padrão dos preparos culinários; supervisiona toda a 
produção de alimentos. (TEICHMANN, 2009). 
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Figura 30: Distribuição geográfica dos trabalhadores qualificados dos restaurantes do litoral de Santa 
Catarina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora e por Geóg. Renanta I. Dizzioni (2011). 
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 A figura revela que o município de São Francisco do Sul conta com um 

cozinheiro qualificado em um curso Superior de Gastronomia e o município de Barra 

Velha com um cozinheiro principal formado em um curso Técnico em Gastronomia. 

No sentido norte-sul da faixa litorânea do Estado, os municípios de Piçarras, Penha 

e Navegantes dispõem, cada um, de um cozinheiro principal graduado no ensino 

Superior em Gastronomia. Em Balneário Camboriú, há um cozinheiro principal que 

também cursou o ensino Superior na área e outro que cursou Ensino Técnico em 

Gastronomia, além de outro que possui o ensino Superior em Gastronomia 

incompleto. Em Itapema há um cozinheiro principal com ensino Superior em 

Gastronomia e outro auxiliar de cozinha que não concluiu o ensino Superior na área 

em questão. O município de Bombinhas possui quatro cozinheiros principais, sendo 

que dois deles possuem ensino Superior em Gastronomia e dois ensino Técnico em 

Gastronomia. Além disso, há dois auxiliares qualificados nesse município: um com 

ensino Superior em Gastronomia e um com curso Técnico em Gastronomia. Depois, 

encontram-se trabalhadores qualificados somente na Região da Grande 

Florianópolis, em que o município de Florianópolis apresenta-se como a localidade 

com maior número de trabalhadores qualificados: onze cozinheiros principais (cinco 

formados no ensino Superior em Gastronomia e seis no ensino Técnico em 

Gastronomia), além de seis auxiliares de cozinha (dois graduados no ensino 

Superior em Gastronomia, dois com graduação incompleta na área e dois no ensino 

Técnico em Gastronomia). Palhoça possui um auxiliar qualificado no ensino Técnico 

em Gastronomia. Por fim, ao sul o município de Imbituba apresenta um cozinheiro 

principal qualificado no ensino Superior em Gastronomia. 

 Há maior concentração de escolas que oferecem qualificação na área de 

gastronomia entre as regiões do litoral central em direção ao norte do Estado, além 

de algumas localizadas na região do Vale do Rio Itajaí-Açu. Nesse sentido, percebe-

se maior ocorrência de trabalhadores qualificados na área entre o destacando-se 

Florianópolis por reunir aproximadamente 49% dos cozinheiros e auxiliares 

qualificados. Assim, considera-se que as demais áreas, encontram-se carentes de 

mão-de-obra qualificada. Portanto, havendo o interesse desses municípios em se 

destacarem turisticamente devem considerar tal situação transformada, na 

perspectiva de profissionalizar os bens serviços turísticos e, por consequência, 

oferecer equipamentos qualificados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

 Este estudo buscou analisar o aproveitamento gastronômico de peixes 

oceânicos de ocorrência local em cardápios de restaurantes no litoral de Santa 

Catarina. Para tanto, identificou-se os estabelecimentos visitados a partir de guias 

on line e impressos. Primeiramente deparou-se com 173 estabelecimentos 

distribuídos em 21 municípios. Porém, após visita in loco, obteve-se dados de 152 

restaurantes, uma vez que, os demais encontraram-se fora de funcionamento ou 

não atenderam ao critérios de pertencer à uma das seguintes categorias: de peixes, 

peixes e frutos do mar ou ainda frutos do mar. Vale ressaltar que houve um 

processo de busca anterior à escolha dos guias on line e impressos como fontes de 

indicação dos restaurantes. Nesse caso, foram consultadas as prefeituras, 

sindicatos e associações desse setor, além de federações e órgãos estaduais de 

turismo. Contudo, após diversos contatos, concluiu-se que os cadastros não eram 

adequados, principalmente por não distinguirem as categorias dos estabelecimentos 

e por não apresentarem registros em diversos municípios da orla de Santa Catarina, 

sendo essa uma das dificuldades iniciais desse estudo. Vale salientar que, em 

relação à amostra, ela contemplou diferentes tipologias de restaurantes em 

diferentes municípios, possibilitando uma avaliação tanto de estabelecimentos 

quanto das regiões. 

 Esta dissertação caracterizou-se como um estudo quantitativo de análise 

qualitativa. Nesse contexto, para alcançar os objetivos identificou-se: a) o 

reconhecimento dos estabelecimentos e dos cardápios dos restaurantes; b) os 

procedimentos de aquisição dos peixes; c) os critérios utilizados na elaboração dos 

cardápios; d) a conduta de ajustes do cardápio diante a falta dos pescados; e) o 

diagnóstico de conhecimento dos entrevistados em sobre a origem dos peixes 

comercializados nos cardápios; f) os métodos de cocção aplicados à cada espécie 

de peixe e f) a análise da instrução escolar de funcionários da cozinha, ou seja, do 

cozinheiro principal e do auxiliar desse profissional. A metodologia adotada atendeu 

a base teórica do tema, promovendo o desenvolvimento da investigação. Esse fato 

contribuiu para que os objetivos propostos fossem alcançados.  

 Considerando o problema da pesquisa, definido pela pergunta: os 

restaurantes do litoral catarinense oferecem em seus cardápios produções 

gastronômicas com variedade de peixes locais? Desenvolveu-se no Capítulo “A 
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Pesca o turismo e os restaurantes”, a tentativa de detalhar as principais 

características da pesca industrial e artesanal, a listagem dos peixes catalogados 

por essas duas modalidades de pesca, as condições da matéria-prima local 

relacionada à gastronomia, bem como suas relações com o turismo. Foram expostos 

também conceitos e tipologias de restaurantes articulados aos cardápios. 

 Assim, identificou-se que somente 6% das 139 espécies de peixes 

disponíveis pela pesca extrativa catarinense são aproveitados gastronomicamente 

com maior frequência nos restaurantes pesquisados. Portanto, os cardápios dos 

restaurantes da orla de Santa Catarina demonstraram aproveitarem pouco a oferta 

de peixes disponíveis como recurso extrativista do litoral. Em decorrência disso, a 

gastronomia litorânea do Estado parece revelar-se insuficientemente caracterizada 

quanto ao bom uso dessa matéria-prima, considerando a concepção de uma 

identidade gastronômica baseada em ingredientes locais. Nessa perspectiva, há 

necessidade de futuras investigações direcionadas à demonstrar a trajetória do 

pescado, tanto proveniente da pesca industrial quanto da pesca artesanal com o 

propósito de verificar o destino das variedades que raramente são utilizadas pelos 

restaurantes do litoral de Santa Catarina. 

 Sobre um segundo problema de pesquisa: os cozinheiros contratados pelos 

restaurantes do litoral catarinense têm qualificação profissional adequada para a 

função que exercem?, o estudo revelou no capítulo (4) “apresentação e análise dos 

dados” que apenas 16,4% dos cozinheiros principais têm formação na área de 

Gastronomia e somente 6,5% de auxiliares são qualificados na mesma área. 

Contudo, diversos trabalhadores ao serem entrevistados esclareceram que atuam 

nessa profissão, ou seja, como cozinheiros principais ou auxiliares, em média por 20 

anos e afirmaram que esse tempo é suficiente para estarem preparados para a 

função que exercem.  

 Porém, ao analisar as variedades de peixes e os métodos de cocção 

utilizados pelos restaurantes que atuam com profissionais qualificados na área de 

gastronomia e compará-los às espécies de peixes e aos tipos de preparações 

oferecidas nos cardápios dos restaurantes que não dispõem de trabalhadores com 

tal qualificação percebe-se que o uso dessa matéria-prima e as práticas são 

semelhantes. Nessa perspectiva, não há possibilidade de avaliar de forma segura se 

os anos de prática ou a formação acadêmica são capazes de garantir ao trabalhador 

qualificação diferenciada para o melhor aproveitamento dos pescados. Ressalva-se, 
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todavia, que não foi possível comprovar se o profissional qualificado teve liberdade 

para desenvolver e aplicar todo potencial de seus conhecimentos na elaboração do 

cardápio dos restaurantes pesquisados e, com isso, proporcionar um cardápio 

melhor estruturado. Portanto, é pertinente a realização de novas investigações 

relacionadas ao tema. 

 Referente aos objetivos propostos, certamente eles foram atingidos. O 

primeiro objetivo específico: “identificar os peixes capturados no litoral catarinense e 

a produção pesqueira” foi alcançado a partir da revisão da literatura nacional e 

internacional relacionada ao assunto. Frisa-se, entretanto, que houve alguma 

dificuldade em se obter informações sobre a pesca artesanal. Esse setor da pesca 

profissional é carente de registros de informações sobre as condições dessa 

atividade e do volume pescado. 

 O segundo objetivo específico: “identificar a variedade de peixes e os 

métodos de cocção ofertados pelos restaurantes” foi alcançado através do estudo 

quali-quantitativo em que foram analisados dados coletados através da atividade de 

campo por meio da visita aos restaurantes. Atingir esse objetivo foi importante para 

a sustentação dessa pesquisa. Essa atividade permitiu verificar pouca padronização 

na nomenclatura dos peixes, pois diversos entrevistados utilizavam nomes vulgares 

para indicar essa matéria-prima. Isso posto, cabe ressalvar a necessidade de 

realizar pesquisas que tenham como objetivo a uniformização da nomenclatura 

relacionada aos peixes do litoral catarinense, aliado à divulgação desse material aos 

envolvidos no processo, visando a possibilidade de padronização dos termos. Por 

consequência, esse documento poderia auxiliar no diálogo entre pescadores, 

distribuidores, restaurantes e o consumidor final. Outro ponto que se pôde perceber 

durante a busca de informações é que os restaurantes não costumam distinguir os 

tipos variados de peixes pertencentes à mesma espécie. Assim, não houve registro 

de, por exemplo, de estabelecimentos que fazem a distinção do peixe cação no 

cardápio entre as diferentes variedades dele conhecidas. Nesse contexto, é 

importante que haja novos estudos e projetos que busquem à conscientização de 

distribuidores e de restaurantes sobre a identificação legítima de cada peixe. 

 Uma das etapas da pesquisa, de coleta de dados, foi necessário deslocar-se 

até os municípios. Essa atividade demandou disponibilidade de tempo e de recursos 

financeiros. Além disso, a tarefa foi exaustiva por conta da quantidade de regiões 

que compuseram a amostra. Entretanto, tal esforço foi válido, haja vista que a 
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amostra estabelecida conferiu riqueza pela quantidade de informações e atributos 

agregados à pesquisa advindos principalmente da diversidade do litoral catarinense. 

 O terceiro objetivo especifico: “relacionar as variedades de peixes capturados 

no litoral catarinense com as variedades de métodos de cocção ofertadas nos 

restaurantes dessa região” foi alcançado através do estudo quali-quantitativo a partir 

da aferição da frequência do emprego de cada método de cocção identificado 

através da coleta de dados. Para a análise utilizou-se de técnicas estatísticas e 

comparações de resultados com dados da revisão teórica. Percebeu-se que grande 

variedade de peixes capturados no litoral de Santa Catarina não são aproveitados 

gastronomicamente pelos restaurantes e são escassos os métodos de cocção 

aplicados às preparações dos pescados. Esse dado evidencia a situação dos 

cardápios dos restaurantes do litoral catarinense, no tocante à necessidade de uma 

revisão em suas práticas com a finalidade de complementar as variedades de peixes 

aproveitados gastronomicamente e aperfeiçoar as técnicas e preparos utilizados. 

Com isso, acredita-se que será possível elevar a representatividade da cozinha do 

litoral de Santa Catarina na Gastronomia contemporânea brasileira. 

 O quarto e último objetivo proposto: “relacionar o perfil de qualificação técnica 

dos cozinheiros com a variedade de peixes e métodos de cocção presente nos 

cardápios” foi alcançado através do estudo quali-quantitativo, bem como por meio da 

intersecção de tabelas e figuras, além de utilizar tratamento estatístico para se obter 

resultados para análise. Nessa questão especificamente, durante a realização das 

entrevistas, percebeu-se certo receio e desconforto dos entrevistados ao serem 

questionados quanto ao grau de instrução. No entanto, esse fato não inviabilizou a 

questão, pois a maioria dos entrevistados respondeu ao tema solicitado. Por 

consequência, identificou-se que a formação profissional desses cozinheiros e 

auxiliares não implicou em maior aproveitamento das variedade de peixes nem em 

diversificação de preparações dessa matéria-prima nos cardápios dos restaurantes 

do litoral. 

 Essas constatações refletem a contribuição dessa pesquisa a partir dos 

resultados alcançados neste estudo evidenciam-se alguns elementos para o setor 

do Turismo e Hospitalidade, principalmente para a literatura sobre restaurantes 

litorâneos. Ao enfocar a área, apresentou-se informações e dados do setor 

pesqueiro, do Turismo e da Gastronomia no intuito de desenvolver subsídios para 

auxiliar nas práticas gerenciais relacionadas à escolha, compra e aproveitamento 
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gastronômicos de peixes nos cardápios dos restaurantes, relacionando essa prática 

com a possibilidade de instigar o Turismo Gastronômico. 

 Além disso, vale salientar que diferentemente dos dados da literatura que 

apresentam a sardinha como destaque na pesca de Santa Catarina, nos cardápio 

dos restaurantes desse litoral o pescado não tem a mesma expressão, pois é 

utilizada em apenas 12,5% dos locais analisados. Portanto, avalia-se que esse 

estudo possa contribuir para a reflexão do aproveitamento desse peixe pelo 

proprietário ou gestor dos restaurantes do litoral catarinense. A partir disso, acredita-

se que a sardinha possa se tornar referência gastronômica, uma vez que, sendo 

ofertado nos cardápios, poderá ser reconhecida pelo turista como um ingrediente 

local.  

 Ainda mencionando as contribuições para os restaurantes, a investigação 

constatou que dentre os onze tipos de métodos de cocção empregados pelos 

estabelecimentos visitados, apenas dois deles foram vastamente aplicados: o fritar e 

o grelhar/chapear. Tal condição ocorreu tanto com os peixes frequentemente 

preparados quanto com os eventualmente encontrados nos cardápios. Da mesma 

forma, ao comparar os métodos de cocção usados pelos profissionais qualificados 

na área de gastronomia e os que não possuem tal qualificação o fato se repetiu, ou 

seja, fritar e grelhar/chapear são os métodos mais comuns. 

 Para o meio acadêmico, destaca-se a base de dados coletada. Nesse 

sentido, o estudo colaborou, entre outros desdobramentos para indicação de 

possíveis cursos de qualificação na área da gastronomia que podem contemplar 

aspectos carentes dessa formação indicados pelo mercado de trabalho. 

 Em relação ao setor pesqueiro, ressalta-se a importância da abordagem 

gastronômica da matéria-prima da pesca industrial e artesanal. Com isso, 

pretendeu-se atrair a atenção dos envolvidos com a atividade, demonstrando que o 

peixe, muitas vezes, tem como destino os restaurantes. Dessa maneira, espera-se a 

reflexão dos pescadores artesanais e da indústria pesqueira sobre as práticas de 

captura, conservação e distribuição do produto. Essa reflexão deverá visar, 

fundamentalmente, a preferência por métodos mais apropriados no manuseio de 

peixes para que os restaurantes tenham um produto de qualidade. 
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APÊNDICE A – formulário para entrevista 

Identificação: 
Nome: 
Restaurante: 
Telefone ou endereço:       Cidade:  

1. Há pratos com peixe no cardápio? (   ) sim    (    ) não 

2. Como obtém o peixe que comercializam?    

( ) Empresa de Pescados (   ) Mercado Público (   ) Peixaria (   ) Pescador Artesanal (   )Pesca própria (   ) Outros. Qual: 

 

3. Seu restaurante é sazonal? (   ) sim (   ) não 

4. Seu restaurante serve exclusivamente produtos da pesca?  (   ) sim (   ) não 

5.  Como você acha que seu restaurante pode ser categorizado? 

(   )Peixes e Frutos do Mar (   )Temático (   ) Peixes, Carnes e Aves (   )Não pode ser categorizado (   )Outro 

6. Quais peixes fazem parte do cardápio? 

(   )linguado (   )salmão (   )anchova (   )congro (   )pescada (  )bacalhau (   )tainha (   )corvina (   )abrótea (   )cação (   )garoupa 

(   )espada (   )dourado (   )robalo (   )merluza (   )panga ( )namorado (   )sardinha (  )outros  (  ) (  ) (   ) 

7. Você sabe se esses peixes ocorrem na costa catarinense? (   ) sim (   ) não 

7.1 Quais ocorrem? 

(   )linguado (   )salmão (   )anchova (   )congro (   )pescada (  )bacalhau (   )tainha (   )corvina (   )abrótea (   )cação (   )garoupa 

(   )espada (   )dourado (   )robalo (   )merluza (   )panga ( )namorado (   )sardinha (  )outros  (  ) (  ) (   ) 

7.2 O informante reconhece as espécies de ocorrência no litoral de Santa Catarina?  (   ) parcialmente (   ) sim (   ) não 

8. Dos peixes utilizados no cardápio, há problemas de abastecimento ao longo do ano?  (   ) sim (   ) não 

(   )linguado (   )salmão (   )anchova (   )congro (   )pescada (  )bacalhau (   )tainha (   )corvina (   )abrótea (   )cação (   )garoupa 

(   )espada (   )dourado (   )robalo (   )merluza (   )panga ( )namorado (   )sardinha (  )outros  (  ) (  ) (   ) 

8.1 Se sim, como gerencia a sazonalidade da oferta? 
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(  )compra na safra e congela (  ) compra congelado do 
fornecedor  

(  )suspende a oferta no 
cardápio 

(  )substitui o peixe (  )mantém no cardápio e 
informa o cliente da falta 

(  )Outros (  )Outros    

9.  Quais critérios são utilizados para compor o cardápio de peixes? 

(  ) proprietário  
Decide 
 

(  )cozinheiro  
decide 

(  ) peixe encontrado na 
peixaria local 

(  )peixe oferecido por 
empresa pesqueira 

(  )peixe oferecido por 
empresa distribuidora de 
peixes 

(  )peixe vendido por 
outros restaurantes 

( ) pesca própria 

(   ) demanda de clientes (  )outro (  )outro     

10.  Que tipo de preparações (métodos de cocção) são feitas com os peixes?  

LINGUADO (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

SALMÃO  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

ANCHOVA  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

CONGRO  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

PESCADA  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

BACALHAU  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

TAINHA (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

CORVINA (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

ABRÓTEA (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

CAÇÃO (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

GAROUPA (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

ESPADA  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

DOURADO  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

ROBALO  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

MERLUZA  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

PANGA (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 
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NAMORADO  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

Outros  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

Outros (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

Outros (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

Outros  (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

 (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

 (  ) assado (  ) frito (  ) chapeado (  ) ensopado (  ) cru (   ) outra. Qual: 

11. Qual o maior nível de instrução e de qualificação que apresenta o(s) cozinheiro(s) responsável(eis) pelo preparo dos peixes? 

COZINHEIRO 01 

(   )ensino fundamental 
incompleto  

(   )ensino 
fundamental completo 

(   )ensino médio incompleto (   )ensino médio completo (   )ensino técnico na área 
de gastronomia 

(   )ensino técnico 

(   )ensino superior incompleto (   )ensino superior 
completo  

(   )ensino superior completo 
na área de gastronomia 

(   )ensino superior incompleto 
na área de gastronomia 

(   ) Curso de Higiene e 
Manipulação de alimentos 

 

11.1 COZINHEIRO 02 

(   )ensino fundamental 
incompleto  

(   )ensino fundamental 
completo 

(   )ensino médio 
incompleto 

(   )ensino médio 
completo 

(   )ensino técnico na área de 
gastronomia 

(   )ensino técnico 

(   )ensino superior incompleto (   )ensino superior 
completo  

(   )ensino superior 
completo na área de 
gastronomia 

(   )ensino superior 
incompleto na área de 
gastronomia 
 

(   ) Curso de Higiene e 
Manipulação de alimentos 

 

12.  O cozinheiro (conhece outras preparações de peixes além daqueles que estão no cardápio? Consegue citar pelo menos três 
diferentes 

 
COZINHEIRO 01 

(   ) sim  (   ) não 

12.1 O cozinheiro (conhece outras preparações de peixes além daqueles que estão no cardápio? Consegue citar pelo menos 
três diferentes 

 
COZINHEIRO 02 

(   ) sim  (   ) não 

OBS.
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