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RESUMO 

O turismo como atividade econômica interage com a sociedade e o meio 
ambiente. Ao ser idealizado de forma sustentável, devem ser considerados 
aspectos sociais, como a valorização da cultura local e a segurança da saúde 
do turista. Este trabalho tem como problema quais as principais limitações e 
oportunidades existentes nas atuais políticas do setor turístico tendo em vista a 
segurança alimentar como fator de turismo sustentável, nos serviços de 
alimentação (SA) atuantes em Porto de Galinhas. Dentro deste contexto, 
objetiva-se fundamentalmente analisar as principais limitações e oportunidades 
nas atuais políticas do setor turístico com vistas à segurança alimentar como 
fator de sustentabilidade. Para atendimento de tal objetivo, abordam-se as 
políticas vigentes voltadas para o setor, como condicionantes da saúde 
daquele que protagoniza a atividade turística, o viajante. Enfatizam-se, 
também, os SA's como atores da promoção da cultura local dentro do contexto 
do turismo sustentável.  A estratégia metodológica adotada é de natureza 
exploratória. Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma pesquisa de 
campo, através de um diagnóstico, junto aos SA's (oferta)  que ofertam 
culinária regional, atuantes na Praia de Porto de Galinhas/ Ipojuca – PE  e 
enquetes com os turistas (procura) dentro do perfil traçado pela Empresa 
Pernambucana de Turismo (EMPETUR), que destaca as principais 
características dos visitantes da praia. Os resultados obtidos apontam para 
limitações por parte dos SA's quanto à implementação dos procedimentos 
relacionados à segurança alimentar. Em relação à culinária regional destaca-se 
a constatação de que os SA's ainda não demonstram sensibilidade quanto à 
necessidade de uma estratégia para oferta de culinária regional, conclusão 
esta reforçada pelos resultados da enquete junto à população de turistas. Uma 
das principais conclusões deste trabalho é que a atividade turística, naquela 
região, está limitada em turismo sustentável, particularmente em aspectos de 
segurança alimentar e oferta de culinária regional. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Sustentável, Segurança Alimentar, Culinária 
Regional, Porto de Galinhas. 
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ABSTRACT 

Tourism as an economic activity interacts with society and the 
environment. To be designed in a sustainable manner should be considered 
social aspects, such as the recovery of local health and safety of tourists. This 
work has the problem what are the main constraints and opportunities existing 
in the current policies of the tourism sector in view of food security as a factor in 
sustainable tourism, food services (FS) active in Porto de Galinhas. Within this 
context, the objective is primarily to analyze the main constraints and 
opportunities in the current policies of the tourism sector with a view food 
security as a factor in sustainability. For handling such a goal, to discuss current 
policies aimed at the sector as affecting the health of those who carried the 
tourist, the traveler. Emphasis was also the SA's actors as the promotion of 
local culture within the context of sustainable tourism. The strategy adopted is 
exploratory in nature. Besides the literature, we carried out a field survey, 
through a diagnosis, together with FS's (offer) that offer regional cuisine, 
working in the beach of Porto de Galinhas / Ipojuca - PE and polls with tourists 
(demand) within the profiled by the Tourism Company of Pernambuco 
(EMPETUR), which highlights what the main characteristics of beach visitors. 
The results point to limitations on the part of FS's in the implementation of 
procedures relating to food safety. Regarding regional cuisine stands out the 
finding that SA's does not show sensitivity to the need for a strategy to offer 
regional cuisine, this conclusion reinforced by the results of the poll among the 
population of tourists. One of the main conclusions of this study is that tourism 
in that region is limited in sustainable tourism, particularly in areas of food 
security and provision of regional cuisine.  

 
KEYWORDS: Sustainable Tourism, Food Security, Regional Cooking, Local 
Culture, Porto de Galinhas 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

O turismo é, atualmente, uma das atividades que mais crescem no 

mundo inteiro. Os dados da Organização Mundial de Turismo – OMT (2010) 

demonstram que o fluxo de pessoas que fazem turismo aumenta a cada ano, 

caracterizando esta atividade como um fenômeno. A gastronomia, por ser uma 

atividade intrinsecamente ligada ao turismo, complementa-o. O ato de comer 

não representa apenas a satisfação das necessidades biológicas, mas 

preenche também funções simbólicas e sociais entre diferentes segmentos 

sociais e culturais. (MONTORO, 2006). Portanto, a oferta de aspectos culturais 

na alimentação é típica da atividade turística.  

O turismo sustentável é aquele que considera a autenticidade cultural, 

inclusão social, conservação do meio ambiente e qualidade na prestação de 

serviços. Quando planejado previamente, de forma induzida1, o turismo 

sustentável tende a fluir sem maiores problemas no tocante à infra-estrutura 

(VALENÇA, 2008). A gestão integrada destes temas (que levam à 

sustentabilidade turística) poderá ser capaz de viabilizar a economia do turismo 

em longo prazo (CAVALCANTI, 2006). Esta ênfase na gastronomia como 

atrativo turístico, entretanto, traz preocupações quanto à segurança alimentar. 

Sobre esta questão a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN 

(BRASIL, 1999), traz ações voltadas para a garantia da segurança alimentar e 

nutricional, com o intuito da prática de hábitos alimentares saudáveis, 

diminuindo as morbidades relacionadas à alimentação. O PNAN se refere ao 

cardápio do brasileiro, destacando as principais deficiências nutricionais que 

podem acarretar em doenças para o comensal. Faz parte deste plano a idéia 

de interação entre os diversos setores que atuem direta ou indiretamente com 

as atividades alimentares, sejam tais segmentos públicos ou privados. Por 

outro lado, corroborando estas preocupações do PNAN, o programa ―Saúde do 

Viajante‖, da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), relaciona as principais 

                                                           
1
 O modelo induzido, onde o destino turístico é definido, recebe infra-estrutura necessária e, 

então, os turistas, é considerado o ideal em zonas costeiras por possibilitar menor impacto 

ambiental (VALENÇA, 2008) 
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morbidades que afetam aqueles que viajam para fora do seu domicílio de 

origem, pois estão suscetíveis a doenças deflagradas por alimentação 

inadequada, seja por hábitos alimentares ou por preparos incorretos. 

Pesquisas acadêmicas demonstram a ―diarréia do viajante‖ como um dos 

principais males que atingem o turista, devendo haver maior articulação entre 

os setores de saúde e de turismo (MATOS SILVA, 2006). Casos como o 

ocorrido em 2005, num famoso resort do Cabo de Santo Agostinho (Litoral Sul 

de Pernambuco), quando setenta pessoas sofreram intoxicação alimentar e 

uma criança de nove anos morreu em decorrência da infecção, ilustram a 

suscetibilidade dos turistas ao alimentarem-se fora do seu domicílio. À época, a 

Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (APEVISA) coletou amostras 

dos alimentos e fechou o empreendimento, que em poucos dias conseguiu 

adequar-se aos requisitos da APEVISA e reabriu.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para prevenir 

situações daquela natureza, determina os requisitos que um Serviço de 

Alimentação (SA) deve ter para poder funcionar, sem oferecer riscos higiênico-

sanitários para os comensais. O propósito aqui é garantir a segurança 

alimentar no estabelecimento, no tocante aos alimentos. A segurança alimentar 

é um conceito amplo, que define, não apenas as técnicas que devem existir no 

ato da preparação das refeições, mas, também, a garantia ao acesso ao 

alimento. Contribui de modo fundamental para o desenvolvimento sustentável, 

a medida que promove a equidade social, econômica e ambiental, na 

distribuição alimentar.  

A diversidade das regiões brasileiras constitui-se em rico potencial de 

possibilidades para a exploração turística. De fato, a diversidade étnica, uma 

característica marcante do Brasil, traz a singularidade da gastronomia local. 

Esta potencialidade é bastante explorada pelo marketing do turismo nacional, 

que considera a comida como fenômeno cultural, repleta de significados 

simbólicos e cognitivos (Tenser, 2004).  Em Pernambuco, Estado localizado ao 

nordeste do Brasil, a culinária possui profundas raízes na colonização de 

exploração. Foram portugueses, holandeses, judeus, índios e africanos que 

moldaram a peculiar culinária pernambucana, que encanta a todos visitantes 
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do Estado. A Praia de Porto de Galinhas, localizada ao sul de Pernambuco, é o 

maior pólo turístico do Estado (GOVERNO DO PERNAMBUCO, 2008). 

Pertencente ao município de Ipojuca teve sua origem relacionada à história da 

cana-de-açúcar, considerada uma das suas principais atividades econômicas. 

Já no final do século XX, Porto de Galinhas, passou a ser alvo da procura dos 

viajantes, devido às condições litorâneas peculiares da região, atendendo as 

necessidades daqueles que procuram águas calmas e mornas, praticam 

esportes radicais, como o surf, entre outros aspectos. Os documentos oficiais, 

que tratam desta atividade econômica, dão conta que este destino apresenta, 

atualmente, claros sinais de superlotação na alta temporada (meses da 

estação verão, férias escolares e grandes feriados) (GOVERNO DE 

PERNAMBUCO, 2008). No principal ponto de encontro da praia, chamada Vila 

de Porto, a aglomeração é peculiar, pois durante todo dia e a noite, fica repleta 

de pessoas, a procura de descontração e alimentação. Os estudos indicam 

haver correlação entre o aumento das doenças diarréicas agudas, associadas 

à comida, e a sazonalidade de visitantes nos destinos turísticos. As estatísticas 

da APEVISA corroboram esta relação.  

Pesquisas demonstram que o turismo em zonas costeiras é capaz de 

gerar transtornos como a ocupação espacial desordenada, através da 

inadequada infra-estrutura e do aumento de população flutuante (VALENÇA, 

2008). Entretanto, estudos consideram que a atividade turística em Porto de 

Galinhas é considerada um fator positivo desde que sejam priorizados 

aspectos de infra-estrutura e participação da comunidade local (Lima, 2006). 

As ações estratégicas voltadas para o turismo no Estado de Pernambuco 

(Plano Turístico Estratégico Pernambuco para o Mundo, 2008), destacam a 

necessidade da instalação de novos estabelecimentos gastronômicos, de modo 

a atender a demanda turística. Para atingir esta meta, o Plano prevê a parceria 

com novos investimentos privados. Este documento enfatiza o potencial 

gastronômico de Pernambuco, considerado, desde o ano de 2009, como o 

segundo pólo gastronômico do país (Prazeres da Mesa, 2009). O plano ainda 

considera que, sendo Pernambuco um estado multicultural, o turista, para ter 

uma vivência turística única, deve conhecer e experimentar as oportunidades 

culturais que o Estado oferece. À exemplo do acarajé na Bahia, onde esta 
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iguaria é amplamente requisitada pelos turistas (Martini, 2007), aspectos 

culturais de Pernambuco, ricos em termos gastronômicos, por exemplo, têm 

potencialidade em contribuir para o turismo sustentável. 

Todo este quadro de limites e oportunidades mostra-se interessante 

para pesquisas acadêmicas, particularmente àquelas voltadas para estudar os 

fatores que intervêm no processo do desenvolvimento do turismo sustentável. 

Neste sentido, formulou-se a seguinte pergunta da pesquisa: 

Quais as principais limitações e oportunidades existentes nas 

atuais políticas do setor turístico em Pernambuco, tendo em vista a 

segurança alimentar e a culinária regional como fatores de turismo 

sustentável? 

Para responder tal problemática, formularam-se os seguintes objetivos: 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

 Analisar as principais limitações e oportunidades nas atuais políticas do 

setor turístico em Pernambuco, tendo como foco a segurança alimentar e a 

culinária regional2 como fatores de turismo sustentável, nos serviços de 

alimentação atuantes em Porto de Galinhas. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar as políticas de voltadas para o setor turístico com foco no 

turismo sustentável; 

 Identificar as políticas voltadas para a segurança alimentar; 

 Diagnosticar a situação atual da oferta da gastronomia com foco na 

culinária regional nos serviços de alimentação atuantes em Porto de 

Galinhas; 

 Identificar as condições higiênico-sanitárias da oferta de culinária regional; 

                                                           
2
 Não pretende-se neste trabalho realizar a distinção entre produto típico e produto regional. 

Portanto, entende-se como culinária regional aquele produzido de acordo com o modus 

operandi do Estado de Pernambuco, mesmo que muitos dos ingredientes não sejam exclusivos 

do Estado, tampouco o prato seja único de Pernambuco. 
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 Caracterizar as expectativas do turista face à oferta de culinária regional; 

 Propor alternativas voltadas às políticas do setor turístico, com foco na 

segurança alimentar, enquanto alimento seguro, e culinária regional 

visando o turismo sustentável. 

1.2 Estrutura da Dissertação: 

A presente Dissertação está dividida em cinco capítulos e anexos, 

divididos da seguinte forma: 

O primeiro Capítulo – Introdução: a pesquisa é apresentada, a partir de 

um ensaio sobre o cenário objeto de estudo, de modo a se entender e 

visualizar a problemática e os objetivos; 

O segundo Capítulo – Metodologia: a pesquisa é esboçada com todos 

os procedimentos metodológicos utilizados, detalhando-se como o 

trabalho foi feito; 

O terceiro Capítulo – Revisão Bibliográfica: mesclam-se conceitos de 

referencial teórico e revisão bibliográfica, demonstrando o estado da arte 

O quarto Capítulo – Resultados e Análise de Dados: os resultados da 

pesquisa são apresentados e é realizada a análise de dados, com 

discussão entre os resultados e a Revisão Bibliográfica; e, 

O quinto Capítulo – Conclusões e Recomendações: são apresentadas 

as principais conclusões e as recomendações para trabalhos futuros. 

Após os capítulos, apresentam-se as Referências que englobam as 

fontes utilizadas por esta Dissertação dentre trabalhos acadêmicos, livros, 

documentos e sites de internet. Por último, encontram-se os Anexos, 

referentes a materiais como os modelos e detalhes das entrevistas. 
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Capítulo 2 Metodologia  

 ―O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos‖ (GIL, 2002) 

2.1  Natureza da Pesquisa 

Dentre as profundas transformações pelas quais passa a sociedade, a 

mudança de paradigma, do cartesiano para o ecológico, possui a peculiaridade 

de provocar a transformação da perspectiva particular para a holística. Isto se 

faz necessário para o resgate das relações à medida que as particularidades, 

embora fundamentais, são fontes de insuficiência e reducionismos para a 

compreensão do todo, dificultando a aprendizagem em relação às 

transformações necessárias (MELO, 2002). A metodologia da pesquisa, ou 

seja, a forma como ela foi conduzida, varia de acordo com os objetivos 

propostos e diante da problemática apresentada. Neste sentido, esta pesquisa 

caracteriza-se como descritiva, de base qualitativa e exploratória. Descritiva 

pelo destaque na palavra escrita, quando se descreve o fenômeno, relevando o 

ambiente e os atores envolvidos. Destaca-se que este trabalho segue a linha 

de pesquisa das ciências sociais, âmbito onde a metodologia qualitativa é 

considerada de grande potencial para compreensão dos fatos, ainda mais 

quando se tratam de fenômenos pouco estudados (HAGUETTE, 1992). O que 

justifica o caráter exploratório deste trabalho. Portanto, é qualitativa porque 

busca a compreensão do fenômeno no seu próprio contexto, valorizando o 

contato direto com o ambiente e os atores envolvidos com a situação estudada, 

tornando possível compreender o fenômeno a partir da perspectiva dos 

participantes. (GODOY, 1995). E, diante da escassez dos trabalhos 

acadêmicos que tratem desta problemática, é exploratória, não havendo, desta 

maneira, maiores aspirações em aprofundar o assunto ou em esgotá-lo, de 

modo a possibilitar e incitar a continuidade desta pesquisa por outros autores, a 

partir do enfoque metodológico aqui apresentado. 
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2.2  Caracterização da Área de Estudo 

A área geográfica de estudo deste trabalho, Praia de Porto de Galinhas, 

localiza-se no município de Ipojuca, localizado à 50,2 km da capital 

pernambucana, Recife, e possui área de 512,6 km². Limita-se ao sul com o 

município de Sirinhaém e ao norte com o município do Cabo de Santo 

Agostinho. Porto de Galinhas é um dos três povoados de Ipojuca, que ainda 

detém Rurópolis e Engenho Maranhão e os distritos de Nossa Senhora do Ó, 

Camela e Ipojuca. Na Tabela 01 – Dados Ipojuca, tem-se uma síntese das 

principais informações geográficas deste município que interessam a este 

trabalho: 

Tabela 01 – Dados Ipojuca 

Mesorregião Metropolitana do Recife 

Microrregião Suape 

Região de Desenvolvimento Metropolitana 

Vias de Acesso BR-101 e PE-060 

Bacias Hidrográficas Principais Rio Ipojuca e Rio Sirinhaém 

Bacias de Pequenos Rios Litorâneos Rio Maracaípe e Rio Merepe 

Rio Tatuoca e Rio Massangana 

Clima Quente e úmido 

Temperatura Média Anual 26,1 º C 

Vegetação Floresta Atlântica Tropical, 

coqueirais, manguezais, restingas, 

gramíneas e áreas de cultivo de 

cana. 

Média Pluciométrica Anual 2.000 mm 

(Fonte: Sintetizada pela Autora com base em Ipojuca, 2011) 
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A colonização de Ipojuca (do tupi guarani Iapajuque ou água escura) 

teve início no século XVI, com a expulsão dos índios caetés e de outras tribos 

de todo litoral sul de Pernambuco. Devido ao solo propício ao plantio de cana-

de-açúcar, a região, em pouco tempo, foi povoada pelos colonos e seus 

engenhos. Durante a invasão holandesa em Pernambuco, no século XVII, este 

município participou dos movimentos de resistência, inclusive contribuindo para 

a derrota dos estrangeiros, consolidando-se assim, como uma das mais 

importantes regiões do Sistema Colonial. Abrigava dois portos: o de Suape e o 

de Porto de Galinhas. Neste último, embarcavam os navios com os escravos 

da África, denominados de galinhas, daí o nome do porto (IPOJUCA, 2011). 

Com a independência do Brasil, no século XIX, o governador da época mandou 

fortificar vários locais ao longo da orla do estado, o que incluía a praia de Porto 

de Galinhas. A partir de então, o local passou a ser alvo de veraneio de 

famílias que moravam nos engenhos do município e, em 1968, a rede elétrica é 

instalada na praia, iniciando-se juntamente com este processo, os loteamentos 

da área. Tais medidas revelam, a partir da década de 1970, as incipientes 

explorações turísticas na praia de Porto de Galinhas. De início, o Governo do 

Estado teve como diretriz de investimento para a região, o estabelecimento de 

áreas de camping. No entanto, em 1980, a pavimentação da PE-38, que facilita 

o acesso a Porto de Galinhas pela PE-60, incita a construção dos primeiros 

meios de hospedagem. Com o desenvolvimento urbanístico do local, a rede de 

telefones é instalada e o turismo passa a se desenvolver rapidamente (LIMA, 

2006). Atualmente, o município de Ipojuca possui sete praias: Suape, Muro 

Alto, Cupe, Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi e Toquinho. O forte da 

economia da cidade sempre foi a indústria sucro-alcoleira, com o cultivo de 

cana-de-açúcar, no entanto, a atividade turística, nos dias atuais, se fomenta 

com uma das principais atividades econômicas, graças às belezas naturais de 

suas praias, destacadamente a Praia de Porto de Galinhas, eleita em 2010, 

pelo décimo ano consecutivo, como a melhor praia do Brasil (VIAGEM, 2010). 

O Mapa 01 – Localização do Município de Ipojuca – PE, a seguir, mostra 

a posição de Porto de Galinhas, dentro do município de Ipojuca: 
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Mapa 01 –Localização do Município de Ipojuca – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Ipojuca, 2011. Adaptação: Fernanda Calumby, 2011) 

 

Conforme observa-se no Mapa 01, Porto de Galinhas corresponde, no 

grifo vermelho, a área litorânea da cidade, limitada pelas praias do Cupe, ao 

norte e Maracaípe ao Sul. Porto de Galinhas possui 6,3 km de extensão de 

praia, com característica de mar calmo, principalmente na maré baixa, quando 

há formação de piscinas naturais cercadas de arrecifes; na maré alta, o mar 

fica mais ondulado e quebradiço. A praia tem como característica coqueiros 

espaçados e vegetação rasteira. A área geográfica de estudo, localiza-se 

dentro da Praia de Porto de Galinhas, como mostra a Foto 01 – Localização da 

Vila de Porto, Porto de Galinhas – PE:  
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Foto 01 – Localização da Vila de Porto, Porto de Galinhas – PE 

 

(Foto: Imagem de Satélite Google Earth 2011. Adaptação: Fernanda Calumby, 2011) 

LEGENDA: 

I – Rua Esperança 

II – Rua Beijupirá 

III – Rua dos 

Navegantes 

IV – Rua Cavic 

(Rua das Piscinas 

Naturais) 
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A Foto 01 – Localização da Vila de Porto, Porto de Galinhas – PE, 

corresponde ao principal ponto de encontro dos turistas, a Vila de Porto, onde 

se localizam os principais SA’s da praia. Observa-se neste mapa as ruas que 

compõem a vila. O grifo vermelho denomina a Rua Esperança, a principal. Os 

destaques em azul correspondem às ruas secundárias: Rua Beijupirá, Rua dos 

Navegantes e Rua Cavic, popularmente conhecida como Rua das Piscinas 

Naturais, mostradas nas Fotos 02 – Rua Esperança, 03 – Rua Cavic (Rua das 

Piscinas Naturais e 04 – Rua dos Navegantes:  

Foto 02 – Rua Esperança 

  

(Foto: Fernanda Calumby, outubro de 2010) 
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Foto 03 – Rua Cavic (Rua das Piscinas Naturais) 

 

(Foto: Fernanda Calumby, outubro de 2010) 

Foto 04 – Rua dos Navegantes 

(Foto: Fernanda Calumby, outubro de 2010) 
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Localizam-se nestas ruas, demonstradas nas Fotos 02, 03 e 04, os SA’s 

mais freqüentados de Porto de Galinhas e onde foram realizadas as entrevistas 

com os públicos da oferta (gestores dos SA’s) e da procura (turistas) desta 

pesquisa. A Vila de Porto está ao centro de Porto de Galinhas e, além da 

gastronomia, a pesquisa mostra que é possível encontrar outros tipos de 

serviço como padarias, meios de hospedagem, farmácia e mercados. Além 

disso, costuma ficar lotada nos períodos considerados de alta estação, quando 

o comércio atinge seu ápice de vendas anual. Há grande leque de opções para 

quem pretende se alimentar na vila, pois a variedade da tipicidade de SA’s é 

vasta e reúne todos os gostos. 

 Os estudos tratados na pesquisa bibliográfica, deste trabalho, mostram 

que devido ao crescimento desordenado e diante das demandas da atividade 

turística, Porto de Galinhas possui graves problemas de impacto ambiental. O 

sistema de abastecimento de água, inexistente até meados da primeira década 

dos anos 2000, resultou na perfuração de inúmeros poços para a obtenção de 

água insalubre. Apesar destas obras, a água não é própria para o consumo, 

visto que são afetadas por matéria orgânica, presente nas águas subterrâneas. 

(CAVALCANTI, 2006). O sistema de esgoto é precário e quando a praia está 

repleta de turistas, no caso dos períodos de alta estação, é perceptível o mau 

cheiro que atinge toda a área, tornando-se quase insuportável de se transitar 

pelas ruas por causa deste incômodo. A degradação do meio ambiente piora o 

tratamento do esgoto, pois o lixo jogado nos mananciais dificulta a manutenção 

adequada destes sistemas (VALENÇA et ali, 2006). Este não é o único 

problema ambiental que a praia enfrenta. Cita-se a degradação causada pela 

atividade turística que inclui os passeios às piscinas naturais, como um os 

principais atrativos. Conforme é possível perceber nas Fotos 05 e 06 – Turistas 

nas Piscinas Naturais, nestas ocasiões, dezenas e dezenas de turistas pisam 

ao mesmo tempo, com calçados, nos arrecifes naturais que cercam as 

piscininhas. Foram encontrados, durante o período de pesquisas, lixo e sacolas 

plásticas dentre estas formações naturais. 
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Fotos 05 e 06 – Turistas nas Piscinas Naturais 

(Foto: Ipojuca, 2011) 

 

Associados aos impactos na natureza, o turismo em Porto de Galinhas, 

embora seja importante em todo o município de Ipojuca, alavancando o 

desenvolvimento econômico, não abrange a todos os habitantes da praia, ou 

seja, nem todos participam do benefício que a atividade traz para a região. 

 

2.3 Pesquisa Bibliográfica 

Para possibilitar a compreensão dos principais conceitos e contextualizar 

o presente trabalho ao estado da arte dos estudos acadêmicos da temática 

escolhida, foram desenvolvidas pesquisas sobre os principais temas abordados 

– Turismo Sustentável e Segurança Alimentar. O caráter exploratório ficou 

comprovado à medida que houve dificuldade em localizar trabalhos onde estes 

temas estivessem tratados conjuntamente. O estudo se deu, basicamente, a 

partir de pesquisas acadêmicas (Teses, Dissertações e Artigos Científicos, 

nesta ordem de relevância), que versassem sobre temas relacionados ao 

Turismo Sustentável, Saúde do Viajante e à Segurança Alimentar, mesmo que 

de maneira independente uns dos outros. A compreensão dos fenômenos 

separadamente e a correlação dos mesmos foi instigada pela formação 

interdisciplinar que o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente da UFPE (PRODEMA – UFPE) possibilita aos candidatos a mestres. 

Os principais instrumentos de pesquisa foram os bancos de teses, dissertações 
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e artigos científicos, através das bibliotecas e internet, possibilitando a análise 

de produções acadêmicas de diversas partes do Brasil, como de outros países. 

Cada novo trabalho pesquisado foi fichado em um quadro síntese, onde 

foram arquivados os dados: Nome do Trabalho, Autor, Ano, Instituição, 

Problema, Objetivos, Metodologia, Resumo da Pesquisa, Principais 

Conclusões e Referências Bibliográficas. Este quadro facilitou a compreensão 

e o cruzamento dos dados das diferentes pesquisas, sendo de extrema 

utilidade para o capítulo de Revisão Bibliográfica, e na correlação dos 

diferentes autores quanto aos conceitos e políticas utilizadas. Como recorte 

histórico foram pesquisados trabalhos dos últimos onze anos (1999 – 2010), de 

maneira a delinear o estado da arte, ou seja, a situação mais atual dos temas 

propostos. 

Entre as principais fontes para a pesquisa bibliográfica estão os órgãos 

formuladores das principais políticas utilizadas neste trabalho, a citar: Empresa 

de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), Secretaria de Turismo de 

Pernambuco (SETUR - PE), SBI, APEVISA e Vigilância Sanitária de Ipojuca 

(VISA – IPOJUCA). De maneira a aprofundar e esclarecer a revisão 

bibliográfica, a pesquisa estendeu-se a estas instituições, possibilitando à 

autora maior conhecimento e domínio das políticas. O maior resultado obtido 

deste feito foi a delimitação do contexto proposto a partir da problemática deste 

trabalho que são as limitações e oportunidades das políticas do setor turístico, 

com foco na segurança alimentar como fator de turismo sustentável. 

A principal dificuldade encontrada nesta fase foi, indubitavelmente, o 

acesso aos trabalhos relacionados com a temática aqui trabalhada, devido à 

restrita quantidade encontrada. Existem muitas pesquisas relacionadas ao 

turismo sustentável, assim como as que tratam da segurança alimentar, porém 

poucas são as de saúde do viajante e quase nenhuma sobre a associação da 

segurança alimentar com foco no turismo sustentável, relacionando a culinária 

regional aos cuidados com as condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Por 

isto, reforça-se mais uma vez, o caráter exploratório desta pesquisa, trazendo 

um assunto novo de maneira introdutória, sem pretensões de esgotá-lo. 
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2.4 Pesquisa de Campo 

 Para a efetivação da pesquisa de campo é necessário delimitar as 

barreiras do objeto de estudo. Estas, apesar de não apresentarem limites 

concretos, auxiliam a esclarecer as necessidades do estudo (MELO, 2002). 

Escolheu-se a Praia de Porto de Galinhas como espaço geográfico a ser 

estudado, de acordo com os seguintes critérios: 

 Localizada no litoral Sul de Pernambuco, é considerada o principal 

destino turístico do Estado. Na alta estação (meses de verão, férias e 

grandes feriados) a região é intensamente procurada por turistas, 

caracterizando uma elevadíssima densidade populacional neste litoral. 

(Pernambuco, 2010); 

 Sendo uma região de grande afluência turística nas épocas de alta 

estação, propícia grande potencial para o estudo de questões 

relacionadas à segurança alimentar; 

 Devido ao contraste entre grande fluxo de turistas interessados na 

cultura local e nas suas belezas naturais, as limitadas condições de 

infra-estrutura existentes e a vulnerabilidade do sistema ecológico do 

local, a Praia de Porto de Galinhas desperta interesse quanto ao turismo 

sustentável; e, 

 O perfil do turista, traçado pela EMPETUR em 2009, revela que os 

visitantes são originários, principalmente, dos estados do Sudeste e Sul 

do Brasil e de outros países (por exemplo, Argentina e EUA), o que 

configura forte contraste de culturas suscitando interesse pela culinária 

regional. 

O local foco para pesquisa de campo, a Vila de Porto, localiza-se no 

―coração‖ de Porto de Galinhas e é ponto de encontro dos habitantes e 

visitantes, onde estão instalados os principais Serviços de Alimentação (SA) 

daquele ponto turístico. Esta pesquisa tem interesse em dois principais temas – 

segurança alimentar e turismo sustentável. Para satisfazer a primeira temática, 

qualquer um dos SA’s localizados na Vila de Porto poderia ser considerado 

como público alvo. No entanto, a lógica deste trabalho é a interdependência e 
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inseparabilidade dos dois eixos, ou seja, a segurança alimentar com foco no 

turismo sustentável, assim considera-se que os SA’s de interesse nesta 

pesquisa são aqueles que: 

 Ofertam a culinária regional, como atrativo relacionado claramente à 

cultura local; e, 

 Estejam devidamente licenciados junto aos órgãos da Prefeitura de 

Ipojuca, Corpo de Bombeiros e ANVISA, considerando os aspectos 

relacionados às garantias das condições higiênico-sanitárias da 

alimentação ofertada. 

Assim sendo, foram realizadas, inicialmente, três visitas de aproximação 

no local, de maneira a mapear os SA’s. Para tanto, a pesquisadora percorreu 

as quatro principais ruas que formam a Vila de Porto, fotografando e 

conversando com os responsáveis pelos estabelecimentos, a fim de classificá-

los por tipicidade (tipo de alimento ofertado). Para auxiliar em tal classificação, 

além do contato com os gestores, analisou-se brevemente o cardápio, sendo 

possível identificar e classificar as seguintes variações de SA’s: 

 Pizzarias – Onde os principais pratos servidos são pizzas e massas – 

16 SA’s; 

 Lanchonete – Onde são ofertados lanches rápidos e sanduíches – 15 

SA’s; 

 Culinária Internacional – Onde os principais pratos servidos derivam de 

outras partes do mundo. Na Vila de Porto existem SA’s de culinária 

internacional das especificidades: japonesa, árabe, italiana, francesa e 

peruana – 13 SA’s; 

 Culinária Regional – Onde é ofertada a culinária típica pernambucana, 

com a inserção de ingredientes regionais – 12 SA’s; 

 Sorveterias – Onde são ofertados opções de gelados como sorvetes e 

açaí na tigela – 10 SA’s; 

 Self-Service – Onde são ofertados diversos tipos de prato, mas sem 

aprofundamento em alguma especialidade. É do tipo auto-serviço, ou 
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seja, o cliente mesmo se serve e paga de acordo com o peso do prato – 

7 SA’s; 

 Churrascaria – Onde os principais pratos servidos são vários tipos de 

carne grelhadas e na brasa – 4 SA’s; e, 

 Creperias – Onde os principais pratos servidos são crepes e saladas – 3 

SA’s. 

No total são doze SA’s de culinária regional, dentre os quais alguns se 

destacam por não ofertarem exclusivamente pratos com ingredientes típicos, 

motivo que, de acordo com os gestores, propícia a abrangência de maior 

quantidade de clientes. Desta maneira, identificou-se SA’s que também são: 

 Culinária Regional e Internacional – 6 SA’s (50%);  

 Culinária Regional e Pizzaria – 1 SA (8,3%); e, 

 Culinária Regional e Lanchonete – 1 SA (8,3%). 

Para o atendimento da pesquisa relacionada à oferta da culinária 

regional e as condições higiênico-sanitárias dos alimentos, aplicou-se a técnica 

da entrevista semiestruturada aos gestores, proprietários e/ou gerentes dos 

todos os SA’s. De maneira a familiarizar a pesquisadora com o público a ser 

entrevistado, antes do período de entrevistas, aplicaram-se perguntas 

exploratórias ao mesmo público, testando a maneira de colocação das 

perguntas e a duração do questionário, entre outros aspectos. 

O sistema de questões para a oferta está estruturado segundo dois 

eixos de acordo com os objetivos da pesquisa. Para o primeiro quadro de 

perguntas, faz-se, também, a análise do cardápio, de modo a assegurar a 

consistência das respostas dos entrevistados. O primeiro eixo divide-se em 

seis partes, assim distribuídas: 
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Eixo 1 - Diagnostico da situação atual da OFERTA nos SA’s de Porto de Galinhas. 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - sobre os principais motivos para oferecer culinária regional: 

1.1 O que o levou a escolha desta tipologia de serviço de alimentação? 

2. ESCOLHA DO CARDÁPIO - sobre os principais atores do processo de escolha do cardápio, considerando a sua 

elaboração, manutenção e a modificação: 

2.1 Vejo que oferece alimentos com ingredientes típicos (ou não). Por que esta inclusão (ou não)? Há muita procura? 

2.2 Em sua opinião, quais as dificuldades em se ofertar e preparar pratos com ingredientes típicos? 

2.3 Como é o processo de escolha do cardápio? Quais funcionários participam deste processo? Você leva em consideração a 

opinião dos clientes? 

2.4 Vocês modificam o cardápio de acordo com o período? 

3 PROCEDIMENTOS – Sobre o preparo dos alimentos que utilizam ingredientes típicos: 

3.1 Como são preparados os alimentos que levam ingredientes típicos? Eles são preparados de acordo com a tradição? 

4 FORNECIMENTO - Identificar quem são os principais fornecedores dos ingredientes típicos: 

4.1 Quem fornece os ingredientes típicos? 
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4.2 O quanto você considera importante comprar os ingredientes típicos de fornecedores da região? 

5 DIVULGAÇÃO – Sobre a divulgação da cultura local associada à gastronomia: 

5.1 Como você divulga seus produtos para os turistas? Considera importante enfatizar aspectos culturais associados à 

culinária? 

5.2 Qual a sua opinião sobre as ações de projetos voltados para atividade turística, no tocante à promoção da cultura 

local? 

6 PREÇO - Averiguar se os nativos, ou aqueles que residem em Porto de Galinhas detêm de algum desconto nos preços, 

considerando que estes indivíduos são potenciais clientes dos SA’s, mas não, necessariamente, possuem o mesmo poder 

aquisitivo que os turistas. 

6.1 Há algum tipo de preço especial para quem mora em Porto de Galinhas? 
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O segundo quadro de questões refere-se ao objetivo específico relacionado às condições higiênico-sanitárias. Ele cobre o 

conteúdo da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216, da ANVISA, que estabelece os critérios necessários para que um SA 

esteja habilitado a atuar. Para assegurar a consistência das respostas foi previsto o procedimento de visitação às áreas internas do 

estabelecimento, utilizando-se, quando necessário, de fotografias destes locais.  

As questões deste eixo foram divididas da seguinte forma: 

Eixo 2 - Identificação das condições higiênico-sanitárias da oferta de comida típica local. 

1. RDC Nº 216 – De modo a verificar como o entrevistado avalia esta resolução: 

1.1 Explique-me como você avalia a RDC nº 216. 

2. MÃO DE OBRA – Questões relacionadas à contratação de mão de obra. Versam também sobre o trato com a mão de 

obra fixa, em relação a cursos de capacitação: 

2.1 Como você costuma contratar seu funcionário? 

2.2 Você costuma capacitar seus funcionários com cursos sobre manipulação dos alimentos? Se sim, costuma certificá-

los? 

3 INSUMOS - Perguntas sobre como os insumos são armazenados, fornecidos e higienizados: 

3.1 Como você armazena os insumos? 
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3.2 Como funciona o seu esquema de recebimento de insumos? Você separa por dias específicos, área de recebimento 

de material? 

3.3 O que você costuma fazer com os insumos perto da data de vencimento? 

3.4 O que você faz com as sobras dos alimentos? 

4 DETERMINAÇÕES TÉCNICAS – Quando questiona-se sobre amostras de alimentos preparados. 

4.1 Você costuma separar amostras dos alimentos preparados? Por quanto tempo? 
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O procedimento inicial da pesquisa consistiu em breve descrição dos 

objetivos ao entrevistado e, quando solicitado, apresentava-se a comprovação 

do vínculo da pesquisadora ao mestrado. Ao iniciar o questionário, a autora, 

munida do cardápio, procedia ao primeiro eixo de perguntas. Tendo em vista a 

comprovação das respostas, fotografava documentos (licenças, cardápios e 

materiais de divulgação). No momento do segundo quadro de perguntas, 

solicitava visitar as instalações e tirar fotos. Dentre os doze gestores 

entrevistados, todos demonstraram interesse em conceder a entrevista, o que 

facilitou o processo. Apesar das entrevistas exploratórias terem sido aplicadas, 

houveram dificuldades não constatadas naquele primeiro momento, dentre as 

quais destacam-se: 

 Horário – em muitas ocasiões, o horário que os gestores estavam nos 

estabelecimentos era próximo ao almoço, fato que dificultava a 

entrevista, pois necessitavam pausar em alguns momentos para atender 

a clientes e funcionários; 

 Resistência – alguns dos entrevistados apresentaram resistência em 

permitir fotografias nas visitas às instalações dos SA’s. Este fato 

dificultou, em alguns casos, a comprovação da veracidade das 

respostas, estabelecendo-se as anotações como as provas, nestes 

ocasiões; e, 

 Promoção – alguns dos entrevistados, apesar de informados sobre o 

caráter da entrevista, desvirtuavam do assunto para tentar promover o 

SA, Assim sendo, dificultou o andamento do questionário, pois 

entrevistadora necessitou parar a entrevista e situar o entrevistado 

dentro do propósito da pesquisa, gerando demora no processo. 

Para atendimento do objetivo da pesquisa, utilizou-se da técnica da 

entrevista semiestruturada, ainda que sem procedimento estatístico, voltada a 

sondar o público interessado em adquirir os serviços dos SA’s, os clientes. 

Deste modo, estabeleceram-se como critérios para escolha destes clientes, 

aqueles turistas inseridos no perfil delineado pela EMPETUR (2009). Assim, a 

sondagem da procura orientou-se segundo às seguintes características:  
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 Idade: entre 25 e 60 anos; 

 Interesse de viagem: Lazer; 

 Origem: Estados do Sul e Sudeste do País e exterior. 

 Grupos: Turistas que viajavam em grupos, de preferência, em família. 

Estes critérios, além de se inserirem dentro do perfil de turista que viaja 

a Porto de Galinhas, também buscam identificar àqueles indivíduos mais 

dispostos a experimentarem o novo (principalmente no tocante ao tipo de 

viagem e a origem), pois, supõe-se que quanto maior a diferença entre as 

culturas, mais exótica a gastronomia se apresenta ao turista.  

As enquetes aplicadas junto aos viajantes objetivaram identificar os 

principais anseios do turista, através de questões abertas. Inicialmente, a 

autora conversou com alguns turistas, mesmo que não estivessem em Porto de 

Galinhas, a fim de elaborar questões consideradas mais pertinentes. Uma das 

táticas utilizadas foram as conversas informais dentro dos ônibus que 

conduziam a pesquisadora até a Praia ou a Recife, quando das visitas de 

aproximação ao local. As questões foram estruturadas segundo três aspectos: 

 

1. CONHECIMENTOS GERAIS – Abrangência do conhecimento que o 

turista tem da culinária pernambucana: 

1.1 Quais itens da culinária pernambucana você conhece? 

1.2 Como é a divulgação da culinária pernambucana no seu local de 

origem? 

1.3 O que você faria se tivesse algum problema relacionado à comida? 

1.4 Você costuma fazer um check-list da sua saúde antes de viajar? Se 

sim, qual (ais)? 
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2. EXPECTATIVA – Principais expectativas dos turistas em relação à 

degustação da culinária pernambucana: 

2.1 Tem interesse em experimentar os sabores da culinária 

pernambucana? 

2.2 O que acha dos serviços de alimentação de Porto de Galinhas em 

relação à oferta da culinária pernambucana? 

2.3 Tem receio em relação a algum ingrediente ou forma de preparo de 

pratos da culinária pernambucana? 

3. FEED BACK – Impressões dos turistas sobre suas experiências ao se 

alimentaram em algum SA que fornecesse culinária pernambucana: 

3.1 Já consumiu em algum serviço de alimentação daqui de Porto de 

Galinhas? 

3.2 O que você achou do serviço dos funcionários? Estavam 

qualificados a responderem sobre aspectos inerentes à culinária 

pernambucana? 

3.3 Qual a sua impressão sobre os aspectos higiênico-sanitários 

(limpeza, aspecto etc) do local? 

3.4  A oferta da culinária pernambucana atendeu a sua expectativa? 

3.5 Qual (ais) item (ens) do cardápio julgou mais exótico ao seu 

paladar? 

 

O procedimento inicial da pesquisa com os turistas consistiu em breve 

descrição dos objetivos e, quando solicitado, apresentava a comprovação do 

vínculo da pesquisadora ao mestrado. De pronto, perguntava a origem dos 

turistas (para prosseguir com as perguntas) e, então, iniciava as questões, 

explicando as perguntas com cautela para não influenciar nas respostas. 

Visando assegurar que o turista entrevistado detinha o perfil necessário para 

responder à enquete, um cabeçalho foi elaborado com as principais 
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informações pertinentes aos critérios de escolha. A pesquisadora levou consigo 

prancheta, caneta, os formulários e máquina fotográfica, no entanto, este último 

instrumento não foi utilizado devido à resistência dos entrevistados. Os turistas, 

selecionados aleatoriamente, foram abordados na Vila de Porto, próximo aos 

SA’s de culinária regional. A enquete teve como principal objetivo corroborar o 

argumento de que os visitantes têm a expectativa em experimentar a culinária 

regional e, para tanto, foram entrevistados quarenta e sete turistas, no período 

de um dia, durante feriado (primeiro de janeiro de 2011), definido previamente 

para tal. De um modo geral, todos se mostraram solícitos em contribuir com o 

trabalho. No entanto, detectam-se ao longo das entrevistas algumas 

dificuldades: 

 Impaciência – Alguns turistas demonstravam-se impacientes em 

conceder todas as perguntas; 

 Local – A aplicação das questões no meio da rua tornou-se 

desconfortável tanto para os entrevistados quanto para a pesquisadora; 

e, 

 Dados – Alguns turistas recusaram-se a fornecer dados como nome e 

faixa etária. 

Além disso, destaca-se que a utilização de gravador facilitaria a 

realização das sondagens e enquetes. De fato, a posterior transcrição dos 

dados e dificuldades como a impaciência dos turistas e a disponibilidade de 

tempo dos gestores, seriam minimizadas.  

2.5 Procedimentos de Análises 

A partir do referencial teórico e da apresentação dos resultados, é 

possível realizar a análise dos dados. De maneira a cruzar os conceitos chave 

deste trabalho com os dados obtidos na pesquisa, são analisados se os 

resultados convergem ou divergem dos estudos teóricos. Não pretende-se 

unicamente criticar, mas, sobretudo, facilitar a compreensão dos dados x 

conceitos. A análise e discussão focam o público da oferta (SA’s) e da procura 

(Turistas), através do cenário apresentado pelas entrevistas. Esta parte 

fomenta a construção do capítulo de Recomendações e Conclusões. Este 
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momento da pesquisa constitui-se em uma revisão de todo conteúdo 

trabalhado, levando o leitor a refletir sobre o trabalho. 

A Figura 01 – Síntese da Pesquisa, a seguir, sintetiza a estratégia 

utilizada neste estudo: 

 

Figura 1 - SÍNTESE DA PESQUISA 

(Fonte: Fernanda Calumby, 2011). 

 

Conforme demonstrado na Figura 01 – Síntese da Pesquisa, esta 

dissertação pode, basicamente, ser dividida em três patamares: i) Problemática 

e Objetivos, ii) Pesquisas (Bibliográfica e de Campo) e iii) Discussão e 

Resultados e iv) Conclusões e Recomendações.  
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Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo apresenta-se o breve histórico da atividade turística e o 

turismo sustentável. Trata-se também da situação do turismo em Pernambuco, 

destacando-se aspectos de cultura local, com a apresentação da política 

estadual para o setor. Paralelamente, foca-se a segurança alimentar, seguindo-

se por uma síntese do capítulo.  

3.1 Turismo 

Os estudiosos consideram que o turismo foi idealizado por Thomas 

Cook, em meados do século XIX, quando organizou uma grande excursão pela 

Inglaterra. No entanto, baseando-se que o turismo fundamenta-se na 

movimentação das pessoas entre os diferentes destinos (FUSTER, 1977), 

aquela visão amplia-se para considerar a existência da atividade turística a 

partir das viagens realizadas pelos fenícios, gregos e romanos (para expansão 

dos territórios ou realização de transações comerciais). A evolução do turismo 

desencadeou em uma indústria que deriva do lazer, ou seja, das atividades que 

podem ser desempenhadas fora do ambiente de trabalho (CAVALCANTI, 

2006). Modernamente, as motivações daquele que realiza o turismo, o turista, 

podem ser diversas. Descanso, negócios, saúde, recreação, religião, dentre 

outros caracterizam este indivíduo, desde que o mesmo se desloque para 

determinado local com tais finalidades. Para tanto, existe um sistema complexo 

que forma o turismo e atendem as necessidades do viajante (CAVALCANTI, 

2006). Os prestadores de serviço do turismo (a empresa turística) realizam a 

prestação de bens e serviços aos turistas, embora tais unidades econômicas 

não restrinjam seus serviços exclusivamente ao turismo (CASTELLI, 2000). 

Constituindo o cerne da cadeia produtiva que trata o turismo, tais prestadores 

de serviço configuram o denominado trade turístico. Dentre estes destacam-se 

(DUARTE, 2005): 

 Meios de hospedagem: estabelecimentos que oferecem unidades 

habitacionais para repouso dos viajantes. Podem ser caracterizados em 

categorias, como flats, pousadas, resorts, motéis etc; 
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 Meios de Transportes: constituem-se o meio pelo qual o turista se 

desloca. São os automóveis, aviões, trens, metrôs, dentre outros; 

 Agentes de Viagens: aqueles que vendem os pacotes turísticos. Atuam 

diretamente com parceiros, que formam o trade turístico; 

 Serviços de Alimentação (SA’s): fornecem refeições, de modo a não 

unicamente satisfazer às necessidades dos comensais, mas também a 

proporcionar momentos agradáveis, através da gastronomia. 

Estes últimos, os SA’s, constituem-se como um dos mais importantes 

aparatos turísticos, caracterizando, inclusive, o turismo gastronômico, quando o 

viajante realiza viagens com o principal propósito de entrar em contato com a 

cultura de outra localidade através da gastronomia. Ao longo das civilizações a 

alimentação constitui-se como ato repleto de significados. Tais signos não são 

interpretados pela sociedade que os executam, apenas cumprido por elas, 

como herança cultural (CARNEIRO, 2006). O prazer da refeição não está 

basicamente no sacio das necessidades orgânicas e biológicas e a mistura de 

ingredientes é considerada alquimia e alvo de estudos. O filósofo Charles 

Fourier (1772 – 1837) defendia que a denominação correta para a arte desta 

ciência deveria ser Gastrosofia, pois acreditava que o saber e o sabor não 

deveriam separar-se, nem mesmo, semanticamente.  

O termo gastronomia designa o ramo da culinária e a arte envolta nesta 

área de conhecimento. As experiências de paladar são condicionadas pela 

sociedade a qual se pertence, pela cultura que se participa e pela ecologia em 

que se vive (FREYRE, 1969). Na contemporaneidade, a mídia influencia 

naquilo que é necessário e possível de se comer (FLAUSINO, 2006). Os meios 

de comunicação associam a gastronomia ao turismo, oferecendo à população 

as variantes da culinária de determinada região. Orientam, contudo, para o 

consumo de lugares, ao invés de alimentos, constituindo a mercantilização da 

cultura alimentar, no âmbito do turismo (MONTORO, 2006). 

 A pluralidade étnica do Brasil faz deste país um dos mais ricos do 

mundo, em termos culturais. Este fator atrai turistas que fazem desta 

diversidade um dos principais atrativos turísticos. A gastronomia originada 
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pelas diversas influências de colonização ou habitação nacional, resulta em 

uma culinária única (LODY, 2006). Gilberto Freyre, em seu livro Açúcar de 

1969, releva o açúcar como uma das principais representações da culinária 

nordestina. Destaca-o no seguinte trecho (FREYRE, 1969, p.19): 

O Nordeste do Brasil, pelo prestígio quatro vezes secular da sua sub-
região açucareira, não só no conjunto regional, como no país inteiro, 
se apresenta como área brasileira por excelência do açúcar. Não só 
do açúcar, também área por excelência do bolo aristocrático de doce 
fino, da sobremesa fidalga.  

A culinária derivada do açúcar pode ser considerada, na visão de Freyre, 

como um produto da cultura nordestina. O cultivo da cana-de-açúcar na região 

e, também, a influência da exploração portuguesa, trouxe consigo o preparo 

dos doces. Pernambuco destaca-se, também, pela influência de outras 

culturas, tais como: africanos, índios e judeus as quais têm fortes influências na 

gastronomia local. Exemplos disto são refletidos em pratos típicos 

pernambucanos, como: 

 Feijoada Pernambucana, Sarapatel, Galinha à Cabidela, Galinha de 

Capoeira – Influências Africanas; 

 Peixada Pernambucana, Tapioca, Macaxeiras, Frutos do Mar – 

Influências Indígenas; 

 Bolo de Noiva, Bolo de Rolo e Cozido – Influências judáicas. 

Estes são apenas alguns exemplos associados ao saber popular 

difundido das influências na culinária regional no Estado, podendo-se dizer que 

é ―uma culinária criada nas aldeias indígenas, na casa grande e na senzala, 

nas cozinhas dos mosteiros, nos terreiros de xangô e na beira da praia.‖ 

(EMPETUR, 2010, p.01). É, ainda, uma gastronomia enraizada, à medida que 

gerações familiares repassam as receitas as quais difundem-se  através de, 

por exemplo, cursos de gastronomia em todo país (REBÊLO, 2011). A exemplo 

de tais raízes culturais, o sociólogo Gilberto Freyre, em seus estudos 

acadêmicos, revelou as influências na gastronomia, nos seguintes trechos 

(FREYRE, 1969, p.93.94.126): 

As cozinheiras negras foram aqui colaboradoras de grande 
importância na formação de uma cozinha regional, mas não 
dominadoras absolutas dos fornos e dos fogões.  
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Às mães de famílias vindas de Portugal (...) deve-se, em grande 
parte, a situação de privilégio em que se conservaram os estilos 
portugueses de cozinha nas casas-grandes dos engenhos 
pernambucanos.  

De frutos era mais farta a terra descoberta por Pedr’Álvares; mas que 
tivesse sido transmitida pelos indígenas aos europeus pode-se 
mencionar apenas a cultura do mamoeiro e do araçazeiro. Dos índios 
transmitiu-se igualmente ao europeu o complexo do caju (...); 
destacando-se, porém, o seu uso no fabrico de um vinho muito bom, 
hoje caracteristicamente brasileiro.  

Toda esta influência histórica caracteriza Pernambuco um Estado rico no 

quesito da gastronomia. Dentre os pratos típicos da culinária pernambucana 

destacam-se ainda: as diversas raízes, carne de bode, carne seca (charque), 

frutas da região, doces, compotas, queijo de coalho, queijo manteiga, manteiga 

de garrafa, feijão verde, diversos frutos do mar, bolos (Souza Leão, de Rolo, Pé 

de Moleque, Engorda Marido, Grude etc), cartola (sobremesa à base de 

banana), cuzcuz, angu, munguzá, dentre outros pratos típicos. Diante tanta 

riqueza cultural gastronômica, destaca-se que o turismo gastronômico mostra-

se como uma grande oportunidade econômica para Pernambuco. No nordeste 

brasileiro, existe a procura dos turistas pela culinária local, com todas as 

características peculiares desta sociedade. É fundamental ressaltar, contudo, 

que a gastronomia também deve estar associada, sobretudo, à segurança 

alimentar.  

A segurança do alimento é a condição de todos os alimentos utilizados 

serem úteis e inofensivos à saúde humana. A Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) é um conceito amplo que vai além dos cuidados básicos na 

hora do preparo do alimento, viabilizando o alimento seguro. De acordo com a 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (2006), é assim definida: 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito 
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 

Este conceito básico é aberto e interdisciplinar à medida que a questão 

alimentar relaciona-se com os mais distintos interesses (VALENTE, 2001).  O 

objetivo da segurança alimentar está na combinação de quatro fatores básicos 

(MALUF et al, 1996): 
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1- Ações assistenciais-compensatórias frente às questões emergenciais 

como a fome, com políticas de caráter estruturante; 

2- Acesso aos alimentos sem comprometer parcela substancial de renda 

familiar; 

3- Disponibilidade de alimentos de qualidade, originados de formas 

produtivas eficientes, porém, não excludentes e sustentáveis; e, 

4- Divulgação de informações ao consumidor sobre práticas alimentares 

saudáveis e possíveis riscos de saúde, mediados pelo alimento. 

Destaca-se, principalmente o quarto item, que o consumidor deve ser 

alertado sobre os possíveis riscos associados à ingestão de alimentos. Neste 

sentido, o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) propõe a 

elaboração de uma agenda política para o combate à obesidade e morbidades 

relacionadas à alimentação. Assim sendo, o cardápio oferecido nos SA’s seria 

norteado por esta política possibilitando a oferta de alimentos mais saudáveis. 

O PNAN defende, ainda, a política de acesso ao alimento proposta pela Cúpula 

Mundial de Alimentação (1994):  

O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na 
medida em que a alimentação constitui-se no próprio direito à vida 
(...) negar este direito é, antes de mais nada, negar a primeira 
condição para cidadania, que é a própria vida.  

A vertente destacada pela PNAN, sobre as morbidades relacionadas à 

alimentação, relaciona-se com a mudança de hábitos dos comensais, alvo de 

estudos acadêmicos nos últimos anos. Branco (2000) pesquisou o crescimento 

do hábito de realizar refeições fora do domicílio. Ao caracterizar o alimento 

servido a partir das preferências do consumidor e da oferta delimitou o perfil 

nutricional da área de estudo. Aquele autor conclui que há tendência para o 

consumo massivo de alimentos gordurosos e calóricos, sugerindo projetos de 

educação alimentar. O PNAN defende que esta política deve ser intersetorial, 

ou seja, com a participação de vários setores dos estados e municípios, não se 

limitando ao segmento da saúde. No entanto, destaca que a atuação deste 

deve ocorrer, principalmente, em dois momentos: 
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1. Momento Positivo - quando a oferta, distribuição e consumo de 

alimentos transcorrem com normalidade, tanto em termos de 

quantidade, qualidade e regularidade, quanto em aspectos de utilização 

biológica. Neste momento positivo, as ações do setor saúde são a 

vigilância alimentar e nutricional, vigilância sanitária dos alimentos e as 

medidas de caráter educativo; e, 

2. Momento Crítico - quando há falhas na oferta, consumo ou padrão de 

utilização biológicas dos alimentos. Estão inclusos os obstáculos dos 

próprios setores de saúde, como desinformação e hábitos alimentares 

inadequados e ocorrência de doenças possibilitando a existência de 

problemas que afetem a saúde da população.  

Conforme já explicitado, a SAN deve ser de caráter intersetorial (PNAN, 

1999). Logo, setores da Educação, Saneamento, Meio Ambiente, por exemplo, 

podem e devem trabalhar conjuntamente para a promoção dos ditames 

previstos no PNAN. Os SA’s, independente de porte, são atores intervenientes 

neste processo. Para ser possível o funcionamento de um SA, é necessário 

que o gestor tenha conhecimento das diretrizes estabelecidas pela RDC nº 

216, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Esta resolução 

dispõe sobre a regulamentação técnica de boas práticas para SA’s e trata das 

normas para todas as fases do processo produtivo pelo qual passa o alimento, 

a citar: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, 

transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados. Assim, para 

que um SA ofereça alimento seguro, é necessário atender às especificações 

referentes a todas estas etapas. As boas práticas ainda se estendem a 

aspectos físicos e de recursos humanos do SA, tais como: 

 

 Edificações, instalações, equipamentos e utensílios; 

 Higiene das edificações, instalações, equipamentos e utensílios; 

 Controle integrado de pragas e vetores urbanos; 

 Abastecimento de água; 

 Manejo dos resíduos; 

 Manipuladores; 
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 Matérias-primas, ingredientes, embalagens; 

 Preparação do alimento; 

 Armazenamento e transporte do alimento pronto; 

 Exposição ao consumo; 

 Documentação e registro; e, 

 Responsabilidade. 

 

A discussão sobre o tema alimentação trata, também, da produção do 

alimento, dos modos de preparo, de informação sobre balanceamento 

nutricional, dos riscos e benefícios da ingestão de alimentos, dentre outros, 

perpassando, desta maneira, por todos os setores do SA. Os aspectos 

relacionados às condições higiênico-sanitárias dos alimentos são alvos de 

estudos. Riekes (2004) avaliou quais os riscos sensoriais e nutricionais que 

podem haver em SA’s. Concluiu que a aplicação das boas práticas na 

manipulação dos alimentos e bebidas pode evitar os riscos potenciais à 

qualidade de alimentação,  que comprometem a saúde do comensal. 

Considerando todas as especificações contidas na RDC nº 216, o gestor 

poderá encontrar dificuldades em praticá-las. Santos (2004) analisou quais os 

riscos potenciais turísticos relacionados à segurança alimentar, a partir das 

dificuldades encontradas pelos gestores e funcionários em adotar as boas 

práticas no manuseio dos alimentos. Considerou ser necessária uma 

concepção por parte gerencial da adoção de técnicas no cuidado com os 

alimentos, a fim de garantir a segurança alimentar dos clientes. Portanto, as 

boas práticas com vistas à segurança alimentar devem fazer parte dos 

procedimentos administrativos do SA. Fleck (2006) ao propor que a segurança 

alimentar é fator de qualidade do alimento, realizou treinamento de boas 

práticas na manipulação dos alimentos como fator de gestão de qualidade em 

um SA. Conclui afirmando que tal investimento é capaz de gerar 

conscientização acerca da necessidade do implemento de manuseio adequado 

com os alimentos.  

Promover a segurança alimentar e nutricional é de responsabilidade 

coletiva, englobando a intervenção do estado e entidades não governamentais 
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(VALENTE, 2001). Portanto, a garantia das condições higiênico-sanitárias dos 

alimentos não é de responsabilidade única dos gestores dos SA’s, cabendo 

aos órgãos de vigilância sanitária dos Estados e Municípios o monitoramento 

dos estabelecimentos. Nesta linha, o sociólogo Josué de Castro (1951) alertava 

que a fome e a má alimentação não são fenômenos naturais, e sim, sociais. 

Uma alimentação que siga os princípios da SAN é capaz de estimular o 

fortalecimento dos sistemas sustentáveis de produção e do desenvolvimento 

humano sustentável (VALENTE, 2001).  

A fiscalização sanitária no Estado de Pernambuco é feita de modo 

descentralizado. A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (APEVISA), 

enquanto controle de alimentos, fiscaliza apenas a indústria de produtos 

alimentícios, não sendo responsável, à priori, pelo monitoramento dos SA’s dos 

municípios, ficando a cargo das Vigilâncias Sanitárias (VISA) municipais 

realizar ações junto aos SA’s de seus municípios. Esta determinação é prevista 

na Lei 8080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), que garante autonomia na 

atuação das vigilâncias sanitárias locais. Esta legislação modificou o sistema 

de atuação, pois até a década de 1990, as ações eram todas delegadas ao 

Estado. Porém, com o acontecimento das catástrofes sanitárias, como o caso 

da cólera, foi necessário programar a municipalização das fiscalizações. Ao 

todo, Pernambuco contém onze vigilâncias sanitárias municipais, que 

funcionam como mini secretarias de saúde. No entanto, os recursos humanos 

das VISA’s é pequeno e, em algumas ocasiões, a APEVISA auxilia quando 

solicitada ou em caso de grandes surtos de intoxicações alimentares 

(APEVISA, 2010). 

Em Ipojuca, existe a VISA – Ipojuca que age conjuntamente com a 

APEVISA da seguinte maneira: a VISA monitora os SA’s locais em períodos 

específicos, fiscalizando e autuando irregularidades. Quando acontece algum 

caso de intoxicação alimentar ou surto (classifica-se como surto a partir de dois 

casos de intoxicação alimentar em um mesmo estabelecimento), a denúncia é 

repassada automaticamente à APEVISA, que mobiliza toda equipe e material 

necessário para averiguação dos fatos. Neste momento, é solicitado pessoal 

do Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, responsável pela análise 
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do material recolhido na inspeção da APEVISA. São coletadas amostras de 

alimentos, fezes, vômitos das pessoas infectadas, para que o procedimento 

seja o mais minucioso possível. Em geral, os municípios também possuem 

equipe de epidemiologia, como é o caso de Ipojuca, entretanto, no caso de 

surtos, assim como a APEVISA deve atuar, também é necessária a presença 

do Setor Epidemiológico Estadual, inclusive porque a análise é realizada no 

Laboratório Central (LaCen), localizado na Secretária Estadual de Saúde. Os 

resultados das análises guiam o tratamento clínico correto que o infectado 

deverá seguir. São ainda no Setor de Epidemiologia da capital onde são 

estabelecidos os planos de contingência de sazonalidade, o qual prevê os 

casos esperados de surtos, de modo a propor a realocação de profissionais 

para postos de saúde em épocas de alta estação (APEVISA, 2010). 

A associação da segurança alimentar e da oferta de culinária regional 

possibilita o turismo sustentável, desde que ambos os fatores sejam tratados 

de modo indissociável. Do contrário, a identidade cultural pode perder-se em 

meio as determinações técnicas das agências sanitárias. Estudos demonstram 

que a preocupação unicamente na segurança alimentar, pode acarretar na 

desvalorização cultural do mesmo. Martini (2007) estudou a uniformização na 

venda do acarajé, petisco preparado à base de feijão, tradicional da Bahia. A 

autora identificou que as agências sanitárias da Bahia tentaram uniformizar o 

quitute para garantir as condições higiênico-sanitárias, visto que este é um 

alimento bastante consumido, principalmente entre os turistas. No entanto, 

critica tal medida, destacando que o alimento perde sua autenticidade quando 

ocorre a padronização. 

3.2  Turismo Sustentável 

Não é de hoje que a relação homem x natureza é alvo de ponderações e 

conceitos. No ocidente, desde os homens primeiros, houve a tentativa de 

justificar o domínio sobre o meio ambiente. Cientistas embasavam-se na idéia 

cristã de que havia sido o homem a quem Deus fez a sua própria imagem e 

semelhança, e não a natureza (PASSMORE, 1995). Assim sendo, tornavam-se 

plausíveis o uso e modificação do meio ambiente, por aquele que era a 

representação terrestre do divino. Tal comportamento, difundido pelos teóricos 



54 

 

e cientistas, influenciaram o pensamento ocidental, sobre homem e natureza. 

Com o passar dos séculos, o uso dos recursos naturais se tornou intenso e, 

finalmente a partir da Revolução Industrial – século XIX, a questão ambiental 

trouxe à tona os conflitos existentes a partir do uso desenfreado dos elementos 

naturais. O século XX foi cenário para os debates sobre o meio ambiente e sua 

conservação e/ou preservação. A partir da criação da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente ou Comissão Brundtland, pela ONU, foi proposta uma agenda 

global voltada para o enfrentamento dos principais desafios ambientais do 

planeta. Foi, então, que o conceito de ecodesenvolvimento, posteriormente 

renomeado de desenvolvimento sustentável, foi definido e proposto da seguinte 

maneira (BRUNDTLAND et al, 1991, p.46):  

(...) aquele que atende as necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 
suas próprias necessidades. 

O desenvolvimento sustentável é alçado em três vieses 

interdependentes (MELO, 2002): 

1- Social – ideais de desenvolvimento humano, a partir da disposição do 

reconhecimento igualitário do direito de cada um; 

2- Econômico – fatores políticos e tecnológicos voltados para a mudança 

do modelo produtivo, de modo que a gestão e distribuição financeira 

sejam feitas de forma planejada; e, 

3- Ecológico – orienta para redução do consumo dos recursos naturais, a 

proteção dos ecossistemas, a manutenção das condições paisagísticas 

e a absorção das interferências antrópicas. 

Atualmente, debate-se a diferença entre os termos desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade, quando se alega que a primeira nomenclatura 

constitui de contradição semântica, onde não se pode haver desenvolvimento 

com sustentabilidade. Entretanto, ambos os conceitos pretendem significar o 

mesmo fim, de ecologizar a economia (LEFF, 2001). A definição de 

desenvolvimento sustentável permite uma pluralidade de leituras, que alcança 

um sentido avançado de desenvolvimento, onde objetiva-se à justiça 

socioambiental, ou limita-se a uma perspectiva conservadora de 
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desenvolvimento, acrescida de uma variável ecológica (SANTOS LIMA, 2003). 

Atinge as variadas formas de atividades econômicas que se relacionem direta 

ou indiretamente com a natureza, como é o caso do ramo de serviços, no qual 

está inserido o turismo.  

Desenvolvimento sustentável no turismo pode ser entendido como (World 

Comission of Environment and Development, 1987, p.47): 

Aquele que atende às necessidades dos turistas atuais, sem 
comprometer a possibilidade do usufruto dos recursos pelas gerações 
futuras. 

Tal definição não abrange apenas as belezas naturais, mas, também, 

tudo aquilo construído pelo homem, como os monumentos históricos, cidades e 

padrões de comportamento social, representado por todas as manifestações 

culturais, como o folclore, o vestuário, modo de vida da população e a 

gastronomia (RUSCHMANN, 1999).  

Há limitações em se definir turismo sustentável, como revela a grande 

quantidade de definições existentes. Além disso, tem-se usado a denominação 

de sustentáveis quando estes não necessariamente os são (WWF, 2001). 

Existem critérios com relação ao turismo sustentável, dentre eles cita-se (WWF 

apud CAVALCANTI, 2006): 

 Grau de desenvolvimento dos países; 

 Grupos de interesse (ONG’s, governo, indústria, comunidades e 

pesquisadores); 

 Representantes de um mesmo segmento, mas que pertencem a 

repartições distintas (secretarias e turismo e meio ambiente, 

conservacionistas e preservacionistas); 

 Combinação destes fatores associados a outros. 

A Organização Mundial de Turismo (OMT) define turismo sustentável da 

seguinte forma (OMT, 1995): 

Aquele ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente 
viável, assim como ética e socialmente equitativo para as 
comunidades locais. Exige integração ao meio ambiente natural, 
cultural e humano, respeitando a frágil balança que caracteriza muitas 
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destinações turísticas, em particular pequenas ilhas e áreas 
ambientalmente sensíveis. 

Analisando-se tal definição, é possível perceber os três vieses que 

embasam o desenvolvimento sustentável: social, econômico e ecológico. O 

Ministério do Turismo conceitua o turismo sustentável da seguinte forma 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010):  

(...) relaciona as necessidades dos turistas e das regiões receptoras, 
protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. Contempla a 
gestão dos recursos econômicos e sociais e necessidades estéticas, 
mantendo a integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, 
a diversidade biológica e os sistemas de suporte à vida.  

Tal definição aproxima-se mais do conceito de desenvolvimento 

sustentável, pois prevê a continuidade da atividade turística, focada na 

sustentabilidade. Desta maneira, segue-se o pressuposto de que a 

sustentabilidade do desenvolvimento turístico só é alcançada através do 

desenvolvimento sustentável (FOH, 1999). Outra instituição, com destacada 

relevância no meio turístico, também criou seu próprio conceito de turismo 

sustentável. A Revista National Geographic, conceituada mundialmente como 

revista de turismo lançou, no ano de 2004, o Destination Scorecard. Trata-se 

de uma lista de destinos onde o turismo praticado é considerado sustentável, a 

partir da análise de especialistas na atividade turística. Periodicamente, a 

revista divulga a lista de tais locais. A denominação de destino sustentável 

deriva de pontuação especifica a partir de seis critérios, a saber (NATIONAL 

GEOGRAPHIC, 2004): 

 Qualidade ecológica do ambiente; 

 Integridade social e cultural; 

 Condição do patrimônio edificado; 

 Apelo estético dos elementos naturais e artificiais; 

 Adequabilidade do desenvolvimento do turismo – se incentiva a 

população local e os turistas a protegerem o destino turístico; e, 

 Perspectivas futuras para o futuro, tendo em vista políticas vigentes. 

Percebe-se que a classificação da NATIONAL GEOGRAPHIC não é 

totalmente baseada na definição da OMT e do Ministério do Turismo. Elegem-
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se pontos estéticos e não opina-se a respeito da verdadeira realidade do 

destino turístico. No entanto, ―conceitos elaborados por entidades 

representativas ganham destaque justamente por possuírem peso e 

legitimidade com a visão que lhe compete‖ (CAVALCANTI, 2006, p.26). Além 

disso, o destino turístico sustentável é uma idéia baseada na complexidade e é 

composta pelos conceitos de desenvolvimento sustentável, turismo sustentável 

e destinos turísticos. Para que estes sejam sustentáveis, deve haver a 

intersecção da atividade turística e de desenvolvimento sustentável, levando-se 

em consideração a especificidade do local estudado (FOH, 1999). A depender 

da situação, não haverá diferença significativa entre desenvolvimento 

sustentável e atividade turística, pois esta dependerá diretamente de muitos 

recursos para acontecer (CAVALCANTI, 2006). O conceito de FOH (1999) 

ressalta que para o destino turístico ser sustentável, ele tem que apresentar, no 

mínimo, os seguintes aspectos:  

 Possuir pelo menos uma atração turística; 

 Infra estrutura para acomodação dos visitantes; e, 

 O gerenciamento do destino deve ser realizado por autoridade 

eleita, além de estar condizente com Agenda 21 que rege o 

destino. 

Entende-se que este, assim como o conceito de turismo sustentável, não 

é universal, estando sujeito as realidades locais, ou seja, é flexível e dinâmico 

em sua própria natureza (FOH, 1999). Entretanto, apesar das definições se 

adequarem aos interesses diversos, algumas questões devem ser 

contempladas, quando se pensa em sustentabilidade na atividade turística. 

Logo, a World Travel and Tourism Council – WTTC, agência voltada para a os 

interesses do setor privado do turismo, criou a ―Agenda 21 para indústria de 

viagens e turismo‖. Este documento auxilia as empresas privadas do ramo 

turístico e identifica as principais ações norteadoras para a sustentabilidade na 

área, como (CAVALCANTI, 2006): 

 Projetar a sustentabilidade - assegurar que as novas 

tecnologias e produtos sejam projetados para minimizar a 
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poluição, serem mais eficientes, apropriados cultural e 

socialmente e disponíveis mundialmente; 

 Parcerias para desenvolvimento sustentável - formar parcerias 

para trazer sustentabilidade de longo-prazo; 

 Eficiência na conservação e administração de energia - 

reduzir o uso de energia e reduzir o risco potencial às condições 

atmosféricas; 

 Manejo responsável de recursos de hídricos - proteger a 

qualidade dos recursos hídricos e usar os recursos existentes de 

maneira eficiente e equilibrada; 

 Administração do desperdício de água - minimizar a geração 

de efluentes de forma a proteger o ambiente aquático, 

salvaguardar a flora e a fauna e conservar e proteger a qualidade 

dos recursos de água doce; 

 Redução do desperdício, reutilização e reciclagem - minimizar 

o uso de recursos, maximizar a qualidade do produto e reduzir a 

geração de resíduo; 

 Substâncias perigosas - evitar o uso ou ter o controle para o 

manejo adequado; 

 Envolvimento de pessoal, clientes e comunidades em 

assuntos ambientais - proteger e incorporar os interesses das 

comunidades locais nos projetos e assegurar que as lições 

ambientais aprendidas pelos funcionários, clientes e comunidades 

sejam colocadas em prática; 

 Planejamento e manejo do uso de terra - lidar de uma maneira 

equilibrada com os múltiplos interesses sobre uso da terra, 

assegurando que o desenvolvimento não seja paisagisticamente 

inadequado, e contribuir para a conservação do meio ambiente e 

das culturas paralelamente à geração de renda; e, 
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 Transporte - reduzir ou controlar emissões prejudiciais na 

atmosfera e outros efeitos do transporte no meio ambiente. 

Dentre os programas criados para a garantia da sustentabilidade na 

atividade turística, cita-se, ainda, o Programa de Certificação de Turismo 

Sustentável (PCTS). Este programa foi desenvolvido pelo Instituto de 

Hospitalidade (IH), uma organização não-governamental, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável através do turismo. Tal atividade 

não existe sem os parceiros, que também causam impactos ambientais 

(GONÇALVES, 2004). O PCTS foi criado com o intuito de aprimorar a 

capacidade das micro e pequenas empresas dos setores de turismo e hotelaria 

a partir do estímulo do desempenho nas áreas econômica, ambiental, cultural e 

social. O programa visa estimular não apenas as empresas de turismo e 

hotelaria, mas também o próprio turista a ter atitudes ambientalmente 

equilibradas. Com isto, para o viajante há um crescimento social e para o 

empreendedor, além deste crescimento existe também uma melhor 

competitividade no mercado.  Desta maneira, pretende, principalmente, 

alavancar a imagem do Brasil como um país que desenvolve programas de 

turismo e hotelaria baseado nos critérios do desenvolvimento sustentável. São 

os principais objetivos do PCTS (GONÇALVES, 2004): 

 Desenvolver o Sistema Brasileiro de Normas e de Certificação em 

turismo sustentável; 

 Disseminar informações sobre tecnologias e boas práticas 

sustentáveis, visando a melhoria de qualidade, meio ambiente, 

segurança e responsabilidade social no setor turístico; 

 Capacitar profissionais para prestar assessoria técnica às 

empresas; 

 Fornecer subsídios para implementação de boas práticas 

sustentáveis nas micro e pequenas empresas (MPE); 

 Promover as empresas participantes e a imagem do destino Brasil 

Sustentável em mercados internacionais; e, 
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 Envolver as partes interessadas no debate sobre a 

sustentabilidade das atividades do setor do turismo. 

As pesquisas acadêmicas têm, cada vez mais, direcionado o foco para a 

análise de modelos de gestão ambiental voltados para a indústria turística. 

Fengler (2002) propõe um modelo de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

voltado especificamente para a hotelaria a partir de um estudo de caso em Ijuí, 

no Rio Grande do Sul. A autora estuda o funcionamento da Gestão Ambiental 

(GA) e a partir de análises sobre a especificidade de seu objeto de estudo e 

sugere um SGA específico para o hotel, englobando todos os setores do 

estabelecimento, podendo ser aplicável em todos os outros meios de 

hospedagem, desde que sejam adaptados. De acordo com esta proposta, um 

SGA serve como fator de competitividade frente às demandas da sociedade, 

para este tipo de gerenciamento. Nesta mesma linha, Zambonin (2002) avalia 

como o uso de certificações dentro dos meios de hospedagem pode alavancar 

o turismo sustentável, priorizando os funcionários, fornecedores e hóspedes. 

Desta maneira, este autor sugere que a implantação da ISO 14001, 

voltada para a gestão ambiental em serviços, pode impulsionar a 

desenvolvimento do turismo sustentável na ilha de Florianópolis, no Estado de 

Santa Catarina.  Em relação à Agenda 21, Cavalcanti (2006) estudou as 

condições para a implantação do sistema Produção Mais Lima (PML) nos 

meios de hospedagem do Porto de Galinhas, como uma forma de contribuição 

para o implemento da Agenda 21 local. Neste estudo, a autora conclui que a 

PML contribui principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do 

turismo sustentável. Zucarato (2006) verificou a compatibilidade do PCTS em 

estabelecimentos de Paraty/ RJ. O autor constatou que, dentre os 

estabelecimentos estudados, houve baixa compatibilidade na inserção do 

programa, evidenciando a necessidade de um manual de boas práticas para o 

turismo e a hotelaria, por parte das políticas públicas, com envolvimento dos 

stakeholders3. 

                                                           
3
 Staekholders – são os componentes (do meio externo) interessados na empresa, de maneira 

que são atingidos ou atingem de forma positiva ou negativa nas ações que a instituição 
praticar. (OLIVEIRA, 2008). 
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É necessário perceber que as definições de sustentabilidade do turismo 

englobam todo o trade turístico. O turismo é o grande ―guarda-chuva‖ e dentro 

dele estão os demais serviços. O planejamento turístico deve abranger mais do 

que a localidade, mas todo entorno, mesmo que existam dificuldades em 

relação às decisões administrativas (RUSCHMANN, 1999). Portanto, o rol de 

serviços englobados nesta atividade também deve seguir esta linha, caso 

contrário, os estudos acadêmicos demonstram que a sustentabilidade turística 

tende a se comprometer. Pereira (2005) estudou os problemas de 

gerenciamento na faixa de praia em Porto de Galinhas e evidenciou o 

crescimento desordenado na praia. Destacou a construção de moradias e 

comércios informais, como as barracas de comida, a partir da influência da 

atividade turística, em áreas ―non-aedificandi‖, que geralmente são faixas de 

areia e de uso comum do povo. Valença et ali (2006) estudaram o sistema de 

saneamento ambiental de Porto de Galinhas e sua relação com a atividade 

turística. Constataram que o turismo nesta localidade causa impactos 

ambientais no meio físico, na fauna e na flora, destacadamente na poluição das 

águas e do solo. Lima (2006) analisou as contribuições positivas da atividade 

turística em Porto de Galinhas, que só podem ocorrer caso a praia detenha 

recursos, infra-estrutura adequada e participação de uma comunidade 

consciente e engajada destes benefícios, desde que estejam em harmonia com 

o uso dos recursos naturais. Os SA’s, por fazerem parte do trade turístico 

também merecem destaque dentro do turismo sustentável. Pois, a garantia das 

condições higiênico-sanitárias dos alimentos é um dos fatores da 

sustentabilidade, ao relacionar-se diretamente com a saúde do viajante. 

Preocupada com as doenças que podem afetar aquele que viaja, a SBI 

criou o programa ―Saúde do Viajante‖. A SBI (2010) destaca que a infecção 

alimentar está entre as principais morbidades que afetam o turista e sua 

causalidade está associada a fatores como preparo inadequado dos alimentos 

e ingestão de alimentos diferente dos da rotina do visitante. Estudos 

acadêmicos corroboram esta afirmação. Ariza (2005) estudou os principais 

riscos à saúde do viajante no interior do Piauí. Considerou a importância de 

consultas pré-viagem para evitar morbidades e identificou dentre estas 

acidentes com escada, picada de insetos e diarréias causadas pela ingestão de 
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alimentos. Conclui que a saúde do turista deve envolver os setores de 

planejamento do turismo e aos aparatos da atividade que deverão considerar a 

saúde como um fator de sustentabilidade. Matos Silva (2006) analisou quais as 

principais morbidades que afetam a saúde dos viajantes. Fez um levantamento 

de todas que podem afetar a saúde dos mesmos e constatou a ―diarréia do 

viajante‖ como sendo uma das principais doenças que afetam os turistas fora 

do domicílio. Levanta o fato que da mesma maneira que o viajante pode ter a 

sua saúde danificada, pode também proliferar doenças. Conclui que deve 

haver maior articulação entre as áreas de saúde e turismo. Através do ―Saúde 

do Viajante‖ a SBI adverte àquele que viaja com algumas informações 

consideradas essenciais, como a realização de check-lists da saúde, antes da 

viagem. Desta maneira, o turista detecta possíveis pré-disposições a doenças 

relacionadas à alimentação, conforme demonstra a pesquisa de Felipe (2006) 

quando relacionou a atividade turística às necessidades da saúde dos idosos. 

Alegando que a segurança alimentar pode comprometer a saúde desta 

clientela, analisou os cardápios dos restaurantes de hotéis. Conclui que deve 

haver mudança na oferta alimentar, com a inclusão de alimentos menos 

gordurosos e saudáveis, além da cautela que deve haver por parte do próprio 

turista, neste caso, o idoso. No entanto, o estudo de Felipe serve de alerta para 

todos aqueles que viajam. 

Em Pernambuco, a principal política voltada para o setor turístico é o 

Plano Turístico Estratégico Pernambuco para o Mundo. Datado de 2008, traz 

para o trade turístico metas, diretrizes estratégicas, prazos e prioridades para o 

desenvolvimento do setor até o ano de 2020. Busca estreitar relações com 

empresários e com todos que compõem direta ou indiretamente o setor. Sem 

intenções de anular as ações já postas em prática pela EMPETUR e pela 

SETUR – PE, tem como principal objetivo transformar Pernambuco em destino 

turístico mais competitivo no mercado regional, nacional e internacional, 

inserindo o Estado neste cenário, através da ampla participação em eventos do 

setor turístico. Relacionam-se com a idéia de incorporar, de modo permanente 

e reconceituado, atividades de diversos segmentos do turismo à tradicional 

atividade de sol e mar. Identificam-se três partes no Plano: 
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1. Turismo em Pernambuco Hoje (2008) – Destaca Olinda, Recife, 

Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, como os principais 

destinos de Pernambuco. Reconhece o fluxo de turistas 

concentrados nestes locais. Confirma que existe grande 

concentração de infra-estrutura nos destinos turísticos mais 

explorados, em contrapartida dos destinos menos visitados. 

Igualmente admite que a infra-estrutura existente no Estado afeta 

tanto os habitantes quanto os visitantes, por causa de fatores como: 

poluição de cursos d’água, saneamento básico deficiente e má 

disposição do lixo, influindo negativamente na atividade turística.   

 

2. Visões de Futuro (2008/ 2020) – Pressupostos para 

Desenvolvimento do Turismo em Pernambuco - Pretende basear 

em princípios e práticas que viabilizem práticas ambientais, sociais e 

econômicas Para tanto, pauta-se nas seguintes premissas: 

 

 Preservação da natureza e manutenção da biodiversidade; 

 Valorização da diversidade cultural tangível e intangível das 

comunidades; 

 Incentivo à construção de equipamentos e estruturas físicas 

economicamente viáveis e integradas à paisagem (natural ou urbana) 

em que se situam; 

  Incentivo à criação de produtos turísticos voltados para diferentes 

públicos, considerando turistas locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

 Incentivo ao desenvolvimento de nichos de mercado alternativos ao 

turismo de massa; 

 Fomento à ampliação espacial dos destinos turísticos do estado, visando 

à interiorização e desconcentração da atividade; 

 Expansão das possibilidades de emprego e renda para a população do 

estado; 

 Investimento nos recursos humanos como forma de desenvolvimento do 

turismo; 
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 Busca pela qualidade na prestação dos serviços turísticos; 

 Cooperação entre setores público, privado e terceiro setor em nível 

municipal, regional, estadual e nacional; e, 

 Atuação conforme marcos regulatório e legal do estado, considerando 

peculiaridades locais e regionais. 

 

3. Cenário Almejado – Considera que Pernambuco apresenta 

diferencial por ser um destino com possibilidades diversificadas. 

Propõe que a cultura apresente-se como um dos ícones dos itens 

que o estado tem a oferecer. A partir do modo de vida do 

pernambucano, aponta a necessidade de comercializar uma cultura 

que se vivencia e não apenas aquela que se representa, 

reconhecendo que a gastronomia confere grande diferencial, 

devendo ser utilizada em conjugação com toda sua oferta. Defende 

que, para haver o turismo sustentável, o turista deve viver 

amplamente a experiência turística. Almeja que os destinos turísticos 

menos visitados quando do início do plano passem a fazer parte do 

rol dos principais locais visitados do Estado. Para os demais, prevê 

incrementos de novos serviços, como o implemento de novos SA’s a 

partir da parceria com instituições privadas. 

 

Em relação aos cenários do turismo em Porto de Galinhas, em longo 

prazo, Valença et ali (2008) realizaram um estudo sobre as prospectivas desta 

praia no tocante à urbanização e à sustentabilidade ambiental, diante a 

ampliação do Complexo Industrial e Portuário de Suape4. Concluíram que, até 

o ano de 2018, existirão duas realidades, uma positiva e outra negativa, em 

relação aos mesmos pontos de sustentabilidade no local. Destacam que, se 

por um lado, haverá maior geração de emprego e renda, por outro, a 

qualificação da mão de obra da localidade não acompanhará estas 

                                                           
4
 Complexo Industrial e Portuário de Suape – Pólo industrial de Pernambuco, onde estão 

instaladas empresas de negócios industriais e portuários da Região Nordeste. Está localizado 
nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, ambos na zona da mata sul de 
Pernambuco (SUAPE, 2011). 
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oportunidades e tenderão a ocupar funções de nível operacional. Os autores 

ressaltaram que os impactos ambientais dão pistas de que serão reduzidos, 

pois as instalações de novos empreendimentos estarão suscetíveis à 

apresentação de estudos de impactos ambientais. O turismo de negócios 

também tende a crescer, diminuindo o contato do turista com os recursos 

naturais. Entretanto, analisam que os impactos socioculturais e naturais ainda 

serão de grandes proporções, incluindo a queda da qualidade de vida da 

população que habita o entorno do Complexo e a contaminação das águas do 

mar, rios e estuários. 

Atualmente, existem dois projetos da EMPETUR e da SETUR - PE 

voltados para o turismo sustentável, o ―Pernambuco Turismo Acessível 

Pernambuco sem Barreiras‖, que trata dos cuidados voltados para os turistas 

portadores de necessidade especiais. Ainda há um voltado para o combate do 

turismo sexual no Estado. Está em curso a elaboração de um programa 

relacionado ao meio ambiente. Durante o ano de 2010, foram realizadas 

reuniões periódicas juntamente com a Agência de Apoio ao Empreendedor e 

ao Pequeno Empresário (SEBRAE), secretarias estaduais e representantes de 

prestadores de serviço, para discutir os diagnósticos situacionais do meio 

ambiente das cidades. Em parceria com a APEVISA em 2009, a EMPETUR 

criou o projeto ―Pernambuco Conhece Pernambuco‖. Este programa propõe a 

capacitação dos profissionais do turismo, objetivando a melhoria da prestação 

deste serviço (EMPETUR, 2010). A idéia foi de oferecer um leque de opções 

de cursos aos municípios que deveriam optar por alguns e voltá-los aos 

comerciantes locais. A exemplo da capacitação dos manipuladores de 

alimentos, quando foram ministradas aulas sobre higiene, preparo e cuidados 

com os alimentos, focados nos vendedores ambulantes. De acordo com a 

EMPETUR (2010) tal programa abrangeu todo litoral pernambucano, de norte a 

sul, sem, no entanto, englobar Ipojuca, pois, de acordo com a APEVISA (2010), 

este município, em parceria com a VISA local tem por costume fornecer este 

tipo de capacitação. Dentre as opções de cursos ofertadas pelo ―Pernambuco 

Conhece Pernambuco, com parceria da APEVISA, não identifica-se algum na 

área de cultura, associada à gastronomia, de maneira a tornar as qualificações 

também voltadas para a promoção do turismo sustentável.  
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3.3  Síntese do Capítulo 

A partir dos argumentos e das políticas apresentadas, percebe-se que 

os principais problemas da atividade turística são reconhecidos, tais como: 

infra-estrutura inadequada, saturação de destinos turísticos e morbidades 

relacionadas à alimentação. A Figura 02 – Síntese da Revisão Bibliográfica 

sintetiza, genericamente, os argumentos deste capítulo, sugerindo que a 

revisão bibliográfica permite delinear o estado da arte da situação dos dois 

temas principais desta pesquisa.  

 

 

Figura 02 – Síntese da Revisão Bibliográfica 

(Fonte: Fernanda Calumby, 2011). 

  

A Figura 2 indica que o turismo sustentável é a intersecção com vários 

fatores, dentre eles a segurança alimentar e o contato do turista com os 

aspectos culturais do local onde está visitando, foco desta pesquisa. 
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Capítulo 4 – Resultados e Análise de Dados 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e, a partir destes, a análise 

dos dados. Inicialmente explicita-se a apresentação dos resultados a partir das 

respostas dos SA’s (público da oferta) e dos turistas (público da procura). 

Prossegue-se com a análise formando as bases para o quinto e último capítulo 

deste estudo, que trata das principais conclusões e recomendações. 

 

4.1 Oferta da Culinária Regional e Condições de Segurança Alimentar 

 A pesquisa confirmou que todos os SA’s pesquisados oferecem pratos 

da culinária típica pernambucana, notadamente com maior influência daqueles 

preparados à base de frutos do mar. Por isto, muitos se autodenominam como 

restaurante regional e de comida praiana. Todos os entrevistados localizam-se 

nas quatro ruas principais da Vila de Porto, local onde circula grande 

quantidade de turistas. Os principais concorrentes destes SA’s são aqueles que 

oferecem alimentos do tipo fast food, ou seja, sanduiches, petiscos, sorvetes e 

pizzas. No entanto, é possível observar todos os estabelecimentos repletos de 

clientes nos períodos de alta estação. A seguir, a Tabela 02 – Dados SA’s 

demonstra, sinteticamente, algumas informações dos SA’s entrevistados: 

 

Tabela 02 – Dados SA’s 

 Tempo de 

Funcionamento 

Expectativa Capacidade 

(pessoas) 

Faturamento 

Mensal 

(R$) 

Func. 

Fixos 

Func. 

Temporários 

SA 

01 

02 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

170 15.000 15 0 

SA 

02 

09 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

130 12.000 18 10 
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SA 

03 

03 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

300 40.000 14 3 

SA 

04 

13 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

100 80.000 15 0 

SA 

05 

17 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

72 40.000 11 0 

SA 

06 

02 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

120 Não Informado 12 0 

SA 

07 

04 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

180 Não Informado 14 10 

SA 

08 

19 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

150 Não Informado 45 15 

SA 

09 

06 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

140 Não Informado 28 0 

SA 

10 

15 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

140 70.000 15 5 

SA 

11 

09 meses Permanecer 

como Culinária 

Regional 

140 Não Informado 21 0 

SA 

12 

13 anos Permanecer 

como Culinária 

Regional 

88 Não Informado 39 0 

  

Conforme observa-se na Tabela 02 – Dados SA’s  que os 

estabelecimentos entrevistados possuem capacidade de receber, em média, 

cento e cinquenta pessoas, sendo o estabelecimento com menor capacidade, 

capaz de acomodar setenta e dois clientes e o com a maior capacidade de 
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trezentos. A renda mensal média, dentre os seis que responderam, é de R$ 

43.000,00 mensais. O número de funcionários costuma ser o mesmo entre os 

períodos de alta e baixa estação, pois a principal estratégia dos gestores é 

oferecer férias aos trabalhadores nos meses de pouco movimento, 

assegurando a presença de todos quando da alta estação. Em média, o 

número de contratados é de vinte funcionários. Foi possível constatar que 

estes SA’s possuem, em torno de nove anos de funcionamento, havendo 

aqueles mais antigos, dezenove anos e os mais recentes, com nove meses de 

funcionamento. Os SA’s entrevistados demonstram interesse em continuar 

oferecendo a culinária regional, sem modificar a tipicidade da oferta. 

A gestão dos SA’s são confiadas a pessoas contratadas, em geral, que 

não são da família do proprietário, logo, a administração dos estabelecimentos 

não é caracterizada como familiar e todos os gestores são residentes de 

Ipojuca. A origem dos SA’s é bastante variada, desde aqueles que são 

estrangeiros e optaram por abrir restaurantes em países tropicais; até os 

brasileiros, pernambucanos, que possuíam imóveis no local e resolveram 

construir o comércio. Também há os que trabalharam por muitos anos no ramo 

de serviços (SA’s diversos e hotéis), além dos herdeiros do estabelecimento 

que deram continuidade ao negócio.  

A decoração é variada, conforme observam-se nas fotos 07 e 08 da 

fachada de alguns dos SA’s entrevistados. 
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Fotos 07 e 08 – Fachadas dos SA’s na Vila de Porto, Porto de Galinhas – 

PE. 

 

(Fonte: Fachada do SA 11. Fernanda Calumby, 2010) 

 

(Fonte: Fachada do SA 04. Fernanda Calumby, 2010) 
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Como é possível observar nas Fotos 07 e 08, os SA’s variam na 

decoração da fachada, desde a decoração mais elaborada, àqueles mais 

simples, sem, no entanto, haver maiores menções à cultura regional 

associando, desta forma ao tipo de culinária ofertada.  

Nas Fotos 09, 10 e 11 observam-se a decoração interna de alguns dos 

SA’s entrevistados: 

Foto 09 - Decoração interna dos SA's na Vila de Porto, Porto de Galinhas 

– PE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Decoração interna do SA 01. Fernanda Calumby, 2010). 
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Fotos 10 e 11 - Decoração interna dos SA's na Vila de Porto, Porto de 

Galinhas – PE. 

 

(Fonte: Decoração interna do SA 10. Fernanda Calumby, 2010). 

 

 

(Fonte: Decoração interna do SA 02. Fernanda Calumby, 2010). 
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A decoração interna dos SA’s, conforme mostrado nas Fotos 09, 10 e 

11, reflete o público alvo dos estabelecimentos, desde a decoração mais 

simples até a mais requintada, com alguns poucos aspectos que mencionem a 

culinária regional, como a toalha de mesa trabalhada na Foto 09. 

A partir dos resultados das entrevistas, constata-se que os gestores dos 

SA’s da Vila de Porto, consideram que há procura, por parte dos turistas, pelos 

pratos típicos. Os gestores tendem a levar em consideração a opinião dos 

clientes e funcionários para elaboração de novos pratos do cardápio. Além 

disto, os proprietários afirmam que aproveitam para pesquisar nas suas 

viagens, para inserção de novas opções. Embora não seja a opinião de todos 

os entrevistados, as respostas apontam que os turistas têm curiosidade em 

conhecer os pratos típicos de Pernambuco. Salienta-se algumas das respostas: 

“Os turistas são muito curiosos. Às vezes não sabem do que se 

trata a nossa comida, mas querem experimentar aquilo de mais 

diferente, quanto mais diferente, melhor para eles.” (SA 04) 

“Nem sempre os turistas chegam aqui com o interesse de comer a 

culinária regional, até porque eles não conhecem muito. Mas eles 
são sempre curiosos e eu instruo os garçons a oferecerem 

elementos típicos. Dá certo!” (SA 11)  

O fato de estarem acostumados a trabalhar com ingredientes típicos, 

inclina os gestores a apresentam facilidade neste processo, embora ressaltem 

que alguns insumos são perecíveis e custosos. Eis uma resposta que se 

destacou dentre as demais, pois a dificuldade encontrada pelo gestor 

relaciona-se a opinião dos clientes: 

“O ruim de trabalhar com ingredientes típicos é que os turistas 
pensam que, por ser regional, tem que custar pouco. É um certo 
pré-conceito, pois tem  ingredientes muito caros e que não 

encontramos fácil.” (SA 06) 

Com base nos resultados, observa-se que os gestores não costumam 

modificar o cardápio durante o ano, nem nos pratos nem nos preços. 

Entretanto existem os que ofereçam descontos aos nativos que se alimentam 

em seus SA’s. Identificam-se os administradores que costumam aumentar ou 

reduzir o preço dos pratos, de acordo com a estação. Vale ressaltar que entre 

os entrevistados há argumento de que é melhor oferecer opções mais leves no 

verão, porque esta estação é muito quente e o turista não está acostumado 
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com a combinação sol forte e comida pesada, normalmente associada à 

comida regional: 

“Eu costumo acrescentar opção mais leves no verão. Aposto nas 
saladas e sucos com frutas típicas. Muitos turistas são estrangeiros 
e passam mal com a nossa comida, pois leva muita coisa „pesada‟, 

como a macaxeira e a manteiga de garrafa.‖ (SA 11) 

 A partir da análise dos cardápios e das respostas dos gestores, detecta-

se que as receitas dos pratos tradicionais são preparadas de forma tradicional, 

embora existam aqueles gestores que afirma dar ―o toque da casa‖, 

acrescentando novos ingredientes, ou modificando a forma de preparo. O 

público da oferta está inclinado em comprar os ingredientes típicos de 

fornecedores que não sejam de Ipojuca, mas consideram importante a 

aquisição pelos produtores locais. Afirmam que há ineficiente administração do 

planejamento da gestão da cadeia de produção local, impossibilitando o 

atendimento da demanda dos SA’s. Entre os entrevistados há afirmação de 

que se havia o costume em comprar todos os insumos típicos na região, mas 

por causa do desmatamento das áreas naturais, houve prejuízo para os 

produtores, de modo que reduziu-se a produção local. O assunto degradação 

dos recursos naturais, inclusive, foi enfatizado, embora esta pergunta não 

constasse na entrevista, a citar: 

“Quando abrimos o restaurante, tudo era comprado aqui. Eu prefiro, 
porque é mais fresquinho. Mas o desmatamento da natureza, aqui, 
em Porto de Galinhas, está acabando com tudo. O turismo e o 

crescimento imobiliário aqui não foram planejados.” (SA 08) 

“A cidade está se acabando por causa do turismo desordenado. O 
que eles fazem com as piscininhas naturais não existe. O turismo 
aqui é para ser o maior beneficiador, mas é o vilão da natureza e a 

prefeitura não vê isso!” (SA 06) 

Em relação à divulgação dos serviços gastronômicos em Porto de 

Galinha, os entrevistados se mostram divididos. Alguns demonstram-se que o 

Governo do Estado e o Município de Ipojuca tendem a divulgar apenas as 

belezas naturais, em detrimento da infra-estrutura de serviços que a praia 

oferece. Outros gestores apresentam-se satisfeitos com os festivais 

gastronômicos que a Associação dos Bares e Restaurantes de Pernambuco 

(ABRASEL – PE), juntamente com as esferas estadual e municipal, realiza em 

Porto de Galinhas. Apesar de consideraram seus SA’s como estabelecimentos 
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voltados para os turistas, é possível encontrar aqueles que ofereçam descontos 

para os nativos ou residentes da praia. Neste ponto, muitos alegam que o 

abatimento se dá apenas para outros comerciantes, pois há troca de benefícios 

entre eles. Dentre os gestores que não concedem redução na conta a pagar, 

destaca-se a opinião de um gerente, não proprietário do estabelecimento, que 

é residente em Porto de Galinhas: 

“Não trabalhamos com descontos de forma alguma, pois nosso 
preço é alto e é para turista mesmo. Mas eu acho que deveria ter, 
pois os moradores daqui de Porto, têm muita vontade de vir aqui, 

mas é fora da realidade para a gente, que mora aqui.” (SA 02)  

Em relação às perguntas sobre os aspectos higiênico-sanitários, é 

possível perceber que a oferta tende a demonstrar conhecimento limitado 

sobre a RDC nº 216, apesar de seguirem, na prática, alguns critérios 

determinados pela resolução, como armazenamento e higienização dos 

insumos. Os que sabem opinar sobre a RDC, afirmam que ela é necessária, 

mas possui muitos detalhes impossíveis de serem seguidos. Apresentam-se 

insatisfeitos com a VISA – Ipojuca, quando parecem não entender que a RDC é 

vantagem competitiva em relação aos ambulantes em relação à segurança 

alimentar: 

“Eu faço tudo que a vigilância determina. Mas cadê que eles 
fiscalizam os ambulantes? Lá, quem come passa mal, aqui eu fico 
falando com meus clientes para terem cuidado, porque a comida 
regional é pesada e mesmo com todo esse cuidado, a vigilância fica 

de „olho em mim‟” (SA 04) 

Os resultados possibilitam a constatação de que a contratação dos 

funcionários costuma ser feita por meio de entrevistas e testes. Os gestores 

tendem a dar preferência aos residentes em Ipojuca e, em geral, não exigem 

curso de Manipulador de Alimentos. No entanto, demonstram interessem em 

investir na capacitação dos funcionários fixos, fornecendo-lhes certificados, 

embora não retenham cópias de tais certificações nos estabelecimentos. No 

tocante ao armazenamento dos produtos, os gestores apresentam inclinação 

em seguir as recomendações da RDC nº 216, separando freezeres e locais 

específicos para os alimentos, embora utilizem caixas de papelão para guardar 

insumos. Em geral, não separam dias e horários específicos da semana para 

os diferentes fornecedores. Demonstram-se preocupados em descartar os 
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ingredientes perto da data de validade ou utilizá-los rapidamente, antes que 

estraguem. São gestores que apresentam resistência em guardar amostras de 

alimentos para possíveis verificações das agências de vigilância sanitárias em 

caso de surtos de intoxicação alimentar; e em separar dias específicos para 

recebimento de materiais dos fornecedores. Em contrapartida, têm consciência 

da importância de tais ações para a garantia das condições higiênico-sanitárias 

dos alimentos: 

“Minha filha, você não vai encontrar ninguém por ai que faça isso. 
Ninguém tem espaço no freezer para guardar as amostras do que 
foi preparado. Mas, como aqui é tudo feito na hora, não tem risco de 

nenhum cliente passar mal.” (SA 09)  

 

A seguir, a Tabela 03 – Resumo dos Resultados Público Oferta (EIXO 

01), demonstra o resumo das respostas às questões mais relevantes do 

primeiro eixo de perguntas, de modo a facilitar a compreensão dos resultados. 

Adiante, prossegue-se com a Tabela 04 - Resumo dos Resultados Público 

Oferta (EIXO 02), referentes ao segundo eixo de questões. O resumo com as 

respostas a todas as perguntas das entrevistas está disponível no anexo deste 

trabalho.  
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Tabela 03 – Resumo dos Resultados Público da Oferta (Eixo 01) 

Legenda:  

P1 – Procura por ingredientes típicos por parte dos turistas 

P2 – Dificuldades em preparar pratos regionais 

P3 – Quem escolha o Cardápio 

P4 – Modificação do Cardápio conforme o período 

P5 – Elaboração das receitas conforme tradição 

 

P6 – Procedência do fornecimento dos ingredientes típicos 

P7 – Dificuldades em se adquirir dos fornecedores locais 

P8 – Divulgação dos SA’s pela gestão interna 

P9 – Divulgação dos SA’s pelo Estado e Município 

P10 - Descontos 

 

 

Perguntas/ 

SA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

SA 01 Bastante. Não há 

dificuldades. 

Equipe do 

SA e 

clientes. 

SIM – 

promoções. 

SIM Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais . 

Ruim. SIM. 

SA 02 Bastante. Perecibilidade 

dos 

ingredientes. 

Proprietário SIM – 

promoções. 

SIM Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais. 

Ruim. NÃO. 
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SA 03 Bastante. Não há 

dificuldades. 

Equipe do 

SA. 

NÃO SIM Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais. 

Ruim. NÃO. 

SA 04 Bastante. Perecibilidade 

dos 

ingredientes. 

Equipe do 

SA e 

clientes. 

NÃO Parcialmente. Ipojuca 

e fora 

de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais. 

Ruim. NÃO. 

SA 05  Bastante. Dificuldade em 

se adquirir. 

Equipe do 

SA e 

clientes. 

NÃO Parcialmente Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Não 

associam 

aspectos 

culturais à 

divulgação 

do SA. 

Ruim. SIM. 

SA 06 Pouca Preço do prato 

final. 

Equipe do 

SA e 

clientes. 

NÃO SIM. Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção local. 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais. 

Ruim. SIM. 

SA 07 Bastante. Preço dos 

ingredientes. 

Equipe do SA 

e clientes. 

NÃO SIM. Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção local. 

Associam a 

aspectos 

culturais. 

Boa. SIM. 
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SA 08 Bastante. Não há 

dificuldades. 

Proprietário NÃO Parcialmente. Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local.+ 

Desmatamento. 

 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais. 

Boa. NÃO. 

SA 09 Pouca. Não há 

dificuldades. 

Proprietário 

e clientes. 

NÃO SIM. Ipojuca 

e fora 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

 

Não 

associam a 

aspectos 

culturais. 

Ruim. SIM. 

SA 10 Bastante. Não há 

dificuldades. 

Equipe do 

SA e 

clientes. 

NÃO SIM. Ipojuca. Não há 

dificuldades. 

Associam a 

aspectos 

culturais. 

Boa. SIM. 

SA 11 Bastante. Não há 

dificuldades. 

Proprietário SIM – 

opções mais 

leves no 

verão. 

SIM. Fora de 

Ipojuca. 

Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Associam a 

aspectos 

culturais. 

Ruim. NÃO. 
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SA 12 Bastante. Não há 

dificuldades. 

Proprietário 

e clientes. 

NÃO SIM. Ipojuca. Ineficiente 

administração da 

gestão da cadeia 

de produção 

local. 

Associam a 

aspectos 

culturais. 

Regular. NÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Tabela 04 – Resumo dos Resultados Público da Oferta (Eixo 02) 

Legenda: 

P1 – Avaliação da RDC nº 216 

P2 – Contratação de funcionário 

P3 – Capacitação de funcionário 

P4 – Armazenamento de produtos 

P5 – Recebimento de produtos 

P6 – Sobras de alimentos 

P7 - Amostras de alimentos preparados 

 

 

Perguntas/ 

SA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

SA 01 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

+ Teste – Não exigem 

curso de Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado. 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 02 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

+ Teste – Não exigem 

curso de Manipulador de 

Alimentos. 

Não capacita. Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 03 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

– Não exigem curso de 

Manipulador de 

Não capacita. Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

Datas e horários 

específicos + área 

específica de 

Descartam. Não 

separam. 
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Alimentos. papelão. recebimento 

SA 04 Boa, mas 

exagerada. 

Entrevista + Experiência 

+ Teste – Exigem curso 

de Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado. 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos. 

Reutilizam 

no outro 

dia. 

Não 

separam. 

SA 05 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

+ Teste – Não exigem 

curso de Manipulador de 

Alimentos. 

Não capacita. Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Sem datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 06 Excelente. Entrevista + Experiência 

– Não exigem curso de 

Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado. 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 07 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

+ Teste – Exigem curso 

de Manipulador de 

Alimentos. 

Não capacita. Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

Descartam. Separam 

por 

quinze 

dias. 

SA 08 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

– Não exigem curso de 

Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado. 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. 

Sem datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

 

Descartam. Não 

separam. 
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SA 09 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

+ Teste – Exigem curso 

de Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 10 Não soube 

opinar. 

Entrevista + Experiência 

– Não exigem curso de 

Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Sem datas e horários 

específicos + área 

específica de 

recebimento. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 11  Excelente. Entrevista + Experiência 

+ Teste – Não exigem 

curso de Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Fica 

com cópia do 

certificado 

Separados por 

freezers e áreas 

específicas. Utilizam 

papelão. 

Datas e horários 

específicos. 

Descartam. Não 

separam. 

SA 12 Boa, mas 

exagerada. 

Entrevista + Experiência 

– Não exigem curso de 

Manipulador de 

Alimentos. 

Capacita  + 

Certifica – Não 

fica com cópia 

do certificado 

Em outra casa, 

distante do SA. 

Datas e horários 

específicos. 

Reutilizam 

no outro 

dia.  

Não 

separam. 
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4.2  Expectativas dos Turistas face à Culinária Regional  

Foram entrevistados quarenta e sete turistas que visitavam Porto de 

Galinhas entre os meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. Os 

entrevistados estavam em grupo, principalmente em família e de forma 

independente, ou seja, não contrataram serviços de agências de viagem. Têm, 

em média, quarenta anos e são provenientes dos estados do Sul e Sudeste do 

Brasil, principalmente, de São Paulo e Rio de Janeiro. Em sua maioria, pela 

primeira vez em Porto de Galinhas, estavam à procura de lazer. Grande parte 

resolveu visitar a praia influenciada pelas divulgações das belezas naturais ou 

por indicação de amigos e parentes, que já haviam conhecido o local. A sua 

estadia é de, em média sete dias, mas há os que se hospedaram, no máximo, 

por vinte e cinco dias e, no mínimo, por um dia – estes, geralmente, são os que 

estão visitando a capital pernambucana, Recife, e fazem os passeios turísticos 

pelo litoral do estado Pernambucano.   

Através dos resultados advindos dos turistas percebe-se que os mesmos 

demonstram conhecimento limitado em relação à Culinária Pernambucana, 

provavelmente, devido à escassa ou inexistente divulgação desta gastronomia 

em seus locais de origem. No entanto, alguns dos entrevistados citaram itens 

populares, como: tapioca, queijo de coalho, bolo de rolo, carne de bode, 

charque, peixada pernambucana, mel de engenho e macaxeira. Inclinam-se, 

sem maiores receios, a experimentar a Culinária Pernambucana. Entretanto, 

apresentam-se potencialmente insatisfeitos com a pouca oferta desta 

gastronomia, pois esperavam que houvesse mais SA’s que oferecessem 

culinária regional, como ressalta este entrevistado: 

“Eu não vim para cá para comer pizzas. O que mais encontro aqui, 
principalmente à noite, é pizza. Já vim de uma cidade (São Paulo), 
onde existem muitas pizzarias. E eu nem sei quais são as comidas 

típicas daqui, para procurar melhor.”(Turista A) 

A partir das respostas daqueles que já haviam se alimentado nos SA’s 

de culinária regional, o atendimento dos estabelecimentos é avaliado como 

bom. De acordo com os turistas, suas dúvidas sobre a gastronomia local foram 

atendidas. A avaliação em relação aos aspectos higiênico-sanitários dos 

estabelecimentos foi considerada boa, no entanto, há os que enfatizaram 
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insatisfação em relação aos funcionários, por não estarem devidamente 

uniformizados. Destacaram cabelos soltos e unhas sujas. Ainda há os que 

reclamaram da limpeza dos talheres e dos banheiros, conforme os relatos: 

“A garçonete que me atendeu não estava utilizando touca e tinha as 

unhas grandes e sujas.” (Turista B) 

“O salão é limpo e o aspecto da comida era legal. Mas o banheiro 
estava sujo. E os talheres, não estavam muito bem limpos.” 
(Turista C) 

Com base nas respostas, é possível configurar um visitante que, em 

caso de intoxicação alimentar tende a se automedicar, procurar postos de 

saúde, mas também afirma denunciar a situação aos órgãos competentes. No 

entanto, demonstra não voltar nos SA’s para reclamar a situação, pois acredita 

que resultará em nada. Demonstrando que este tipo de atitude se justifica pelo 

fato de estarem em condições de turista, caso contrário, se estivessem em seu 

local de origem, agiriam de maneira diferente. Destaque para um entrevistado 

de Minas Gerais, que afirmou que procuraria as agências de vigilância 

sanitária, voltaria ao SA para reclamar e ainda divulgaria o nome do local onde 

se alimentou em sites da internet, dedicados a opiniões de viajantes sobre os 

destinos turísticos: 

“Lógico que voltaria ao restaurante para reclamar. Ainda perguntaria 
na recepção do hotel o telefone da vigilância sanitária e 
imediatamente entraria na internet para divulgar o que aconteceu 

comigo.” (Turista D) 

Em relação aos cuidados da saúde, os resultados apontam que os 

entrevistados tendem a não realizar check-ups antes de viajar, embora tenham 

consciência da importância deste ato. Os que realizam, geralmente são 

médicos e instruem todos que vão viajar, no mesmo grupo, a realizar exames, 

principalmente os de sangue para conferir as principais taxas identificadas pelo 

hemograma. As respostas dos entrevistados apontam para os pratos 

preparados à base de sangue e bode como aqueles considerados mais 

exóticos pelos turistas. Os demais pratos da Culinária Pernambucana que 

possivelmente causam estranheza aos entrevistados foram sururu, os diversos 

tipos de caldinho (principalmente os que levam macaxeira), os alimentos 

preparados à base de coco e a inserção de frutas diversas na elaboração dos 
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pratos.  Destaque ao turista alemão que avaliou como muito estranho algo 

preparado com miúdos, como o sarapatel: 

“Eu estudei muito a culinária daqui, pois vou passar quase um ano 
comendo o que as pessoas comem. Mas fiquei surpreso como é de 
costume de vocês a galinha à cabidela ou o mais diferente, o 

sarapatel. Como pode isso? Não tenho coragem.” (Turista E) 

 

A seguir, a Tabela 05 – Resumo dos Resultados Público Procura, 

demonstra o resumo das respostas às questões mais relevantes de modo a 

facilitar a compreensão dos resultados. Consideram-se o conjunto das 

respostas mais citadas, havendo opiniões contrárias, conforme citado 

anteriormente. O resumo com as respostas a todas as perguntas das 

entrevistas está disponível no anexo deste trabalho. 
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Tabela 05 – Resumo dos Resultados Público da Procura 

Legenda: 

P1 – Principais itens da Culinária Pernambucana que conhece 

P2 – Divulgação da Culinária Pernambucana no local de origem 

P3 – Interesse em experimentar a Culinária Pernambucana 

P4 – Atitudes em casos de intoxicação alimentar. 

P5 – Impressão sobre funcionários aptos a responderem sobre às dúvidas relacionadas à 

Culinária Pernambucana  

P6 – Impressão sobre aspectos higiênico-sanitários dos SA’s 

P7 – Itens mais exóticos da Culinária Pernambucana 

 

Perguntas Síntese das Respostas 

P1 Os principais itens citados foram: Queijo de Coalho, tapioca, Mel de engenho, Carne de Bode, Bolo de Rolo, Sarapatel, Macaxeira, 

Carne de Sol, Charque, Peixada Pernambucana, Sururu, Galinha Capoeira, Pirão de Carne. 

P2 Não existe divulgação. 

P3 Todos têm interesse em experimentar. Consideram pouca oferta 

P4 Automedicação, postos de saúde e denúncias aos órgãos de vigilância sanitária. Não procurariam o SA para reclamar. 

P5 Bem preparados e hospitaleiros. 

P6 Boa. Com algumas irregularidades no tocante à limpeza dos banheiros e utensílios. 

P7 Buchada de Bode, Galinha à Cabidela, Sarapatel, Sururu, Marisco, Frutas na preparação dos pratos. 
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4.3 Análise e Discussão 

De um modo geral, os gestores do SA’s da Vila de Porto, demonstram 

estar cientes do papel que desempenham perante à divulgação da cultura de 

Pernambuco, no quesito culinária, ao levar em consideração os anseios dos 

clientes quando da elaboração dos cardápios. Eles percebem o interesse dos 

turistas por estes elementos regionais. Por outro lado, em seus materiais de 

divulgação, tendem a não associar a gastronomia que oferecem à cultura 

Pernambucana. Este fato é corroborado pelas opiniões dos turistas que 

apresentam dificuldades em reconhecer que determinado SA é de culinária 

regional. Desta maneira, a procura, interessada em degustar dos produtos 

típicos, está potencialmente insatisfeita com a oferta, quando afirma que não 

existe este tipo de gastronomia em Porto de Galinhas. Indicando esta possível 

falha, por algumas vezes os entrevistados solicitaram à entrevistadora, ao final 

da entrevista, quais locais onde era possível encontrar estes elementos. 

Conforme observa-se na Tabela 06 – Cruzamento de Dados 01, há interesse 

por ambas as ofertas, mas elas se desencontram, por descuido da oferta: 

Tabela 06 – Cruzamento de Dados 01 

Resultado da Oferta Resultado da Procura Situação-Problema 

Apesar de ofertar culinária 

regional, tendem a não 

associar a gastronomia a 

aspectos culturais de 

Pernambuco. 

Reclamam da escassez de 

SA’s que ofertem culinária 

regional.  

A procura não identifica 

muitos dos SA’s de culinária 

regional, por causa da 

divulgação inadequada.  

 

 

A tabela 06 indica que os turistas demonstram-se inclinados a 

experimentar a culinária pernambucana, sem, no entanto conhecê-la, devido à 

divulgação escassa em seus locais de origem. Este fato leva a reflexão de 

como está sendo divulgada a cultura local nos Estados que mais emitem 

turistas para Pernambuco, pois aqueles que responderam às enquetes eram 

provenientes destas localidades. Ávidos por novidades deparam-se, ainda, na 

barreira pouca oferta da Culinária Pernambucana na praia, que dentre os 
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sessenta e oito SA’s existentes na Vila de Porto, limita-se a menos de vinte por 

cento deste total, ou seja, doze serviços de alimentação. Observam-se as 

Fotos 12, 13 e 14 – Exemplo de Cardápio com Oferta da Culinária Regional na 

Vila de Porto, Porto de Galinhas - PE, a comercialização da Culinária regional 

encontrada na forma tradicional nos SA’s entrevistados.  

 

Foto 12 – Exemplo de Cardápio com Oferta da Culinária Regional na Vila 

de Porto, Porto de Galinhas – PE.  

(Foto: Cardápio do SA 10. Fernanda Calumby, 2011) 
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Foto 13 - Exemplo de Cardápio com Oferta da Culinária Regional na Vila 

de Porto, Porto de Galinhas – PE. 

(Foto: Cardápio do  SA 07. Fernanda Calumby, 2011) 
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Foto 14 – Exemplo de Cardápio com Oferta da Culinária Regional na Vila 

de Porto, Porto de Galinhas – PE. 

 

(Foto: Cardápio do SA 07. Fernanda Calumby, 2011)  
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Observa-se nas fotos 12, 13 e 14, que os SA’s 07 e 10 costumam 

oferecer a culinária regional com elementos típicos da região, sem 

interferências de outras culturas, que poderiam contrastar com a de 

Pernambuco. Na contra-mão da oferta de culinária regional o turista que 

reclamou da quantidade de pizzarias existentes em Porto de Galinhas confirma  

a tendência para o crescimento do hábito em se realizar refeições gordurosas e 

calóricas fora do domicílio (BRANCO, 2000) e Montoro (2006), quando do 

consumo dos lugares, com a mercantilização da cultura alimentar, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento do turismo. Mas não da sustentabilidade 

turística. Restaurantes fast-food, como as pizzarias e lanchonetes tendem a 

vender de maneira mais universal, pois os elementos comercializados são 

encontrados facilmente em outros lugares do mundo. Os gestores apresentam-

se cientes da importância que exercem dentro da economia ipojucana e 

pernambucana, por serem agentes facilitadores da troca entre as diferentes 

culturas que freqüentam Porto de Galinhas com a local. Portanto, o diferencial 

fica a cargo dos SA’s típicos, que, não incentivados a continuar oferecendo 

unicamente a gastronomia regional, tendem a mesclar elementos da cultura 

local com a global. É possível analisar esta fusão na Foto 15 – Mescla de 

Elementos em SA da Vila de Porto, Porto de Galinhas – PE. 
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Foto 15 – Mescla de Elementos em SA da Vila de Porto, Porto de 

Galinhas – PE. 

(Foto: Cardápio do SA 05. Fernanda Calumby, 2011) 
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A foto 15 indica uma tentativa do gestor do SA 05 em tornar o produto 

mais atraente ao consumidor, que apesar de curioso, demonstra conhecimento 

limitado em relação aos elementos regionais e apresenta dificuldade em 

identificar os SA’s de culinária regional. Ressalta-se que este comportamento 

reflete o posicionamento dos demais gestores que costumam fundir elementos 

de várias culturas, sem demonstrar expectativas de deixar de ofertar a culinária 

regional. Entretanto, esta iniciativa reflete a potencial insatisfação da oferta em 

relação aos órgãos públicos que tratam da divulgação dos atrativos turísticos 

do Estado. A tendência de que a mídia influencia naquilo que se pode e deve 

comer (FLAUSINO, 2006), leva os administradores refletirem que o papel do 

governo e do município não está sendo devidamente comprido, pois ao se 

enfatizar apenas as belezas naturais da praia, marginalizam os serviços 

gastronômicos da localidade Este fator vai de encontro ao que defende o 

conceito de turismo sustentável, que ressalta a promoção da troca de culturas, 

enriquecendo aquele que visita e o que recebe, mas mantendo a integridade 

cultural (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

O Plano Estratégico Pernambuco para o Mundo (2008) propõe que o 

turista deve vivenciar amplamente a cultura local. Apesar de alguns gestores 

estarem satisfeitos com os festivais gastronômicos que acontecem no local, 

detecta-se, a partir dos resultados das entrevistas, que há suspeitas de que 

não há incentivos por parte dos órgãos responsáveis pela garantia desta 

vivência, que caracteriza o turismo sustentável. A Tabela 07 – Cruzamento de 

Dados 02 demonstra o cruzamento dos resultados e o problema acarretado. 
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Tabela 07 – Cruzamento de Dados 02 

Resultado Oferta Turismo 

Sustentável 

Plano 

Estratégico 

PE para o 

Mundo 

Situação-Problema 

Sentem-se 

marginalizados pelos 

órgãos que tratam da 

divulgação em Porto de 

Galinhas e tendem a 

adaptar a culinária 

regional a outras 

culturas, perdendo a 

integridade cultural 

Promoção da 

troca de 

culturas.  

Ampla 

vivência 

turística com 

a cultura 

local  

Por um lado a oferta afirma 

não receber os incentivos 

dos órgãos para que a ampla 

vivência turística com a 

cultura local aconteça, com 

pistas ao comprometimento 

da integridade cultural. 

Acarretando, por outro lado, 

a tendência no 

comprometimento da 

possibilidade de turismo 

sustentável na área. 

 

  

A tabela 07 indica que há potencial limitado quanto ao turismo 

sustentável na região, causado, provavelmente, pela maneira como a 

divulgação de Porto de Galinhas está sendo realizada. Fator que contrapõe-se 

ao que prevê o conceito de turismo sustentável (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010) e o Plano Estratégico Pernambuco para o Mundo (2008) 

Os gestores mostram-se inclinados a adquirir os produtos através dos 

fornecedores locais, porém não o fazem por afirmarem que cadeia produtiva 

demonstra-se desorganizada. De acordo com o conceito de turismo 

sustentável, a atividade deve contemplar a gestão dos recursos econômicos e 

sociais. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Logo, todos os atores, envolvidos 

diretamente ou não com os turistas, devem participar da atividade turística. A 

partir destas pistas, analisa-se, em um primeiro momento, que não trata-se de 

passividade por parte dos gestores, pois os mesmos demonstram interesse em 

adquirir os ingredientes locais dos fornecedores da região. Entretanto, apesar 

dos produtores locais não terem sido entrevistados para esta pesquisa, a 
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gestão do sistema produtivo não depende unicamente deles, pois a temática da 

degradação dos recursos naturais inclina esta análise a considerar que o 

desequilíbrio natural, causado pela atividade turística, constitui-se em barreira 

aos produtores locais. A Tabela 08 – Cruzamento de Dados 03, demonstra o 

problema relacionado ao fornecimento de ingredientes típicos: 

Tabela 08 – Cruzamento de Dados 03 

Resultado Oferta Fator Problema 

01 

Fator Problema 02 Situação-

Problema 

Os SA’s 

demonstram—se 

inclinados a adquirir 

ingredientes típicos 

dos fornecedores 

locais. 

Há pistas de que 

há ineficiente 

administração da 

gestão do sistema 

produtivo local. 

Há indícios de que o 

impacto ambiental no 

uso e ocupação do 

solo da região tem 

afetado a produção 

local de ingredientes 

típicos. 

Apesar de haver 

procura por 

ingredientes locais, 

há uma tendência 

de que o impacto 

ambiental prejudica 

a produção local, 

que tem pistas de 

ser desorganizada. 

  

A tabela 08 demonstra que os resultados demonstrados pelos gestores 

sobre os fornecedores locais e os indícios da situação ambiental, geram uma 

situação-problema relacionada à aquisição dos ingredientes típicos a partir da 

produção local. 

A oferta não costuma modificar o cardápio de acordo com a estação do 

ano e, considerando que a Culinária Pernambucana é composta por elementos 

―pesados‖ (muito carboidrato e gorduras), reflete-se sobre como a PNAN 

(1999) é absorvida pelos gestores. A pesquisa não esteve fundamentada nesta 

política, porém, como ela trata das principais morbidades associadas à 

alimentação, subentende-se que deveria ser incorporada pela gestão dos SA’s, 

para que a oferta alimentar torne-se mais nutritiva. O turista que freqüenta 

Porto de Galinhas, a partir da pesquisa da EMPETUR (2010) e constatado pela 

autora, advém de regiões cujos hábitos alimentares são distintos. Logo, 

compreende-se que possíveis intoxicações alimentares não, necessariamente, 
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estejam associadas às condições higiênico-sanitárias dos alimentos servidos 

nos SA’s. Os resultados demonstram que possíveis morbidades podem estar 

relacionadas à combinação sol quente, mar e, conforme apresentam o 

resultado das enquetes, não preocupação por parte do turista em fazer check-

list da saúde antes da viagem (conforme propõe a SBI). Por outro lado, os 

resultados demonstram que, além não dominarem a RDC nº216, os gestores 

apresentam procedimentos em não conformidade com esta resolução, o que 

possibilita o comprometimento das condições higiênico-sanitárias dos 

alimentos. A partir das fotos 16, 17, 18 e 19, detectam-se procedimentos 

corretos e não corretos ao mesmo tempo. Em tais imagens é possível perceber 

procedimento corretos ( ), incorretos ( ) e correto, mas com falhas ( ). 

Foto 16 – Almoxarifado com tela na 

janela. No entanto, com caixa de papelão, 

conforme indicado no destaque 

vermelho. 

Foto 17 – Freezer específico para frutos do 

mar crus. No entanto com alimento exposto, 

sem proteção, conforme indicado no 

destaque vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Almoxarifado do SA 04. Fernanda Calumby, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Freezer do SA 04. Fernanda Calumby, 2011) 
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Foto 18 – Porta de freezer com 

especificação dos alimentos 

armazenados. 

Foto 19 – Freezer específico para bebidas, 

armazenando insumos, conforme indicado 

no destaque vermelho. 

 

 

(Foto: Freezer do SA 10. Fernanda Calumby, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Freezer do SA 10. Fernanda Calumby, 2011) 

 

A Foto 16 refere-se ao almoxarifado do SA 04, que traz telas de 

proteção nas janelas, de modo a evitar a proliferação de pragas e vetores. 

Entretanto, a gestão deste estabelecimento demonstra costume em armazenar 

produtos em caixas de papelão, que são habitat para os insetos. A Foto 17 

destaca o freezer do SA 04 específico para frutos do mar ainda crus, conforme 

determina a RDC nº216, porém, alguns alimentos estão armazenados sem 

embalagem, deixando-os expostos à contaminação cruzada5. A Foto 18 mostra 

o freezer do SA 10, com especificação de todos os alimentos que estão 

armazenados, de modo que tende a coibir que sejam misturados ingredientes 

de natureza diferente (crus – cozidos, hortaliças – proteínas). A Foto 19 traz um 

congelador específico para o armazenamento de bebidas, porém onde estão 

guardados outros tipos de alimento. As fotos 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26 e 27 

referem-se a fatores que não estavam relacionados nas perguntas da 

                                                           
5
 Contaminação cruzada ocorre quando mistura-se produtos de origem diferente, sejam eles 

crus (por ex.: carne bovina crua x carne de frango crua) ou cozidos misturados aos crus (por 
ex.: carne de peixe cozida x hortaliças cruas). (RDC Nº 216) 
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entrevista, mas que chamaram a atenção da entrevistadora por colocarem as 

condições higiênico-sanitárias dos alimentos em risco.  

Foto 20 – Piso da área da cozinha molhado, 

conforme indicado  no destaque vermelho. 

Foto 21 – Piso da área da cozinha 

quebrado e lixeira mal tampada, 

conforme indicados no destaque 

vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Cozinha do SA 08. Fernanda Calumby, 2011). (Foto: Cozinha do SA 08. Fernanda Calumby, 2011). 

Foto 22 – Área de preparo dos alimentos suja Foto 23 – Desorganização na área do 

almoxarifado de produtos de limpeza e 

presença de caixas de papelão 

 

 

(Foto: Cozinha do SA 08. Fernanda Calumby, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Almoxarifado do SA 08. Fernanda Calumby, 

2011). 
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Foto 24– Formação de gelo na câmara fria Foto 25 – Desorganização na câmara fria 

 

Foto: Câmara fria do SA 08. Fernanda Calumby, 2011)  
(Foto: Câmara fria do SA 08. Fernanda Calumby, 

2011) 

Foto 26 – Desorganização na cozinha, 

panelas enferrujadas e caixas de papelão, 

conforme indica destaque vermelho. 

 

Foto 27– Piso da cozinha sujo, 

funcionário mal uniformizado (uso de 

sandálias ao invés de sapato adequado), 

conforme indica destaque vermelho. 

(Foto: SA 08. Fernanda Calumby, 2011) 
(Foto: Cozinha do SA 05. Fernanda Calumby, 2011) 
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A Foto 20 destaca piso molhado da área da cozinha, do SA 08, 

possibilitando acidentes de trabalho. A Foto 21 demonstra pisos em mal estado 

e lixeiras indevidamente tampadas, incitando a contaminação cruzada e a 

proliferação de pragas. As Fotos 22 e 23 revelam a sujeira e desorganização 

na área da cozinha e no almoxarifado, que podem possibilitar acidentes de 

trabalho e contaminação cruzada. As Fotos 24 e 25 mostram a câmera fria 

(grande freezer, onde são armazenados os insumos) do SA 08. É possível 

perceber desorganização, caixas de papelão e formação de gelo, que pode 

acarretar em contaminação cruzada. Na Foto 26 percebe-se a utilização de 

panelas enferrujadas e presença de caixotes de papelão. Encontra-se, na Foto 

27, funcionário com uniforme incompleto (está utilizando sandálias e não 

calçando botas, conforme determina a RDC nº 216), o que pode ocasionar em 

acidentes de trabalho, como quedas, cortes (caso algum objeto cortante caia 

no pé) e queimaduras (se algum alimento quente, acidentalmente, seja 

derramado). 

Acrescenta-se aos fatores supracitados, a contratação da mão de obra. 

Os gestores estão inclinados a não contratarem funcionários capacitados com 

o curso de Manipulador de Alimentos. A RDC nº 216 determina que todos os 

que trabalhem no SA, manipulando diretamente ou indiretamente o alimento, 

devem ser capacitado com este curso. Caso contrário, os alimentos estarão 

sujeitos a contaminação. Pois, a aplicação das boas práticas na manipulação 

dos alimentos e bebidas pode evitar os riscos potenciais à qualidade de 

alimentação, que comprometem a saúde do comensal (RIEKES, 2004). A 

tendência é que a qualificação não ocorra por fatores de ordem econômica do 

AS. Portanto, é necessário que as boas práticas com vistas à segurança 

alimentar façam parte dos procedimentos administrativos do estabelecimento 

(SANTOS, 2004).  Parcerias como a da EMPETUR com a APEVISA, oferecem 

estes cursos aos municípios, para os ambulantes. Realidade que deve ser 

estendida também aos comerciantes de maior porte, pois tal investimento é 

capaz de gerar conscientização acerca da necessidade do implemento de 

manuseio adequado com os alimentos (FLECK, 2006). 
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  Na Tabela 09 – Cruzamento de Dados 04, observa-se quais causas 

poderiam, possivelmente, conduzir a um quadro de intoxicação alimentar. 

Tabela 09 – Cruzamento de Dados 04 

Resultado da Oferta Resultado da Procura Situação-Problema 

Conhecimento limitado, por 

parte dos gestores, da RDC 

nº 216; 

Procedimentos em não 

conformidade com a RDC nº 

216; 

Contratação de mão de obra 

sem qualificação. 

Despreocupação com a 

saúde antes de viajar. 

A soma destes fatores tende 

a levar a situações de 

intoxicação alimentar, 

resultado a partir de falhas 

da oferta e da procura. 

 

 

A tabela 09 mostra que a associação dos fatores conhecimento limitado 

e despreocupação com a saúde antes de viajar, configura os possíveis casos 

de intoxicação alimentar como de responsabilidade da oferta e da procura, 

posicionando os turistas como intervenientes no processo de cuidados com a 

ingestão de alimentos. Este cruzamento confirma as pesquisas de Ariza (2005), 

Matos Silva (2006) e Felipe (2006) que destacam as morbidades relacionadas 

à alimentação como àquelas que mais afetam o turista, fato corroborado pela 

SBI (2010), ao destacar a ―diarréia do viajante‖. Portanto, a importância de 

consultas pré-viagem (ARIZA, 2005) e do planejamento turístico com a 

articulação entre as áreas de saúde e turismo (MATOS SILVA, 2006) como 

fatores de sustentabilidade. 

A seguir a Tabela 10 – Síntese das Limitações e Oportunidades 

Existentes nos SA’s, Turistas e Políticas, que indica as principais limitações e 

oportunidades existentes nos públicos da oferta, da procura e nas políticas, 

identificados nesta pesquisa: 
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Tabela 10 – Síntese das Limitações e Oportunidades Existentes nos 

SA’s, Turistas e Políticas 

Limitações Oportunidades 

SA’s: SA’s: 

Nas divulgações, tendem a não associar a 

cultura pernambucana à gastronomia que 

oferecem. 

Estão cientes do papel que desempenham 

sobre a promoção da cultura regional. 

Não costumam adquirir produtos dos 

produtores locais. 

Estão inclinados à adquirir ingredientes 

típicos dos produtores locais. 

Demonstram conhecimento limitado sobre a 

RDC nº 216. 

 

Estão inclinados a contratar mão de obra 

sem qualificação específica. 

 

 Tendem a não deixar de ofertar a culinária 

regional, mesmo que mesclando-a com 

outras culturas. 

Turistas Turistas 

Apresentam-se descuidados com a saúde 

antes de viajar. 

Maior divulgação do programa ―Saúde do 

Viajante‖ da SBI. 

Pernambuco Para o Mundo e EMPETUR Pernambuco Para o Mundo e EMPETUR 

Há indícios que não há divulgação 

direcionada para o setor gastronômico em 

Porto de Galinhas. 

Prevê participação do Estado em eventos 

relacionados ao turismo para maior 

divulgação do Estado; 

Prevê a vivência ampla do turista, o que 

inclui o contato do mesmo com aspectos 

culturais de Pernambuco. 
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Há indícios de que o desequilíbrio ambiental 

prejudica a atividade turística e a produção 

de insumos regionais 

Prevê a promoção da atividade turística 

sustentável; 

Está em curso a elaboração de projetos 

voltados para a sustentabilidade ambiental.   

 

 

A tabela 10 sugere que muitas das limitações constatadas podem ser 

sanadas com as oportunidades apresentadas, visto que as políticas possuem 

propostas para a maioria dos fatores apresentados.  
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Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações  

5.1 Conclusões 

 Esta dissertação visa contribuir para a segurança alimentar com foco no 

turismo sustentável, tendo como base o destino turístico Porto de Galinhas. No 

entanto, a pesquisa aqui realizada pode ser vislumbrada em qualquer destino 

turístico, desde que sejam adequadas às realidades locais (FOH, 1999). Para 

buscar a resposta à problemática desta pesquisa: Quais as principais 

limitações e oportunidades existentes nas atuais políticas do setor 

turístico, tendo em vista a segurança alimentar como fator de turismo 

sustentável, nos serviços de alimentação atuantes em Porto de Galinhas? 

Foram atendidos os objetivos da seguinte maneira: 

1. Identificar as políticas voltadas para o setor turístico com foco no 

turismo sustentável – A partir da revisão bibliográfica e visitas aos 

órgãos públicos referentes ao setor de turismo no estado de 

Pernambuco. 

2. Identificar as políticas voltadas para a segurança alimentar - A partir 

da revisão bibliográfica e visitas aos órgãos públicos referentes à 

segurança alimentar. 

3. Diagnosticar a situação atual da oferta da gastronomia com foco na 

culinária regional nos serviços de alimentação atuantes em Porto 

de Galinhas – Através da pesquisa de campo e aplicação de entrevista 

aos SA’s. 

4. Identificar as condições higiênico-sanitárias da oferta de culinária 

regional – Através da pesquisa de campo e aplicação de entrevista aos 

SA’s. 

5. Caracterizar as expectativas do turista face à oferta de culinária 

regional – Através da pesquisa de campo e aplicação de enquetes com os 

turistas 
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6. Propor alternativas voltadas para o setor turístico, com foco na 

segurança alimentar e no turismo sustentável – Através da análise de 

dados. 

No primeiro capítulo, introduziu-se o tema a ser pesquisado, fornecendo 

uma visão geral dos assuntos, que foram desenvolvidos no decorrer dos 

demais capítulos. No segundo capítulo, detalhou-se o enfoque metodológico, 

de modo que, caso o temário da pesquisa seja repetido posteriormente, o 

modelo da metodologia poderá ser utilizado, garantindo conclusões similares. 

No terceiro capítulo a revisão bibliográfica foi exposta, demonstrando o estado 

da arte do turismo sustentável e segurança alimentar. Foi possível concluir que 

Pernambuco é um estado rico em cultura e gastronomia. Explorado e povoado 

por povos distintos – índios, negros, portugueses, judeus – as heranças não se 

limitaram a miscigenação de raças, característica da fisionomia dos brasileiros, 

mas também, se estenderam a vasta culinária. Esta, por si só, tem potencial 

para ser atrativo turístico, assim como as belezas naturais encontradas na 

região. Porém para ser considerada como tal, a culinária regional deve ser 

ofertada de maneira que o turista encontre-a com facilidade, possibilitando-o a 

entrar em contato com a cultura pernambucana, através também de seus 

sabores. O turismo sustentável ressalta que a sustentabilidade na atividade 

turística é também realizada entre a troca de realidades, de aspectos culturais. 

Por outro lado, a segurança alimentar, enquanto garantia das condições 

higiênico-sanitárias dos alimentos, revela-se como condição sine qua non para 

qualquer que seja o comensal, logo estabelece-se também ao viajante. 

Somando-se a segurança alimentar com a troca de culturas através da 

gastronomia, tem-se o turismo sustentável. Este também estabelece a 

preservação e conservação dos meios naturais e a participação igualitária na 

atividade turística, ou seja, que todos tenham direito de participar dos 

benefícios econômicos que o turismo leva à localidade onde se instaura.  

No quarto capítulo, os resultados foram apresentados e, a partir destes, 

foi feita a análise de dados. Conclui-se que a oferta de culinária regional tende 

a ser comprometida devido a fatores como:  

 Divulgação (por parte da gestão do SA, do Estado e Município);  
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 Mistura da culinária regional com elementos de outras culturas; 

 Aquisição de ingredientes típicos em outros locais, que não Ipojuca; 

 Desequilíbrio ambiental; desconhecimento da RDC nº 216;  

 Descumprimento de procedimentos da RDC nº216; e,  

 Despreocupação dos turistas em relação à própria saúde antes de viajar.  

É possível concluir que o turismo sustentável na região está 

potencialmente comprometido por fatores de acesso à cultura local e aspectos 

higiênico-sanitários dos alimentos, além de atitudes dos próprios turistas, 

conforme aconselhado pela SBI (2010). No entanto, considerando-se o turismo 

em Porto de Galinhas e os serviços gastronômicos desta localidade, vislumbra-

se o potencial para a promoção do turismo sustentável na região, desde que 

sejam considerados alguns fatores. 

5.2 Recomendações 

Para que a promoção do turismo sustentável em Porto de Galinhas seja 

possível, algumas recomendações podem ser apresentadas, baseadas nas 

análises e discussões deste trabalho, dentre as quais, destacam-se: 

 Maiores investimentos em divulgação da culinária regional – há 

indícios de que os turistas desconhecem a cultura de Pernambuco 

através de sua culinária. As políticas públicas (por parte dos governos 

Federais, Estadual e Municipal) e políticas privadas (por parte dos 

empresários e órgãos do setor) devem considerar a divulgação da 

culinária regional como fator de estratégia competitiva. Portanto, devem 

ser apoiados incentivos para participações em eventos, divulgação em 

outros países, estados e no próprio estado e município, além de 

capacitação de recursos humanos e adequação do cardápio a outras 

línguas. De modo que o turista tenha maior facilidade em reconhecer os 

itens de culinária regional, possibilitando a ampla vivência do turismo. 

 O turismo sustentável necessita de planejamento do sistema de 

gestão da cadeia produtiva – há uma suspeita de que a cadeia 

produtiva local esteja sofrendo com a agudização da urbanização, 
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necessitando de planejamento de gestão de cadeia, de modo a envolver 

organização, controle e direção. As políticas devem incluir esta 

tendência nas diretrizes, pois o turismo sustentável é a junção dos três 

vieses, dentre os quais está o lado social. Dentro deste ciclo, a 

urbanização pode acarretar em devastação dos recursos naturais, o 

que, por sua vez, compromete a produção local, marginalizando o 

produtor da região dos benefícios que a atividade turística é capaz de 

trazer. O incentivo de estudos técnicos e científicos, para aplicação dos 

conhecimentos de gestão de cadeia produtiva, tende a viabilizar ações 

gerenciais que solucionem parte dos problemas existentes na cadeia 

produtiva em Porto de Galinhas (VALENÇA, 2008) 

 É necessária a implementação de cursos sobre educação ambiental 

– a atividade turística na praia de Porto de Galinhas cresce e a procura 

por serviços também. Logo, a capacitação dos produtores locais acerca 

da necessidade da preservação e conservação dos recursos naturais, 

abrirá o olhar do produtor sobre o local de onde ele retira seu sustento, 

para suprir a demanda local. Além do mais, a PNAN destaca a 

importância da intersetorialidade para os assuntos relacionados à 

segurança alimentar. A parceria entre órgãos como EMPETUR, 

APEVISA, SBI, SETUR entre outros, potencializa a segurança alimentar 

como um fator de promoção de turismo sustentável. Demonstrou-se 

através de outras pesquisas que a qualificação da mão de obra sobre os 

aspectos de segurança alimentar tem papel fundamental nos SA’s. 

Portanto, é importante que estas capacitações não fiquem a cargo 

apenas dos gestores; e, 

 Divulgação de programas como o “Saúde do Viajante” – o programa 

da SBI tem importante papel em relação aos turistas. Projetos como este 

devem ser incentivados e amplamente divulgados, pois, conclui-se nesta 

pesquisa que o risco das morbidades relacionadas à alimentação tem 

potencial origem também nas atitudes dos viajantes. Indicam-se 

parcerias entre o SA e órgãos como o SBI, para facilitar a 

conscientização dos clientes.  
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5.3 Futuros Trabalhos e Pesquisas 

Esta dissertação sugere recomendações e também serve como base 

para estudos futuros. Por ser exploratória, o assunto não limita-se nesta 

pesquisa, devendo ser incentivada a continuidade deste trabalho. Portanto, a 

autora lista alguns dos aspectos que podem ser abordados no caso futuras 

pesquisas: 

1. As entrevistas devem ser estendidas aos produtores locais – As 

dificuldades em se adquirir produtos dos fornecedores locais foi 

observada apenas sob o ponto de vista da oferta. Desta maneira, faz-se 

necessário escutar as dificuldades de quem produz; 

2. Realização de oficinas sobre a RDC nº 216 com os funcionários dos 

SA’s – Pode constituir em um trabalho mais completo, desde que o 

propósito do mesmo seja avaliar as melhorias da oferta depois da 

aplicação dos procedimentos corretos dispostos na resolução; 

3. A PNAN constitui-se em importante modelo – devendo-se ser mais 

explorada em trabalhos futuros. Assim como a Política Estadual de 

Alimentação e Nutrição (PEAN). 

4. Estudo de um modelo de segurança alimentar com foco no turismo 

sustentável – Propondo-o à gestão do município, que possui Agenda 21 

local e, tal proposta, poderá fazer parte deste documento. 

5. Implementação de cursos de capacitação que aliem a segurança 

alimentar e o turismo sustentável – Propor à EMPETUR, que englobe 

estas qualificações em projetos como o ―Pernambuco conhece 

Pernambuco‖. 

6. O comércio ambulante não deve ser o único a receber a atenção 

dos órgãos públicos – sugere-se realizar estudo de caso sobre a 

possível marginalização dos empreendimentos privados. 
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O grande cerne deste trabalho vai além da exploração em detectar 

novos dados sobre o temário proposto. O propósito principal consiste em 

contribuir como ferramenta de estudos sobre o turismo sustentável e tornar a 

área geográfica Porto de Galinhas, como um destino em potencial para a 

viabilização deste tipo de turismo. Pretende-se, também, adequar este estudo a 

outras regiões, onde o turismo sustentável se torna uma necessidade 

eminente, de modo que Porto de Galinhas se torne apenas um exemplo de 

como o turismo sustentável pode ser concebido, dentre outros fatores, sob a 

ótica da segurança alimentar e da culinária regional, enquanto manifestação 

cultural. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Modelo das entrevistas aplicadas aos SA’s e modelos das 

entrevistas aplicadas aos Turistas 

Anexo 2 – Resumo das respostas dos gestores dos SA’s e dos turistas. 
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ANEXO 1 

Modelo das entrevistas aplicadas aos SA’s: 

 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/ CGC: 

___________________________________________________________________________________________________ 

LICENCIAMENTO ANVISA: 

________________________________________________________________________________________________________

___ 

TIPOLOGIA: ________________________________________ TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO:__________________________________________________ 

PAX: _______________________  FATURMENTO MENSAL MÉDIO:_________ Nº DE FUNCIONÁRIOS: FIXOS:_______ 

TEMPORÁRIOS:__________ 

ENDEREÇO/ CONTATO: 

________________________________________________________________________________________________________

______ 

RESPONSÁVEL: __________________________________________________________________________ 

ENTREVISTADO: _____________________________________ CARGO: ___________________________ TEMPO DE 

SERVIÇO:______________________ 

BREVE HISTÓRICO: 
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Eixo 1 - Diagnosticar a situação atual da OFERTA nos serviços de alimentação de Porto de Galinhas. 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

1.1 O que o levou a escolha desta tipologia de serviço de alimentação? 

 

2. ESCOLHA DO CARDÁPIO (INCLUI ANÁLISE DE CARDÁPIO) 

2.1 Você prioriza-se a inclusão de ingredientes típicos na elaboração dos pratos? S___ N_____ 

2.2 Vejo que oferece alimentos com ingredientes típicos (ou não). Por que esta inclusão (ou não)? Há muita procura? 

2.3 Na sua opinião, quais as dificuldades em se ofertar e preparar pratos com ingredientes típicos? 

2.4 Como é o processo de escolha do cardápio? Quais funcionários participam deste processo? Você leva em consideração a 

opinião dos clientes? 

2.5 Vocês modificam o cardápio de acordo com o período? 

3. PROCEDIMENTOS  

3.1 Como são preparados os alimentos que levam ingredientes típicos? Eles são preparados de acordo com a tradição? 

4. FORNECIMENTO 

4.1 Quem fornece os ingredientes típicos? 

4.2 O quanto você considera importante comprar os ingredientes típicos de fornecedores da região? 
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5. DIVULGAÇÃO 

5.1 Como você divulga seus produtos para os turistas? Considera importante enfatizar aspectos culturais associados a 

culinária? 

5.2 Qual a sua opinião sobre as ações de projetos voltados para atividade turística, no tocante à promoção da cultura local? 

6. PREÇO 

Há algum tipo de preço especial para quem mora em Porto de Galinhas? 
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Eixo 2 - Identificar as condições higiênico-sanitárias da oferta de comida típica local. 

1. RDC Nº 216 

1.1 Explique-me como você avalia a RDC nº 216 

2. MÃO DE OBRA 

2.1 Como você costuma contratar seu funcionário? 

2.2 Você costuma capacitar seus funcionários com cursos sobre manipulação dos alimentos? Se sim, costuma certificá-

los? 

3. INSUMOS 

3.1 Quais procedimentos de higienização dos insumos? 

3.2 Como você armazena os insumos? 

3.3 Como funciona o seu esquema de recebimento de insumos? Você separa por dias específicos, área de recebimento 

de material? 

3.4 O que você costuma fazer com os insumos perto da data de vencimento? 

3.5 O que você faz com as sobras dos alimentos? 

4. DETERMINAÇÕES TÉCNICAS 

4.1  De quanto em quanto tempo você costuma limpar a sua caixa d’água? 

4.2 Você costuma separar amostras dos alimentos preparados? Por quanto tempo? 
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Modelo das entrevistas aplicadas aos turistas: 

NOME: ________________________________________________________________________________      SEXO: F___ 

M___ FAIXA ETÁRIA: ___________ 

ORIGEM: _______________ DESTINO:______________________- PERMANÊNCIA:_____________  

INTERESSE DA VIAGEM: _________________________Nº DE VEZES EM PORTO DE GALINHAS: 

___________________________________________ 

BREVE HISTÓRICO (Como veio parar em Porto de Galinhas): 

Eixo 1 - Caracterizar as expectativas do turista face à oferta de comida típica local 

1. CONHECIMENTOS GERAIS 

3.1 Quais itens da culinária pernambucana você conhece? 

3.2 Como é a divulgação da culinária pernambucana no seu local de origem? 

3.3 O que você faria se tivesse algum problema relacionado a comida? 

3.4 Você costuma fazer um check-list da sua saúde antes de viajar? Se sim, qual (ais)? 

2. EXPECTATIVA 

2.1 Tem interesse em experimentar os sabores da culinária pernambucana? 
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SIM 

2.2 O que acha dos serviços de alimentação de Porto de Galinhas em relação à oferta da culinária pernambucana? 

2.3 Tem receio em relação a algum ingrediente ou forma de preparo de pratos da culinária pernambucana? 

3. FEED BACK 

3.1 Já consumiu em algum serviço de alimentação daqui de Porto de Galinhas? 

SIM 

3.2 O que você achou do serviço dos funcionários? Estavam qualificados a responderem sobre aspectos inerentes à 

culinária pernambucana? 

3.3 Qual a sua impressão sobre os aspectos higiênico-sanitários (limpeza, aspecto etc) do local? 

3.4  A oferta da culinária pernambucana atendeu a sua expectativa? 

3.5 Qual (ais) item (ens) do cardápio julgou mais exótico ao seu paladar? 
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ANEXO 2 

Resumo das respostas dos gestores: 

Eixo 1 - Diagnosticar a situação atual da OFERTA nos serviços de 

alimentação de Porto de Galinhas. 

1.CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

1.2 O que o levou a escolha desta tipologia de serviço de alimentação? 

Os entrevistados alegaram muitos fatores para a escolha. Desde a herança do 

estabelecimento, até a procura por culinária regional por parte dos clientes, são 

identificados como motivos. Alguns proprietários são estrangeiros que, 

apaixonados pela cultura pernambucana, resolveram abrir serviços de 

alimentação (SA), onde a culinária regional imperasse no cardápio. 

2. ESCOLHA DO CARDÁPIO  

2.1 Você prioriza-se a inclusão de ingredientes típicos na elaboração 

dos pratos?  

S ou N 

100% dos entrevistados responderam afirmativamente a esta questão. 

2.2 Vejo que oferece alimentos com ingredientes típicos (ou não). Por 

que esta inclusão (ou não)? Há muita procura? 

A maioria dos entrevistados considera que há procura por parte dos turistas 

pelos pratos preparados com ingredientes típicos. Classificam tal interesse 

como curiosidade dos visitantes, que costumam perguntar quais os principais 

pratos típicos pernambucanos. Dentre aqueles que consideram que não há tal 

procura, a metade afirma que já houve mais interesse por parte dos turistas, no 

entanto, a ampla oferta de alimentos dos tipo fast food, dentre os quais se 

enquadram as pizzarias e sanduiches, faz com que o interesse diminua. 

2.3 Na sua opinião, quais as dificuldades em se ofertar e preparar 

pratos com ingredientes típicos? 

Metade dos entrevistados afirma não encontrar dificuldades em se trabalhar 

com ingredientes típicos. Alguns afirmam que, pelo fato de serem 
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pernambucanos, a lida com todos os elementos regionais não tem mistérios. 

Em contrapartida, fatores como perecibilidade, desconhecimento por parte dos 

turistas e preço foram citados como as principais dificuldades em se ofertar 

pratos preparados à base de alimentos típicos. O fato de alguns ingredientes 

estragarem com certa facilidades, principalmente aqueles advindos do mar, é o 

fator mais citado dentre aqueles que têm algo a considerar sobre as 

dificuldades na oferta. Também foi relatado o estigma de que culinária regional 

deve custar pouco, quando nem sempre o custo desta é baixo. Um fator que 

preocupa os entrevistados é o desconhecimento dos turistas acerca da 

culinária típica, pois apresentam resistência em degustar algo novo. Ademais, 

acrescenta-se a oscilação dos preços das matérias-primas, devido ao caráter 

sazonal de muitas, para a preparação de pratos típicos regionais, o que 

dificulta, segundo alguns dos entrevistados, a fixação do preço final do 

cardápio. 

2.4 Como é o processo de escolha do cardápio? Quais funcionários 

participam deste processo? Você leva em consideração a opinião 

dos clientes? 

A metade dos entrevistados costuma reunir toda brigada do serviço de 

alimentação para a elaboração do cardápio. Dentre estes, apenas um afirma 

não levar em consideração a opinião dos clientes. A outra metade costuma 

deliberar sobre o cardápio a partir do proprietário, chefe de cozinha ou 

consultorias contratadas. Apesar de alguns afirmarem não levarem em 

consideração a opinião do cliente, a grande maioria decide por ouvir as 

sugestões quando da modificação, seja retirada ou acréscimo de novos pratos. 

2.5 Vocês modificam o cardápio de acordo com o período? 

Dentre os serviços de alimentação pesquisados, é perceptível que não há 

mudanças no cardápio de acordo com o período – baixa e alta estações. O que 

pôde ser detectado é o fato de alguns fornecedores encarecerem os preços no 

verão, acarretando o aumento de preço também para os clientes. Como 

também pode ocorrer promoções no inverno, devido ao movimento ser menor 

neste período. Destaca-se um entrevistado que afirma agregar ao cardápio 

opções mais leves de refeições entre os meses de dezembro à abril.  
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3. PROCEDIMENTOS  

3.1 Como são preparados os alimentos que levam ingredientes típicos? 

Eles são preparados de acordo com a tradição? 

Apenas 25% dos entrevistados costumam dar um ―toque da casa‖ na 

preparação das receitas. Os demais as preparam de acordo com a tradição. 

4. FORNECIMENTO 

4.1 Quem fornece os ingredientes típicos? 

A grande maioria dos fornecedores dos ingredientes típicos são de outros 

lugares, que não Ipojuca. Destaca-se Recife como sendo a principal cidade da 

onde advém os ingredientes. Alguns SA’s adquirem seus insumos e Ipojuca, a 

destacar os frutos do mar e as frutas e temperos da região.   

4.2 O quanto você considera importante comprar os ingredientes 

típicos de fornecedores da região? 

Todos consideram importante comprar os ingredientes típicos da região, seja 

por ajudar a economia local, seja por reduzir gastos com a locomoção. Porém, 

cerca de 90% dos entrevistados reclamam que os preços dos produtores locais 

são muito altos, não há poder de barganha e alegam que se eles fosse mais 

organizados, haveria a possibilidade de atenderem a demanda dos SA’s, que é 

grande. 

5. DIVULGAÇÃO 

5.1 Como você divulga seus produtos para os turistas? Considera 

importante enfatizar aspectos culturais associados a culinária? 

A grande maioria dos entrevistados utiliza folders para a divulgação dos seus 

produtos. Alguns lançam mão da internet e, à exceção de um, todos divulgam 

junto a hotéis e pousadas de Porto de Galinhas. Apesar de oferecerem 

culinária regional, apenas 33% enfatizam aspectos culturais associados à 

culinária e à oferta de seus produtos. Os demais afirmam não ser necessário, 

pois a tipicidade do estabelecimento, por si só, releva esta combinação de 

cultura e culinária. 
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5.2 Qual a sua opinião sobre as ações de projetos voltados para 

atividade turística, no tocante à promoção da cultura local? 

A oferta está insatisfeita com as ações de projetos voltados para o turismo. 

Avaliam que apenas as belezas naturais de Porto de Galinhas recebem 

destaque nas ações de promoção da praia. Ainda acrescentam que a infra-

estrutura para receber os turistas é precária, causando na má impressão dos 

mesmos em relação aos serviços. É perceptível como os gestores se sentem 

abandonados pelo Governo e pelo Município. Alegam que empregam muitos 

funcionários e são esquecidos nas ações governamentais. Na contra-mão 

deste sentimento, 33% dos entrevistados avaliam como boa ou regular a 

maneira como está sendo tratada a questão do turismo e dos serviços 

gastronômicos, pelas esferas estaduais e municipais. Citam, principalmente, os 

festivais gastronômicos que têm entrado para o calendário anual, como os 

principais investimentos. 

6. PREÇO 

6.1 Há algum tipo de preço especial para quem mora em Porto de 

Galinhas? 

A oferta está dividida em relação aos descontos para os nativos de Porto de 

Galinhas. Metade afirma conceder descontos, que variam de 15 – 30%. Dentre 

estes, alguns beneficiam apenas os lojistas da região, ou seja, aqueles 

habitantes que não possuem comércio, ficam fora do desconto. A outra metade 

alega que trabalha para os turistas e, por isso, não faz diferença conceder 

descontos para aqueles que não se enquadram neste perfil. 

Eixo 2 - Identificar as condições higiênico-sanitárias da oferta de comida 

típica local. 

2. RDC Nº 216 

2.1 Explique-me como você avalia a RDC nº 216. 

Considerando que todos os entrevistados estavam devidamente licenciados 

(pela ANVISA, Município e Bombeiros) e que para conseguir o licenciamento 

da ANVISA é necessário adequar-se à RDC nº 216, apenas 33% estava apto 

em avaliar tal resolução. Os demais afirmavam desconhecer a resolução e não 
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estavam habilitados, então, para fazer tal avaliação. Dentre a minoria que 

conhecia, grande parte afirmou ser muito importante o que está descrito na 

RDC nº 216, com todos os detalhes. No entanto, metade destes gestores 

afirma concordar plenamente com todas as especificações da resolução e a 

outra metade, apesar de considerá-la de suma importância, por tratar de 

aspectos ligados à segurança do alimento, avaliam que há detalhes 

excessivos, que poderiam ser desconsiderados. 

3. MÃO DE OBRA 

3.1 Como você costuma contratar seu funcionário? 

A contratação pelos gestores se dá de forma bastante semelhante entre os 

entrevistados. Solicitam experiência do profissional, preferência que tenham 

residência fixa em Porto de Galinhas e costumam realizar testes com os 

pretendentes ao cargo. Destaca-se para os 25% dos gestores que exigem o 

curso de Manipulador de Alimentos como condição para contratação. Os que 

não fazem esta exigência afirmam que, pelo fato de apenas contratarem 

funcionários com experiência, presume-se que estes já tenham o curso no 

currículo. Outros afirmam que, se o trabalhador se adapte ao emprego, 

custeará tal curso, caso o indivíduo não o possua. 

3.2 Você costuma capacitar seus funcionários com cursos sobre 

manipulação dos alimentos? Se sim, costuma certificá-los? 

A grande maioria dos entrevistados costuma investir em cursos para os 

funcionários, relacionados à manipulação dos funcionários. Porém, não 

comprovaram tal informação, pois não costumam reter a cópia dos certificados, 

como determina a RDC nº 216.  Dois dos entrevistados, trabalham com a 

consultoria de nutricionista, duas vezes por semana, que trabalha diretamente 

com os manipuladores dos alimentos. 

4. INSUMOS 

4.1 Quais procedimentos de higienização dos insumos? 

A quase totalidade dos entrevistados procede com os métodos de higienização 

dos insumos conforme determina a RDC nº 216, utilizando a solução clorada 

para os horti-fruti granjeiro. Dois dos entrevistados utiliza apenas água ou água 
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sanitária como método de higiene. Um gestor informou desconhecer os 

procedimentos e não autorizou a visita na área da limpeza dos insumos. 

4.2 Como você armazena os insumos? 

Todos os entrevistados possuem freezers específicos para armazenamento 

das diferentes proteínas e separam o alimento cru daquele que já sofreu 

cocção. Também dispõem de dispensas, onde armazenam os secos e cereais. 

Os alimentos são etiquetados com especificação do produto, data de 

fabricação e validade. Foi possível detectar problemas em dois SA’s: em um 

deles os materiais de limpeza são guardados juntos aos secos e cereais. No 

outro, a cozinha e a área de armazenagem dos produtos fica em outro local, 

distante do restaurante. O que pode potencializa os riscos de contaminação 

cruzada em ambos os casos. Em visita às áreas, detectou-se que todas 

possuem proteção contra pragas. porém, todos os entrevistados, costumam 

armazenar os insumos em caixotes de papelão, o que facilita a proliferação 

destas pragas. 

4.3 Como funciona o seu esquema de recebimento de insumos? 

Você separa por dias específicos, área de recebimento de 

material? 

Nem todos os entrevistados costumam ter dias específicos para o recebimento 

de insumos. Alegam que adquirem produtos todos os dias, por isso não há 

motivos para haver esta especificação. Entretanto, a maioria costuma separar 

dias e horários específicos para o recebimento de materiais. Dentre todos os 

entrevistados, 25% não possui local próprio para atendimento dos 

fornecedores, ou seja, as entregas são efetuadas pela mesma entrada dos 

clientes, inclusive em horários que os clientes estão realizando refeições. Fator 

que potencializa os riscos de contaminação cruzada. Dentre aqueles que 

possuem a área reservada 12,5% ou um SA não detém de pia para a pré-

lavagem dos insumos que chegam dos fornecedores. 
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4.4 O que você costuma fazer com os insumos perto da data de 

vencimento? 

Uma pequena parte dos entrevistados, 16%, afirma nunca ter ocorrido isto, 

porque o estoque é mínimo. Os demais costumam descartar, em sua maioria, 

ou preparar refeições para os funcionários com estes insumos, fazer 

promoções que utilizem tais matérias-prima ou, ainda, doar os alimentos. 

4.5 O que você faz com as sobras dos alimentos? 

A grande maioria, 83%, descartam as sobras. Apenas dois gestores afirmaram 

voltar os alimentos para a geladeira, para serem utilizados no outro dia, ou até 

que se finde. 

5. DETERMINAÇÕES TÉCNICAS 

5.1  De quanto em quanto tempo você costuma limpar a sua caixa 

d’água? 

Nenhum dos entrevistados afirmou realizar a limpeza fora do que determina a 

RDC nº 216. Porém, nenhum deles pode comprovar através de laudos da água 

ou qualquer outro documento que demonstrasse a limpeza da caixa d’água. No 

entanto, todos afirmaram que cozinhavam apenas com água mineral. 

5.2 Você costuma separar amostras dos alimentos preparados? Por 

quanto tempo? 

Apenas 8,3% dos entrevistados, o que equivale a um SA, costuma separar a 

amostra do alimento preparado, armazenando em freezer por, em média, 15 

dias, acima do determinado pela RDC nº 216, que estabelece que seja por 48 

horas, no mínimo. Os demais não costumam realizar este processo, por 

afirmarem que dá muito trabalho ou que, como o restaurante é a la carte, a 

quantidade preparada é exata para a que vai ao prato do cliente.  
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Resumo das respostas dos turistas: 

Caracterizar as expectativas do turista face à oferta de comida típica local 

1 CONHECIMENTOS GERAIS 

1.1 Quais itens da culinária pernambucana você conhece? 

Apenas 8,5% dos turistas entrevistados não conheciam algum item da culinária 

pernambucana. Dentre as respostas dos demais, os itens mais mencionados 

foram Macaxeira, Carne de Sol, Peixada Pernambucana, Buchada de Bode, 

Queijo Coalho e Tapioca. 

1.2 Como é a divulgação da culinária pernambucana no seu local de 

origem? 

De todos os turistas entrevistados, 23,4% disseram que é divulgado em seu 

local de origem a partir de feiras, como a Feira de São Cristóvão, no Rio de 

Janeiro, local onde a cultura pernambucana é divulgada. Alguns citaram que as 

agências de viagem costumam mencionar a cultura de Pernambuco, quando 

da venda de pacotes de viagem. Destaque para os turistas alemães que 

ouviram falar da culinária pernambucana, em especial da tapioca e galinha à 

cabidela, nas aulas de português, em seu país natal.  

1.3 O que você faria se tivesse algum problema relacionado à 

comida? 

A partir de respostas como ―não voltaria no local nem para reclamar, pois de 

nada adiantaria‖, 47% dos turistas afirmaram que se automedicariam ou 

procurariam farmácia e hospitais para se tratar. Dentre estes, um afirmou que, 

por estar em condição de turista, não reclamaria, no entanto se estivesse na 

sua cidade de origem, agiria de forma inversa. Em contrapartida, os 53% 

restantes, fariam algum tipo de reclamação, ou voltariam no serviço de 

alimentação (SA) para reclamar ou fariam denúncias à vigilância sanitária do 

local. Um casal de turistas afirmou que, além de fazer a denúncia, ainda 

relataria a experiência em sites da internet que reúne informações sobre locais 

turísticos.  
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1.4 Você costuma fazer um check-list da sua saúde antes de viajar? 

Se sim, qual (ais)? 

Dentre os entrevistados, 29,78% costumam fazer check-ups da saúde antes de 

viajar. Costumam visitar o médico e solicitar exames como o hemograma, onde 

reúne o resultado das principais taxas que podem comprometer a saúde 

(exemplo: glicose, HDL, triglicerídeos, etc.) Os demais não costumam realizar 

este tipo de procedimento, alegando que não é necessário ou que não faz, mas 

deveria fazer. 

2 EXPECTATIVA 

2.1 Tem interesse em experimentar os sabores da culinária 

pernambucana?  

S ou N 

Todos os entrevistados responderam ter interessem em experimentar os 

sabores da culinária pernambucana. 

2.2 O que acha dos serviços de alimentação de Porto de Galinhas 

em relação à oferta da culinária pernambucana? 

A maioria (53%) se mostra insatisfeito com a oferta da culinária pernambucana, 

considerando-a regular ou ruim. Reclamam que em Porto de Galinhas é muito 

comum encontrar lanchonetes, pizzarias e churrascarias. Destacam que este 

tipo de oferta, na maioria das vezes, já existe em seus locais de origem e que 

não encontram muita novidade em relação à culinária. Demonstram o desejo 

em experimentar os sabores regionais, mas estão decepcionados com a baixa 

oferta. Alguns dos entrevistados reclama também dos preços, alegando que 

são muito altos. Os demais (47%) avaliam que a oferta de culinária 

pernambucana está boa e é fácil de encontrar em Porto de Galinhas. 

2.3 Tem receio em relação a algum ingrediente ou forma de preparo 

de pratos da culinária pernambucana? 

A procura mostrou-se receosa em relação à culinária pernambucana. Apenas 

40% dos entrevistados não teriam restrições em experimentar qualquer tipo de 

prato da culinária pernambucana, independente dos ingredientes ou forma de 

preparo. Os 60% restantes demonstraram restrições em relação a alguns 

pratos, principalmente em relação ao sururu, sarapatel, galinha à cabidela e, o 
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mais citado dentre todos, a buchada de bode. Destacaram o uso de sangue 

como intolerável ao paladar e experimentar o ―bucho‖ do bode um item de 

muita estranheza. Muitos dos entrevistados foram enfáticos em responder que 

―não como dos barraqueiros da praia da forma alguma‖, mesmo que não 

detivessem de restrições em relação à culinária pernambucana. 

 

3 FEED BACK 

3.1 Já consumiu em algum serviço de alimentação daqui de Porto 

de Galinhas?  

S ou N. 

Nem todos os entrevistados haviam consumido em algum SA que oferecesse 

culinária regional. Dentre os entrevistados, 83%, ou trinta e nove, responderam 

afirmativamente a esta pergunta. 

3.2 O que você achou do serviço dos funcionários? Estavam 

qualificados a responderem sobre aspectos inerentes à culinária 

pernambucana? 

A maioria dos trinta e nove turistas que haviam freqüentado algum SA que 

oferta culinária regional estavam satisfeito com o serviço oferecido. Um total de 

20, 51% disseram que não foram bem atendidos, destacando que os 

funcionários eram desqualificados em responder às dúvidas. Os 79, 49% 

restantes, disseram ter sido muito bem atendidos, com serviço classificado 

como muito bom. No entanto, dentre estes, alguns afirmaram que, apesar do 

bom atendimento, os garçons eram pouco preparados, demonstrando pouco 

conhecimento acerca dos itens do cardápio. 

3.3 Qual a sua impressão sobre os aspectos higiênico-sanitários 

(limpeza, aspecto etc) do local? 

25,64% dos entrevistados avaliaram a limpeza do SA como regular ou ruim. 

Citaram desde a limpeza dos talheres, banheiros, até a vestimenta dos 

funcionários. Detectaram que cabelos soltos ou sem a toca para protegê-los e 

o uso de adorno. Os 74,36% restantes avaliaram como boa ou ótima as 

condições higiênico-sanitárias dos SA que freqüentaram. Dentre estes, 
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destaca-se duas opiniões de que no local onde se alimentou havia pouca 

ventilação, o que tornava um lugar desagradável para realizar refeições, 

sobretudo regional, que avaliou como pesada.  

3.4 Qual (ais) item (ens) do cardápio julgou mais exótico ao seu 

paladar? 

Os turistas, em sua grande maioria, elegeram a Buchada de Bode como o 

prato mais exótico. Ainda surgiram itens como: preparo de pratos à base de 

macaxeira e de coco; a grande diversidade de caldinhos; os pirões; o uso de 

sangue nas preparações e os miúdos de animais como bode e galinha. 
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ANEXO 03  

RDC Nº 216 
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