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RESUMO 

Duprat MFLB. Impactos da promoção de alimentos tradicionais como 
produto turístico gastronômico: estudo da cadeia produtiva da matéria-prima 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

O desenvolvimento do turismo gastronômico é baseado na promoção de 

alimentos tradicionais locais que estimulam a economia regional. Entretanto 

o fluxo turístico e sua sazonalidade podem impactar a cadeia produtiva 

destes alimentos, tanto por questões ambientais como por variações de 

demanda, gerando riscos à saúde pública. As principais regiões turísticas de 

Santa Catarina representam um exemplo típico desta perversa associação, 

com sérias consequências sociais e econômicas. Os viajantes são 

especialmente vulneráveis por não terem conhecimento das práticas de 

beneficiamento de alimentos tradicionais destas localidades que são 

comumente ingeridos crus, como os moluscos bivalves. A presente pesquisa 

estuda a cadeia produtiva destes insumos, analisando o impacto à saúde 

pública e à economia local de promoção de um alimento como produto 

turístico gastronômico, visando apresentar um modelo para avaliação e 

proposição de pratos típicos de regiões turísticas. Para isso avaliou-se a 

malacocultura nos principais destinos turísticos de Santa Catarina entre 

2014 e 2018 e as possíveis intercorrências para saúde pública e para 

economia local da promoção de moluscos bivalves como produto turístico 

gastronômico, através de pesquisa digital e pesquisa em bases de dados de 

produção e dados sanitários. Estes foram confrontados com surtos 

confirmados de doenças de transmissão hídrica e alimentar na região, 

usando para comparação dados brasileiros, do Chile, maior produtor de 

moluscos bivalves do continente americano e da Argentina, principal emissor 

internacional de turistas para Santa Catarina. A maior parte da produção 

local de moluscos bivalves (~70%) provém de pequenas produções 

familiares e não é beneficiada de acordo com os padrões instituídos pelo 



 

 

Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves. 

Entre 2014 e 2018, cerca de 48% das amostras de bivalves de Santa 

Catarina estavam acima do limite microbiológico regulatório para o consumo 

de moluscos crus e com contaminantes graves em todos os anos do período 

estudado. A associação destas informações com a ocorrência de surtos de 

doenças de transmissão alimentar e os problemas relacionados à produção 

excessiva, expôs os fundamentos a serem considerados e permitiu o 

desenvolvimento de um modelo para avaliação e proposição de pratos 

típicos de regiões turísticas, que envolvam a produção local de matéria-

prima. Este modelo e a visão crítica do impacto do turismo sobre a produção 

de insumos regionais e sua qualidade sanitária pode contribuir com a 

proposição de produtos turísticos gastronômicos com controle de riscos à 

saúde pública, favorecendo o desenvolvimento do turismo e economia 

locais. 

Descritores: Bivalves; Segurança sanitária; Saúde pública; Saúde do 

viajante; Turismo; Doenças transmitidas por alimentos. 

 

 

 
 



ABSTRACT 

Duprat MFLB. Impacts of the promotion of traditional food as a gastronomic 
tourism product: A study of supply chain [thesis]. “São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

The development of gastronomic tourism is based on the promotion of 

traditional local food that stimulate the regional economy. However, the 

tourist flow and its seasonality can impact the production chain of these food, 

both for environmental reasons and for variations in demand, generating 

risks to public health. The main tourist regions of Santa Catarina represent a 

typical example of this perverse association, with serious social and 

economic consequences. Travelers are especially vulnerable, as they are 

unaware of traditional food processing practices in these locations, that are 

commonly eaten raw, such as bivalve mollusc. This research studies the 

supply chain of these inputs, analyzing its impact on public health and on the 

local economy of promoting food as a gastronomic tourist product, aiming to 

present a model for the evaluation and proposition of typical dishes from 

tourist regions. For this, malacoculture was evaluated in the main tourist 

destinations in Santa Catarina between 2014 and 2018 and the possible 

intercurrence for public health and for the local economy of the promotion of 

bivalve mollusc as a gastronomic tourist product, through digital research and 

also through production database and health data research. These were 

confronted with confirmed outbreaks of waterborne and foodborne diseases 

in the region, comparing Brazilian data, with data from Chile, the largest 

producer of bivalve mollusc in the American continent and also from 

Argentina, the main international emitter of tourists to Santa Catarina. Most of 

the local production of bivalve mollusc (~ 70%) comes from small family 

productions and does not benefit according to the standards established by 

PNCMB, the National Program for Hygienic-Sanitary Control of Bivalve 

Mollusc. Between 2014 and 2018, about 48% of the bivalve samples from 



 

 

Santa Catarina were above the regulatory microbiological limit for the 

consumption of raw mollusks and with serious contaminants throughout the 

studied period. The association of this information with the occurrence of 

foodborne disease outbreaks and the problems related to excessive 

production, exposed the fundamentals to be considered and allowed the 

development of a model for the evaluation and proposition of typical dishes 

from tourist regions, which involve the local production of raw material. This 

model and the critical view of the impact of tourism on the production of 

regional inputs and their health quality can contribute to the proposition of 

gastronomic tourism products with public health, favoring the development of 

local tourism and economy. 

Descriptors: Bivalvia; Health safety; Public health; Travelers' health; Tourism; 

Foodborne illness. 
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INTRODUÇÃO - 2 

Os alimentos tradicionais locais são importantes atrativos turísticos 

por seu potencial como impulsionadores da economia local, sendo 

amplamente procurados por viajantes, induzindo um aumento do valor 

agregado aos insumos mas também um risco potencial para a saúde destes 

turistas caso o processo de produção não seja amparado por medidas 

preventivas de higiene e segurança sanitária. 

Gastos associados à alimentação representam mais de um terço do 

valor total dispendido com o turismo1,2 e a satisfação das necessidades 

alimentares do viajante superam questões biológicas, incluindo também ao 

consumo de especialidades alimentares que sejam vinculadas à cultura e 

geografia da comunidade visitada. Os alimentos tradicionais são derivados 

da oferta de matéria-prima local e seu consumo pode representar um risco à 

saúde de consumidores eventuais, resultando num dos principais problemas 

que acometem os viajantes. Cerca de 15% destes relatam ao menos um 

episódio de diarreia em cada viagem3. 

O turismo gastronômico representa uma importante fonte de recursos 

e agrega valor ao alimento tradicional local pela demanda de produção 

gerada, que por sua vez é sazonal. Esta sazonalidade acarreta ociosidade 

da cadeia produtiva, caso esta seja suficientemente desenvolvida para suprir 

a demanda de temporada, criando a necessidade de distribuição da 
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produção excedente fora do período turístico, geralmente com menor valor 

agregado. Este quadro pode também ocasionar problemas para os 

investimentos necessários à implantação e manutenção de estruturas 

sanitárias adequadas para produção. 

A sazonalidade da demanda e da lucratividade da matéria-prima pode levar 

a vários problemas como o risco sanitário aumentado, esgotamento ambiental e o 

aumento de gastos públicos por políticas assistenciais aos produtores. 

Estudamos esta situação em um polo turístico brasileiro 

(Florianópolis) onde um alimento tradicional (ostra) obtido inicialmente de 

forma extrativista teve seu valor agregado estimulado pelo turismo, o que 

impulsionou uma produção intensiva, que por sua vez gerou um problema 

sanitário, afetando a produção. 

O consumo de alimentos contaminados por problemas da cadeia 

produtiva é relacionado à diarreia do viajante, principal queixa de saúde 

entre turistas internacionais e outras doenças de transmissão hídrica e 

alimentar. 

Diante destes fenômenos e pela preocupação com o desenvolvimento 

regional, decidimos analisar esta complexa rede de produção de alimentos e 

sua segurança sanitária visando construir modelos que permitam aos 

gestores do turismo avaliar criticamente as consequências sanitárias e 

econômicas da promoção de um tipo de um alimento tradicional. Este 

capítulo apresenta dados e conceitos necessários para a análise proposta. 
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1.1 Atividade econômica e turística em Santa Catarina 

O estado de Santa Catarina possui economia diversificada com 

destaque para o setor agropecuário na região oeste, a indústria na região 

norte e o setor pesqueiro e de aquicultura no litoral2. Também é um dos 

principais destinos turísticos do Brasil, atividade que movimenta ~R$14 

bilhões/ano, e representa ~12,5% do produto interno bruto estadual1,4. 

O estado possui 12 regiões turísticas, compostas por 251 municípios, 

sendo Balneário Camboriú e Bombinhas (região turística “Costa verde e 

mar”), além da capital do estado, Florianópolis (região turística “Grande 

Florianópolis”) classificados pelo Ministério do Turismo como categoria A, 

pelo considerável fluxo de viajantes e concomitante infraestrutura para 

suporte4,5. 

O aumento populacional nestas cidades ocorre entre os meses de 

dezembro e janeiro (temporada de verão) em virtude do fenômeno de 

viagens para estas localidades, que em 2018 aumentou o faturamento do 

comércio local ~34% se comparado aos outros meses do ano e ~6% a 

contratação de mão de obra (Gráfico 1)6. Entre os meses de dezembro a 

fevereiro de 2018, o estado recebeu ~2,5 milhões de turistas, que 

movimentaram cerca de 7 bilhões de reais em serviços diretos (hotéis, 

atrativos turísticos, bares e restaurantes) e 735 milhões em impostos 

municipais, estaduais e federais7. 
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Gráfico 1 - Indicadores de aceleração econômica na temporada de 
verão em cidades litorâneas de Santa Catarina6 

 

O setor de alimentação se destaca por constituir uma das principais 

despesas associadas a uma viagem8. Em Santa Catarina, entre 2013 e 

2018, a média de gastos do viajante relativos à alimentação foi de 23% do 

total dispendido (Gráfico 2), sendo este o único serviço utilizado por todos os 

visitantes independente do destino visitado6. 
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Gráfico 2 - Distribuição do percentual de gastos do viajante por tipo de 
serviço entre 2013 e 20186 

 

A alimentação é uma atividade essencial indispensável ao turista, 

sendo também caracterizada como atrativo turístico de inúmeros 

destinos9,10. 

Em todo mundo observa-se um aumento expressivo na demanda e 

apreciação de alimentos tradicionais ou locais, o que pode ser observado no 

Brasil, visto o aumento de solicitações e de indicações de procedência para 

produtos alimentícios observada nos últimos 5 anos (Gráfico 3)11,12, 

aumentando o risco potencial para o consumo de alimentos muitas vezes 

explorados e obtidos sem as devidas políticas e normas de higiene e 

segurança. 
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Gráfico 3 - Número de pedidos de indicação de procedência para 
produtos alimentícios entre 2013 e agosto de 201912 

 

1.2 Alimentos tradicionais locais 

O alimento pode ser considerado tradicional quando associado a um 

local, região ou país, por seu método de produção ou características 

sensoriais13, sendo uma referência de credibilidade e utilizado por 

produtores como atributo de qualidade14. 

No entanto, as tradições podem ser criadas ou “inventadas” por 

conveniência do estado ou de organizações, com funções políticas, sociais e 

econômicas15, sendo uma importante fonte de renda e até de 

desenvolvimento regional por meio da atividade de turismo gastronômico10. 

Esse é o caso dos moluscos bivalves, principalmente a ostra, em 

Florianópolis, que atualmente é percebida como identitária da região, depois 

de anos de promoção e estímulo do cultivo por parte do poder público16. 

Existem indícios que comprovam o consumo de mariscos e ostras pelos 

povos sambaquianos que habitaram o litoral catarinense, porém as espécies 
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nativas coletadas e consumidas outrora não são as produzidas e 

comercializadas atualmente17. 

A principal espécie cultivada no litoral de Santa Catarina (Crassostrea 

gigas) teve suas sementes, de origem Japonesa, importadas do Chile e seu 

cultivo iniciado na década de 1980. No litoral de Santa Catarina a aquicultura 

ainda é uma importante atividade econômica, sendo o estado líder nacional 

no cultivo de moluscos18-20. Suas principais regiões turísticas, Grande 

Florianópolis e Costa verde mar, compreendem ~19% e ~13% da 

malacocultura* estadual, respectivamente18-21. 

A produção de ostras nestas regiões pode ser ainda mais valorizada e 

estimulada a partir de sua identificação de características exclusivas e 

indicação de procedência22,23. 

Ostras cultivadas em diferentes localidades possuem atributos 

sensoriais relativos a odor e sabor significativamente diferentes24. Neste 

sentido, desde 2015, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina (EPAGRI) realiza pesquisas para obtenção da 

Indicação de Procedência das ostras de Florianópolis25. A certificação 

poderia contribuir com o desenvolvimento e modernização da maricultura† 

em Santa Catarina. 

 

 

 
* Atividade de produção de moluscos. 
† Cultivo de organismos aquáticos marinhos. 
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1.3 Aquicultura em Santa Catarina 

A produção aquícola mundial atingiu 110,2 milhões de toneladas no 

ano de 2016, correspondendo a US$243,5 bilhões. Do volume de pescados 

produzidos, cerca de 15,5% foi relacionado à moluscos produzidos por 

aquicultura26. 

A aquicultura Brasileira é baseada principalmente na piscicultura 

continental‡ sendo seu potencial para a maricultura praticamente 

inexplorado e restrito aos moluscos e camarões27,28. Ressalta-se que estes 

produtos são caracterizados como fonte proteica de elevada digestibilidade e 

alto valor biológico, além de serem fontes de vitamina B12, ácidos graxos 

ômega-3, colina, ferro, selênio e zinco, o que os classifica como alimentos 

saudáveis, com grande importância nutricional29. 

O auge da carcinicultura do estado de Santa Catarina ocorreu em 

2004, quando 107 fazendas obtiveram uma produção anual de 4,1 mil 

toneladas. 

No entanto, no ano de 2005, os camarões cultivados em cativeiro, 

devido às condições de manejo e os métodos utilizados para a sua 

reprodução em larga escala em virtude de necessidade de abastecer o 

mercado, desenvolveram enfermidades virais, dentre as quais a doença da 

mancha-branca, causada pelo vírus da síndrome da mancha-branca (WSSV 

- White Spot Syndrome Virus), sendo de alta letalidade, o que dizimou as 

fazendas produtoras de camarão em 3 meses desde a primeira detecção30. 

 
‡ Criação de peixes de água doce. 
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Os camarões, comumente associados à cultura alimentar de 

Florianópolis, são cultivados atualmente em apenas 10 produtores no 

estado, apesar do aumento de ~40,7% na produção entre 2016 e 201731,32. 

O mercado catarinense é abastecido com a importação de outras 

regiões brasileiras (Nordeste), e até de outros países como China, Equador 

e México, apresentando assim altos riscos em virtude de sua sensível 

perecibilidade33,34, aumento nos custos de importação e a necessidade de 

rígidos controles sanitários resultando na ausência de oferta de pratos 

tradicionais em restaurantes de Florianópolis, como a sequência de 

camarões31. 

A maricultura foi introduzida em Santa Catarina como estratégia para 

complemento de renda de pescadores artesanais, envolvendo 

principalmente a produção de ostras não nativas (Crassostrea gigas) e 

mexilhões nativos (Perna perna)35,36. 

As ostras nativas (Crassostrea brasiliana), apesar de adaptadas à 

temperatura mais altas, possuem menor índice de fecundação e maior 

tempo para seu desenvolvimento, sendo menos rentáveis que as espécies 

não nativas37,38. 

Entre 2004 e 2008 foram criados os Planos Locais de 

Desenvolvimento da Maricultura (PLDM) para 15 municípios, que instituíram 

a demarcação de áreas aquícolas, a cessão destes espaços por meio de 

licitações, a regularização de inúmeros produtores e a ampliação das áreas 

de produção em Santa Catarina em ~110% entre 2004 e 201439. As cessões 

de áreas aquícolas são autorizadas após aprovação do Ministério da 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Agência Nacional de 

Águas, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis e da Marinha do Brasil e os Contratos de Cessão de Uso podem 

ser onerosos ou não, de acordo com padrões sócio econômicos dos 

beneficiários40. 

A regularização e estímulo para a produção de moluscos 

(malacocultura) pelo governo de Santa Catarina e o município de 

Florianópolis é acompanhada pela divulgação e associação destes produtos 

à cultura regional, como a criação da festa nacional da ostra 

(FENAOSTRA)41. 

O Estado de Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de moluscos 

(~97,9% do mercado), envolvendo 552 produtores em 12 municípios 

costeiros e gerando ~1.900 empregos diretos20,32. 

A produção de moluscos em 2017 foi de 13.567 toneladas (81,5% 

mexilhão, 18,4% ostras não nativas (Crassostrea gigas) e 0,1% vieiras). No 

entanto, nos últimos 5 anos, a produção de moluscos diminuiu (~42,3%), 

incidindo no número de empregos diretos (Gráfico 4)20. 
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Gráfico 4 - Produção de moluscos por maricultura em Santa Catarina 
(Toneladas)20 

 

A proliferação de algas nocivas nos locais de cultivo tem como 

consequência a redução na qualidade dos moluscos e restrição para a sua 

comercialização42, visto que a contaminação de moluscos por biotoxinas 

oriundas de algumas espécies de algas, torna proibitivo seu consumo em 

virtude de risco de intoxicação alimentar43. 

A valorização e estímulo do consumo destes produtos localmente, por 

meio de sua promoção como produtos alimentares tradicionais locais pode 

contribuir para o desenvolvimento do turismo gastronômico na região e 

consequentemente da economia44,45, no entanto, é necessário garantir a 

qualidade higiênico sanitária do produto ofertado. 

Muitas localidades buscam obter a certificação de origem para seus 

produtos locais, por representar um selo de qualidade e diferenciação, que 

resulta em aumento de valor financeiro direto em sua comercialização46. No 

entanto há um fator contraditório em relação a estas certificações, pois alguns 
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casos envolvem técnicas ou processos que ignoram aspectos nutricionais e 

sanitários, com pouco controle ou supervisão para a sua obtenção, como no 

cultivo de moluscos47,48, representando um risco real de saúde pública pois 

produtos artesanais contaminados podem ser distribuídos em todo o território 

brasileiro para consumo, principalmente por viajantes, como preconiza a 

recente certificação de produto artesanal autentico no Brasil – O Selo Arte49. 

1.4 Segurança sanitária na produção e consumo de moluscos 

Moluscos bivalves como ostras, mexilhões, vieiras e berbigões são 

organismos filtradores que podem acumular toxinas patogênicas e 

microrganismos, oferecendo risco à saúde se consumidos crus ou mal 

cozidos50-53. 

A segurança sanitária alimentar destes produtos perpassa esta questão, 

sendo construída como uma relação aceitável dos riscos, e potencialmente 

como evitá-los, além de demonstrar os benefícios para o consumo de 

determinados alimentos, com vistas à proteção e promoção da saúde54. 

Compreende-se que o risco de consumo de moluscos bivalves é 

elevado, principalmente em locais com baixos índices de saneamento 

básico, condição da maioria das regiões litorâneas produtoras no Brasil. 

Na região turística “Costa verde mar” apenas 30,5% da população 

tem acesso ao tratamento de esgoto, sendo ~59% destinados às fossas 

sépticas e ~10% sem tratamento algum. Na região “Grande Florianópolis” 

~31% do esgoto é tratado, ~59% despejado em fossas e ~10% ficam sem 

tratamento algum55. 
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Por se tratarem de regiões turísticas, há elevação considerável na 

população flutuante na localidade no período de alta temporada, sendo 

detectado aumento de ~23% na geração de resíduos sólidos entre os meses 

de dezembro a março de 2009 na cidade de Florianópolis (Gráfico 5)56, um 

indicativo para o risco de contaminação das áreas de cultivo de moluscos 

bivalves, devido ao deficitário sistema de coleta e tratamento de esgotos20,57. 

Gráfico 5 - Evolução da produção de resíduos sólidos no ano de 2009 
em Florianópolis, SC56 

 

O cultivo em ambientes contaminados pode concentrar vários agentes 

patogénicos humanos transmitidos por via fecal-oral, incluindo bactérias, 

vírus (Norovirus, Hepatite A (HAV) e toxinas nos moluscos bivalves58,59. 

A ingestão de água ou alimentos contaminados por agentes infecciosos, 

tendo  diarreia como manifestação principal, afeta ~10% dos viajantes tanto em 

países desenvolvidos, quanto em nações emergentes como o Brasil60. 

O período de manifestação pode ser de dois a três dias, com 

desconforto ou impedimento para a realização de atividades, podendo 
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evoluir para quadro de desidratação, principalmente em grupos vulneráveis 

como crianças, idosos e portadores de doenças crônicas, resultando 

também na diminuição da duração da viagem61-64. 

Por este motivo, os alimentos regionais e locais, que podem ser 

produzidos ou manipulados de forma inadequada em destinos turísticos, 

representam um risco potencial de saúde pública em vista das doenças que 

podem ocasionar em viajantes65. 

A deficiência na fiscalização da produção e comercialização dos 

alimentos66,67 potencializa este problema, especialmente em moluscos 

bivalves, cujos riscos para consumo são aumentados de acordo com os 

padrões da água de cultivo, condições ambientais e geográficas. 

Desta forma é necessário monitoramento da produção e fiscalização 

do beneficiamento, fato este preocupante se constatarmos que ~85% da 

produção de mexilhão e ~50% da produção de ostras em Santa Catarina, 

não são processadas por unidades inspecionadas e certificadas pelos 

Serviços de Inspeção oficiais68,69. 

Um adequado programa de monitoramento de moluscos bivalves 

consiste na avaliação de patógenos bacterianos entéricos, patógenos virais 

entéricos, patógenos bacterianos de ocorrência natural, biotoxinas e 

contaminantes químicos em amostras de moluscos coletadas70,71. 
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1.5 Regulamentação da produção, coleta e distribuição de moluscos 

O Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos 

Bivalves (PNCMB) define os requisitos mínimos de qualidade para os moluscos 

bivalves marinhos destinados ao consumo humano no Brasil (Quadro 1), sendo 

as amostras classificadas como “liberadas”, quando destinadas vivas ao 

consumo humano sem a necessidade de depuração ou qualquer outro 

tratamento e as amostras “liberadas sob condição”, quando há obrigatoriedade 

de depuração, processamento térmico ou remoção de vísceras e gônadas 

conforme a espécie processada. São ainda consideradas “suspensas” as áreas 

de extração cujas análises microbiológicas e de toxinas em moluscos 

ultrapassarem os limites determinados72. 

A depuração é um processo que se vale da capacidade filtradora dos 

moluscos bivalves para sua purificação. Consiste na manutenção dos moluscos 

em tanques com água do mar limpa pelo tempo suficiente para esvaziamento 

de seus tratos digestórios, reduzindo a concentração de microrganismos e 

metais73,74. Para que este processo ocorra de forma satisfatória é necessário 

que os tanques sejam abastecidos com água limpa, por meio da utilização de 

agentes sanificantes como cloro, luz ultravioleta ou ozônio75,76. 

A depuração tem sido utilizada em vários países como etapa de 

purificação de patógenos bacterianos, sendo sua eficácia associada ao nível 

de contaminação da área de coleta, da temperatura da água dos tanques e 

do tempo de processamento77. O tempo de depuração varia de acordo com 

os regulamentos de cada país, podendo durar horas ou dias. Moluscos 

coletados em áreas com alto nível de contaminação não tem sua carga de 
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coliformes termotolerantes reduzida a níveis aceitáveis em um intervalo de 

24 horas, sendo necessário um tratamento mais longo78,79. No entanto, este 

processo também não é eficaz para garantir a segurança virológica de 

moluscos e aumenta o tempo e custo de processamento80. 

Nos Estados Unidos (EUA) e na União Europeia (UE), principais 

mercados mundiais de consumo de moluscos bivalves81, as diretrizes e os 

parâmetros de qualidade sanitária de moluscos bivalves são divergentes, sendo 

a principal diferença relacionada à classificação das áreas de produção e 

extração. Além da nomenclatura distinta, as exigências quanto a frequência e 

formas de amostragem para classificação de uma área de produção também 

são diferentes82,83, não havendo um consenso que permita o atendimento 

simultâneo destes mercados em termos de exportação. 

Estabelecem ainda, diretrizes para demarcação de áreas aquícolas e 

pontos de coleta de amostras para análises microbiológicas baseadas em 

estudos sobre potenciais fontes de poluição, condições climáticas, ocupação 

sazonal do território. A partir destes estudos, periodicamente atualizados, é 

definida a frequência de amostragem e análise de cada área aquícola82,83. 

A Portaria nº 204 de 28 de junho de 2012 prevê que, no Brasil, se 

realize amostragem sistemática quinzenal dos pontos de coleta das áreas de 

monitoramento84. A legislação estadunidense prevê duas amostragens 

semanais em cada local para primeira classificação e plano de 

monitoramento de acordo com o estudo dos riscos associados a cada área 

de cultivo. O Chile, principal exportador de moluscos da américa latina, 

segue a classificação Europeia (Quadro 1). 



INTRODUÇÃO - 18 

 

Quadro 1 - Classificação das áreas de cultivo e critérios de 
monitoramento de moluscos bivalves no Brasil, EUA e 
UE82-84 

 Brasil EUA UE 

Classificação 

Liberada Aprovada Tipo A 

Liberada sob condição Condicionalmente 
aprovada Tipo B 

Suspensa 

Restrita Tipo C 

Condicionalmente 
restrita 

Proibida 
Proibida 

Critérios de 
monitoramento 

Análise de algas em 
água, ficotoxinas e 
E.coli em partes 
comestíveis 

Análise de e.coli, e 
ficotoxinas em água, 
Salmonella, Vibrio 
cholerae, Vibrio 
parahaemolyticus, 
Staphylococcus 
aureus, Listeria 
monocytogenes em 
partes comestíveis 

Análise de 
ficotoxinas, e.coli e 
teor de cádmio, 
chumbo e mercúrio 
em partes 
comestíveis e liquido 
intervalvar 

A classificação “liberada”, “aprovada” ou “tipo A” descrevem as áreas 

de cultivo mais limpas das quais os moluscos bivalves podem ser 

consumidos crus. No Brasil e na UE, utiliza-se como referência para esta 

categoria o padrão de contagem de E. coli menor que 230 NMP/100g de 

parte comestível85,86. Nos EUA a contagem de microrganismos pode ser feita 

em amostra de água, além de também permitir a classificação a partir da 

análise de coliforme total. As áreas “condicionalmente aprovadas” dos EUA 

são aquelas que atendem a estes padrões microbiológicos apenas em 

determinados períodos, quando é permitida a coleta para consumo sem 

cocção. No entanto, estas mesmas áreas passam por períodos com maior 

contagem de coliformes totais ou fecais, quando os moluscos podem ser 

coletados, porém devem passar por depuração ou serem realocados para 

áreas de produção de águas limpas (transposição)82. 



INTRODUÇÃO - 19 

 

A exigência de depuração é comum em todas as legislações para as 

áreas “Liberada Sob Condição”, “restrita”, “Condicionalmente restrita” e “tipo 

B”82-84. 

Grande parte dos maricultores catarinenses não realizam o processo 

de depuração e beneficiam sua produção em condições precárias, sem 

adequado controle higiênico-sanitário, o que aumenta ainda mais a 

possibilidade de contaminação60. 

A legislação europeia classifica algumas áreas como “tipo C”, cujos 

moluscos coletados devem passar por transposição por um período mínimo 

de 2 meses antes de serem destinados a consumo humano, além de 

abranger um maior número de análises, recomendando também a 

identificação de metais pesados (cádmio, chumbo e mercúrio) e ressaltando 

a necessidade do desenvolvimento de métodos de análise adequados para 

a identificação de vírus como Vibrio parahaemolyticus e Norovirus83,84,87,88. 

O processamento térmico, que permite reduzir a níveis seguros a 

contagem de microrganismos patogênicos, é citado como alternativa à 

depuração em todas as legislações analisadas, porém apenas a legislação 

europeia apresenta o tempo, a temperatura e a pressão adequados para 

garantia de um processamento eficaz81,82,84,87. 

O Chile, maior produtor e exportador de moluscos bivalves da américa 

latina35, utiliza a mesma classificação da União Europeia, que recomenda o controle 

mais rígido e análise de maior número de parâmetros. Assim, além das análises 

determinadas por lei no Brasil, também são detectados Salmonella, Vibrio 

parahaemolyticus, Norovirus (Quadro 2)89-91. 

 



INTRODUÇÃO - 20 

Quadro 2 - Requisitos mínimos para garantia da inocuidade e qualidade dos moluscos bivalves marinhos 
destinados ao consumo humano segundo as leis Brasileiras e Chilenas para exportação72,89 

 

País Classificação 
NMP para 

E.coli/100 g 
parte 

comestível 

Salmonella/25g 
de parte 

comestível 

Vibrio 
parahaemolyticus/g de 

parte comestível 

Norovírus/15 g 
hepatopâncreas de 

ostras 

Limite de biotoxinas/1kg parte comestível 

PSP DSP DSP ASP AZP (Azaspiracid 
Shellfish Poisoning) 

Brasil 

Liberada <230 - - - <0,8 mg 
(eq.STX) 

<0,16 mg 
(eq. AO) 

<1 mg 
(eq. YTX) 

<20 mg 
(DA) 

<0,16 mg 
(eq. AZA1) 

Liberada sob 
condição 

230≤ NMP 
≤46.000 - - - <0,8 mg 

(eq.STX) 
<0,16 mg 
(eq. AO) 

<1 mg 
(eq. YTX) 

<20 mg 
(DA) 

<0,16 mg 
(eq. AZA1) 

Suspensa >46.000 - - - ≥0,8 mg 
(eq.STX) 

≥0,16 mg 
(eq. AO) 

≥1 mg 
(eq. YTX) 

≥20 mg 
(DA) 

≥0,16 mg 
(eq. AZA1) 

Chile 
(UE) 

Tipo A <230 (80%) Ausência Ausência Ausência <0,8 mg 
(eq.STX) 

<0,16 mg 
(eq. AO) 

<1 mg 
(eq. YTX) 

<20 mg 
(DA) 

<0,16 mg 
(eq. AZA1) 

Tipo B ≤4600 (90%) 
≤46.000 (10%) - - - <0,8 mg 

(eq.STX) 
<0,16 mg 
(eq. AO) 

<1 mg 
(eq. YTX) 

<20 mg 
(DA) 

<0,16 mg 
(eq. AZA1) 

Tipo C ≤46.000 - - - <0,8 mg 
(eq.STX) 

<0,16 mg 
(eq. AO) 

<1 mg 
(eq. YTX) 

<20 mg 
(DA) 

<0,16 mg 
(eq. AZA1) 

Coleta proibida >46.000 - - - ≥0,8 mg 
(eq.STX) 

≥0,16 mg 
(eq. AO) 

≥1 mg 
(eq. YTX) 

≥20 mg 
(DA) 

≥0,16 mg 
(eq. AZA1) 
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Para exportação para União Europeia também são realizadas no 

Chile análises de metais pesados89,92. 

Quadro 3 - Limites de detecção de metais pesados em moluscos 
bivalves marinhos destinados ao consumo humano 
segundo legislação da União Europeia92,93 

Elemento Limite (mg/kg parte comestível) 
Mercúrio ≤0,50 

Chumbo ≤1,5 

Cádmio ≤1,0 

No Brasil não são realizadas análises de metais pesados. Além disso, 

estudos indicam que controles baseados na contagem de indicadores 

bacterianos (E. coli), assim como determinado pelo PNCMB, não garantem 

que os moluscos estejam isentos de contaminação viral94-96. 

A fiscalização do cumprimento da legislação Brasileira é de 

responsabilidade dos serviços de inspeção oficiais, municipal, estadual ou 

federal, de acordo com o mercado que se pretende atender. Em Santa Catarina, 

até recentemente, 50% dos municípios estudados não haviam implementado o 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o que ocorreu em 2017 (Florianópolis e 

Porto Belo), 2018 (São José), e 2019 (Balneário Camboriú)97-100. 

Anteriormente à implantação do serviço de inspeção municipal, a 

fiscalização da produção, de responsabilidade do MAPA, ficava a cargo do 

Serviço de Inspeção Estadual (SIE), realizado pela Companhia Integrada de 

desenvolvimento agrícola de Santa Catarina (CIDASC), para empresas cujo 

volume de produção supria o comercio intermunicipal catarinense ou Federal 

(Serviço de Inspeção Federal - SIF), apenas para as empresas que possuíam 
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alta produção, para comercialização em todo o território nacional72,101. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento brasileiro 

reconheceu em 2013 e 2019 respectivamente, a equivalência do SIE de 

Santa Catarina e do SIM de Florianópolis ao Sistema Brasileiro de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de 

Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA. Desta forma, os produtores 

certificados a âmbito estadual ou municipal também podem distribuir seus 

produtos à nível federal102,103. 

Os produtos de origem animal como pescados também são liberados ao 

comercio nacional quando produzidos de forma artesanal, através da 

identificação do selo “Arte”49. Este selo permite a comercialização interestadual 

de produtos alimentícios produzidos de forma artesanal, desde que submetidos 

à fiscalização e inspeção de órgãos de saúde pública estaduais, com natureza 

prioritariamente orientadora49. No entanto, a fiscalização da produção de 

moluscos bivalves em Santa Catarina não é de responsabilidade de órgãos de 

saúde pública, o que dificulta o alcance destes produtos ao selo “Arte”72. 

Diante da importância social e economica da maricultura para Santa 

Catarina e dos perigos de contaminação deste alimento que colocam em 

risco a saude publica, o presente estudo busca avaliar a segurança sanitária 

e os possíveis riscos à saúde pública associados ao consumo de moluscos 

bivalves e sua promoção como produto turístico gastronômico em cidades 

turísticas litorâneas de Santa Catarina, apresentando um modelo para 

avaliação e proposição de pratos típicos de regiões turísticas. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo para avaliação e proposição de pratos típicos 

de regiões turísticas, analisando o impacto à saúde pública e à economia da 

promoção de moluscos bivalves como produto turístico gastronômico. 

2.2 Objetivos específicos 

- Inventariar as produções de moluscos em Santa Catarina no período 

de 2014 a 2018. 

- Analisar o cumprimento da legislação brasileira de controle sanitário 

de moluscos bivalves. 

- Averiguar o reconhecimento de moluscos bivalves como produtos 

alimentícios tradicionais. 

- Identificar o fluxo turístico nas principais regiões turísticas de Santa 

Catarina entre 2014 e 2018. 

- Identificar a incidência de surtos de doenças de transmissão hídrica e 

alimentar e de doenças virológicas de transmissão fecal oral (hepatite 

A, norovirose e rotavirose) no mesmo período. 

- Analisar o impacto da promoção de moluscos como produto turístico 

gastronômico e de políticas de controle à saúde pública, ao 

desenvolvimento socioeconômico e ao turismo locais. 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo ecológico tendo 

início em março de 2017, após a aprovação pelo comitê de ética em 

pesquisa Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob parecer 

nº 1.954.117-CEP-FMUSP. 

A primeira etapa constitui-se do referencial teórico a partir da revisão 

sistemática no banco de dados SciELO, PubMed e Base Nacional de Saúde 

(BNS), submetidos aos seguintes descritores: alimento tradicional, alimento 

local, turismo em Santa Catarina, moluscos bivalves, ostras, segurança 

sanitária, doenças transmitidas por água e alimentos; e biotoxinas marinhas, 

entre fevereiro de 2017 e abril de 2019. 

Estudou-se as legislações Brasileira, Chilena, Europeia e 

Estadunidense quanto aos controles higiênicos e sanitários exigidos para o 

cultivo e comercialização de moluscos bivalves. 

Nesta etapa ainda, levantamos os dados econômicos do estado de 

Santa Catarina, relativos à malacocultura e ao turismo, escolhendo assim, a 

região geográfica objeto do presente estudo. 
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3.1 Áreas Aquícolas 

As áreas Aquícolas que compuseram a amostra estudada foram 

delimitadas através dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura 

(PLDM), em 15 municípios da costa catarinense. 

Os municípios que fazem parte deste estudo estão situados nas duas 

regiões turísticas de maior expressividade do estado, classificadas pelo 

Ministério do Turismo como categoria A (Costa verde mar e grande 

Florianópolis), e possuem áreas de cultivo de moluscos delimitadas pelo 

PLDM. Por estes critérios de inclusão os municípios estudados foram: 

Balneário Camboriú, Bombinhas, Penha e Porto Belo, localizados na região 

turística “Costa verde mar” e Florianópolis, Palhoça, São José e Governador 

Celso Ramos, localizados na região turística “Grande Florianópolis”. 

Destas cidades, foram avaliados os 33 pontos de coleta monitorados 

pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), localizados nos parques aquícolas delimitados pelos 

PLDM e aprovados pelo IBAMA, Marinha, Secretaria do Patrimônio da União 

(SPU) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

(Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa dos pontos de coleta de amostras para análises. Adaptado de 
CIDASC, 2018104 

3.2 Monitoramento da qualidade da água e de moluscos 

Analisou-se os laudos de ensaios dos pontos de coleta relacionados 

para determinação da concentração de microalgas em amostras de água 

(Dinophysis spp, Pseudo-nitzschia spp. e Gymnodinium catenatum), e 

registros de ficotoxinas diarreicas paralisantes e amnésicas (Diarrheic 

Shellfish Poisoning (DSP), Paralytic Shellfish Poisoning (PSP), Amnesic 

Shellfish Poisoning (ASP) e de microorganismos (E. coli) em moluscos. 

Os dados históricos coletados são disponibilizados digitalmente pelo 

serviço de Defesa Sanitária Animal da CIDASC. Considerou-se para o 

presente estudo aqueles registrados no período de 2014 a 2018. 
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Estabeleceu-se “alerta para cultivo” as amostras de água com 

concentração de Dinophysis spp. superiores a 500 cel/L e Pseudo-nitzschia 

spp, com contagem acima de 100.000 cel/L, ou maior que 50% da contagem 

total das espécies consideradas. Para Gymnodinium catenatum, determinou-

se “alerta”, amostras de água com contagem maior que 100 cel/L (Quadro 4). 

Para a toxina diarreica em amostras de moluscos, considerou-se 

“amostra contaminada” quando observou-se ao menos 2 mortes em 3 

camundongos testados em 24 horas. Para a toxina paralisante instituiu-se 

“amostra contaminada” para um positivo, ou seja, uma morte entre os 

camundongos testados (Quadro 4). Para a toxina amnésica considerou-se 

valores maiores que zero, com limite de detecção de 0,5 mg.kg-1 de molusco, 

sendo o limite máximo permitido na legislação brasileira de 20 mg.kg-1 

(Quadro 4). 

A detecção de Escherichia coli é utilizada como indicativo da 

presença de patógenos entéricos bacterianos. As áreas de monitoramento 

com número mais provável (NMP) de E. coli <230/100g são consideradas 

liberadas, 230/100g ≥ NMP E. coli ≤ 46000 liberadas sob condição e E. coli > 

46000 NMP/100g, suspensas (Quadro 4). 

A análise dos laudos microbiológicos disponíveis quanto ao limite de 

detecção para consumo de moluscos crus, considerou o valor máximo de 

700 NMP E. coli/100g de amostra, em 5 amostras de 100 g de parte 

comestível, para classificação como “adequada para consumo cru”. Ainda, 

no máximo uma das 5 amostras analisadas deveria conter entre 230 e 700 

NMP E. coli /100g105. 
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Não realiza-se análises de controle de contaminação viral e metais 

pesados em amostras de moluscos bivalves no estado. 

Quadro 4 - Laudos analisados e respectivas referências 
Laudos analisados Referência 

Concentração de microalgas em amostras 
de água 

Dinophisis spp 

Pseudo-nitzschia spp 

Gymnodinium catenatum 

Concentração de ficotoxinas em amostras 
de moluscos bivalves 

DSP (a partir de 02/2018: Yessotoxina e 
ácido okadaico) 
ASP (a partir de 02/2018: ácido domóico - 
DA) 
PSP (a partir de 02/2018: saxitoxina) 

Contagem de microrganismos em amostras 
de moluscos bivalves 

Escherichia Coli 

3.3 Legislação Brasileira de controle sanitário para produção e 
comercialização de moluscos 

Analisou-se o cumprimento das políticas de controle e monitoramento 

das áreas de produção preconizadas na legislação Brasileira, Instrução 

Normativa Interministerial MPA/MAPA nº 07 de 8 de maio de 201284, 

Instrução Normativa MPA nº 04 de 4 de fevereiro de 2015106 e Portaria da 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina (SAR) nº 

12/2017 de 28/03/2017107, identificando fragilidades na situação atual quanto 

a possibilidade de oferecer riscos à saúde da população. 
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3.4 Alimentos tradicionais de Florianópolis 

Com o intuito de identificar os pratos tradicionais de Florianópolis e a 

percepção de residentes quanto a representatividade de moluscos bivalves 

como produtos tradicionais de Florianópolis realizou-se uma pesquisa 

quantitativa, com amostra não probabilística por conveniência de 72 

pessoas. O questionário eletrônico contendo 10 questões fechadas, 1 aberta 

e 5 para caracterização dos participantes da pesquisa foi compartilhado 

através de uma página criada no sistema de mídia social “Facebook”§. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade da Região de Joinville sob o parecer nº 3.668.633. 

3.5 Fluxo turístico em Santa Catarina 

Para o estudo de demanda turística utilizou-se os dados 

disponibilizados livremente pela Santa Catarina Turismo S/A (SANTUR), 

para o quadriênio 2014 - 2017 e os dados abertos do Ministério do turismo 

relacionados à chegada de turistas internacionais. 

 

 

 

 

 

 
§§ Disponível em: https://www.facebook.com/Identifica%C3%A7%C3%A3o-Dos-Alimentos-

Tradicionais-Locais-De-Florian%C3%B3polis-104184810980541/. 
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3.6 Surtos de toxinfecção alimentar 

A identificação dos surtos confirmados de doenças de transmissão 

hídrica e alimentar, obteve-se por meio de análise de dados coletados de 

livre acesso pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (DIVE), entre 2014 e 

2018. 

3.7 Análise estatística 

A partir da criação dos bancos de dados de valores quantitativos e 

frequências, foi testada a normalidade das variáveis, utilizando-se o teste de 

Shapiro-Wilk com auxílio do software SPSS 26. Os dados com distribuição 

normal e com tamanho de amostra maior ou igual a 49 (n≥49) tiveram sua 

correlação testada utilizando-se os testes de correlações bivariadas de 

Pearson com nível de significância de 5% para erro tipo I. Para as 

correlações positivas foram realizadas regressões lineares, consideradas 

adequadas as que representavam acima de 60% da variabilidade da variável 

dependente (|r|≥0,6) e nível de significância da regressão de 5%. Ainda, as 

observações pareadas foram testadas pelo teste T pareado com mesmo 

nível de significância (p<0,05). 

Para a análise dos dados não normais e, também, qualitativos, 

utilizou-se teste não paramétrico de Tau de Kendal, com mesmos critérios 

estatísticos. 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos pela aplicação do 

método proposto para estudo dos possíveis impactos à saúde pública e à 

economia da promoção de moluscos bivalves como produto turístico 

gastronômico. 

4.1 Panorama da malacocultura (2014-2017) 

A produção mundial de moluscos bivalves (malacocultura) em 2016 

foi de 17,1 milhões de toneladas sendo ~33% de ostra, ~17% vieira e ~13% 

mexilhão. A China é responsável por ~84% do total produzido, seguida por 

Japão, Coréia e Chile (~2%), Vietnam e Espanha (~1%). O Brasil no ano de 

2016 ocupava a 26ª posição em relação ao volume de produção, com 

~0,12% da produção mundial108 (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Volume estimado de produção de ostras, mexilhões e 
vieiras no Brasil e no Chile (1000 Ton.) (2014-2017)18-21,109 

 

Em Santa Catarina, entre os anos de 2014 e 2017 observou-se 

redução de ~34,0% e ~37,4% no cultivo de todas as espécies na região 

“Costa Verde Mar” e “Grande Florianópolis” respectivamente. 

As reduções mais significativas foram relativas à produção de mexilhões 

no ano de 2016 na região “Grande Florianópolis”, que apresentou queda de 

~41%, e ~51% no ano de 2017 na “Costa Verde Mar” (Gráfico 7)18-21. 
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Gráfico 7 - Evolução da maricultura em regiões turísticas de Santa 
Catarina (Ton)18-21 

 

Das áreas licitadas de Florianópolis ~77% são não onerosas, 

ofertadas gratuitamente por licitação considerando parâmetros 

socioeconômicos, e ~70% possuem menos de 2 hectares110. 

A fim de monitorar os locais de cultivo e de extração de moluscos 

bivalves em Santa Catarina, a Portaria SAR nº 12/2017, de 28 de março de 

2017107 estabeleceu critérios e procedimentos para controle microbiológico e 

de ficotoxinas nestas áreas, determinando coletas para análises quinzenais. 

Foram analisados 3011 laudos de análises disponibilizados pela CIDASC no 

período de 6 de janeiro de 2004 a 27 de dezembro de 2018. 

A concentração da microalga Dinophisis spp em amostras de água se 

mostrou negativamente correlacionada com o volume de precipitação, as 

temperaturas máxima e mínima médias (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Correlação entre variáveis climáticas e concentração de 
microalga Dinophisis spp em amostras de água 

 Correlação (p<0,05000) 
 Insolação Precipitação Temp. máx T. min 

% Dinophisis spp 
-0,2202 -0,3829 -0,5771 -0,5826 

p=0,190 p=0,020 p=0,000 p=0,000 

No entanto, a utilização das condições climáticas como preditoras da 

concentração da microalga Dinophisis spp em amostras de água, não se 

mostrou adequada, explicando somente 29% da variabilidade da 

concentração da microalga (r=0,29). 

Também foi evidenciada a correlação positiva da concentração da 

microalga Dinophisis spp em amostras de água com a detecção de sua 

toxina, DSP, em amostras de moluscos e com a concentração de Pseudo-

nitzschia spp, porém sem correlação significativa com amostras 

contaminadas com E. coli acima do padrão para consumo cru (Tabela 2). 

Tabela 2 - Correlação entre concentração de Dinophisis spp em 
amostras de água e concentração de ficotoxinas DSP, 
Pseudo-nitzschia spp e E. coli 

 Correlação (p<0,05000) 
 DSP Pseudo-nitzschia spp E. coli 

% Dinophisis spp 
0,8068 0,6296 0,1980 

p=0,000 p=0,000 p=0,269 

Ainda, a concentração da microalga Dinophisis spp em amostras de 

água mostrou ser um preditor adequado para a concentração de ficotoxinas 

DSP e da microalga Pseudo-nitzschia spp, com coeficiente de regressão de 

0,8068 e 0,6296, respectivamente (Gráficos 8 e 9). 
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Gráfico 8 - Regressão Linear de amostras contaminadas por 
Dinophisis spp e pela ficotoxina DSP 

 

Gráfico 9 - Regressão Linear de amostras contaminadas por 
Dinophisis spp e por Pseudo-nitzschia spp 
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Em todo o período estudado a toxina paralisante (PSP) só foi 

detectada entre os meses de outubro e novembro de 2017, e apenas em 13 

amostras, no mês de outubro, com valores superiores ao limite máximo 

permitido pela legislação internacional, acima de 800 µg STX eq/kg 111. 

A toxina ASP foi detectada em amostras nos anos de 2014 e 2015, 

porém abaixo do limite de 20 mg/kg de amostra72. 

Gráfico 10 - Percentual de amostras com detecção de toxina amnésica 
(ASP)112-116 

 

Nos laudos analisados, as amostras “liberadas sob condição” 

representavam ~22% do total e 4% eram suspensas, todas devido à 

concentração de ficotoxinas (89,52% por DSP; 9,68% por PSP e 0,81% por 

ambas). Dos laudos analisados, ~3% não registravam sua condição pois 

apresentavam apenas análises de microalgas, não sendo referência para 

identificação de áreas de cultivo72,107. 
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Em relação às análises microbiológicas, ~48 % ultrapassaram o limite 

de detecção adequado para o consumo de moluscos crus (Gráfico 11), 

porém ~5% destas puderam ser classificadas como liberadas sob condição, 

atendendo à legislação brasileira vigente72,107. 

Gráfico 11 - Percentual de amostras de moluscos consideradas 
inadequadas para o consumo cru em todos os pontos de 
coleta72,112-116 

Box & Whisker Plot
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Entre 2014 e 2017, o fluxo turístico concentrado na temporada de 

verão, principalmente no mês de janeiro (Gráfico 12) não acarretou em 

aumento significativo de análises microbiológicas com limite acima do 

tolerável para o consumo de moluscos crus. 
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Gráfico 12 - Movimento estimado de turistas brasileiros e estrangeiros 
em Santa Catarina117 

Box Plot (Spreadsheet1 12v*4c)
Mean; Box: Mean±SE; Whisker: Mean±SD
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Os pontos de coleta de Florianópolis apresentaram, em média, maior 

percentual de amostras de moluscos inadequadas para o consumo cru que 

as médias observadas nas regiões Grande Florianopolis, exceto a capital, e 

Costa Verde Mar (Tabela 3) (Gráfico 13). 

Tabela 3 - Comparação de médias de amostras inadequadas para o 
consumo cru (Florianópolis x Grande Florianópolis exceto 
capital x Costa Verde Mar) 

 % Amostras inadequadas para consumo cru 
(p<0,005) 

 Grande Florianópolis 
(exceto a capital) Costa verde Mar 

Florianópolis 
t(49)=4,815 t(49)=5,531 

p=0,000 p=0,000 
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Gráfico 13 - Percentual de amostras inadequadas para o consumo cru 
(E. coli)72 no município de Florianópolis e nas principais 
regiões turísticas de Santa Catarina 

Box Plot (Spreadsheet12 3v*60c)
Mean; Box: Mean±SE; Whisker: Mean±SD
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Dos pontos de coleta de Florianópolis, “Costeira do Ribeirão”, foi o 

que apresentou maior numero de amostras inadequadas para consumo cru, 

porém significativamente maior apenas em relação aos pontos “Sambaqui” e 

“Barro Vermelho” (Tabela 4). Os pontos “Caieira da Barra do Sul” e “Costeira 

do Ribeirão foram os que apresentaram maior percentual de suspensão de 

coleta do período, ~6% e ~5%, respectivamente. 
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Tabela 4 - Comparação da média de amostras consideradas inadequadas para o consumo cru (E. coli) nos pontos 
de coleta do município de Florianópolis 

 Diferenças significativas (p<0,0500) 

 
Caieira da 
Barra do 

Sul 
Costeira do 

Ribeirão 
Freguesia 

do Ribeirão 
Praia do 

Forte Sambaqui Santo 
Antônio 

Barro 
vermelho 

Caieira da Barra do Sul  t(73)=-1,720 t(70)=-2,244 t(36)=-1,640 t(47)=0,227 t(29)=-0,701 t(46)=6,404 

  p=0,090 p=0,028 p=0,110 p=0,821 p=0,489 p=0,000 

Costeira do Ribeirão t(73)=1,720  t(64)=0,497 t(37)=-0,255 t(50)=2,063 t(24)=0,569 t(52)=8,698 

 p=0,09  p=0,621 p=0,800 p=0,044 p=0,574 p=0,000 

Freguesia do Ribeirão t(70)=2,244 t(64)=-0,497  t(34)=-0,529 t(43)=1,071 t(23)=-0,440 t(41)=6,452 

 p=0,028 p=0,621  p=0,600 p=0,290 p=0,664 p=0,000 

Praia do Forte t(36)=1,640 t(37)=0,255 t(34)=0,529  t(36)=0,829 t(15)=-1,464 t(31)=7,693 

 p=0,110 p=0,800 p=0,600  p=0,413 p=0,164 p=0,000 

Sambaqui t(47)=-0,227 t(50)=-2,063 t(43)=-1,071 t(36)=-0,829  t(13)=0,563 t(32)=5,231 

 p=0,821 p=0,044 p=0,290 p=0,413  p=0,583 p=0,000 

Santo Antônio t(29)=0,701 t(24)=-0,569 t(23)=0,440 t(15)=1,464 t(13)=-0,563  t(20)=4,264 

 p=0,489 p=0,574 p=0,664 p=0,164 p=0,583  p=0,000 

Barro Vermelho t(46)=-6,404 t(52)=-8,698 t(41)=-6,452 t(31)=-7,693 t(32)=-5,231 t(20)=-4,264  

 p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000  
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A estação com maior registro de amostras fora do padrão 

microbiológico para o consumo de moluscos crus foi a primavera (setembro, 

outubro e novembro), porém, sem diferença significativa em relação às 

outras estações do ano (Gráfico 14)112-116. 

Gráfico 14 - Percentual de amostras acima do limite adequado (E. coli) 
para o consumo de moluscos crus72,112-116 
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Os meses que apresentaram menores médias do indice de radiação 

solar na região de Florianópolis foram maio, junho, setembro e outubro 

(Gráfico 15)118. 
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Gráfico 15 - Índice de radiação solar na região de Florianópolis entre 
2014 e 2018118 

 

Já o índice pluviométrico apresentou-se abaixo da média regional nos 

meses de abril e agosto (Gráfico 16)118-123. 

Gráfico 16 - Índice pluviométrico na região de Florianópolis entre 2014 
e 2018118-123 
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O numero de amostras acima do padrão microbiológico adequado em 

setembro e outubro tem correlação com a redução de insolação nos 

períodos e o aumento do volume de precipitação (p<0,05) (Tabela 5). O 

índice de insolação é um preditor mediano para o percentual de amostras 

contaminadas com E. coli, com coeficiente de regressão -0,6110 (Gráfico 

17). O volume de precipitação apresentou coeficiente de regressão ainda 

menor, 0,3979, não sendo um preditor adequado para estimar amostras 

microbiologicamente contaminadas. 

Gráfico 17 - Regressão linear entre número de amostras acima do 
limite de detecção para E. coli e insolação118-123 
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Tabela 5 - Correlação entre aspectos climáticos e amostras amostras 
acima do limite para consumo cru (E. coli) 

 Correlação (p<0,05000) 
 Insolação Precipitação Temp. máx T. min 

% E. coli acima do limite 
-0,547 0,426 0,027 0,110 

p=0,007 p=0,043 p=0,902 p=0,627 

4.2 Cumprimento da Legislação Brasileira de controle higiênico 
sanitário de moluscos bivalves 

O PNCMB não determina diretrizes para a definição da localização de 

pontos de coleta de moluscos para análises microbiológicas e não prevê a 

realização de inquéritos sanitários72. 

Entre 2014 e 2018 a CIDASC foi responsável pelo monitoramento de 

microrganismos contaminantes e biotoxinas em moluscos bivalves, 

coletando amostras, encaminhando-as aos laboratórios credenciados e 

publicando digitalmente os resultados e a classificação de áreas de coleta. 

A medida de controle da retirada de moluscos não aptos para 

consumo cru foi a divulgação da condição de necessidade de tratamento 

para coleta ou interdição de áreas de cultivo impróprias. A informação de 

interdição foi amplamente divulgada pela imprensa quando foi relacionada a 

biotoxinas, porém nos casos frequentes de contaminação microbiológica a 

informação foi restrita ao site da Cidasc119-127. 

A frequência quinzenal determinada pela legislação brasileira não foi 

cumprida ~25% do período estudado e a análise microbiológica utilizada 

como padrão para determinação da qualidade higiênico sanitária de 

moluscos bivalves representou 47% dos testes realizados (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 - Análises químicas (toxinas) e microbiológicas realizadas 
(2014-2018) 

 

Dos pontos de coleta determinados pela CIDASC, ~36% não foram 

adequadamente representados pela amostragem realizada, por não 

possuírem nenhuma amostra coletada ou pela infrequência da coleta. A 

Tabela 6 apresenta, comparativamente, o número de amostras coletadas em 

cada mês do período estudado (2014-2018). 
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Tabela 6 - Comparação mensal do número de coletas realizadas (2014 
- 2018) 

Diferenças significativas (p<0,0500) 
 Janeiro Dezembro 

Janeiro  
t(124)= -0,915 

p= 0,362 

Fevereiro 
t(124)= -2,409 t(124)= -2,904 

p= 0,017 p= 0,004 

Março 
t(124)= -2,016 t(124)= -2,675 

p= 0,046 p= 0,008 

Abril 
t(124)= -1,754 t(124)= -2,449 

p= 0,082 p= 0,016 

Maio 
t(124)= -1,622 t(124)= -2,282 

p= 0,107 p= 0,024 

Junho 
t(124)= -2,000 t(124)= -2,518 

p= 0,048 p= 0,013 

Julho 
t(124)= -1,722 t(124)= -2,418 

p= 0,088 p= 0,017 

Agosto 
t(124)= -2,476 t(124)= -4,289 

p= 0,015 p= 0,000 

Setembro 
t(124)= -2,561 t(124)= -3,681 

p= 0,012 p= 0,000 

Outubro 
t(124)= -4,703 t(124)= -5,287 

p= 0,000 p= 0,000 

Novembro 
t(124)= -4,071 t(124)= -5,406 

p= 0,000 p= 0,000 

Dezembro 
t(124)= 0,915 

 
p= 0,362 

4.3 Alimentos tradicionais de Florianópolis: percepção de residentes 

Dos respondentes da pesquisa, ~53% relataram ter facilidade para 

determinar o alimento tradicional local de Florianópolis, o que se mostrou 

positivamente correlacionado com o grau de apreciação destes pratos, com 

a frequência de oferta a viajantes em visita ao município e com a percepção 

que a valorização destes estimula o desenvolvimento regional (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Correlação entre facilidade para determinar os alimentos 
tradicionais, grau de apreciação, oferta aos viajantes e 
percepção de sua contribuição ao desenvolvimento regional 

Correlações significativas (p<0,05000) 

 
Alimentos 

tradicionais são 
os que eu mais 

aprecio 

Procuro 
oferecer a 
viajantes 

Consumo de 
alimentos tradicionais 

estimula o 
desenvolvimento 

regional 

Tenho facilidade em 
determinar o alimento 
tradicional de 
Florianópolis 

t=0,1561 t=0,2212 t=0,2148 

p=0,049 p=0,0053 p=0,068 

Aqueles que associaram o consumo de pratos tradicionais locais com 

a valorização da cultura também relataram que este pode estimular o 

desenvolvimento regional. Além disso, têm por hábito o consumo mais 

frequente destes alimentos e, também, costumam oferecê-los aos viajantes 

em visita à Florianópolis (Tabela 8). 

Tabela 8 - Correlação entre percepção da contribuição do consumo de 
pratos tradicionais à valorização da cultura local, ao 
estímulo ao desenvolvimento regional, frequência de 
consumo e oferta aos viajantes 

Correlações significativas (p<0,05000) 

 
Estimula o 

desenvolvimento 
regional 

Costumo 
degustar 
em minha 

casa 

Procuro 
oferecer a 
viajantes 

Costumo 
degustar 
todos os 
meses 

O consumo de pratos 
tradicionais locais de 
Florianópolis valoriza 
a cultura do 
município 

t=0,5379 t=0,2143 t=0,2683 t=0,2057 

p=0,000 p=0,0069 p=0,0007 p=0,0095 

Cerca de 25% dos participantes da pesquisa relataram ter sofrido 

problemas de saúde ao degustar pratos constituídos por alimentos 

tradicionais locais de Florianópolis, sendo a frequência de problemas de 
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saúde positivamente correlacionada com a oferta destes alimentos à 

viajantes, porém sem correlação estatística com a frequência mensal de 

consumo e com o hábito de consumi-lo em casa (Tabela 9). 

Tabela 9 - Correlação entre queixas de saúde devido ao consumo de 
pratos tradicionais locais de Florianópolis, frequência e 
hábitos de consumo do mesmo 

Correlações significativas (p<0,05000) 

 Costumo degustar 
todos os meses 

Costumo 
degustar em 
minha casa 

Procuro oferecer 
a viajantes 

Já tive algum problema 
de saúde ao degustar 
pratos tradicionais locais 
de Florianópolis 

t=0,0645 t=0,1372 t=0,1597 

p=0,4159 p=0,0837 p=0,0440 

Os alimentos mais citados como tradicionais locais foram a tainha e a 

ostra, sendo citadas em ~64% e ~49% das respostas, respectivamente. O 

mexilhão foi citado como prato tradicional por ~10% dos respondentes. O 

berbigão (Anomalocardia brasiliana), molusco bivalve não cultivado e obtido 

por extrativismo, foi citado em ~11% e o camarão em ~21% das respostas 

(Gráfico 19). 
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Gráfico 19 - Alimentos tradicionais locais na percepção de residentes 
de Florianópolis 

 

4.4 Fluxo turístico e impactos econômicos nas principais regiões 
turísticas de Santa Catarina (2014-2017) 

Observou-se acréscimo de ~44% no número de viajantes no período 

de 2014 a 2018, impulsionado pelo aumento do fluxo em meses de baixa 

temporada, principalmente março e novembro, com crescimento de ~111% e 

~90% respectivamente (Gráfico 20). 
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Gráfico 20 - Variação do fluxo de turistas estrangeiros em Santa 
Catarina entre 2014 e 2018128-133 

 

Neste mesmo período, os sul americanos representaram ~98% dos 

viajantes estrangeiros do estado, liderados pela Argentina, responsável pela 

emissão de ~87% destes, e pelo Chile, de onde partem ~11%128-133. 

Em se tratando dos viajantes Argentinos, observou-se um aumento de 

~59% entre 2014 e 2018 (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 - Fluxo turístico de argentinos e chilenos em Santa Catarina 
entre 2014 e 2018128-133 

 

Os viajantes argentinos e chilenos também representam a maioria dos 

estrangeiros em viagem de lazer em Angra dos Reis, Armação de Búzios, 

Rio de Janeiro e Salvador. No entanto, o gasto médio diário realizado nestes 

outros destinos é ~18% maior do que o dispendido nos principais destinos 

turísticos de Santa Catarina134-138 (Gráfico 22). 

Gráfico 22 - Gasto médio (US$ per capita/dia) em destinos de lazer 
brasileiros entre 2014 e 2018134-138 
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Durante a temporada de verão, os gastos com alimentação e o ticket 

médio em bares e restaurantes nos principais destinos turísticos de Santa 

Catarina tiveram declínio de ~17%, com exceção do ano de 2017 quando 

observou-se aumento de ~98% (Gráfico 23). 

Gráfico 23 - Gasto (R$) com alimentação e em bares e restaurantes nos 
principais destinos turísticos de Santa Catarina em 
temporadas de verão (2014 - 2018)6 

 

Entre 2014 e 2017, os gastos com alimentação e o ticket médio em 

bares e restaurantes tiveram aumento de ~35% e ~43% respectivamente, 

valores superiores ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) acumulado no período, 23,37%139. O mesmo não ocorreu com o 

preço praticado na venda de ostras neste mesmo período, com aumento 

acumulado de apenas ~3% (Gráfico 24), ainda que tenha sido observada 

queda expressiva na produção destes moluscos. 
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Gráfico 24 - Variação de preços praticados pelo produtor e estimativa 
de movimentação financeira18-21 

 

Em relação ao preço de venda de moluscos bivalves, apurou-se que 

no Brasil entre 2014 e 2016 o mexilhão foi comercializado por preços ~87% 

inferiores aos do Chile18-21,108 (Gráfico 25). 

Gráfico 25 - Valores médios praticados na comercialização de 
mexilhões (1000 Dólares/Tonelada)18-21,108 
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Foi observada também a redução de ~10% do número de 

maricultores nas principais regiões turísticas de Santa Catarina, com reflexo 

negativo no número de trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva de 

~43% (Gráfico 26). 

Gráfico 26 - Variação do número de trabalhadores envolvidos com a 
cadeia produtiva de moluscos bivalves e maricultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS - 58 

 

4.5 Surtos de toxinfecção alimentar e hepatite A em regiões turísticas 
de Santa Catarina (2014/2018) 

Entre 2014 e 2018, em todo o estado de Santa Catarina, 218 surtos 

de doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA) foram notificados à 

diretoria de vigilância epidemiológica (Gráfico 27)140. 

Gráfico 27 - Casos de doenças transmitidas por água e alimentos 
notificados em Santa Catarina (2014 -2018)140 
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As principais regiões turísticas de Santa Catarina registraram ~26% dos 

casos notificados no estado entre 2014 e 2018, com prevalência de registros no 

mês de janeiro, seguido pelos meses de março e abril (Gráfico 28). 

Gráfico 28 - Casos de doenças transmitidas por água e alimentos 
notificados nas principais regiões turísticas de Santa 
Catarina (2014 -2018)140 
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Dentre os surtos notificados entre 2014 e 2017 nas principais regiões 

turísticas de Santa Catarina, ~44% tiveram agente etiológico ignorado e 

~21% dos casos foram associados à Escherichia coli. Foram ainda 

identificados dois casos relacionados à vírus (hepatite A e Norovírus), em 

2017 e 2018, respectivamente (Gráfico 29). 

Gráfico 29 - Agentes etiológicos relacionados aos casos de DTHA 
notificados nas principais regiões turísticas de Santa 
Catarina entre 2014 e 2018140 
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Grande parte dos veículos transmissores é desconhecida, sendo os 

pescados responsáveis por ~7% dos casos (Gráfico 30). Destes, 2 tiveram 

como agente etiológico a Escherichia coli, 1 foi relacionado à intoxicação por 

ficotoxinas e 1 associado à Salmonella spp140. 

Gráfico 30 - Veículos associados aos casos de DTHA nas principais 
regiões turísticas de Santa Catarina (2014-2017)140 
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Dos casos relatados nas principais regiões turísticas de Santa 

Catarina, ~31% ocorreram pela ingestão de alimentos no trabalho ou 

alojamento e ~24% em restaurantes (Gráfico 31). 

Gráfico 31 - Número de casos e percentual relativo de DTHA 
notificadas de acordo com o local de consumo do 
alimento140 
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Entre 2014 e 2017 foram registrados 54 casos de hepatite A nas 

principais regiões turísticas de Santa Catarina141,142. 

Gráfico 32 - Taxa de incidência média de hepatite A/100.000 habitantes 
(2014-2017)141 

Box & Whisker Plot
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Na Argentina, principal país emissor de turistas estrangeiros para 

Santa Catarina, o número de casos de hepatite A entre 2015 e 2018 teve um 

aumento de ~310%. Em Santa Catarina este aumento foi notado um ano 

após, com elevação de ~66% entre 2016 e 2018 (Gráfico 33)129-133,141,142. 

Gráfico 33 - Fluxo turístico de argentinos para SC e casos de hepatite A 
por ano de notificação em Santa Catarina e na Argentina 
(2014-2018)129-133,141,142 
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Evidenciou-se um potencial subnotificação de doenças transmitidas 

por alimentos em Santa Catarina, embora o estado tenha uma das maiores 

taxas de notificação do país. Observa-se no Brasil, excetuando o estado de 

Santa Catarina, taxas de notificação ~94% inferiores às observadas no Chile 

para cada 100.000 habitantes, Em Santa Catarina a redução média de 

notificações em relação ao Chile é de ~88% (Gráfico 34)140,143. 

Gráfico 34 - Surtos de DTHA notificados no Brasil, Santa Catarina e 
Chile por 100.000 habitantes (2014-2018)140,143 
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Ainda que no Brasil evidencie-se a subnotificação de casos de DTHA, 

no país as taxas de notificação são muito superiores às Argentinas, que 

apenas em 2016 passou a apresentar o número de surtos de DTHA e casos 

associados à estes nos boletins de vigilância epidemiológica disponibilizados 

virtualmente (Gráfico 35)140,144-148. 

Gráfico 35 - Surtos de DTHA notificados no Brasil, Santa Catarina e 
Argentina por 100.000 habitantes (2014-2018) (Argentina, 
2019)140,144-148 
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Os acometidos pelas DTHA/ 100.000 habitantes entre 2014 e 2018 no 

Brasil totalizaram ~465 mil indivíduos, número superior aos casos notificados 

no Chile (n=29.527) e Argentina (n=1.988) (Gráfico 36). 

Gráfico 36 - Número de doentes (DTHA) no Brasil, Chile e Argentina/ 
100.000 habitantes (2014-2018)140,143-148 

 

Dos casos notificados no Chile em 2018, ~34% tinham como veículos 

transmissores os produtos oriundos da pesca, sendo ~17% associados a 

moluscos bivalves143. 
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Em relação ao número de doentes acometidos nos surtos notificados 

no Brasil, observa-se, em média no período, taxas ~2.500% e ~140% 

superiores às Chilenas e Argentinas, respectivamente140,143-145 (Gráfico 37). 

Gráfico 37 - Número médio de doentes por surto notificado no Brasil, 
Chile e Argentina140,143-145 

 

4.6 Modelo para avaliação e proposição de pratos típicos de regiões 
turísticas 

A análise dos dados coletados permitiu a formulação de um modelo 

para avaliação e proposição de pratos típicos de regiões turísticas. O modelo 

apresentado baseia-se na identificação preliminar do potencial produtivo de 

uma região, induzido por questões geográficas, econômicas e histórico 

culturais. Nomeamos este fator de “vocação da região”. A vocação pode ser 

analisada por meio de dados de produção e perfil geográfico da localidade, 

além de pesquisa junto à moradores e/ou registros históricos. 

Posteriormente avaliamos as condições de produção e manutenção da 

oferta a níveis adequados à demanda, muitas vezes sazonal por conta do 
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turismo. A estabilidade da cadeia produtora e do volume de produção devem 

ser avaliados com base em históricos de produção e índices de empregos 

gerados, evidenciando a estabilidade da oferta. De forma simultânea 

avaliamos a produção em relação aos aspectos de segurança higiênico 

sanitária, identificando falhas nos processos e possíveis riscos à saúde 

pública da oferta. Por fim, a escolha de um prato típico deve ser 

fundamentada por meio da definição de diferenciais de qualidade, sejam 

eles relacionados a características do produto, da cadeia produtiva ou da 

região produtora. 

Recomenda-se que a proposição de alimentos como atrativos 

turísticos de uma localidade decorra de um estudo técnico projetivo a partir 

da identificação da vocação da região, da identificação de características de 

qualidade exclusivas do produto, da garantia de estabilidade da oferta do 

produto e da capacidade de assegurar sua segurança sanitária (Figura 2). 

 

Figura 2 - Modelo para avaliação e proposição de pratos típicos de regiões turísticas 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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Nossos dados mostram claramente o efeito da sazonalidade do 

turismo e a definição de prato tradicional na cadeia produtiva de matéria-

prima para pratos típicos e suas consequências deletérias para o insumo e 

seus produtores a nível regional, usando o exemplo das principais regiões 

turísticas de Santa Catarina. 

Originalmente, a rede de restaurantes locais promoveu a “sequência 

de camarões” como uma oferta tradicional barata e simples, decorrente do 

baixo custo da produção artesanal extrativa da matéria-prima. A 

sazonalidade turística com alto valor agregado promoveu a necessidade de 

maior quantidade de insumos na temporada e foi promovida a 

carcinocultura** intensiva, que levou ao esgotamento e contaminação da 

produção das fazendas de camarão. 

A falta de políticas de apoio adequadas ao pescador artesanal 

impulsionou a promoção da maricultura como opção de complemento de 

renda a esses trabalhadores e esta atividade, objeto do presente estudo, 

também demonstra fragilidades e oferece riscos à saúde pública. 

No momento atual, quando o mundo luta contra uma doença (Covid-

19) que pode ter relação com a falta de controle sanitário da cadeia de 

suprimentos de um alimento tradicional chinês149, ou ser disseminada pela 

 
** Cultivo de camarão 
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falta de controle higiênico sanitário da cadeia de suprimentos150, o estudo 

dos riscos de ingestão de alimentos e a criação de um modelo para 

avaliação e proposição de pratos típicos torna-se ainda mais relevante. 

Alavancar o turismo, basicamente a transferência de recursos 

voluntária entre o turista e o local turístico, pela promoção de consumo de 

pratos típicos, é uma estratégia política simples de estímulo desta atividade 

econômica. Assim como ressaltado por Vicky151, a promoção de pratos 

tradicionais como atrativos de um destino turístico, tem sido muito explorada 

e já foi citada por diversos autores como como potencial promotora de 

desenvolvimento regional152-155. Esta é a percepção, não apenas dos autores 

citados, mas também de ~90% dos moradores de Florianópolis, 

respondentes de nossa pesquisa (Tabela 7). A ostra foi citada como prato 

típico em ~48% das respostas, o que indica a vinculação deste produto à 

cultura da região (Gráfico 19). Outros moluscos bivalves também citados 

pelos respondentes foram o berbigão (molusco bivalve obtido por 

extrativismo) e o mexilhão, ~11% e ~10% respectivamente. Considerando 

também os respondentes que indicaram os “frutos do mar” como pratos 

tradicionais, visto que os moluscos bivalves também são considerados 

“frutos do mar”, verificou-se que ~70% dos respondentes os associaram à 

tradição gastronômica local, reforçando ainda mais a identidade cultural 

destes produtos com a Região de Florianópolis (Gráfico 19), fato também 

destacado por Correa e Müller156. 

A vocação para a malacocultura das principais regiões turísticas de 

Santa Catarina também é demonstrada pelo volume de sua produção, que 
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coloca o Brasil na 26º posição entre os produtores de moluscos do mundo 

(Tabela 6), de empregos gerados (~4.000 postos de trabalho em 2014) 

(Gráfico 26) e pela movimentação financeira que a atividade promove, ~70 

milhões de reais em 2014 apenas na comercialização dos moluscos bivalves 

(Gráfico 24). 

No entanto, observou-se queda de ~37% do volume de produção de 

moluscos bivalves na região no período estudado (Gráfico 7), impactando 

tanto a geração de empregos como a economia deste setor produtivo, com 

queda de ~38% e ~64% respectivamente (Gráficos 26 e 24). 

Esta queda pode ser associada a questões ambientais como 

apontado por Guzenski157, e também a impactos antrópicos que reduzem a 

qualidade da água das áreas de cultivo, como observado por Schaeffer158, 

ambos reforçados pelos resultados obtidos na presente pesquisa. 

Na grande Florianópolis a queda de ~41% na produção de mexilhões 

no ano de 2016, pode ser associada ao longo período de interrupção da 

extração e comercialização de moluscos devido à identificação de 

ficotoxinas diarreicas (DSP) em mexilhão Perna perna, evento simultâneo ao 

aumento da floração de microalgas ocorrido entre maio e junho nesta região 

(outono/2016). Este mesmo reflexo não foi notado na região “costa verde 

mar”, que teve aumento de ~43% na produção de mexilhão neste período 

(Gráfico 7). 

Constatamos também que fenômenos climáticos, como o volume de 

chuvas e temperaturas médias (máxima e mínima), tem correlação com a  

multiplicação de microalgas (Dinophisis spp) (Tabela 1), assim como as 
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alterações climáticas provocadas pelo el niño também foram relacionadas à 

contaminação de moluscos bivalves em 2016 no Chile159. No entanto não foi 

possível determinar uma equação preditora que estimasse a presença da 

microalga Dinophisis spp em amostras de água por meio do conhecimento 

das condições climáticas, devido a elucidação de apenas 29% da 

variabilidade da concentração da microalga (r=0,29). 

A contaminação da água por Dinophisis spp também foi 

correlacionada com a presença da ficotoxina DSP nestas amostras (Tabela 

2), como já esperado, sendo a presença de DSP estimada como -

0,0055+0,44835 x (amostras contaminadas por Dinophisis spp) (r=0,8068) 

(Gráfico 8). 

Também identificamos correlação entre a contaminação da água por 

Dinophisis spp e por Pseudo-nitzschia spp, sendo a predição da 

contaminação de amostras por Pseudo-nitzschia spp estimada como 

0,04494+0,74556 x (amostras contaminadas por Dinophisis spp) (r=0,6296) 

(Gráfico 9). 

A detecção das toxinas amnésica (ASP) (Gráfico 10) e paralisante 

(PSP) foi observada esporadicamente e por isso não foi possível 

correlacioná-las com fatores climáticos e presença de outras microalgas. 

A maior frequência de contaminação das amostras por DSP foi 

relacionada à redução do volume de chuvas (Tabela 1), diferente do relatado 

por Diaz et al.160 que sugerem que altas cargas de nutrientes conduzidas às 

áreas de cultivo por lixiviação favorecem o desenvolvimento de algas 

nocivas. No entanto esta razão explica a correlação positiva entre o aumento 
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do volume pluviométrico e o aumento de amostras com altas cargas de 

Escherichia coli (p=0,043) observada no presente estudo (Tabela 5, Gráfico 

17), já que o aumento de chuvas pode exceder a capacidade das 

instalações de esgoto, acarretando na liberação de uma maior quantidade 

de efluentes não tratados no mar161,162. 

Identificamos a correlação negativa entre a radiação solar e o número 

de amostras com contagem de E. coli acima do limite para o consumo cru 

(p=0,007), o que também foi observado por Jozić e Šolić163 (Tabela 5, 

Gráfico 17). 

Verificamos ainda que ~48% das amostras de molusco analisadas não 

eram adequadas para o consumo cru pela presença de E. coli (Gráfico 11), 

devendo passar pelo processo de depuração ou cocção antes do consumo, e 

que os pontos de coleta de Florianópolis, grande centro urbano com sistema de 

captação e tratamento de esgoto ineficiente, foi o que apresentou maior 

percentual de amostras contaminadas por E. coli, ~50% superior ao percentual 

médio verificado na “Costa Verde Mar” e 37% superior à média dos outros 

municípios integrantes da região “Grande Florianópolis” (Tabela 3, Gráfico 13). 

Esse resultado reforça a afirmação de Garbossa et al.164, que regiões com 

maior número de habitantes, mais próximas aos grandes centros e urbanizadas 

são mais afetadas por esgoto e efluentes sanitários, principalmente se 

contarem com sistemas de coleta e tratamento de esgotos ineficientes, assim 

como a capital do estado de Santa Catarina. 

Observamos que a Portaria nº 204 de 28 de junho de 201286, que 

estabelece monitoramento quinzenal das áreas de cultivo, não é cumprida e 
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a deficiência na fiscalização da produção não garante que o status de 

“liberado sob condição”, identificado em ~22% das amostras, ou 

“suspensão” (~4% das amostras) de uma área de cultivo é respeitado 

(Gráfico 18). 

Estes dados indicam que estratégias para controle da segurança 

sanitária da cadeia produtiva de moluscos bivalves semelhante às europeias 

e estadunidense, baseadas na classificação inicial da área de cultivo e 

monitoramento baseado no perfil de risco da área de produção, com 

periodicidade de coletas e análises dependente deste perfil, poderiam ser 

mais eficazes para gestão da cadeia produtiva de moluscos bivalves em 

Santa Catarina, sendo também menos onerosa aos cofres públicos, como 

apontado por Suplicy et al.165. Da mesma forma, acreditamos que a 

regressão estatística significativa que obtivemos, com predição de 

contaminação de DSP através do número de amostras de água 

contaminadas por Dinophisis spp (Gráfico 8), poderia ser utilizada para 

estimativa da contaminação de amostras e orientação da emissão de laudos, 

evitando a ausência de classificação identificada. 

Em Florianópolis observou-se que o ponto de coleta “Barro Vermelho” 

apresentou, de forma significativa, o menor percentual de amostras 

contaminadas (Tabela 4), o que também comprova a importância do 

tratamento de efluentes para redução de contaminação microbiológica de 

moluscos bivalves, visto que este ponto de coleta está localizado em área 

atendida pelo sistema municipal de coleta e tratamento, diferentemente do 

observado nos demais pontos110. 
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As estações do ano não influenciaram de forma significativa o 

percentual médio de amostras contaminadas com E. coli (Gráfico 14). No 

entanto há correlação positiva entre o volume de precipitação e o percentual 

de amostras contaminadas, que também é negativamente correlacionado 

com a insolação solar (Tabela 5, Gráfico 17). Este último mostrou ser um 

preditor mais adequado que a precipitação para estimar percentuais de 

amostras contaminadas por E. coli, ainda que com coeficiente de correlação 

mediano (r=-0,6110) (Gráfico 17). Notamos ainda que no mês de julho de 

2017, quando observou-se a maior média histórica deste mês para o índice 

de radiação solar (Gráfico 15) e a menor média histórica do mês para o 

índice pluviométrico (Gráfico 16), obteve-se o menor percentual de amostras 

com contaminação acima do tolerável para E. coli, o que serviu como 

exemplo da correlação estatística calculada. Assim, ainda que as estações 

do ano nas região estudada não apresentem condições climaticas uniformes 

(Gráficos 15 e 16) que permitam a associação desta divisão temporal com a 

frequencia de contaminação dos moluscos bivalves, as condições temporais 

isoladamente apresentam esta correlação, ainda que não tenha sido 

possível propor uma análise preditora robusta. 

Não verificamos aumento significativo de amostras contaminadas nos 

períodos de maior fluxo turístico (Gráficos 11 e 12), porém o aumento de 

fluxo de viagens nas principais regiões turísticas de Santa Catarina mostra o 

efeito da sazonalidade do turismo na redução do controle de qualidade desta 

matéria-prima na alta temporada. No mês de janeiro foram coletadas e 

testadas um menor número de amostras que nos outros meses do ano, com 
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exceção de dezembro que é o mês dos principais feriados Brasileiros 

(Tabela 6). Também verificamos o aumento de casos notificados de doenças 

de transmissão hídrica e alimentar em janeiro, principalmente nas principais 

regiões turísticas de Santa Catarina (Gráficos 27 e 28), indicando as 

consequências deletérias da produção e comercialização de insumos sem 

controle da cadeia produtiva. 

O risco do consumo de bivalves produzidos nestas regiões é alto, visto a 

frequência inadequada de análises de microalgas e ficotoxinas (n=1556, entre 

2014 e 2018) aliada a falta de controle das fontes de contaminação, o que 

acarreta erros de classificação de áreas de cultivo (Gráfico 18). Além disso, 

~70% da produção de moluscos bivalves de Santa Catarina provém de 

pequenas produções familiares, com menos de 2 hectares110, que utilizam 

práticas artesanais de cultivo e, devido à necessidade de investimentos e aos 

custos envolvidos, não realizam o processamento obrigatório para moluscos 

procedentes de áreas liberadas sob condição (depuração, processamento 

térmico ou remoção das vísceras e gônadas)69. 

A produtividade observada nos 900 hectares de áreas aquícolas 

estudados166, ~15 ton/hectare (Gráfico 7), foi ~80% inferior às taxas 

estimadas para empresas chilenas em 2008167. A baixa produtividade 

(Gráfico 6) aliada à flutuação de preços identificada (Gráfico 24) gera 

instabilidade no mercado produtor e conduz a alternância de cultivos 

(Gráfico 7). Da mesma forma induz ao descrédito da sustentabilidade desta 

atividade econômica e ao abandono da ocupação, visto o decréscimo de 

~23% do número de maricultores no período estudado, além de impactar 
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outras atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva de moluscos 

bivalves, com redução de ~43% dos postos de trabalho associados à 

maricultura (Gráfico 26). 

O reconhecimento em 2017 da equivalência do Serviço de Inspeção 

Municipal de Florianópolis (SIM) ao Sistema Brasileiro de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal (SISBI-POA)103 poderá estimular a produção de 

moluscos bivalves de Florianópolis por ampliar o mercado a nível federal, 

porém expõe toda a população brasileira às fragilidades do controle da 

segurança higiênico sanitária desta cadeia produtiva. 

O alto índice de informalidade observado na comercialização de 

moluscos bivalves em Santa Catarina, também destacado por De Souza et 

al.73, contribui com o baixo preço praticado no Brasil, ~85% menor que o 

praticado no Chile (Gráfico 25). 

O turismo, que poderia estimular a comercialização destes insumos 

tradicionais, também não colaborou com a estabilidade de preços 

praticados, visto a queda de ~11% sofrida em 2016 (Gráfico 24) e o alto 

fluxo de viajantes em janeiro do mesmo ano, ~30% superior à média dos 

outros anos estudados (Gráfico 20). 

O fluxo turístico anual de viajantes estrangeiros no estado de Santa 

Catarina é concentrado no verão, principalmente em janeiro (Gráfico 12) 

devido às características dos principais destinos turísticos do estado, que 

oferecem sol e praia como seus principais atrativos (Gráfico 20). Os 

viajantes argentinos e chilenos representam a maioria dos estrangeiros em 

viagem à Santa Catarina (Gráfico 21) e gastam, em média, 20% a menos 
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que o viajante de lazer, oriundo dos mesmos países, de outros destinos 

brasileiros com mesmo atrativo (Gráfico 22), o que indica a necessidade de 

reavaliação dos atrativos que estão sendo oferecidos nestes destinos e de 

seu valor percebido. No presente estudo observamos um aumento 

acumulado no preço das ostras de apenas ~3% (Gráfico 24), ~91% inferior 

ao aumento identificado nos gastos dos viajantes com alimentação e ~93% 

inferior ao aumento do ticket médio em bares e restaurantes (Gráfico 23), o 

que indica desvalorização das ostras no mercado Catarinense. 

Apesar das principais regiões turísticas de Florianópolis possuírem 

vocação para atividades aquícolas já evidenciada, o diferencial atualmente 

declarado destes produtos refere-se exclusivamente à uma imagem de 

qualidade, que segundo Santos (2017) foi criada de forma espontânea pelo 

consumidor. No entanto é necessário avaliar se essa imagem será 

sustentada visto que um dos atributos essenciais de qualidade, a segurança 

higiênico sanitária, não é assegurado. 

Os dados coletados expõem a insustentabilidade econômica desta 

cadeia produtiva, que induz à notória informalidade na produção, 

beneficiamento e comercialização de moluscos, também destacada por 

Suplicy69. 

Os viajantes podem ser especialmente afetados, pois não têm 

conhecimento das práticas inadequadas e são expostos a produtos 

comercializados irregularmente a peixarias e restaurantes. Além disso, 

nossa pesquisa com moradores de Florianópolis mostrou que há correlação 

positiva entre o hábito de oferecer pratos tradicionais locais aos viajantes e 
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relatos de problemas de saúde pela ingestão desses alimentos (t=0,1597; 

p=0,0440) (Tabela 9), o que reforça o risco à saúde dos viajantes. 

Não observamos correlação entre o fluxo turístico e o número de 

casos de DTHA notificados no Brasil e nas principais regiões turísticas de 

Santa Catarina, porém verificamos que nestas o número de casos 

notificados no mês de janeiro foi ~69% superior aos outros meses do ano, 

enquanto no restante do estado o percentual de elevação foi ~43% (Gráficos 

12, 27 e 28), evidenciando que o turismo tem reflexos no número de 

notificações, ainda que esta condição não possa ser adequadamente 

avaliada pela notória subnotificação de casos. 

Como ressaltado por Ferreira168, grande parte dos casos de DTHA no 

Brasil não são notificados pela dificuldade de diagnóstico, devido à 

semelhança de sintomas associados à outras doenças, ou pela falta de 

procura por auxílios médicos, já que os sintomas iniciais provocados por 

alguns patógenos transmitidos por alimentos, são leves. Como reforço a esta 

informação, observamos que no Brasil o número médio de doentes por surto 

notificado no período estudado foi ~96% superior ao chileno e ~16% superior 

ao Argentino (Gráfico 37), indicando a prevalência de notificação de surtos 

com muitos doentes, ou seja, somente quando a doença atinge muitas 

pessoas. Verificamos também que ~45% dos casos não tiveram agente 

etiológico determinado (Gráfico 29), o que também ressalta a dificuldade do 

estudo epidemiológico das DTHA. 

Ainda, parte dos viajantes afetados por DTHA não buscam auxílio 

médico no destino turístico, mas em seus municípios de residência o que 
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contribui para a não a identificação de problemas relacionados à produção 

de alimentos e muitas vezes criam lacunas que impedem o 

dimensionamento de seu risco à saúde pública, tornando-se um obstáculo 

para o desenvolvimento de estratégias de controle de surtos. Esta limitação 

é ainda maior nas principais regiões turísticas de Santa Catarina visto que o 

principal emissor, Argentina, possui taxas de notificação de surtos ~91% 

inferiores às Brasileiras, no entanto é importante ressaltar que na Argentina 

o número de surtos de DTHA e casos associados à estes só passaram a ser 

disponibilizados nos boletins de vigilância epidemiológica digitais em 

2016144-148 (Gráficos 35 e 36). Devido a esta limitação não podemos 

observar correlação significativa entre os casos notificados no Brasil, na 

Argentina e o fluxo turístico identificado no período (2014-2018). 

Os surtos de DTHA notificados no Brasil foram ~100% inferiores aos 

notificados no Chile entre 2014 e 2018 (Gráfico 34) o que reforça os achados 

de Elias et al.169 (2018) que indicam que surtos relatados no país representam 

apenas uma pequena porção dos ocorridos. Observamos também que ~58% 

dos casos foram relacionados a alimentos consumidos em estabelecimentos 

públicos (trabalho, hospital e creche), que comumente não oferecem moluscos 

bivalves nas refeições (Gráfico 31), o que contribui com o baixo número de 

DTHA associados à pescados e frutos do mar (~7%) (Gráfico 30). Estes 

estabelecimentos atendem a um grande número de pessoas, o que favorece o 

elevado número de doentes por surto notificado (Gráfico 37). 

Ainda que o consumo de moluscos bivalves crus e o contato com a 

água contaminada possa contribuir com a taxa de incidência de casos de 
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hepatite A, como relatado por Viray et al.170, e estudos realizados em 

Florianópolis indiquem contaminação generalizada de amostra de água 

ambiental deste município com cepas de Norovirus171, rotavírus e HAV171,172, 

foram observados apenas 1 caso de norovirus e 1 caso de HAV durante todo 

o período estudado, o primeiro associado à alimentos mistos, o que indica 

contaminação fecal oral, ou seja, problemas de manipulação e o outro sem 

definição do veículo. A taxa de incidência média desta doença em 

Florianópolis e Porto Belo e Bombinhas superou a incidência média no Brasil 

(Gráfico 32). A taxa de incidência média de HAV nas regiões turísticas de 

Santa Catarina foi ~9% superior à do restante do estado (2014-2018) 

(Gráfico 32), porém não foi observada correlação entre os casos de HAV 

notificados na Argentina e em Santa Catarina e o fluxo turístico de 

Argentinos para o estado (Gráfico 33). 

Estudos internacionais relacionam a ocorrência de surtos de 

norovirose no Canadá173 e na França174, ao consumo de ostras. No entanto 

o Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos  Bivalves 

não exige análises relativas a contaminação viral72,175, o que associado à 

contaminação da água ambiental55,171,172 evidencia o potencial risco do 

consumo de moluscos bivalves cultivados nas regiões estudadas sem o 

beneficiamento adequado. 

O risco da ingestão de moluscos bivalves crus não pode ser 

adequadamente dimensionado devido a falhas no processo de notificação 

evidenciadas (Gráficos 27, 28, 31, 33 e 35), o que minimiza a importância do 

controle da segurança sanitária de sua cadeia produtiva. 
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No entanto, as doenças transmitidas por água e alimentos são um 

grave problema de saúde pública, que além de limitar os indivíduos 

acometidos, podem levar a morte e provocar sequelas crônicas. Os 

consumidores são alheios ao risco de consumo destes produtos176 pois a 

divulgação da contaminação das amostras só é amplamente divulgada 

quando se trata de contaminação química da água com suspensão da 

coleta. A frequência de amostras contaminadas com E. coli, que também 

representam risco à saúde pública se não adequadamente beneficiadas, não 

é divulgada de forma clara a ampla, apenas por meio de laudos que não são 

facilmente compreendidos pelo consumidor. 

A promoção de um produto como atrativo do turismo gastronômico 

deve ser criteriosamente avaliada a fim de garantir a sustentabilidade da 

oferta, evitando investimentos pontuais que não impulsionam o 

desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos estável e segura, e por 

consequência, não promove o turismo, e a economia em torno deste, a 

longo prazo. 

Os dados coletados na presente pesquisa corroboram com a 

observação da Epagri (2018) sinalizando que a falta de controle higiênico 

sanitário na cadeia produtiva e de comercialização de moluscos bivalves 

coloca em risco a imagem conquistada nacionalmente pelos produtos da 

maricultura catarinense. 

Ao ser conivente com este cenário, o poder público coloca em risco a 

saúde da população e a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva de 

moluscos bivalves. 
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O governo de Santa Catarina não apenas estimulou o cultivo de 

moluscos como forma complementar à renda dos pescadores artesanais, mas 

também promoveu o consumo e identificação regional da ostra e demais 

moluscos, com a criação de festivais com este tema (Fenaostra, Marejada). 

Esqueceu-se, no entanto, que é essencial a garantia da segurança do produto. 

Assim colocou inúmeras famílias em uma situação de vulnerabilidade social, 

pois empreendem seus negócios à margem da legalidade. Além disso, criou 

um produto tradicional local frágil, que por questões ambientais e/ou antrópicas 

se torna um risco à saúde da população e principalmente de viajantes, alheios 

aos níveis de contaminação da água/moluscos bivalves e à inadequação do 

processo de beneficiamento. Constatamos que esta situação coloca em risco o 

turismo e a economia da região. 

Com base nos dados apresentados e diante da atual inadequação da 

gestão da segurança sanitária da cadeia produtiva de moluscos bivalves, 

concluímos que estes produtos não são adequados para serem associados 

à imagem de uma localidade turística como produtos tradicionais locais. 

No entanto, como também verificamos a importância econômica e 

social desta atividade, entendemos que a continuidade da oferta de 

moluscos bivalves como produtos tradicionais de Florianópolis depende de 

ações emergenciais por parte do poder público e órgãos de fiscalização. 

A ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto é uma ação 

primordial para a melhoria da qualidade sanitária de moluscos bivalves. 

A regulamentação de novas áreas aquícolas deve exigir um plano de 

estudo sobre potenciais fontes de poluição, assim como nas legislações 
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internacionais, o que reduziria os riscos de contaminação, os custos com a 

frequência de análises microbiológicas e aumentaria a viabilidade do 

cumprimento da periodicidade das coletas e análises. Além disso legislação 

de controle higiênico sanitário de produção de moluscos bivalves deve exigir 

análises virológicas e de metais pesados para identificar possíveis riscos de 

contaminação e liberar áreas de cultivo, assim como sugerido por Crovato et 

al.177 e Shehu e Bijo178. 

Para garantir a sustentabilidade econômica da produção são 

necessários investimentos em sistemas de cultivo mais eficientes e em 

estruturas de beneficiamento adequadas ao atendimento da 

legislação72,86,106,175 (MPA, 2012). Programas governamentais, estaduais e 

federais, podem ser acessados neste sentido. No entanto a fiscalização da 

cadeia produtiva de moluscos bivalves deve ser ampliada e rigorosa, e as 

sanções àqueles que descumprirem os requisitos legais, efetivamente 

cumpridas. 

O consumo de ostras e outros moluscos bivalves tratados 

termicamente deve ser estimulado a partir da criação de festivais e 

concursos gastronômicos com a utilização dos produtos cozidos em 

detrimento aos crus ou malcozidos, como sugerido por Messens et al.179 

(2018), no entanto os parâmetros adequados para o tratamento térmico 

(temperatura, pressão e tempo) devem ser divulgados e exigidos, assim 

como na legislação europeia83. 

Para auxiliar o consumidor na escolha de um produto seguro, sugere-

se a criação de um selo de qualidade, baseado em índices e parâmetros 



DISCUSSÃO - 87 

 

claros, para os restaurantes e revendedores de pescados que 

comercializarem produtos beneficiados adequadamente. 

Caso medidas emergenciais de controle de segurança sanitária do 

produto não sejam implementadas, os moluscos bivalves de Santa Catarina, 

além de ocasionarem inúmeros casos de DTHA, tendem a ser substituídos 

por outros produtos e, mais uma vez, um alimento reconhecido como 

tradicional da região será substituído devido à problemas na cadeia 

produtiva, como ocorreu com o camarão e a sequência de camarão. 

Novamente as principais regiões turísticas de Santa Catarina perderão a 

oportunidade de criar um atrativo turístico gastronômico que poderia 

movimentar a economia regional, e continuarão colocando em risco a saúde 

de sua população e de seus visitantes. 

Num futuro incerto devido ao efeito da pandemia de COVID19 sobre o 

turismo em todo o mundo, é importante o planejamento estratégico de todos 

os passos econômicos da sociedade no turismo, o que implica em 

planejamento inteligente de todos os passos sociais, quer seja de ações de 

contenção social ou de promoção do turismo local, quer seja de testagem de 

COVID19 do pessoal do turismo receptivo ou do conhecimento da cadeia 

produtiva de um prato típico e dos riscos ambientais no caso de sua 

promoção. O exemplo negativo da promoção da carcinocultura e seus 

efeitos não poderia ter sido sumariamente esquecido e repetido na 

malacocultura, sem ao menos uma reflexão mais competente pelos seus 

controladores. Esperamos que no futuro, este estudo estimule esta reflexão 

e o pensamento de médio ou longo prazo norteie nossos governantes para 



DISCUSSÃO - 88 

 

que os exemplos negativos causados na cadeia produtiva da maricultura em 

Santa Catarina não mais ocorram e que o turismo regional possa ser 

implementado sem estes riscos, promovendo a redistribuição prazerosa de 

renda entre regiões promovida pelo turismo. 

 

 

 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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- A análise da cadeia de produção, objeto da presente pesquisa, 

identificou falhas na fiscalização, operação e controle da comercialização de 

moluscos bivalves nas principais regiões turísticas de Santa Catarina. 

- A promoção de um alimento como produto local turístico, deve ser 

acompanhada de rigorosa pesquisa e planejamento estratégico para 

controle da cadeia produtiva afim de se evitar o seu esgotamento como 

recurso, bem como para que seja produzida em padrões de qualidade e 

segurança alimentar que permitam o seu consumo seguro. 

- Falhas no processo de notificação de DTHA prejudicam a 

identificação de problemas relacionados à produção de alimentos e 

impedem o dimensionamento de seu risco à saúde pública, tornando-se um 

obstáculo para a criação de estratégias redução de riscos. 

- Após a análise das normas e orientações para produção, 

estabelecimento de parâmetros de qualidade e inocuidade, bem como 

regras de fiscalização, constatamos que estas se tornam eficientes apenas 

após o profundo estudo e conhecimento das cadeias produtivas, sendo um 

processo contínuo e necessário em vista dos novos desafios da atividade 

turística. 

- O presente modelo de avaliação e implantação de um produto 

alimentício tradicional como produto turístico baseado na análise da 
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identidade cultural do produto e de seus diferenciais, no controle higiênico 

sanitário das cadeias produtivas e na sustentabilidade da produção é 

eficiente, sendo importante diante da franca expansão de produtos 

tradicionais e artesanais, sem critérios higiênico sanitários para produção e 

até em sua cadeia de distribuição e das novas expectativas da sociedade 

por segurança sanitária. 

- Concluindo, torna-se necessário o investimento em mais estudos 

científicos que possam balizar a produção e regulamentação de parâmetros 

específicos para a sustentabilidade da cadeia produtiva bem como 

segurança alimentar destes produtos turísticos regionais, pois, atualmente, 

ainda representam um grande risco a saúde pública local e internacional em 

vista de sua carente estrutura. 
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