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Introdução 

Esta pesquisa busca identificar a importância da prática do turismo rural no desenvolvimento 

dos municípios rurais da região do litoral Norte do Rio Grande do Sul, bem como os impactos 

sociais e econômicos no cotidiano dos agricultores familiares, em especial da juventude rural. 

Ainda, destacar o papel dos agentes públicos e privados e organizações da sociedade civil na 

formulação de politicas públicas que visam o desenvolvimento da região e do turismo. A 

pesquisa utiliza como instrumento a análise das experiências do roteiro “Caminhos dos 

Alimentos” proposto pela Cooperativa Mista de Agricultura Familiar de Itati, Terra de Areia e 

Três Forquilhas (COOMAFITT)
1
, situado na região norte do Litoral gaúcho.  

Análise do Roteiro Turístico “Caminho dos Alimentos” 

O Roteiro Caminho dos Alimentos surgiu em 2016 pelos esforços e iniciativa da juventude 

rural dos municípios da região, que visualizaram no turismo uma possibilidade de 

permanência no campo e de valorização da identidade local. As primeiras visitas foram 

realizadas por pequenos grupos de pesquisadores de universidades do Estado, que tinham 

relação com a organização da cooperativa, e seu trabalho com a agricultura familiar e a 

produção de orgânicos. 

Na medida em que as visitas foram acontecendo, enxergou-se a necessidade de se criar um 

roteiro turístico. A proposta era somar com trabalho já realizado pela cooperativa em relação à 

conscientização por uma alimentação mais saudável e sem veneno, e se criar uma nova fonte 

de renda para as agricultoras e agricultores associados, em especial para juventude.  A 

COOMAFITT e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) dos municípios 

da região, tiveram um papel central neste processo. Desde então, o roteiro recebeu o nome 

Caminho dos Alimentos, e grande parte das visitas acontecem nas propriedades dos 

associados. 

O roteiro oferece duas modalidades de visitação, uma com caráter mais técnico, que visa 

expor a história e o trabalho da cooperativa junto os agricultores familiares, sua organização 

na produção e logística de escoamento dos alimentos, e outro com caráter mais turístico de 

lazer, que para além de mostrar o trabalho da cooperativa, faz visitas nos atrativos naturais e 

culturais da região. Ambas são moldadas de acordo com o interesse de cada visitante.  

1 Fundada em 5 de setembro de 2006 por agricultoras e agricultores familiares de Itati, Terra de Areia e Três 

Forquilhas, no litoral norte gaúcho, a COOMAFITT surgiu para promover o desenvolvimento socioeconômico 

dessas famílias por meio do comércio justo de alimentos de qualidade com respeito as pessoas e ao meio 

ambiente. Referência: http://www.coomafitt.com.br/nossa-historia 
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Ao longo destes quase quatro anos, o Roteiro já realizou mais de cinquenta visitas, junto a 

escolas da região, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), à Universidade 

Estadual do Rio grande do Sul (UERGS), beneficiários do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) de Capão da Canoa, nutricionistas do Hospital Conceição de Porto Alegre, 

entre outras. Hoje o Roteiro conta com uma Coordenação Geral composta por um 

turismólogo, uma estudante de Gestão em Turismo, duas técnicas da EMATER dos 

municípios de Terra de Areia e Itati e membros da Gestão Executiva da COOMAFITT. 

Considerações Finais 

Ao longo destes quatro anos de aplicação do roteiro “Caminho dos Alimentos”, podemos 

identificar mudanças nas estruturas físicas das propriedades que recebem os turistas, como 

ampliação de galpões com cozinhas, cadeiras e mesas para almoços, colocação de placas de 

identificação em frente às propriedades, a criação de trilhas, e ainda a inserção de membros do 

roteiro na composição dos Conselhos Municipais de Turismo (CONTUR) de Itati e Três 

Forquilhas.  

Outro ponto importante de destacar é o aumento do engajamento dos agricultores familiares 

associados da Cooperativa e da juventude rural na construção do roteiro, e como isso é 

fundamental para o enraizamento da prática do turismo na região. 

Acreditamos que na medida, que a pesquisa for avançando, pode-se ter mais nitidez acerca do 

papel do turismo rural no desenvolvimento regional do Litoral Norte. 
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