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Resumo: Este artigo apresenta os resultados parciais da tese de doutorado denominada 
“Associações de turismo rural no Brasil e na Espanha: visão institucional ou comercial” desenvolvida 
na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). Os objetos de estudo são as associações 
brasileiras que tenham em seu nome “turismo rural”, “agroturismo” ou termos que remetam a estes 
segmentos. O principal objetivo deste artigo é apresentar as associações de turismo rural 
identificadas em território nacional existentes hoje em dia ou que já existiram, sua localização 
geográfica e âmbito de atuação. A metodologia utilizada foi a pesquisa em mecanismos de busca na 
internet, matérias de jornal e/ou guias especializados. Ao todo foram localizadas 109 associações, 
das quais a grande maioria está localizada no sul e sudeste do país e atuam, principalmente, em 
âmbito municipal. 
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Introdução 

 

O turismo rural consiste em um dos segmentos que vem sendo incentivado no Brasil 

atualmente. Com cerca de três décadas de história, este segmento é composto basicamente 

por pequenos empreendimentos que utilizam mão de obra familiar no recebimento de 

turistas, uma atividade complementar à agricultura e pecuária. 

As características dos empreendimentos de turismo rural brasileiros, 

especificamente, instigaram-nos a refletir sobre a alternativa do associativismo a fim de 

minimizar as dificuldades existentes nestes pequenos negócios e maximizar suas 

oportunidades no mercado turístico. Vale ressaltar que esta pesquisa analisou 

especificamente associações com “turismo rural”, “agroturismo” ou termos que remetam a 
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este segmento em seu nome, visando restringir, desta forma, o objeto de estudo às 

associações turísticas essencialmente rurais. 

Não houve um rigor com relação ao formato e constituição jurídica de tais entidades. 

Ou seja, após identificadas, não verificou-se se as mesmas encontram-se legalmente 

constituídas e sua real figura jurídica (Organização Não Governamental-ONG, Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, Fundação, Sindicato, etc.), uma vez que o 

objetivo do estudo foi identificar agrupações associativas no Brasil que incidam sobre o 

desenvolvimento do turismo rural nos diversos âmbitos. 

O principal objetivo deste artigo é apresentar as associações de turismo rural 

identificadas no Brasil existentes hoje em dia ou que já existiram, incluindo informações 

sobre sua posição geográfica e âmbito de atuação.  

Com relação à metodologia adotada para o levantamento destas entidades, no início 

da pesquisa entrou-se em contato com o Ministério da Fazenda brasileiro a fim de solicitar à 

Receita Federal do Brasil que encaminhasse a esta pesquisadora uma listagem das 

associações de turismo rural cadastradas no país. Este pedido foi efetuado via Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão no dia 05 de março de 2013. Em resposta 

este órgão informou que o pedido era genérico uma vez que “não foi informado qual o 

número CNAE específico para a atividade, tampouco a natureza jurídica correspondente”.  

Diante da possibilidade de interpor recurso, esta pesquisadora entrou, no dia 23 de 

maio de 2013, com petição informando que o código das associações buscadas no CNAE 

2.1 é Subclasse 9411-1/00 ‘Atividades de organizações associativas patronais e 

empresariais’. 

Como resposta ao recurso interposto, foi-nos encaminhada uma listagem com as 

associações constantes no código CNAE identificado acima. Entretanto, das centenas de 

entidades listadas, nenhuma se enquadrava como objeto de estudo desta pesquisa. 

Levantaram-se, então, outros códigos CNAE e naturezas jurídicas nas quais poderia haver 

associações de turismo rural ou agroturismo cadastradas. Entrou-se novamente em contato 

com este órgão, o qual respondeu negativamente diante do fato de que se realizasse 

referido levantamento, geraria um documento de proporções desmedidas, com mais de 36 

mil entidades constantes, dentre as quais algumas poderiam ser os objetos de estudo desta 

pesquisa.  
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Desta forma, diante da impossibilidade de acesso a uma listagem oficial das 

associações de turismo rural e agroturismo criadas e cadastradas no Brasil, optou-se por ter 

como fonte de dados ferramentas de busca da web bem como notícias divulgadas pela 

imprensa nacional.  

Para confirmação da localização geográfica da entidade e âmbito de atuação das 

entidades identificadas (dentre outras informações a serem publicadas posteriormente), 

foram enviados questionários com perguntas abertas e fechadas, via Google Docs, aos seus 

presidentes. O envio dos questionários aos presidentes de associações de turismo rural 

identificadas no Brasil foi acompanhado de uma carta de apresentação para a explicação da 

pesquisa, bem como solicitação de que estes presidentes encaminhassem via email seus 

estatutos para análise.  

Previamente ao envio dos questionários com carta de apresentação, entrou-se em 

contato via telefone e/ou email (prioritariamente telefone) com todas as associações com 

contatos válidos a fim de explicar a pesquisa e solicitar a pronta e sincera resposta no 

sentido de contribuir com os objetivos do estudo. 

Escolheu-se o envio dos questionários pela internet (Google Docs) por diversos 

motivos, como economia de recursos frente ao envio por correio ou telefone; rapidez na 

recolhida e análise dos dados; possibilidade de chegar a toda população com acesso à 

internet em menor quantidade de tempo; maiores respostas às perguntas abertas por não 

haver a interferência de um entrevistador nem ser necessário escrever em papel; taxas de 

respostas mais elevadas. A principal desvantagem deste método é a impossibilidade de 

acesso àqueles que não estão conectados à rede. 

Para Páramo Flores (2007, p. 15) “internet es ya un medio más para la recogida de 

información de los grupos de interés. Miles de estudios lo avalan y en España la mayoría de 

los institutos de investigación lo ofrecen como una metodología más para muchos estudios 

de mercado.” 

 

1. Brasil: Turismo Rural X Associativismo 

 

O surgimento de atividades turísticas em territórios rurais brasileiros somente ganhou 

status de atividade econômica no país na década de 80 do século passado. Segundo o 
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Ministério do Turismo-MTur (BRASIL, 2008, p. 15), “desde então, esse segmento vem 

crescendo gradativamente nas diferentes regiões do Brasil, favorecido pelas singularidades 

dos ciclos econômicos que as marcam e pela diversidade cultural resultante dos processos 

de colonização.”  

Segundo o MTur (BRASIL, 2003), o crescimento deste segmento é explicado por 

duas razões: a necessidade do produtor rural em diversificar sua renda e agregar valor ao 

seu produto e, por outro lado, a demanda dos moradores urbanos por reencontrar suas 

raízes.  

Um dos fatores limitantes para o adequado desenvolvimento da atividade turística no 

Brasil trata-se da ausência de “dados produzidos e organizados de forma sistemática e 

contínua.” (BRASIL, 2011, p. 64). 

A existência de um sistema que defina as bases para a coleta, 
sistematização, tratamento e disseminação dos dados é indispensável para 
a garantia da validade e comparabilidade dos dados nas instâncias 
administrativas internacional, nacional, estadual, regional e municipal. Os 
dados e informações provenientes deste sistema são elementos 
fundamentais ao acompanhamento das metas do Plano Nacional de 
Turismo e para o atendimento às disposições da Lei Geral do Turismo. 
(BRASIL, 2011, p. 64). 

 

Para Teixeira (2010) a informação é uma ferramenta essencial e no âmbito do 

turismo assume papel importante para o planejamento e gestão. Transferir e gerir este 

conhecimento contribui para alimentar a inovação e melhorar os recursos turísticos, tanto de 

destinos como de empresas, inclusive no que diz respeito às campanhas de promoção e 

marketing.  

Oliveira (1997 apud MENDONÇA et al., 2003, p. 06) corrobora a tese de que o que 

falta no Brasil para o adequado desenvolvimento do turismo rural  

são informações sobre o que realmente oferecer ao turista e como gerenciar 
essa atividade, uma indústria que não tem uma função da produção formal 
e não tem uma estrutura comum às outras indústrias. Além disso, tem um 
caráter multidisciplinar e exige uma gestão com cooperação para o 
desenvolvimento da atividade, além da novidade de produção de um 
produto intangível. 

O próprio governo reconhece que o segmento era impulsionado quase que 

exclusivamente pelas oportunidades de mercado uma vez que não havia “consenso sobre a 

conceituação de Turismo Rural, [além da] falta de critérios, regulamentações, incentivos e 
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outras informações que [orientassem] os produtores rurais, os investidores e o próprio 

Governo”. (BRASIL, 2003, p. 6). 

Portanto, seria de suma importância o trabalho integrado dos diversos setores a fim 

de evitar grandes problemas ocasionados pela falta ou mau planejamento; problemas como 

a descaracterização (do lugar e do homem), ausência de competitividade, empobrecimento, 

entre outros. 

Segundo o MTur (BRASIL, 2010, p. 12),  

o Turismo Rural pode contribuir para a revitalização econômica e social 
das regiões, a valorização dos patrimônios e produtos locais, a 
conservação do meio ambiente, a atração de investimentos públicos e 
privados em infraestrutura para os locais onde se desenvolve. 

 

Ao todo, no Brasil, existem 5.175.636 estabelecimentos rurais e a grande maioria 

deles, seja próprio, assentado, arrendado, parceiro, ocupante ou produtor sem área, não 

possui Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. (IBGE, 2006). 

O censo do IBGE não inclui a análise do turismo rural nestas propriedades, mas a 

ABRATURR prevê que esta atividade gere 500 mil empregos diretos e indiretos em 15 mil 

propriedades rurais espalhadas pelo país. Do total de empregos, 35% de mão de obra 

familiar e 65% de trabalhadores locais e regionais; além disso, as mulheres estão presentes 

em 92% das funções (ou seja, um setor predominantemente feminino). A média de 

crescimento é de 20% ao ano e o faturamento é de cerca de R$ 2,8 bilhões por ano. 

(REVISTA HOST&TRAVEL, 2009). Esta mesma entidade destaca que o Estado de São 

Paulo possui o maior número de atrações rurais do país (1.910 empreendimentos), seguido 

de Minas Gerais com 600 empreendimentos. 

O estudo desenvolvido pelo IDESTUR denominado Panorama Empresaria do 

Turismo Rural (PETR) em 2012 e aplicado com hotéis fazenda, pousadas rurais, agências 

receptivas, etc., de 15 estados brasileiros, conclui que a atividade do turismo rural ainda 

concentra-se principalmente na região Sudeste, apesar de ano a ano sofrer forte 

disseminação em outros estados e regiões.  

Segundo os empresários entrevistados neste estudo, há a necessidade de criar 

hábitos de parcerias e trabalhos em grupo, os proprietários se veem como concorrentes, há 
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pouca interação entre as comunidades rurais e há a necessidade de um maior entendimento 

sobre o que é associativismo e como trabalhar neste âmbito.  

Com relação ao associativismo, foram localizados alguns trabalhos acadêmicos no 

Brasil, porém todos enfocando regiões específicas ou determinados casos (uma associação 

em especial). É o caso da monografia desenvolvida na Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (UNESP) em 2010 por Pereira que trata do associativismo nos 

assentamentos do extremo oeste do estado de São Paulo (ressalta-se, entretanto, que os 

casos analisados nesta pesquisa são de associações de mulheres assentadas e não de 

turismo rural especificamente). Outro estudo desenvolvido no país que abordou 

associativismo e turismo especificamente no estado de São Paulo trata-se da dissertação de 

mestrado apresentada por Bovo em 2004 ao Programa de Pós-Graduação em Extensão 

Rural da UFSM. Além destes, algumas pesquisas trabalharam especificamente uma região, 

como é o caso dos estudos realizados em Santa Rosa de Lima por Freitag, Oliveira e 

Slapnicka (apud GUARDIA et al., 2012, p. 162).  

João Carlos Geraldo em tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Geografia da UNESP, Campus de Rio Claro, em 2012, realizou pesquisa 

referente a dez propriedades rurais de médio e grande porte que trabalham com turismo no 

interior de São Paulo e teve como uma das questões analisadas o associativismo. Concluiu 

que o nível de associativismo, seja a entidades locais ou nacionais, é de 60% das 

propriedades analisadas. As associações citadas foram Associação das Empresas de 

Turismo de Brotas e Região (ABROTUR), Associação Brasileira das Empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), Associação Paulista e Fazendas Históricas 

Paulistas. Ressalta-se o fato de que as duas primeiras citadas não são associações 

específicas de turismo rural ou agroturismo.  

Com a revisão desta literatura conclui-se que o país carece de dados sobre o 

associativismo no turismo rural que retratem a realidade brasileira como um todo. Este 

trabalho propõe dar início a esta busca e acredita-se que a partir daí outros trabalhos 

aprofundarão as análises em seus mais variados aspectos.  

 

2. Associações de Turismo Rural no Brasil: distribuição geográfica e âmbito de 

atuação 
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Das 109 associações de turismo rural ou agroturismo identificadas no Brasil, com 29 

associações conseguiu-se contato via telefone ou email, mas computou-se a informação 

sobre sua extinção.  

Mais da metade (62 associações) diz estar atuante hoje em dia e, inclusive, 

participaram ativamente na pesquisa com resposta ao questionário enviado via Google 

Docs. Com outras 12 associações se conseguiu o contato e a informação de que estão em 

funcionamento, porém, apesar do envio do questionário por Google Docs e email e contato 

telefônico por repetidas vezes, não houve resposta quanto ao seu preenchimento.  

Com 06 associações identificadas não se conseguiu nenhum tipo de contato, seja via 

email ou telefone. São elas: Associação de Chácara da Pena e Adjacências, Associação de 

Paranaguá e Região, Centro Capixaba, Associação A Caminho da Ilha, Associação de 

Araruama e Associação das Pousadas Pantaneiras.  

Das 109 associações identificadas como existentes ou que já existiram, a maioria 

delas (47%) têm abrangência municipal, 25% regional, 16% estadual, 1% interestadual, 3% 

nacional e de 8% não foi possível identificar visto que não responderam ao questionário, 

estão inativas e/ou não foram localizadas (GRAF. 1). 

 

GRÁFICO 1- Âmbito territorial das associações identificadas. 

 
Elaboração própria. 

 

Diferentemente do que se imaginava, ao analisar os estatutos das associações 

constatou-se que aquelas com abrangência nacional ou estadual não são formadas por 

entidades locais e/ou regionais, mas sim por pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao 

turismo rural. As únicas exceções são a Associação Brasileira (que cita ser constituída por 
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empreendimentos vinculados às entidades estaduais) e a Associação Paulista (que cita ser 

constituída por empreendimentos vinculados a 07 regiões do estado de São Paulo). 

Por macrorregião, nota-se grande concentração no Sul e Sudeste do país, 

representando pouco mais de 80% do total. Já na região Norte foi identificada somente 01 

associação de turismo rural (GRAF. 2). 

 

GRÁFICO 2- Distribuição geográfica das associações identificadas por macrorregião. 

 
Elaboração própria. 

 

Segue abaixo a distribuição das associações identificadas por estado (GRAF. 3). 

Nota-se que foram identificadas associações em maior quantidade nos estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, ambos na região Sul do país, seguido do estado de São 

Paulo na região Sudeste do país. Em alguns estados do país, essencialmente nas regiões 

Norte e Nordeste, não foi possível identificar nenhuma associação de turismo rural, como é 

o caso de Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão na região Nordeste e 

Tocantins, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre na região Norte. 

 

GRÁFICO 3- Distribuição das associações por estado. 

 
Elaboração própria. 
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Segue abaixo FIG. 1 com a localização das associações de turismo rural 

identificadas no Brasil em um mapa político do país a fim de facilitar a visualização destas 

entidades em território nacional. 

 

 
FIGURA 1- Associações de turismo rural identificadas no Brasil. 
Legenda: azul - ativas; vermelho - inativas; verde - não localizadas. 
Elaboração própria. 

 

Segue abaixo tabela (TAB. 1) com nome completo das associações de turismo rural 

identificadas no Brasil, localização e informação sobre atividade atual. 

TABELA 1- Relação das associações identificadas 

Nº Nome abreviado da associação Âmbito Região Estado Situação 

1 Associação Brasileira (ABRATUR) N Nacional NA Ativa 

2 Associação Brasileira (ABTR) N Nacional NA Inativa 

3 Caminhos de Pedra N Nacional NA Ativa 

4 Associação Matogrossense E Centro-Oeste MT Ativa 

5 Sindicato do Distrito Federal E Centro-Oeste DF Ativa 

6 Associação Campograndense M Centro-Oeste MS Ativa 

7 Associação de Santa Maria M Centro-Oeste DF Ativa 
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8 Associação Goiana E Centro-Oeste GO Inativa 

9 Associação do Mato Grosso do Sul E Centro-Oeste MS Inativa 

10 Associação das Pousadas Pantaneiras - Centro-Oeste MS Não localizada 

11 Associação Dom Aquinense M Centro-Oeste MT Ativa 

12 Associação Baiana E Nordeste BA Ativa 

13 Associação Cearense E Nordeste CE Ativa 

14 Associação Pernambucana E Nordeste PE Ativa 

15 Associação de Una M Nordeste BA Ativa 

16 Associação Paraibana E Nordeste PB Inativa 

17 Associação do Cariri Paraibano R Nordeste PB Inativa 

18 Associação do Ceará E Nordeste CE Ativa 

19 Associação do Marajó M Norte PA Inativa 

20 Associação Paulista E Sudeste SP Ativa 

21 Associação do Espírito Santo E Sudeste ES Ativa 

22 Associação Mineira E Sudeste MG Ativa 

23 Café com Leite I Sudeste SP/MG Ativa 

24 Associação  Itabiritense M Sudeste MG Ativa 

25 Associação de Piedade M Sudeste SP Ativa 

26 Associação de Aracruz M Sudeste ES Ativa 

27 Associação da Serra M Sudeste ES Ativa 

28 Associação de Guarapari M Sudeste ES Ativa 

29 Associação de Ibatiba M Sudeste ES Ativa 

30 Associação de Venda Nova do Imigrante M Sudeste ES Ativa 

31 Núcleo de Socorro M Sudeste SP Ativa 

32 Associação de Ipatinga M Sudeste MG Ativa 

33 Associação de Atibaia e Região R Sudeste SP Ativa 

34 Associação de Ribeirão Preto e Região R Sudeste SP Ativa 

35 Associação Morro do Cristo e Região R Sudeste SP Ativa 

36 Fazendas Históricas Paulistas R Sudeste SP Ativa 
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37 Caminhos da Corte do Vale Histórico R Sudeste SP Ativa 

38 Caminhos do Brejal R Sudeste RJ Ativa 

39 Associação Noroeste Paulista R Sudeste SP Ativa 

40 Circuito das Frutas R Sudeste SP Ativa 

41 Preservale R Sudeste RJ Ativa 

42 Associação do Sul de Minas R Sudeste MG Inativa 

43 Associação do Rio de Janeiro E Sudeste RJ Inativa 

44 Associação do Médio Tietê R Sudeste SP Inativa 

45 Associação de Araxá e Região M Sudeste MG Inativa  

46 Associação Norte Mineira R Sudeste MG Inativa  

47 Associação de Pedreira e Região R Sudeste SP Inativa  

48 Associação de Campinas e Região R Sudeste SP Inativa  

49 Associação de Lindóia M Sudeste SP Inativa  

50 Associação de Piedade (PIETUR) M Sudeste SP Inativa  

51 Associação de João Neiva M Sudeste ES Inativa 

52 Associação de Iuna M Sudeste ES Inativa 

53 Associação de Jacareí M Sudeste SP Inativa 

54 Associação de Chácara da Pena e Adjacências - Sudeste RJ Não localizada 

55 Centro Capixaba - Sudeste ES Não localizada  

56 Associação de Araruama M Sudeste RJ Não localizada 

57 Associação do Taquaral e Adjacências R Sudeste MG Ativa 

58 Associação Instituto Brasileiro N Sudeste SP Ativa 

59 Associação Intermunicipal R Sudeste ES Ativa 

60 Caminhos da Serra Geral E Sul RS Ativa 

61 Associação do Campestre E Sul RS Ativa 

62 Rota das Salamarias E Sul RS Ativa 

63 Vale do Rio Uruguai M Sul SC Ativa 

64 Estrada do Sabor M Sul RS Ativa 

65 Caminho das Topiarias, Flores e Aromas M Sul RS Ativa 
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66 Colônias Polonesas M Sul PR Ativa 

67 Associação do Engenho M Sul SC Ativa 

68 Estrada Imperial Dona Francisca M Sul SC Ativa 

69 Rota do Chimarrão M Sul RS Ativa 

70 Associação de Joinville M Sul SC Ativa 

71 Caminho da Roça M Sul SC Ativa 

72 Associação de Colombo M Sul PR Ativa 

73 Porto Alegre Rural M Sul RS Ativa 

74 Caminho dos Pomeranos M Sul RS Ativa 

75 Vale do Rio das Antas M Sul RS Ativa 

76 Rota das Especiarias M Sul RS Ativa 

77 Santa Maria Silveira Martins M Sul RS Ativa 

78 Grupo Associativo de Pelotas M Sul RS Ativa 

79 Caminho do Vinho - Colônia Mergulhão R Sul PR Ativa 

80 Caminhos da Colônia R Sul RS Ativa 

81 Acolhida na Colônia R Sul SC Ativa 

82 Acolhida na Colônia da Serra Catarinense R Sul SC Ativa 

83 Acolhida na Colônia Vale das Tradições R Sul SC Ativa 

84 Caminhos da Serra R Sul SC Ativa 

85 Acolhida na Colônia Vale dos Imigrantes R Sul SC Ativa 

86 Acolhida na Colônia Rota das Nascentes R Sul SC Ativa 

87 Vale do Caí R Sul RS Ativa 

88 Circuito da Natureza M Sul PR Inativa  

89 Associação Morro Agudo M Sul RS Inativa  

90 Associação Videirense M Sul SC Inativa  

91 Associação de Nova Hartz M Sul RS Inativa 

92 Associação de Querências do Mate M Sul RS Inativa 

93 Núcleo Estrada Jacu Açu M Sul SC Inativa 

94 Associação Gaúcha  E Sul RS Inativa 
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Legenda: N: Nacional; I: Interestadual; E: Estadual; R: Regional; M: Municipal; -: Informação não identificada. 
Elaboração própria. 

 

Conclusões 

 

No segmento do turismo rural a constituição de entidades de cooperação que 

congreguem diversas empresas do setor é essencial uma vez que, diferente dos parques 

industriais, em geral as empresas deste segmento são de micro e pequeno porte, 

relativamente distantes geograficamente, com mão de obra familiar e, na maioria dos casos, 

sem experiência de mercado na área, visto que têm como originária e/ou principal a 

atividade agrícola. 

A partir da realização deste estudo notou-se que neste segmento as associações 

seguem, em geral, a tendência nacional das entidades privadas sem fins lucrativos. Ou seja, 

concentram-se principalmente no Sul e Sudeste e são de micro e pequeno porte.   

Ao analisar as associações de turismo rural especificamente, nota-se uma situação 

preocupante, uma vez que das 109 identificadas, 29 responderam não estar em 

95 Associação de Paranaguá e Região - Sul PR Não localizada 

96 Associação A Caminho da Ilha M Sul SC Não localizada  

97 Rota Nostra Colônia M Sul RS Ativa 

98 Aconchego da Serra  M Sul SC Ativa 

99 Associação Canoinhense  M Sul SC Ativa 

100 Associação de Linha Pinhal M Sul SC Ativa 

101 Rota do Campo - Sul SC Ativa 

102 Associação do Rio Timbó - Sul SC Ativa 

103 Associação de Rio do Sul M Sul SC Ativa 

104 Quintais de Cambará do Sul M Sul RS Ativa 

105 Rota Germânica do Rio Pardinho R Sul RS Ativa 

106 Associação Paranaense E X X Inativa 

107 Associação de Apoio  - X X Inativa 

108 Associação de Técnicos - X X Inativa 

109 Associação de Araraquara e Região M X X Inativa 
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funcionamento, com 06 não se conseguiu contato apesar do envio de email e telefonemas e 

diversas associações, seja em contato telefônico e/ou email, relataram que os trabalhos 

acontecem em passos lentos, inclusive algumas daquelas que responderam o questionário 

encaminhado. 

Vale ressaltar que muitos estados brasileiros não possuem sequer uma associação 

estadual organizada que congregue as associações municipais e/ou regionais e, dos 15 

estados e distrito federal nos quais foram localizadas associações estaduais, em 06 deles as 

associações já não estão em plena atividade (Associação Goiana, Associação Gaúcha, 

Associação do Mato Grosso do Sul, Associação Paraibana, Associação do Rio de Janeiro e 

Associação Paranaense). 

As limitações da pesquisa, relacionadas principalmente às dimensões continentais 

do território brasileiro que impediram o contato pessoal com cada realidade bem como a 

ausência de dados oficiais no país relacionados às agrupações cooperativas constituídas 

com a finalidade de desenvolver o turismo rural nos diversos âmbitos, não inviabilizam os 

resultados alcançados. Para os próximos estudos no tema, acredita-se ser de extrema 

importância aprofundar a análise do associativismo em cada território, levando em 

consideração os aspectos socioculturais e econômicos das diversas regiões do país.  
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