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RESUMO: o artigo tem por objetivo apresentar e analisar o turismo rural desenvolvido no Município 
de Areia – brejo paraibano – e as políticas públicas ali implementadas e/ou necessárias. O turismo 
rural é um segmento em crescimento no Brasil, tendo em vista a já exaurida exploração dos litorais, 
somado à rica capacidade turística das regiões interioranas brasileiras. A observação e pesquisa do 
desenvolvimento turístico nessas áreas tem relevância para que essas encontrem marco referencial 
para melhor aplicarem seus recursos (humanos, naturais, financeiros, culturais). Como 
procedimentos metodológicos a pesquisa apresentou embasamento qualitativo com pesquisa de 
campo nas propriedades abertas ao turismo rural, bem como no setor público responsável. 
Encontrou-se em Areia um turismo rural em franco crescimento, com algumas propriedades já 
consolidadas na atividade. Porém, ressalta-se a necessidade de maior investimento, público e 
privado, no que tange à: infraestrutura de apoio, captação e capacitação de prestadores de serviço, 
marketing dos atrativos e do município.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Turismo Rural. Política Pública. Município de Areia - PB. 

 
ABSTRACT: The paper aims to present and analyze the cottages developed in Areia City – 
Paraiba/Brazil - and the public policies implemented there and/or necessary. Rural tourism is a 
growing segment in Brazil, considering the already exhausted exploitation of coastal, coupled with the 
rich tourist capacity of the Brazilian hinterlands. The observation and research of tourism development 
in these areas have relevance to these find a reference point to better apply their resources (human, 
natural, financial, cultural). The methodological procedures presented qualitative research foundation 
with field research in open rural tourism properties, as well as the responsible public sector. Areia was 
found in a rural tourism booming, with some properties already consolidated in the activity. However, 
we emphasize the need for greater investment, both public and private, regarding the : supporting 
infrastructure, recruitment and training of service providers , marketing the attractions and the city 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do turismo e com os diversos segmentos que fazem desta 

atividade um verdadeiro fenômeno, o turista também vem se tornando cada dia mais 

exigente, devido ao acesso às informações sobre os mais variados destinos e seus 

atrativos. De acordo com Dencker (2007), o turismo é hoje um dos setores mais importantes 

da economia ocidental. No Brasil o turismo vem se desenvolvendo de forma expressiva, 

sendo objeto de políticas públicas específicas por parte dos governos federal, estaduais e 

municipais, possuindo desde 2002 um Ministério próprio.  

Um dos segmentos que vem se destacando é o turismo rural, o qual vem atraindo no 

decorrer dos últimos anos muitos adeptos, justamente em contra ponto ao tradicional 

turismo de sol e mar. Com crescimento de aproximadamente 30% ao ano, o turismo rural é 

uma das atividades econômicas que mais se desenvolve no país. No ranking mundial, o 

Brasil ocupa a quarta posição no segmento, perdendo apenas para Espanha, Portugal e 

Argentina. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o crescimento internacional do 

setor é de 6% ao ano e pelo menos 3% dos turistas do mundo direcionam suas viagens a 

destinos rurais (SEBRAE – MG, 2010). 

Diante desse crescimento e das mudanças que o meio rural vem conseguindo, 

somado a necessidade de políticas públicas e ações voltadas ao setor, tornando-se bases 

para a constituição de um produto turístico de qualidade a ser ofertado, se decidiu verificar 

quais as políticas públicas ou ações implementadas em Areia/PB e os resultados 

conseguidos, sendo este o objetivo do estudo. 

Optou-se pela cidade de Areia por essa ser um dos principais destinos do turismo 

rural na Paraíba. Situada no brejo, próxima às duas maiores cidades do estado, João 

pessoa e Campina Grande, Areia faz parte de circuitos turísticos paraibanos, tem boa parte 

de sua arquitetura tombada pelo IPHAN e já possui algumas propriedades rurais investindo 

no turismo. 

Para compor este trabalho utilizou-se de pesquisa exploratória, com a realização, na 

primeira, fase do levantamento dos dados bibliográficos, através de artigos, teses e outras 

publicações relacionadas ao Turismo no Espaço Rural. A pesquisa é caracterizada como 
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qualitativa, pois buscou-se analisar vários fenômenos como: social, cultural e econômico 

que o Turismo no Espaço Rural proporciona.  

Em seguida, realizou-se o levantamento de dados em campo, através da elaboração 

e aplicação de entrevistas semiestruturadas, com proprietários de estabelecimentos rurais e 

com o Secretário de Turismo de Areia - na obtenção dos dados necessários para analisar 

até que ponto o Turismo no Espaço Rural traz benefícios e desenvolvimento para a cidade, 

bem como as políticas aplicáveis/aplicadas a este segmento turístico pelo governo 

municipal. 

A totalidade de proprietários de espaços rurais abertos ao turismo, segundo guia de 

turismo local credenciado no Ministério do Turismo, é de 10 fazendas/engenhos, tendo sido 

buscados todos estes responsáveis para aplicação de entrevista, onde dois não puderam 

ser entrevistados por motivo de viagem e de recusa. Os demais aceitaram participar e 

alguns dos relatos mais relevantes estão aqui transcritos. 

 
TURISMO RURAL: BREVE HISTÓRICO 

 

O turismo rural é um segmento que vem ganhando espaço entre os turistas como 

uma boa opção, principalmente para os que procuram por novas experiências, 

conhecimentos e interação com a comunidade local. A modalidade vem se destacando no 

mercado, principalmente brasileiro. De acordo com Portuguez et al (2006, p.15) “o segmento 

turismo rural foi criado inicialmente sobre uma estrutura de marketing, ou seja, para designar 

um nicho de mercado, passando a ser a nova salvação da lavoura”. Para Tulik (2010, p.3) 

“(...) o turismo rural foi uma alternativa para contornar problemas financeiros decorrentes de 

crises agrárias”.  

Os autores relatam que as atividades não agrícolas, no caso o turismo rural, passaram 

a ser adotadas, como uma nova forma de complementar às agrícolas de muitas 

comunidades que não conseguem sobreviver apenas com as atividades primárias, como 

agricultura e pecuária.  

Segundo Roque e Alencar (2004, p.3) “na Idade Média, os nobres retornavam ao 

campo, mesmo que temporariamente, à procura do descanso e lazer. Tem-se notícia, na 

Espanha do início do século XI, do surgimento das primeiras hospedarias rurais no Caminho 

de Santiago de Compostela, centro de peregrinação cristã”. Vê-se o quanto a prática do 
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lazer no campo é antiga a nível internacional. Já no Brasil, precisa ser mais estimulada, pois 

existe um território rico em atrativos culturais e naturais no meio rural ainda desconhecido de 

muitos turistas, como é o caso dos atrativos que se visitou em Areia/PB. 

Rodrigues (2001, p.51) afirma que: 

Não há marcos precisos para datar o início dessa atividade devido à grande 
extensão geográfica do país. Com o rótulo de turismo rural, entretanto, 
sabe-se que as primeiras iniciativas oficiais, em escala estadual, ocorreram 
no município de Lages, localizado no planalto catarinense, na Fazenda 
Pedras Brancas. Em 1986, a fazenda propôs a acolher visitantes para 
passar ‘um dia no campo. 

 

As iniciativas de Lages (SC), pioneira em desenvolver o turismo rural, fizeram com 

que outros municípios circunvizinhos começassem a desenvolver esse segmento, utilizando-

se de propriedades herdadas dos ciclos econômicos que representavam a política e a 

economia do país. As políticas públicas implementadas em Lages (SC) levaram vários 

benefícios à economia local e regional. É de imprescindível importância que se adotem 

políticas públicas para o desenvolvimento do turismo, pois é dessa forma que se pode 

organizar e planejar de forma estruturada as atividades turísticas. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO RURAL NO BRASIL 

 

Para se desenvolver um turismo sustentável em uma localidade é necessária a 

elaboração e implementação de políticas públicas direcionadas para esse setor, nas quais 

envolvam-se os agentes do setor turístico: privado, público e a sociedade local. Com a 

criação do Ministério do Turismo e a implantação dos Planos Nacionais de Turismo, as 

políticas públicas para o turismo se fortaleceram e pode-se dar o suporte legal à atividade. 

De acordo com Santos e Pires (2010, p.60): 

Institucionalmente, a inserção do turismo rural como alternativa econômica 
para o meio rural brasileiro deve-se ao modelo europeu, o qual integrou a 
atividade às políticas públicas no intuito de revigorar áreas rurais que se 
encontram em declínio. Não por acaso, o turismo rural foi incluído 
recentemente na Política Nacional de Turismo (PNT), a qual estabelece 
diretrizes, estratégias e programas para apoiar a diversificação de 
atividades e renda do homem campesino aliadas ao desenvolvimento 
agrícola. 
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Conforme esses autores, o turismo rural vem ganhando mais espaço nas políticas 

públicas, no intuito de fortalecer e diversificar esse segmento a ajudar áreas rurais com 

potencialidade ou capacidade turística a se desenvolver, através de ações estabelecidas em 

programas e diretrizes.  

Após a criação dos Planos Nacionais de Turismo, outros programas foram criados 

especificamente para o desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil, dentre eles tem-se: o 

Programa de Turismo Rural na Agricultura Familiar (PNTRAF), o Programa de 

Regionalização do Turismo e o Programa Roteiros Nacionais da Imigração. Todos esses 

programas e planos fortalecem o turismo através de políticas públicas, fazendo com que o 

setor possa ser planejado e ordenado com as diversas ações que essas políticas fornecem, 

como por exemplo: infraestrutura, capacitação, valorização da cultura local, dentre outras. 

Como referência pode-se citar o caso do Turismo Rural desenvolvido em Minas 

Gerais, que adotou várias políticas públicas para o fortalecimento desse segmento, 

aproveitando o crescimento dessa modalidade na década de 1980, na qual surgiu a 

necessidade de se legitimar o turismo junto aos poderes públicos (federal, estadual e 

municipal) (Bovo, 2010). 

Bovo (2010, p.307) acrescenta que devido ao crescimento do turismo rural em Minas 

Gerais, 

Iniciou-se um processo de formação de Associações de Trabalho com essa 
modalidade de turismo. Esses grupos fortaleceram-se nos estados e não 
união, nas micro e macrorregiões, e geraram resultados, como a criação de 
políticas estaduais de turismo rural, a formação de regulamentação de 
circuitos de turismo rural e a criação de linhas de crédito exclusivas para o 
setor como o Programa Nacional da Agricultura Familiar – PRONAF, entre 
outros. 

 

Conforme o autor, fica clara a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, 

principalmente quando se trata de um segmento em pleno crescimento como é o turismo 

rural, para que se possa desenvolver de forma regulamentada e estruturada todas as 

atividades e ações a serem adotadas.  

Segundo as Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural: para um turismo 

rural ordenado e fortalecido no Brasil são necessárias ações articuladas, desenvolvidas por 

agentes governamentais em parcerias com o setor privado e com o envolvimento da 
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comunidade, além de infraestrutura e capacitação profissional adequadas (Brasil, 2007, 

p.16). 

Entende-se que é necessária a elaboração de políticas públicas especificas para o 

TR, principalmente porque o Brasil é detentor de uma grande diversidade ambiental, 

necessitando de políticas diferenciadas de acordo com cada região e cultura onde se 

pretende desenvolver.  

De acordo com Almeida e Riedl (2006, p.224),  

Para que um empreendimento rural tenha sucesso, é desejável que se 
instalem instrumentos locais que caracterizem melhor os produtos 
oferecidos, estabeleçam um vínculo mais estreito com os proprietários 
locais, sejam mais sensíveis aos potencias e problemas locais e possam 
explorar adequadamente “nichos” de mercado.  

 

Como relata o autor, esses instrumentos instalados na localidade podem ser desde um 

museu até um roteiro turístico que possa evidenciar a cultura local, mantendo assim as 

tradições e os hábitos preservados, bem como ter a capacidade de atrair demandas de 

turistas a visitarem essas localidades e consequentemente retornarem em outras 

oportunidades. 

No Estado da Paraíba, tem-se tentado descentralizar o uso turístico do litoral, porém 

as ações ainda não se consolidaram, assim como o próprio turismo interiorano. No ano de 

2007 foi inaugurado a Rota Cultural – Caminhos do Frio, que abarca seis cidades do brejo 

paraibano: Bananeiras, Alagoa Nova, Serraria, Areia, Pilões e Alagoa Grande 

(BANANEIRAS, 2007). Deste ano até hoje o evento tem se dedicado a motivar a visitação 

na região, disseminar a cultura paraibana e captar e estender a permanência de turistas. 

Porém para que todas as metas sejam alcançadas, ainda é preciso trabalhar o 

desenvolvimento turístico dessas localidades, com o empenho dos agentes e do poder 

público, com ações e políticas direcionadas. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO RURAL EM AREIA 

 

 Com a adoção de atividades turísticas no meio rural, através dessas políticas 

públicas, as mudanças na realidade da comunidade local também são evidentes, pois além 
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da valorização da cultura local, provoca o sentimento de preservação dos hábitos e 

costumes dos moradores locais, a criação de emprego e renda, bem como atrair um fluxo de 

turistas que ainda não conhecem as belezas que o meio rural oferece. Diante disso tentou-

se saber quais os retornos proporcionados pelo crescimento do turismo rural em Areia/PB. 

Apesar do turismo rural em Areia não possuir um plano específico, a cidade é 

beneficiada por algumas políticas públicas, como: parcerias com o SEBRAE, Associações 

de Moradores Locais, BNDES, IPHAN e outros órgãos que promovem o desenvolvimento 

turístico local. 

No caso de Areia, percebeu-se que existe uma atenção dos gestores pelo turismo, 

tanto é que um de seus eventos mais famosos, o Bregareia4, foi extinto porque 

descaracterizava toda a cultura da cidade, sendo substituído pelo Festival de Cultura e Artes 

de Areia5, que abrange e valoriza a cultura local. O Caminho dos Engenhos é outro evento 

que valoriza o meio rural de Areia, que através da implementação de políticas e ações 

voltadas para a preservação da cultura local no que tange o turismo rural e cultural vem se 

consolidando a cada ano.   

Esses eventos são exemplos da importância das políticas públicas de turismo 

direcionadas na preservação da cultura local e consequentemente em vários benefícios ou 

impactos, como os econômicos e culturais, diversos desses benefícios foram relatados por 

alguns proprietários que ressaltaram a importância da valorização da cultura e geração de 

emprego e renda através do turismo. 

Portuguez (2006) diante dessas questões políticas, cita a Carta de Joinville, 

elaborada no IV Congresso Internacional de Turismo Rural realizada em Joinville em 2004 e 

acrescenta:  

 Que sejam elaboradas políticas públicas para garantir que a comercialização 

do turismo rural esteja pautada pela ética e que a renda proveniente do 

                                            
4
 Antigo evento para “homenagear” a cachaça, produto de destaque municipal. Mas o evento tornou-

se foco de mal comportamento, assédio sexual, utilização de músicas pouco associadas à cultura 
local e de baixo calão, tornando-se indesejado pela comunidade local. (Informações concedidas em 
entrevista pelo Secretário de Turismo Municiapl em entrevista realizada em 16/09/11) 
5
 Informação retirada em entrevista concedida pelo atual Secretário de Turismo, em visita de campo 

realizada em 16/09/2011 pelos alunos do Bacharelado em Turismo da UFPB, decorrente da disciplina 
Turismo e Espaço Turístico, então coordenada pela Profª Ilana Kiyotani. 
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turismo rural fique no campo revertendo em melhoria para a qualidade de 

vida dos atores rurais.  

 Que as políticas públicas e o planejamento do turismo rural sejam elaborados, 

em conjunto, entre o Ministério de Turismo, o de Desenvolvimento Agrário, de 

Infraestrutura e do Meio Ambiente. 

  

Segundo a ABRATURR6, a partir de pesquisas, aponta a problemática referente aos 

empreendimentos de turismo rural, a informalidade, que influi diretamente na formulação de 

políticas públicas específicas para o setor turístico rural brasileiro. Segundo a ABRATURR, 

90% desses empreendimentos são informais. (Santil e Corrêa, 2006) 

Diante de tudo que foi relatado é importante a implantação das políticas públicas 

para o turismo rural, pois são necessárias para o fortalecimento do turismo, bem como a 

formalidade e a valorização desse setor que cresce todos os anos. Além disso, alguns 

relatos de proprietários rurais forneceram as informações sobre os diversos benefícios 

trazidos pelo segmento turismo rural e suas políticas. 

De acordo com o proprietário do Balneário Furnas (figura 1), foram vários os 

benefícios proporcionados pelo turismo no espaço rural. Primeiramente ele relatou os 

impactos sociais e em seguida os impactos econômicos promovidos pelo turismo, ao afirma 

que: 

Os benefícios que traz é porque tem muitas pessoas lá da região, deles a 
gente aproveita para o trabalho né, que trabalha no restaurante né, até 
dentro de campo também, a gente contrata pessoas da região. Hoje 
diretamente trabalham 13 pessoas com a gente, já é renda para as famílias, 
tudo é ambiente local lá [...]. (Entrevista realizada no dia 13/04/2012) 

 

A proprietária do Engenho Várzea do Quaty (figura 2) relata: “a gente tem mostrado a 

questão da valorização e do reconhecimento de que cada pessoa tem que se orgulhar da 

sua cultura”.  Nas entrevistas foi constatado que o turismo vem trazendo à comunidade o 

sentimento de valorização cultural e visualizado que políticas públicas voltadas ao turismo 

local poderão proporcionar mais benefícios.  

                                            
6
 ABRATURR - Associação Brasileira de Turismo Rural. 
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      Figura 01 – Balneário Furnas 
     Fonte: Barbosa, 2012 

 
      Figura 02 – Engenho Várzea do Coaty 
     Fonte: Barbosa, 2012 

 

O proprietário do Engenho Quaty (figura 3)  relata que recebe grupos de colégios 

para acompanhar a fabricação dos produtos locais: 

A gente tem fabricação de rapadura e fabricação de batida, a gente também 
recebe turmas de colégio, inclusive a faculdade de João Pessoa e Campina 
de Turismo que vieram acho que um mês atrás prá cá, que a professora 
deu uma aula, certo, sobre a fabricação total de rapadura, desde o preparo 
até a embalagem comercial. (Entrevista realizada no dia 17/05/2012) 

 

Com essa afirmação, verificou-se que há uma valorização dos produtos locais 

produzidos pelas propriedades, onde várias instituições educacionais visitam para 

acompanhar todo o processo de fabricação até a comercialização desses produtos. Além 

disso, é uma oportunidade dessas instituições conhecerem e valorizarem a cultura local. 

Sobre os benefícios do turismo em sua propriedade e a pretensão de melhorar o 

atendimento, a proprietária do Engenho Várzea do Coaty relatou: 

Já estamos ampliando, fazendo efetivamente um restaurante rural, estamos 
em reforma, agora no São João vai acontecer o primeiro evento maior, onde 
a gente tá alinhando né, essa questão, as tradições da terra que tava se 
acabando, então vamos ter o São João como antigamente, tem que ter 
bandeira, tem que ter pau de sebo, então e fazer com que as pessoas que 
moram ali valorizem a sua cultura, a cultura deles é essa, que tá 
esquecendo [...].  (Entrevista realizada no dia 15/06/2012) 

 

De acordo a proprietária, o turismo vem trazendo vários benefícios, tanto é que está 

ampliando o restaurante rural para um melhor atendimento aos turistas, além disso, com 
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esses empreendimentos, novos empregos serão criados para as pessoas da região. Outro 

benefício importante relatado pela proprietária é que com o desenvolvimento do turismo na 

localidade, muitos moradores locais passaram a valorizar mais a cultura local, preservando 

assim suas tradições. 

A proprietária do Engenho Triunfo relata os benefícios do turismo, principalmente na 

geração de emprego e renda, “muita gente depende de mim, hoje são 80 funcionários”. Ela 

acrescenta que várias famílias dependem dela e tem seu emprego graças ao 

desenvolvimento do turismo na sua propriedade. 

De acordo com o Secretário de Turismo de Areia, várias são as políticas 

implementadas para fortalecer o turismo na cidade: 

 
[...] Temos muitas ações no período em que eu estou, eu posso falar pelo 
período em que eu estou, mas nós estamos ai com o novo espaço do 
artesão, né, que agrega muito valor que é o turismo, não é, nós estamos 
também, nós fizemos junto com a PBTUR o CADASTUR, é realizamos o 
CADASTUR, que através deles que é onde os setores turísticos são 
reconhecidos pelo Ministério do Turismo, não é, porque a partir do momento 
que você se cadastra você tem um, você passa pelo certificado, você passa 
a ter um reconhecimento a nível nacional, não é. (Entrevista realizada no 
dia 17/05/2012) 
 
 

  

Figura 03 – Engenho Quaty 
Fonte: Fonte: Barbosa, 2012 

Figura 04 – Engenho Triunfo.  
Fonte: Barbosa, 2012. 

 

A consolidação do turismo rural pode significar ainda o (re)encontro com uma história 

há tempos esquecida e por poucos sabida. O proprietário do Rancho Nova Vida relata o 

valor cultural, histórico e natural da cidade: 
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[...] Essa região do mundo novo é o berço dos Cunha Lima, toda a história 
do Major Cunha Lima que tinha 4 engenhos. Lá também perto, agora, tem a 
barragem Saulo Maia, que essa barragem tem um diferencial de todas as 
outras barragens. Nela existe um engenho submerso, que é o Engenho 
Santa Isabel [...]. (Entrevista realizada no dia 25/03/2012) 

 

Outro proprietário – Engenho Carro – relata os benefícios sociais do turismo para si, 

afirmando: 

[...] Pra mim mesmo, houve uma grande contribuição, o intercâmbio que eu 
consegui com esse pessoal, é uma beleza. Eu tenho conversado com gente 
aqui que vem até independente de trilha, que a trilha você sabe é um 
conjunto, e tem uns que vem aqui e outro dia telefona [dizendo que vem 
conversar], conversar – tá certo, venha conversar –, isso para mim é muito 
gratificante. (Entrevista realizada no dia 17/05/2012) 

 

 
  Figura 05 – Rancho Nova Vida 
  Fonte: BARBOSA, 2012. 

 

 
Figura 06 – Engenho Carro. 
Fonte: BARBOSA, 2012. 

 

Conforme a afirmação do Secretário de Turismo, várias são as ações tomadas para 

desenvolver e valorizar o turismo local, a restauração de ambientes culturais como o Espaço 

do Artesão é exemplo disso. Além dessas ações há um esforço para que a cidade tenha um 

reconhecimento e certificação a nível nacional. 

O secretário acrescentou outros benefícios como o Projeto Caminhos do Frio no 

turismo da cidade: 

O Caminhos do Frio desperta um olhar melhor para a cidade de Areia, 
falando de Areia, porque, é mostra a gastronomia, mostra ainda mais e bem 
acentuado a cultura local, até porque nós damos prioridade para a nossa 
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cultura local, então as atrações culturais: teatro, de hip hop, de capoeira e 
outros tantos que nós temos são bem evidenciados aqui na nossa cidade. 
(Entrevista realizada no dia 17/05/2012) 

 

Esses projetos como “Os Caminhos do Frio” e “Caminhos dos Engenhos” fortalecem 

ainda mais o turismo local, consequentemente há uma sentimento valorização da cultura e 

dos produtos típicos da região, como: o artesanato e a cachaça. Além disso, a geração de 

emprego e renda para a população local através do turismo faz com que um estimulo maior 

ocorra para desenvolver esse setor.  

Conforme a afirmação do Secretário de Turismo, várias são as ações tomadas para 

desenvolver e valorizar o turismo local, a restauração de ambientes culturais como o Espaço 

do Artesão é exemplo disso. Além dessas ações há uma esforço para que a cidade tenha 

um reconhecimento e certificação a nível nacional. 

Diante desses benefícios, algumas políticas públicas são adotadas para a realização 

de eventos que buscam o crescimento e a valorização da cultura local através do turismo 

rural, essas políticas são importantes na consolidação desse segmento que busca preservar 

as tradições locais e ao mesmo tempo atrair uma demanda de turistas a vivenciarem essa 

cultura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os segmentos turísticos que vem ganhando adeptos está o turismo no espaço 

rural, merecendo uma atenção especial dos gestores, pois vem se fortalecendo diante de 

um mercado ainda pouco explorado, principalmente na Paraíba. 

Tornou-se perceptível os benefícios sociais, culturais e econômicos que o turismo 

rural proporciona aos proprietários e aos turistas de Areia, pois com sua prática a 

comunidade local se sente estimulada com o sentimento de valorização de sua cultura. Há 

realmente uma interação entre turistas e comunidade. No município, vários proprietários 

relataram os benefícios com o segmento, como empregar gente da própria comunidade, 

complementando as suas rendas e ao mesmo tempo dando emprego as pessoas da região, 

movimentando a economia.  
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Verificou-se que há uma atenção dos gestores locais no que concerne ao 

desenvolvimento de políticas públicas para o turismo como um todo na cidade de Areia/PB, 

e tem-se como exemplos: o Turismo de Aventura representado pela corrida de Jeep, o 

Turismo Cultural na preservação dos seus casarões e no desenvolvimento do Festival da 

Cachaça; o Turismo Pedagógico que atrai vários estudantes e escolas para verificar o 

desenvolvimento da cachaça, o Turismo Rural e todos os seus engenhos mostrando como é 

o modo de vida. Esse contexto é positivo para a valorização da cultura local, movimentação 

da economia, evitar o êxodo rural, os moradores locais passam a ter um sentimento de 

preservação e cuidado por seus patrimônios.  

No entanto constatamos que alguns gestores utilizam e se apropriam de alguns 

eventos para outros fins, como por exemplo, o Bregareia que não valorizava a cultura e nem 

os artistas locais da terra e que trazia danos ao patrimônio local. Com a mudança de gestão 

o Bregareia começou a se chamar Festival da Cachaça e Rapadura, que passou a valorizar 

mais os produtos e os costumes locais.  

A sugestão que fica é de uma nova pesquisa, mais detalhada, a longo prazo, para 

revelar melhor a demanda existente de turistas e o seu perfil, e que diante dessa análise 

seja realizado o desenvolvimento de outros segmentos turísticos que podem contribuir com 

a sociedade local, como por exemplo, o turismo pedagógico. Desta forma, o setor turístico 

poderá atender a todas as expectativas necessárias, além disso Areia/PB guarda um grande 

potencial para o turismo rural e que poderá ser dentro de alguns anos um dos mais 

frequentados na cidade. 

Enfim, é importante desenvolver políticas públicas para o turismo, pois assim 

teremos uma melhor forma de planejar as ações de oferta e demanda para uma definitiva 

qualidade dos produtos a serem oferecidas, atendendo às expectativas necessárias dos 

turistas e da comunidade local.  
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