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Com raras exceções a região semiárida é apresentada na mídia como uma
área marcada pela pobreza e a miséria.  Como forma de superar os preconceitos,
os  estereótipos  e  os  impactos  ambientais  sobre  o  sertão,  o  presente  projeto  de
pesquisa propõe realizar um planejamento ambiental para potencializar o turismo
sertanejo  no  município  de  Tejuçuoca-Ceará,  região  semiárida,  como  uma
alternativa  inovadora  de  desenvolvimento  econômico,  social  e  ambiental  desse
município,  bem como  na  valorização  da  identidade  cultural  e  conscientização  da
importância da conservação ambiental. A área de estudo definida pela pesquisa foi
o  município  de  Tejuçuoca,  localizado  no  sertão  centro-norte  do  estado  do  Ceará,
que  compreende  uma  área  de  750,60  km².  Em  Tejuçuoca,  a  maior  parte  da
população  habita  a  zona  rural  e  desenvolve  atividades  agrícolas  que
comprometem a disponibilidade dos recursos naturais, sofrendo com os problemas
ambientais  decorrentes  do  processo  histórico  de  manejos  inadequados,
principalmente na área do Parque Furna dos Ossos, que se apresenta degradado,
com o desgaste do solo e desmatamento. A pesquisa fundamenta-se nos preceitos
teóricos  e  metodológicos  da  Geoecologia  das  Paisagens.  A  área  de  estudo  será
dividida  em  unidades  geoecológicas  e  subdividida  em  feições  geoecológicas.  A
pesquisa  será  distribuída  em  quatro  fases:  organização  e  inventário;  análise;
diagnóstico e propositiva.  Busca-se os seguintes resultados e produtos:  i)  Análise
detalhada das condições geoambientais de Tejuçuoca com a produção do mapa de
geologia,  geomorfologia,  hipsometria,  solos,  vegetação  e  uso  e  ocupação  do
território;  ii)  caracterização  histórica  e  socioeconômica  do   município;  iii)
compartimentação geoecológica da área de estudo com a confecção de um mapa
de unidades de Tejuçuoca; iv) diagnóstico integrado dos problemas ambientais do
município e das potencialidades para o desenvolvimento do turismo sertanejo e v)
uma sugestão de zoneamento funcional -socioambiental de Tejuçuoca.
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