Elaboração do Plano de Manejo PE Lagamar Cananéia.
Oficina de Planejamento Data: 28/08/19.
Mesa 3 Potencialidades e conflitos do território.

ITEM
1) Conflito
Potencialidade

JUSTIFICATIVA/ CONTRIBUIÇÃO/ DÚVIDA
-Potencialidade de turismo – ciclismo/trilha/cachoeira Serafim.
-Conflito – Jipeiros/Quadriciclos estragam a trilha (pressão das prefeituras para abertura de estrada).

2)Potencialidade

-Cachoeira e trilha do Serafim (2B), Rio Vermelho (2A) e Salto do Ipiranguinha (2C).

3)Conflito

-Daniel proprietário: conflito com comunidade do entorno.
-Trilha nova para evitar tromba da água.
-Solicitação de área quilombola na Fundação Palmares-redefinição dos limites.

3)Potencial

-Trilha passarinhada/boia cross/culinária caiçara/observação de fauna aquática.

4)Conflito
Potencialidade

-Proprietário não deixa passar (trilha do capivaru).
-Turistico cachoeira/Sambaqui.

5)Potencialidade

-Trilha do mirante da Serra do Aleixo.
-Levantamento de trilha pelo outra base da Serra.

6) Conflito

-Roças do Santa Maria-sobreposição com outras unidades.
-Roças do Varadouro mais abaixo/rio das Minas.

Elaboração do Plano de Manejo PE Lagamar Cananéia
Oficina de Planejamento Data: 28/08/19
Mesa 3

ITEM
7)Potencialidade

8)Potencialidade
Conflito

JUSTIFICATIVA/ CONTRIBUIÇÃO/ DÚVIDA
-Trilhas do Varadouro (turismo base comunitária/farinha/culinária tradicional/pássaros).

-Trilha avistamento de mico/proteção.
-Áreas de uso do mico em conflito com outros usos.

9)Potencialidade

-Mirante do gigante-trilha de aproximadamente 7Km-mirante com 1100m/montanhismo.

10)Potencialidade

-Observação de fauna em geral (em todo o parque).
-Manejo florestal – caixeta/melipolinário/agroflorestal/ostras (parceria com Embrapa).

11)Conflito

-Plantações de banana (agrotóxicos).

12)Conflito

-Búfalos.

13)Conflito

-Rejeitos de garimpo.
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ITEM
14)Conflito

15)Potencialidade

JUSTIFICATIVA/ CONTRIBUIÇÃO/ DÚVIDA
-Espécies exóticas no Capuava (magno africano).

-Turismo/culinária tradicional/farinha/coleta de semente.

16)Potencialidade

-Artesanato local/fandango/rebequista/canoa.

17)Potencialidade

-Trilha da Pedra do Itapanhapima-montanhismo.

18)Potencialidade

-Exploração de turismo de caiaque-Subida do rio (campara/mandira/rio das minas/araçaubinha).
-Trilha do Ipiranguinha de baixo/trilha do garimpo/trilha da beira do rio das minas/cachoeira do assungui.

19)Conflito

-Invasão área indígena (Guarani).

20)Conflito

-Dragagem do canal do varadouro.
-Prefeituras Cananeia/Guaraqueçaba.
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ITEM
21) Conflito
Potencialidade

JUSTIFICATIVA/ CONTRIBUIÇÃO/ DÚVIDA
-Estrada do Ariri/Itapitangui.

22)Potencialidade
Conflito

-Serra do Cadeado-Exploração: trilhas/garimpo antigo/trilha com rio das minas.
-Lazaroto não permite entrada/capanga.

23)Potencialidade
Conflito

-Pesca esportiva.

24)Conflito

-Fauna que come culturas e espécies domesticadas (galinhas, pato, cavalo).

25)Conflito

-Abertura de trilhas para turismo podem favorecer invasão de áreas e exploração indevida.

26)Conflito

-Redefinição de limites - outras UCs/propriedades.

27)Conflito

-De área de pesca em manguezais.

28)Conflito

-Fundiário – proposição de discriminatória.

29)Conflito
Potencialidade

-Porto do Varadouro-área de exclusão.
-Cachoeira-exploração-áreas de abastecimento de comunidades.

30)Potencialidade

-Cultura tradicional-canoa/rabeca.

