Caminho para a Inovação e Desenvolvimento em Sustentabilidade (CIDeS)

Verde Novo

Empresa: Enseada Indústria Naval

O Programa Verde Novo consiste no reflorestamento de áreas degradas localizadas nas margens de córregos, rios, nascentes e manguezais. Uma pessoa mais leiga poderia questionar a relação que um projeto deste tipo possui com a Indústria Naval, afinal, um estaleiro fabrica e produz navios, não seria mais interessante pensar em algo para economizar energia, reutilizar o lixo e diminuir os gastos dentro da empresa? E a resposta seria: não, todas essas ações, como a maioria das empresas, a Enseada Indústria Naval já realiza. A meta da Enseada é reflorestar o máximo de áreas possíveis e preservar um bem comum, a água, pode parecer clichê, mas sem água não há vida. Além da conservação dos mananciais, o reflorestamento contribui também com a retirada de CO2 da atmosfera, auxiliando na diminuição do efeito estufa no planeta: um hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver 150 a 200 toneladas de carbono. Ao elaborar o projeto, a Enseada conciliou o ambiental ao social, realizando ações de educação ambiental e envolvendo as comunidades em todos os processos, inclusive, gerando renda para as famílias, pois todas as etapas do projeto são realizadas pelos próprios moradores.

Objetivos

- Restaurar e enriquecer trechos de floresta ombrófila densa, manguezais, vegetação ciliar abrangendo margens de rios e suas nascentes, promovendo melhoria da biodiversidade na área de influência do empreendimento;

- Promover a interligação dos fragmentos de florestas existentes na região, propiciando o aumento do fluxo gênico entre espécies da flora e da fauna locais;

- Maior estabilidade ambiental, promovendo o retorno da biodiversidade original;

- Criação de abrigo e geração de alimento para a fauna silvestre local;

- Contribuir com a melhoria da qualidade da água, estabilização do solo, diminuição de risco de erosão e assoreamento, garantindo indiretamente a preservação das comunidades aquáticas e terrestres e dos corpos d’ água;

- Permitir o aproveitamento de mudas resgatadas anteriormente à fase de supressão vegetal, de forma a conservar a diversidade genética local;

- Contribuir com o sequestro de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera;

- Monitorar as áreas recuperadas;

- Envolver as comunidades em todos os processos relacionados à recuperação das áreas degradadas;

- Sensibilizar as comunidades para as questões ambientais.


Clientela atendida

O público beneficiário direto são os moradores da Zona Rural do povoado Irriqutiá e adjacências, localizado no Município de Maragojipe no Estado da Bahia. E que possuem como principal fonte de renda a agricultura, com o cultivo de mandioca para a produção de farinha, aipim, inhame e amendoim, outras culturas são produzidas para a subsidência.

Pescadores e marisqueiras de Maragojipe também fazem parte do público que é beneficiado diretamente, pois além de trabalharem no projeto, dependem das áreas de manguezal para sobreviverem.

 No entanto, se considerar que um dos objetivos do Programa Verde Novo é a preservação das matas ciliares, nascentes e consequentemente a conservação da água, o público beneficiário vai muito além, abrangendo todos os moradores de Maragojipe/BA que possui mais de 42.000 habitantes.

As ações de educação ambiental também foram um diferencial no Programa Verde Novo. A Enseada poderia, simplesmente, realizar o replantio e monitorar por três anos o desenvolvimento das mudas, no entanto, considerando a importância da atividade e o desejo de que a mesma tenha sucesso, resolveu sensibilizar a comunidade em relação ao trabalho que está sendo realizado, fazendo com que a comunidade preserve as áreas reflorestadas após o término do Programa e atuem ativamente como agentes defensores da natureza.

