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PROGRAMA DESO E COMUNIDADE: AÇÃO NA COMUNIDADE 

OXOGUM LADÊ COMO INSTRUMENTO NA PRESERVAÇÃO DE UM 

MANANCIAL 

Sabrina Santos Matos 1 ; Izabella Cristina Melo de Gois 2& José Jorge Silva Santos 3 

RESUMO: Os mananciais representam um recurso indispensável para a sociedade, visto que é 

através deles que há grande parte do abastecimento necessário para o uso tanto da população como 

de vários setores da sociedade, assim, voltar ações de Educação Ambiental para a preservação 

desses locais é de suma importância. A Companhia de Saneamento de Sergipe DESO através do 

programa DESO e Comunidade propôs uma ação em uma comunidade tradicional com objetivo de 

realizar o plantio de mudas para a conservação do manancial presente na localidade. Dessa forma, 

foi possível sensibilizar os indivíduos da região para a manutenção de um meio ambiente equilibrado. 
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1- INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente -MMA- (BRASIL, 2022), os mananciais 

são fontes de água doce, podendo ser superficiais ou subterrâneos que se destinam para o 

abastecimento público, em que podem ser usados para consumo ou em outras atividades essenciais 

para o dia a dia da população. Dessa maneira, os mananciais representam um recurso imprescindível 

ligada diretamente à qualidade de vida. Ainda segundo o MMA, vários são os fatores que prejudicam 

as áreas onde eles são encontrados, desde práticas inadequadas do uso do solo e da água, 

irregularidades no saneamento e remoção da cobertura vegetal. 

Visto que se observa cada vez mais um aumento da degradação das condições de vida, o que 

reflete num momento crítico ambientalmente falando, é necessário pensar ainda mais na questão 

ambiental (JACOBI, 2003). Através da Educação Ambiental, atitudes mais conscientes são 

produzidas a fim de proporcionar condutas e posicionamentos para manutenção do meio ambiente, o 

que reflete na saúde e qualidade de vida da sociedade (BRASIL, 1999). 

A Companhia de Saneamento de Sergipe DESO, é responsável por estudos, projetos e 

execução de serviços de saneamento básico, com foco na coleta, tratamento e abastecimento de água, 

além da coleta e tratamento de esgoto. A instituição, através da Coordenação de Educação Ambiental 

(CEAM), institui ações de Educação Ambiental por meio de programas e projetos que tem o objetivo 

principal de sensibilizar a população atendida pela DESO a respeito do uso consciente da água e a 

preservação do Meio Ambiente, dentre os diversos programas, destaca-se o DESO e Comunidade 

(DESO, 2021). 

O programa tem o propósito de realizar ações socioambientais em comunidades a fim de 

esclarecer à população informações sobre o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, pontos 

imprescindíveis no funcionamento das etapas do saneamento básico, e, consequentemente, na 

melhoria da qualidade de vida (CEAM, 2022). 

Visto a necessidade de ampliar práticas que permitam o acesso à informação e à educação 

ambiental, com o objetivo de integrar o conhecimento acerca da consciência ambiental e que a 

sociedade participe cada vez mais de decisões e consiga entender o seu papel como agentes que 

promovem o controle das condições ambientais críticas (JACOBI, 2003), uma ação foi realizada em 

uma comunidade tradicional de matriz africana com membros da religião do Candomblé com o 

objetivo de sensibilizar e estimular os indivíduos da localidade para a preservação do manancial 

presente na região do povoado Caípe, município de São Cristóvão.  

2- MATERIAL E MÉTODOS 

           O município de São Cristóvão está localizado no Estado de Sergipe e abrange a região        

metropolitana de Aracaju. A cidade conta com vários povoados, dentre eles, está o do Caípe, 

localizado na zona rural da cidade, onde há a presença da comunidade tradicional OXOGUM LADÊ, 

reconhecida pela Lei Estadual no. 024 de 01 de Dezembro de 2008 como Utilidade Pública. 

A fim de que os indivíduos sejam agentes de transformação que se responsabilizam na prática 

de Educação Ambiental (JACOBI, 2003), o programa DESO e Comunidade realiza ações 

socioambientais em comunidades, com o objetivo de promover a sensibilização da população. A ação 

foi realizada pela Gerência Socioambiental (GESA), juntamente à Gerência de Meio Ambiente 

(GMAN) em parceria com o Movimento Nacional ODS de Sergipe e a prefeitura do município foi de 

grande importância na facilitação do objetivo proposto. 

A prática foi realizada com a doação e o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, e outras 

frutíferas, para o reflorestamento da área onde a comunidade está localizada, a fim de que, ao decorrer 

do tempo, essas mudas auxiliem na proteção do manancial presente naquela região e, 

consequentemente, influencie numa melhor qualidade de vida da população local. 

No momento do plantio das mudas, foi possível compreender um método sustentável de 
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irrigação utilizado pela comunidade OXOGUM LADÊ, em que se utilizou canos de PVC de um metro 

(1m) inserido-os nos locais de plantio, os oitenta centímetros (80cm) do cano ficaram submersos a 

terra, com furos em sua região inferior para o gotejamento, e os outros vinte centímetros (20cm) que 

ficaram expostos foram utilizados para adicionar água para o plantio. Assim, a água irrigava a muda 

por um tempo suficiente para uma nova regagem, que gerava economia da água, haja vista que, por 

extensão e geografia da localidade, haveria dificuldade. 
 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da ação de Educação Ambiental realizada pelo programa DESO e Comunidade na 

comunidade do povoado Caípe foi possível reforçar ainda mais a importância de ações voltadas para 

a preservação dos mananciais e por conseguinte, do meio ambiente, bem como para a sensibilização 

dos moradores da localidade que agirão como agentes de transformação no meio ambiente. A partir 

dessa iniciativa, duzentas mudas foram doadas, sendo 50  plantadas de início. Assim, atitudes como 

essa aproximam instituições prestadoras de serviço da comunidade (figura 1) a dialogar sobre 

questões necessárias para o equilíbrio ambiental local, visualizar a importância de membros da 

comunidade participarem diretamente da ação (figura 2), bem como sensibilizá-los para a 

necessidade de contribuir com a preservação manancial (figura 3).  

O plantio de mudas proporciona uma melhor qualidade das águas dos mananciais, realiza a 

contenção de água das enxurradas e mantém a oxigenação do corpo hídrico, contribuindo para o 

equilíbrio ambiental (CICLOVIVO, 2016; CARVALHO, 2004). A ação teve ainda mais notoriedade 

haja vista que a DESO não fornece água para essa região, ressaltando a importância de parcerias com  

outras instituições, como a de Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que é a responsável por 

fornecer abastecimento de água no povoado Caípe. 
 

Figura 1- Equipe da Companhia de Saneamento de Sergipe DESO dialoga com os líderes da comunidade 

tradicional 
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Figura 2- Início do plantio das mudas 

 

Figura 3- Manancial existente na comunidade do povoado Caípe
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4- CONCLUSÃO 

Os mananciais representam um recurso de importância imensurável para garantir o acesso a 

necessidades básicas da população, assim como, permitir a garantia da qualidade de vida através do 

abastecimento de água. A Companhia de Saneamento de Sergipe DESO, por meio de uma ação de 

Educação Ambiental do programa DESO e Comunidade proporcionou aos moradores do povoado 

Caípe, por meio da ação na comunidade tradicional de matriz africana refletirem sobre a urgência da 

preservação desses mananciais e para o meio ambiente como um todo, para que dessa maneira, os 

indivíduos sejam sensibilizados quanto a questão ambiental. 
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