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Introdução: O Projeto de Extensão Açucena, fruto da parceria da Prefeitura de
Açucena com o Unileste/MG, visa auxiliar o município na solução de problemas com
saneamento básico em áreas rurais. No eixo “Tratamento de água”, foi proposta a
elaboração de um projeto visando à melhoria da qualidade de água utilizada no
consumo, captada diretamente de fontes naturais, onde duas comunidades da
localidade devem ser contempladas neste ano. A seleção da tecnologia de tratamento a
ser adotada deve considerar, além da qualidade da água a ser tratada, a própria
característica da comunidade a ser beneficiada.   Objetivo: Objetiva-se implantar uma
tecnologia de baixo custo, que não exija mão de obra especializada a fim de que a
comunidade contemplada tenha acesso a água potável. Além de proporcionar ao
discente o desenvolvimento de habilidades e a oportunidade de intervir e contribuir na
solução de um problema socioambiental. Metodologia: Após revisão bibliográfica
escolheu-se Filtro Lento como método a ser utilizado. Em reunião no Unileste a
comissão representante da Prefeitura de Açucena pôde apresentar as demandas das
comunidades, foi feito o agendamento das datas para que os grupos integrantes do
projeto possam visitar o município, selecionar as comunidades a serem contempladas e
fazer o levantamento de dados - bem como a caracterização da água das nascentes, a
fim de que a eficiência do filtro não seja comprometida.  Após a coleta de dados deve
ser calculada a vazão e o dimensionamento dos tanques a serem construídos.
Resultados:  Foi possível obter como resultado o crescimento profissional dos alunos
extensionistas através da prática do voluntariado, associando o conhecimento teórico
com as situações presentes no cotidiano. Como resultado final espera-se a melhoria da
qualidade da água consumida pelas comunidades rurais do município de Açucena.
Conclusão: Conclui-se parcialmente que a tecnologia de filtro lento no tratamento de
água é economicamente viável e não requer mão de obra especializada, colaborando
com a melhoria das condições socioambientais da região possivelmente evitando a
disseminação de doenças vinculadas às más condições sanitárias e de saúde.
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