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São Paulo,18 de abril de 2022 

Ilmo. Sr. 
Ronaldo Souza Camargo 
Superintendente Estadual 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 
 

Assunto: Proposta de revisão da portaria GM/MS nº 888/2021 - pleito do setor de 

saneamento rural 

 

O Ministério da Saúde elaborou e publicou (maio/21), a Portaria GM/MS nº. 888/2021 que 

alterou o Anexo XX da Portaria de Consolidação n°. 05, cujo teor são os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade.  

Em razão da publicação, vimos, respeitosamente, apresentar os fatos e razões que 

fundamentam o presente pleito revisional, como segue: 

Desde sua publicação, a ABES-SP, por meio das suas Câmaras Técnicas de Saúde 

Ambiental e Saneamento e Saúde em Comunidades Isoladas, criou um grupo de trabalho 

envolvendo diversos setores, que têm se dedicado ao debate sobre a temática e, como 

resultado, observou que a norma vigente não considerou a heterogeneidade das formas de 

abastecimento de água tratada para a população em geral, que abrange um complexo sistema 

operacional, incluindo sua viabilidade na área do saneamento rural. 

De acordo com a Portaria acima citada, no seu art. 5º, item XXI, “povos e comunidades 

tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. Na mesma 

Portaria, o art. 45, destaca “que populações residentes em áreas indígenas, e povos e 

comunidades tradicionais, o plano de amostragem para o controle da qualidade da água deverá 

ser elaborado de acordo com as diretrizes específicas aplicáveis a cada situação”. 
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Os mencionados dispositivos da Portaria, ao reconhecerem a necessidade de melhor 

adaptação do plano de amostragem a uma determinada realidade, por si, reafirma a 

possibilidade e necessidade de se adequar os procedimentos de controle e monitoramento em 

relação ao contexto em que o serviço de abastecimento de água é prestado. Havendo este 

precedente, é torna viável a ampliação desta exceção a situações igualmente excepcionais sem, 

contudo, comprometer a qualidade da água, objetivo primário do Anexo XX da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017. 

Neste sentido, cabe mencionar o Programa de Saneamento Brasil Rural – PSBR, Portaria 

nº 3.174/MS, que está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da FUNASA, 

cujo objetivo é promover o desenvolvimento de ações de saneamento básico em áreas rurais, 

tendo como público dessas ações as populações residentes em áreas rurais, as comunidades 

tradicionais e os povos originários. Tudo isso com vistas a alcançar a universalização do acesso 

ao saneamento, por meio de estratégias que garantam a equidade, a integralidade, a 

intersetorialidade, a sustentabilidade dos serviços implantados, a participação e o controle social. 

De acordo com esse Programa, o rural contempla povos e comunidades que têm seus 

modos de vida, produção e reprodução social relacionados predominantemente com o campo, a 

floresta e as águas, incluindo, portanto: 

 Camponeses e camponesas; 

 Povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas; 

 Indivíduos residentes em comunidades costeiras e ribeirinhas, que vivem da pesca 

artesanal e do extrativismo; 

 Indivíduos residentes em Unidades de Conservação; 

 Povos originários como os indígenas, para os quais propõe um subprograma. 

 

 Neste contexto de prestação, em especial por serem sistemas que atendem áreas de 

baixa densidade demográfica, onde predominam sistemas simplificados de tratamento e 

distribuição, por uma questão de isonômia, merece ser reconhecidas suas especificidades, o que 

se amolda excessão já permitida pela própria Portaria. 
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Quanto ao monitoramento proposto na Portaria GM/MS nº. 888/2021, o mesmo considera um 

único método de monitoramento e controle, não abrangendo as diversidades operacionais dos 

Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) existentes pelo Brasil, impondo ônus operacionais e 

financeiros aos operadores dos sistemas. No que tange ao saneamento rural, além do desperdício 

econômico e energético, se impõe elevado e injusto custo financeiro aos operadores dos SAA, 

sendo que esses recursos poderiam ser utilizados, por exemplo, na aquisição de equipamentos 

para desinfecção da água para consumo humano. 

 

 Os SAA, localizados na área rural, não conseguem atender ao disposto na atual Portaria 

GM/MS nº. 888/2021. Diante disso, a ABES-SP encaminha como pleito à FUNASA-SP a criação 

de diretrizes específicas para o Setor Rural, com uma abordagem própria e distinta da adotada 

em áreas urbanas, no que se refere a Vigilância e Controle de qualidade da água, considerando 

as características locais e regionais. 

 

 Razão pela qual, sem prejuízo da oferta de água dentro dos parâmetors de qualidade, 

observando alguns aspectos normativos/legais, com vistas à adequação do modelo vigente, 

mantendo a competência legal prevista na lei 11.445/2017, entendemos que seria adequado que  

a FUNASA venha a ser o órgão responsável por editar normas operacionais de controle, plano de 

amostragem e monitoramento da água para consumo humano para o setor do saneamento rural.  

 

 Desde já agradecemos a atenção e estamos à disposição para qualquer esclarecimento 

adicional. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
Luiz Roberto Gravina Pladevall 
 Presidente da ABES-SP 
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Roseane M. Garcia Lopes de Souza 
Coordenadora CT Saúde Ambiental 
 

 
 
 
 
Ana Lúcia Brasil 
Coordenadora CT Saneamento e Saúde em Comunidades Isoladas 


