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RESUMO 

Por meio deste documento pretende-se analisar a principal mudança no que se refere 

à gestão da regionalização do saneamento básico de acordo ao Novo Marco 
Regulatório (Lei 14.026/20). Para evidenciar as problemáticas do setor escolheu-se a 
região do semiárido nordestino para o estudo. Pretende-se responder ao final da 
pesquisa a seguinte questão: Quais os potenciais impactos da construção de arranjos 
regionais para a realização do direito humano à água e ao saneamento no semiárido? 
Avaliou-se as experiências de regionalização do saneamento sob a perspectiva dos 
direitos humanos à água e ao saneamento no semiárido. Para desenvolver a 
pesquisa, realizou-se um scoping review da literatura acerca dos modelos de gestão 

do saneamento na literatura nacional e internacional. Far-se-á a análise de conteúdo 
a partir de atores-chave em eventos públicos virtuais sobre o tema da regionalização 
no setor. Consequentemente, analisou-se a construção de arranjos regionais com 
base em documentos e entrevistas, utilizando também, dados secundários de 
repositórios oficiais ou de entidades com larga experiência no campo da gestão e 
governança do saneamento. Por fim, construiu-se uma matriz de análise e avaliação 
de arranjos regionais de provisão de serviços de saneamento sob a perspectiva dos 
direitos humanos, junto a um framework, que auxiliou na compreensão dos modelos 
de regionalização e sua relação com o direito humano à água e ao saneamento. Se 

verificou ser de extrema importância o debate sobre o assunto, as informações 
contidas no documento podem ser utilizadas no processo de gestão e planejamento 
dos serviços de saneamento básico. 
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ABSTRACT 

This document intends to analyze the main change regarding the management 

of the regionalization of basic sanitation according to the New Regulatory 

Framework (Law 14.026/20). To highlight the problems of the sector, the region 

of the northeastern semi-arid region was chosen for the study. It is intended to 

answer the following question at the end of the research: What are the potential 

impacts of building regional arrangements for the realization of the human right 

to water and sanitation in the semiarid region? The experiences of regionalization 

of sanitation were evaluated from the perspective of the human rights to water 

and sanitation in the semiarid region. To develop the research, a scoping review 

of the literature on sanitation management models in national and international 

literature was carried out. Content analysis will be carried out from key actors in 

virtual public events on the topic of regionalization in the sector. Consequently, 

the construction of regional arrangements was analyzed based on documents 

and interviews, also using secondary data from official repositories or entities with 

extensive experience in the field of sanitation management and governance. 

Finally, a matrix was built for the analysis and evaluation of regional 

arrangements for the provision of sanitation services from the perspective of 

human rights, together with a framework, which helped in the understanding of 

regionalization models and their relationship with the human right to water. and 

sanitation. The debate on the subject was found to be extremely important, the 

information contained in the document can be used in the management and 

planning process of basic sanitation services. 
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