
PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO EM 
RESÍDUOS SÓLIDOS
VENHA PARTICIPAR DESTA 
EXPERIÊNCIA DE CONHECIMENTO, 
CAPACITAÇÃO E APRENDIZADO 
COM A ABES.

Cursos de Resíduos



A UNIABES está lançando seu PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO EM 
RESÍDUOS SÓLIDOS  composto por 22 cursos na modalidade EAD.

Serão contemplados todos os temas para a Gestão adequada dos Resíduos Sólidos 
Urbanos. Você é nosso convidado a participar deste processo e embarcar nesta 
viagem. Precisamos dar um salto na qualidade da prestação dos serviços públicos 
de manejo dos resíduos sólidos no Brasil, um salto do tamanho do nosso país e para 
isso precisamos estar seguros das atitudes a serem tomadas.

A ABES tem o prazer de poder contribuir com esse debate propondo uma viagem 
ao mundo da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, com sustentabilidade 
técnico-operacional, econômico-financeira e socioambiental.

Trataremos do processo desde a gestão dos serviços de responsabilidade pública 
aos de responsabilidade privada, no nível municipal ao regional; da educação e 
mobilização da população ao controle social; desenvolvendo planos locais e 
regionais, dando eficiência aos processos administrativos, implantando instalações 
adequadas à sua função; elaborando sistemas racionais de coleta convencional, 
seletiva, de resíduos da varrição; apontando as opções de tratamentos e de 
disposição final dos rejeitos; abordando o papel do gestor dos serviços, dos 
técnicos e dos garis da operação; da compostagem caseira à compostagem 
industrial acelerada; da não geração, à economia circular; da prestação 
individualizada dos resíduos à prestação regionalizada; do apoio e da contratação 
dos catadores como prestadores de serviços públicos; da elaboração de aterros de 
pequeno aos de grande porte; das práticas para o fechamento dos lixões, 
perpassando por toda a legislação ambiental que regula o setor de resíduos sólidos.
Este esforço, acreditamos, será uma importante ferramenta para alcançarmos este 
desafio: sanar o déficit do setor de resíduos em termos de seu manejo adequado 
com a implantação de sistemas com escala e que sejam capazes de cumprir a meta 
de aterramento somente dos rejeitos.

Serão realizados webinars trazendo os desafios que deverão ser debatidos durante 
sua realização. Não deixe passar esta oportunidade, vamos juntos construir uma 
nova realidade da gestão dos resíduos sólidos no Brasil. 

‘Bora trabalhar de forma a encerrar as atividades dos lixões, para que todos os 
catadores sejam valorizados adequadamente no cumprimento do seu trabalho, 
para que o ambiente se torne sano e que tenhamos cidades limpas e bem cuidadas 
com a participação efetiva de todos nós seus habitantes.

Todos os cursos foram preparados por profissionais de referência do setor de 
resíduos no Brasil, e serão disponibilizados com a assinatura ABES.

Aguardamos você para estes e outros cursos da UNIABES.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS 
SÓLIDOS



Justificativa

Objetivos

É grande a carência de profissionais especializados em elaboração de estudos 
e projetos assim como na operação dos serviços de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos na maioria dos municípios brasileiros.

Este tem sido um dos maiores desafios do setor: a busca de profissionais 
preparados para a gestão dos serviços e a elaboração de estudos e projetos 
para dimensionamento dos roteiros de coleta de resíduos diversos, varrição 
das vias públicas, pintura de meio fio, tanto para a gestão pública como para as 
empresas de consultoria.

Com esta perspectiva, a Uniabes está lançando o Programa de Capacitação em 
Resíduos Sólidos.

Este Programa é composto de 22 cursos em EAD e tem como objetivo geral 
preencher uma lacuna de formação integral para profissionais que desejam 
conhecer ou aperfeiçoar seus conhecimentos na área da Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

O Programa abrange todo o leque de atividades e ações na área da gestão 
integrada dos resíduos sólidos urbanos, de forma a atender às diferentes 
necessidades do setor. 

O aluno poderá se inscrever em um ou mais cursos, de forma sequencial ou 
simultânea sendo desejável para o gestor público a compreensão de todo o 
processo de gestão com todas suas nuances. 

Inicialmente serão lançados os cursos 

• GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
• FINANCIAMENTO (REMUNERAÇÃO) DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS e 
• PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS DE MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Na sequência os 22 cursos do Programa estarão disponíveis na plataforma de 
cursos da Uniabes.

Visite a página da Uniabes em www.uniabes.com.br



Curso Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos 

Investimento:               
Associado: R$740,00
Não associado: R$1.058,00

Duração: 5 semanas
Carga horária: 24 horas

Conteudista: Heliana Kátia Tavares Campos
Engenheira Civil, com Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela 
UFMG e Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UnB. Foi idealizadora do 
Fórum Nacional Lixo & Cidadania e da Campanha Criança no Lixo Nunca Mais pelo 
UNICEF. Foi consultora do MMA e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID. Dirigiu os Serviços de Limpeza Urbana de Belo Horizonte e do Distrito Federal 
quando liderou o encerramento do Lixão da Estrutural. Ministrou diversos cursos na 
área de resíduos sólidos urbanos no Brasil e no Exterior.

Conteudista: Emília Wanda Rutkowski
Professora da Engenharia Civil e Coordenadora da Graduação do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP, coordenadora do Laboratório FLUXUS e a 
Câmara Técnica Ambiente Urbano do Grupo Gestor Unicamp Sustentável. Doutora 
em Arquitetura e Urbanismo, M, Phil em Limnologia (Stirling University), 
Especializada em Limnologia e Manejo de Represas (EESC/USP), Bacharel em 
Ecologia e Zoologia e Licenciatura em Ciências Biológicas (UFMG). Coordenadora 
da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES e membro da coordenação do 
Fórum Lixo & Cidadania do estado de São Paulo. 

Público alvo: Gestores públicos e  profissionais de nível superior interessados na 
Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos.

Ementa: O curso abordará as atividades de limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos urbanos e a necessidade de institucionalidade e sustentabilidade técnica, 
econômica e financeira.  Abordará ainda aspectos normativos e legais, 
planejamento dos serviços, concepção de um modelo de gestão com processos, 
recursos humanos e sua capacitação, recursos financeiros, estrutura administrativa, 
técnica e de planejamento, rotas tecnológicas dos resíduos, estrutura operacional e 
disposição final, serviços de coletas e varrições  e controles informatizados,  
estrutura de informação, mobilização, comunicação, e controle social, estrutura de 
fiscalização, de cobrança dos serviços, contratação, aspectos sociais (geração de 
trabalho e renda), a gestão regionalizada dos resíduos sólidos e padrão de 
prestação dos serviços e a regulamentação sobre os resíduos gerados pela 
iniciativa privada.



Curso Financiamento (remuneração) da Prestação 
dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos

Investimento:               
Associado: R$540,00
Não associado: R$772,00

Duração: 4 semanas
Carga horária: 18 horas

Conteudista: Guilherme Gonçalves
Graduado em Ciências Econômicas pela UNICAMP, Especialista em Gerenciamento 
e Execução de Projetos de Inovação Tecnológica pela USP. Pós-graduado em 
Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa e em Gestão e 
Estratégia de Empresas pelo Instituto de Economia, UNICAMP. Possui 12 anos de 
experiência no setor de desenvolvimento de baixo carbono e mudanças climáticas. 
Atualmente atua como Assessor Técnico Sênior junto a Cooperação Alemã e a 
Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional do 
Brasil, na área de mudanças climáticas e economia circular.

Conteudista: João Batista Peixoto
Economista, com especialização em administração financeira e contábil. 
Especialista nas áreas de planejamento, organização, regulação e prestação de 
serviços de saneamento básico. Foi diretor dos serviços municipais de saneamento 
de Osasco, Santo André e Diadema, consultor do Programa PMSS da 
SNSA/Ministério das Cidades e do Programa Interáguas. É consultor da OPAS/OMS 
no âmbito da cooperação técnica com a Funasa. Participou da elaboração do 
estudo “Panorama do Saneamento Básico no Brasil” e do Plano nacional de 
Saneamento Básico PLANSAB (2010-2013) e do Programa Nacional de 
Saneamento Rural – PNSR (2018-2019).

Público alvo: Gestores públicos ou  profissionais de nível superior interessados em 
mecanismos de financiamento para o serviço de manejo de RSU.

Ementa: (i) Mecanismos de financiamento (remuneração) da prestação dos 
serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. (ii) Instituição e regulação 
legislativa da política de cobrança de taxas, tarifas e outros preços públicos pela 
disposição e pela prestação dos serviços. (iii) Regulação executiva normativa e 
contratual da politica de cobrança e outras formas de remuneração da prestação 
dos serviços.(iv) Modalidades de regulação econômica e metodologias de cálculos 
dos custos dos serviços. (v) Estrutura e metodologias de cálculo das taxas, tarifas e 
outros preços públicos. (vi) Sistema gerencial e mecanismos de execução da 
cobrança dos usuários efetivos e potenciais dos serviços.



Curso Prestação Regionalizada dos Serviços de 
Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

Investimento:               
Associado: R$640,00 
Não associado: R$915,00

Duração: 4 semanas
Carga horária: 20 horas

Conteudista: Wladimir Antônio Ribeiro
Advogado, presta serviços especializados de consultoria na estruturação, 
regulação e disciplina jurídica da gestão de serviços públicos de saneamento 
básico, tendo atuado como gestor público municipal. Foi Consultor do Governo 
Federal na elaboração da Lei Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional 
de Resíduos sólidos. Atua como professor convidado em cursos de capacitação em 
temas de gestão dos serviços públicos de saneamento básico, sua regulação 
econômico-financeira tendo participado de cursos junto à ENAP, ASSEMAE, dentre 
outros.

Conteudista: Heliana Kátia Tavares Campos 
Engenheira Civil, com Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela 
UFMG e Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UnB. Foi idealizadora do 
Fórum Nacional Lixo & Cidadania e da Campanha Criança no Lixo Nunca Mais pelo 
UNICEF. Foi consultora do MMA e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID. Dirigiu os Serviços de Limpeza Urbana de Belo Horizonte e do Distrito Federal 
quando liderou o encerramento do Lixão da Estrutural. Ministrou diversos cursos na 
área de resíduos sólidos urbanos no Brasil e no Exterior.

Público alvo: Profissionais interessados em prestar serviços regionalizados de 
manejo de RSU.

Ementa: Será abordada a prestação regionalizada, seja mediante instrumentos 
compulsórios como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões (art. 25, § 3º, CF/88), seja por meio de instrumentos voluntários, 
como os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre entes federados 
(art. 241 CF/88), quer estabelecidos livremente, quer quando constituam Unidade 
Regional de Saneamento Básico instituída pelos Estados (art. 3º, VI, “b” da Lei 
11.445/2007, na redação da Lei 14.026/2020), ou Bloco de Referência estabelecidos 
pela União (art. 53, § 2º, da Lei 11.445/2007, na redação da Lei 14;026/2020).



ABES, há 55 anos trabalhando pelo saneamento, pela saúde e pela qualidade de vida das pessoas.

www.uniabes.com.br | uniabes@uniabes.com.br | 21 2277-3907
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