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Reciclagem

RESÍDUOS PERIGOSOS:
Materiais contaminados 

com óleo ou graxa, 
filtros de óleo, 

pastilhas de freio 
com amianto,
entre outros.

Em Foco
DGLOG GESTÃO DOS 

RESÍDUOS DO PJERJ
GESTÃO DOS 

RESÍDUOS DO PJERJ

Todos os Resíduos que são gerados devem ser destinados de forma correta para que sejam evitados possíveis 
impactos ao meio ambiente, tais como a poluição de rios e solos.

Com essa ideia em mente, a DGLOG realizou diagnóstico dos tipos de resíduos e rejeitos gerados no Complexo 
do Foro Central, prédios dos Fóruns Regionais, Arquivo Central, Departamento de Transportes e Depósitos da Praça 
da Bandeira e Niterói, com o intuito de elaborar novo contrato de prestação de serviços de coleta, transporte e 
destinação de resíduos com fornecimento de contentores apropriados às necessidades do PJERJ.

Um dos resultados desse trabalho foi a destinação adequada de todo o passivo de resíduos perigosos 
existente no Complexo do Foro Central, na Praça da Bandeira, no Departamento de Transportes e na Gráfica de 
Niterói, excetuando-se aqueles de logística reversa obrigatória que possuem tratamento específico (pilhas e 
baterias; pneus, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos eletrônicos e seus 
componentes). Veja no infográfico abaixo o caminho dos resíduos no PJERJ:

Aterro Sanitário Coprocessamento

Blend de
resíduos*

Autoclavagem

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS: 

vestígio de 
alimentos, 

plásticos e metais.

Papel limpo, sem 

Estação de
transferência

Cooperativa
de catadores

REJEITOS: 
Resto de 
comida,

embalagem 
de biscoito, 
entre outros.

 
Entulho 
de obra, 

móveis usados, 
entre outros.

INERTES E 
INSERVÍVEIS:

RESÍDUOS 
INFECTANTES:

Gaze, algodão ou 
compressa com 

sangue ou secreção, 
bolsa coletora, 

sondas e sobras 
de amostras.

Incineração

Armazenamento 
temporário

RESÍDUOS 
DE SAÚDE:

Medicamentos 
com a validade 
vencida e/ou 

que não foram 
totalmente 
utilizados.

*Mistura de diferentes tipos de resíduos compatíveis usada como combustível alternativo para a indústria.
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