
Eliminação de  
resíduos adequada na 
cidade de Zurique

Lixo doméstico: contentor cinzen
to (Hauskehricht)
Lixo doméstico inflamável, como p. ex. 
embalagens de plástico no saco de 
Zurique sujeito a pagamento no con
tentor de sacos de Zurique

Vamos buscar…

Artigos volumosos, metal, apare
lhos elétricos e entulho  
(Sperrgut, Metall, Elektrogeräte 
und Grubengut)
Por pedido, a ERZ recolhe o material 
junto da sua casa (sujeito a paga
mento). Marcação: +41 44 417 77 77

Lixo orgânico: contentor verde 
(Bioabfall)
Restos de comida e resíduos de cozi
nha domésticos, bem como resíduos 
vegetais e de jardim soltos 

Não colocar p ástico no contentor de
lixo orgânico.

Cartão (Karton)
Recolha a cada duas semanas, de 
manhã o mais tardar às 7 horas, no 
entanto, não colocar na rua antes do 
dia anterior (embrulhado e atado)

Papel (Papier)
Recolha a cada duas semanas, de 
manhã o mais tardar às 7 horas, no 
entanto, não colocar na rua antes do 
dia anterior (embrulhado e atado)

Legenda para o Calendário da Eliminação de Resíduos

  

        (Abfuhr Hauskehricht)

 

 

  

  

 

        Veículo Móvel para 
Lixo Especial 
(Sonderabfall-Mobil)

No Calendário da Eliminação de  
Resíduos encontrará todos os pon
tos de recolha para a área do seu 
código postal, o plano de viagens 
do Elétrico de Carga e do Elétrico E, 
bem como do Veículo Móvel para 
Lixo Especial:  
stadtzuerich.ch/entsorgen 

Poderá encontrar todas as informações sobre 
o tema resíduos em
stadtzuerich.ch/entsorgen 

Papel
(Papiersammlung)

Lixo orgânico
(Abfuhr Bioabfall)

Lixo doméstico

(Kartonsammlung)
Cartão
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Devolução no ponto de venda
— Pilhas/baterias
— Aparelhos elétricos
— Embalagens de plástico em saco de  
     recolha (stadtzuerich.ch/plastik)
— Garrafas de bebidas PET
— Garrafas de plástico
— Lixo especial

Centros de Reciclagem de Hagen
holz e Werdhölzli (Recyclinghof)
Em quantidades normalmente detidas 
por particulares:
garrafas de bebidas, entulho, aparel
hos elétricos, embalagens cartonadas 
para bebidas, pilhas para fins domésti
cos, metal, bem como livros, cápsulas 
de café de alumínio, cartão, rolhas, pa
pel, artigos volumosos, garrafas de 
plástico PET, esferovite, têxteis

Ponto de Recolha de Lixo Especial 
em Hagenholz
(SonderabfallSammelstelle)
Resíduos químicos e tóxicos como 
acumuladores, amianto, pilhas, tintei
ros, tinta, garrafas de gás, conservan
tes de madeira e pesticidas, lâmpadas, 
solventes, medicamentos, produtos 
de limpeza, latas de spray

Veículo Móvel para Lixo Especial 
(SonderabfallMobil)
1 vez por ano no seu bairro 

Ponto de Recolha de Cadáveres de 
Animais em Hagenholz 
(TierkörperSammelstelle)
Animais pequenos mortos como cães, 
gatos, porcosdaíndia, pássaros, 
bem como peles e pelos de animais

Stadt Zürich
Tiefbau und Entsorgungsdepartement
ERZ Entsorgung + Recycling
Hagenholzstrasse 110
8050 Zürich

Os moradores trazem…

Ponto de Recolha de Materiais Re
cicláveis (WertstoffSammelstelle)
Vidro oco como garrafas de vidro, me
tais pequenos como latas, às vezes 
óleo líquido e têxteis

Mais de 160 pontos de recolha na cida
de de Zurique

Elétrico de Carga (CargoTram)
Alumínio, entulho, embalagens carton
adas para bebidas, cápsulas de café 
de metal, garrafas de plástico, artigos 
volumosos, esferovite e têxteis

1012 vezes por ano numa paragem da 
VBZ perto da sua residência. Para 
peões – entrega com o automóvel não 
é permitida.

Elétrico E (ETram)
Aparelhos de escritório, aparelhos do
mésticos, cabos, aparelhos de entreti
mento, ferramentas elétricas 

1012 vezes por ano numa paragem da 
VBZ perto da sua residência. Para 
peões – entrega com o automóvel não 
é permitida.

Os nossos colaboradores podem esclarecer muitas dúvidas sobre a eliminação de resíduos. Entre em contacto connosco 
pelo telefone, temos todo o prazer em o ajudar a eliminar os seus resíduos de forma confortável e ecológica.
Telefone +41 44 417 77 77, de segunda a sextafeira com a exceção de feriados, das 7 às 17 horas

Poderá encontrar todas as informações sobre o tema resíduos em stadtzuerich.ch/entsorgen

em alemão e inglês

Dias de recolha e informações sobre a eliminação 

com função de lembrete (para iOS e Android)
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App grátis «Entsorgung + Recycling Zürich»


