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O quê : Todos os objetos voluminosos domésticos.
 Máximo 7 objetos de tamanho médio.

Como : Marcando uma visita com o serviço “Voirie – Ville propre” das vias públicas com o  
 número 0800 22 42 22 (número telefônico e serviço gratuitos) ou indo diretamente  
 a um Espaço de Recuperação Cantonal (ESREC).

Aonde : Das 6h30 da manhã no dia da visita marcada e como indicado pelo serviço
 de manutenção das vias públicas (Voirie).

Quando : De segunda a sexta das 07h00 às 11h30 e da 13h00 às 16h00.

São excluídos : Os objetos procedentes de depósitos completos de apartamentos, adegas ou celeiros,  
 os aparelhos elétricos, eletrônicos e eletrodomésticos, luminárias, os resíduos  
 específicos (pintura, dissolventes, pneumáticos, baterias de automóveis, etc.) 
 Este serviço não é accessível para empresas. 

OBJETOS VOLUMINOSOS

O quê : Todas as pilhas, inclusive as pilhas recarregáveis, os acumuladores.

Aonde : > Nos comércios que os vendem.
 > Nos Ecopontos.

Quando : Durante os horários de abertura dos Ecopontos: de segunda a sábado
 das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : As baterias de automóveis.

PILHAS

O quê : Todos os resíduos domésticos (especiais, voluminosos, recicláveis, biodegradáveis, etc.).
 > Resíduos especiais :
  Produtos químicos e tóxicos, pinturas e dissolventes, aerossóis, baterias de  
  automóveis, lâmpadas de neon e lâmpada eléctricas de longa duração (económicas)  
  e lâmpadas LED, azeites vegetais e minerais.
 > Outros resíduos :
  Os vidros, a porcelana, a faiança, a cerâmica, os pneumáticos, os cartuchos e toners, 
  a sucata de aço, a madeira, os aparelhos eletrônicos, elétricos e eletrodomésticos.
 
São excluídos : Os resíduos dos comércios e das empresas.
 
Aonde : ESREC de la Praille - Avenue de la Praille 47, 1227 Carouge
 De segunda a sexta : das14h30 às 19h30, sábado e domingo : das 09h30 às 17h00
 ESREC de Châtillon - Route d’Aire-la-Ville, 1233 Bernex
 De segunda a sexta : das 14h30 às 19h30, sábado e domingo : das 09h30 às 17h00
 ESREC de Chânats - Chemin des Chânats, 1293 Bellevue
 De segunda a sexta : das14h30 às 19h30, sábado : das 09h30 às 17h00

ESPAÇOS DE RECUPERAÇÃO CANTONAIS (ESREC)

Service Voirie – Ville propre
Département de l’environnement urbain 
et de la sécurité
Rue François-Dussaud 10
1227 Les Acacias

Aberto de segunda a sexta : 
das 06h30 as 12h00 e das 13h00 as 16h00
Telefono : 022 418 42 00
Mail : vvp@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/proprete-recyclage
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O quê : Todos os resíduos domésticos que não se pode reciclar.
 Uma tolerância de 1 bolsa de 110 litros por dia recolhido dos comércios e empresas.

Como : Em bolsas de máximo 110 litros que seguem as normas OKS.

Aonde : > Em containers plásticos sobre rodas (volume máximo de 800 litros).
 > Em um Ecoponto.

Quando : > Entre as 05h00 e as 06h30 da manhã, no dia do recolhimento.
 > Durante o horário de abertura dos Ecopontos : de segunda a sábado  
  das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : Os resíduos de comércios e empresas que ultrapassam o volume de tolerância concedido.

LIXO DOMÉSTICO

O quê : Os restos de comida, plantas, flores, produtos alterados, cascaras, etc.

Como : Em bolsas biodegradáveis específicas. As bolsas verdes de plástico não são mais permitidas.

Aonde : > Em contentores plásticos sobre rodas (volume máximo de 140 litros).
 > Em um Ecoponto.

Quando : > Entre as 05h00 e as 06h30 da manhã, no dia do recolhimento.
 > Durante os horários de abertura dos Ecopontos : de segunda a sábado  
  das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : As águas de lavagem de restaurantes, caixas de maca de gatos, fraldas descartáveis,  
 os restos de varridas, o conteúdo dos cinzeiros, as cinzas de chaminé, etc.

RESÍDUOS ORGÁNICOS DE COZINHA

O quê : Ramas, ervas, folhas, etc.

Como : Em bolsas biodegradáveis específicas. As bolsas verdes de plástico não são mais permitidas.

Aonde : Em containers plásticos sobre rodas (volume máximo de 800 litros).

Quando : Entre as 05h00 e as 06h30 da manhã, no dia do recolhimento.

São excluídos : Os resíduos de floristas, de empresas de jardinagem e paisagismo, etc.

RESÍDUOS ORGÁNICOS DE JARDIM

O quê : Papéis velhos, cartões dobrados, envelopes de papel, revistas, jornais, etc.
 Os papéis e cartões atados não são mais aceitos. 

Como e aonde : > Em contentores plásticos sobre rodas (volume máximo de 800 litros),  
  postos a sua disposição por sua agência imobiliária ou seu proprietário.
 > Em um Ecoponto.

Quando : > Entre as 05h00 e as 06h30 da manhã, no dia do recolhimento.
 > Durante o horário de abertura dos Ecopontos : de segunda a sábado
  das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : Os cartões de embalagem sujos, toalhas de mesa sujas, as embalagens cantonadas  
 de leite ou de suco.
 Informações sobre seu setor de moradia : www.ville-geneve.ch/papier-carton 

PAPEL - CARTÃO

O quê : As latas de bebida, as folhas de alumínio, os tubos de maionese,  
 embalagens ou bandejas,etc.

Aonde : Nos Ecopontos.

Quando : Durante o horário de abertura dos Ecopontos : de segunda a sábado 
 das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : As embalagens compósitas que têm uma capa plastificada  
 como por exemplo um pacote de batata fritas.

ALUMÍNIO E FOLHA-DE-FLANDRES

O quê : Todos os aparelhos electrónicos para o lazer   
 (TV, aparelhos de vidéo, de musica, telefones celulares, etc.),  
 os aparelhoss elétricos (aspiradores, secadores de cabelos, etc.)  
 e também os  eletrodomésticos (lavadora, cozinheira, frigorífico, congelador, etc.).

Como : Recolhimento nas lojas (obrigação legal).

Aonde : Nos comerciantes ou fabricantes que vendem esse tipo de aparelho.

É bom saber : Todos os aparelhos eletrônicos, elétricos e eletrodomésticos podem ser levados 
 a um Espaço de Recuperação Cantonal (ESREC).

APARELHOS ELÉTRICOS E ELECTRODOMÉSTICOS

O quê :  As garrafas de vidro, os potes, os frascos, etc. 

Aonde : Nos Ecopontos.

Quando : Durante o horário de abertura dos Ecopontos : de segunda a sábado 
 das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : Os copos, os vidros de janelas, os espelhos, aporcelana, a faiança, a cerâmica, etc.

VIDROS

O quê : As garrafas de bebidas com o logotipo PET.

Aonde : > Nos comércios que as vendem.
 > Nos Ecopontos.

Quando : Durante o horário de abertura dos Ecopontos : de segunda a sábado  
 das 07h30 às 22h00 e os domingos e dias feriados das 10h00 às 18h00.

São excluídos : As garrafas de vinagre, de leite, de xampu e de detergente.

PET


