
EXPLICAÇÕES GERAIS
SOBRE A SEPARAÇÃO DE 
RESÍDUOS

CAIXOTE DE LIXO RESIDUAL
Aqui pode colocar, por exemplo: Cinzas, lâmpadas,  
absorventes / pensos higiénicos e papel higiénico, varre-
duras, porcelana, fraldas, restos de papel de parede,  
embalagens muito sujas, entre outros. 

Não pertencem a este caixote: Restos alimentares, resí-
duos de jardim, embalagens, papel, vidro, lâmpadas  
economizadoras de energia, lâmpadas de néon, resíduos 
perigosos, entre outros.

SACO / CAIXOTE AMARELO (OPCIONAL)
Aqui pode colocar, por exemplo: Embalagens, tais como 
caixas de leite, papel de alumínio, latas, copos de  
iogurte, talheres descartáveis, garrafas de plástico, em-
balagens de isopor, embalagens a vácuo, entre outros.

Nota importante: Nem tudo o que é de plástico pode ser 
colocado nos resíduos de embalagens.

Não pode colocar, por exemplo, embalagens contamina-
das, vidro, papel, lixo, resíduos perigosos, resíduos  
volumosos, entre outros.

CAIXOTE DE PAPEL / CARTÃO
Aqui pode colocar, por exemplo: Embalagem de papel, 
artigos de papelaria, livros, listas telefónicas, jornais,  
folhetos, papelão. 

Nota importante: Por favor, no dia da recolha não colo-
que quaisquer resíduos de papel / cartão adicionais ao 
lado do caixote, pois este não é recolhido.

Aqui não pode colocar, por exemplo: papel muito sujo, 
papel fotográfico / higiénico, papel de embrulho metali-
zado, sacas de bebidas, sacos de papel revestido,  
papel químico, entre outros.

CAIXOTE DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS 
Desde 1 de abril de 2014 existe em Offenbach o recipien-
te de compostagem / resíduos biológicos. Além dos  
caixotes bem conhecidos descritos acima, este é o quar-
to caixote. Por favor, note que isso implica a alteração  
da separação de resíduos. 

Aqui pode colocar, por exemplo: Resíduos de jardim, tais 
como folhas, aparas de relva, flores, frutas e vegetais, 
borra / filtros de café, restos / sacos de chá, restos de  
comida, e muito mais...

Não pertencem a este caixote: Sacos de plástico, cinzas, 
metais e vidro, vasos de flores, latas, fezes, sacos de 
varreduras e de aspirador e pontas de cigarro. Bioplásti-
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cos não são resíduos biológicos, por exemplo, amido de 
milho, mesmo estando este rotulado como biodegradável. 

A lista completa pode ser encontrada nos estatutos  
de detritos da cidade de Offenbach am Main. A ESO  
responde às suas perguntas sobre o caixote de resíduos 
biológicos através do número de telefone 069 840004 -  
545 ou através do e-mail bioabfall@eso-of.de. 

RESÍDUOS VOLUMOSOS EM OFFENBACH
Para fazer uma marcação de recolha de resíduos volumo-
sos, ligue para o nosso número de serviço 840004 - 545, 
dirija-se ao nosso balcão ESO no Gabinete do Cidadão ou 
faça-o através do formulário e-mail »Antrag auf Sperr-
müll« (Solicitação de resíduos volumosos) no nosso site 
www.eso-stadtservice.de.

Nota importante: Por favor, forneça detalhes sobre os 
materiais / quantidades a serem recolhidos. Apenas  
os materiais / quantidades registados serão recolhidos 
de forma gratuita.

Exemplos de materiais que pertencem aos resíduos volu-
mosos: Móveis, colchões, utensílios domésticos  
(excluindo pratos), carpetes / alcatifas, tapetes, PVC,  
eletrodomésticos, máquinas de lavar, entre outros. 

Exemplos de materiais que não pertencem aos resíduos 
volumosos: Óleos usados, roupas usadas, pilhas, restos 
de construção, resíduos de construção, resíduos verdes, 
laminado, soalhos (parquet), poluentes, portas / janelas, 
lixo residual, entre outros.

Colocar os materiais preparados na berma da estrada:
· Na véspera da data de recolha entre as 20:00 e as 

22:00 horas ou, o mais tardar, no dia da recolha até 
às 6:00 horas da manhã!

· Até à recolha dos resíduos volumosos pela ESO  
Stadtservice GmbH, a responsabilidade é da entidade 
adjudicante; este último tem também que limpar o 
passeio/calçada após a recolha.

ESQUECEU-SE DE REGISTAR OS RESÍDUOS 
VOLUMOSOS A TEMPO?
Para esse efeito, a ESO Stadtservice GmbH oferece um 
serviço de marcação expresso de recolha de resíduos 
volumosos de forma onerosa (não gratuita). Para mais 
informações sobre o nosso Atendimento ao Cliente: 
Número de telefone 840004 - 545 ! 

Para questões relacionadas com a eliminação de resí-
duos, por favor ligue para o nosso número 840004 - 549.


