


Apresentação

Na 3corações temos consciência de que a natureza é um bem de todos e origem dos recursos  
necessários para a nossa sobrevivência como pessoas e como negócio. 

Nosso objetivo é preservar e até melhorar as condições do meio ambiente. Queremos trabalhar  
de forma integrada com parceiros para que nossas matérias-primas venham de produtores  
sustentáveis e nossos subprodutos e resíduos alimentem outras atividades econômicas. 

Incentivamos inovações e iniciativas que levem à qualidade ambiental e à redução dos efeitos das 
mudanças climáticas. 

A reciclagem dos resíduos domésticos é uma forma de preservação do meio ambiente  
proporcionando que os resíduos possam continuar a sua vida útil. 

Para realizar a reciclagem dos resíduos domésticos, elaboramos este manual com orientações  
básicas para a separação e descarte adequado.

Reciclar significa transformar objetos e materiais usados em novos produtos para o consumo.



OUTROS
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PEAD

2

PEBD

4

PET PP

5

PS

6

3

PVC

Legenda

Poli (tereftalato de etileno) Polipropileno

Aço Reciclável

Alumínio Reciclável

Papel Reciclável

Vidro Reciclável

Descarte Seletivo

Poliestireno

Outros

Polietileno de alta  
densidade

Polietileno de baixa densidade

Poli (cloreto de vinila)

Cores Internacionais da Coleta Seletiva

Papel

Resíduos
Perigosos

Resíduos ambulatoriais  
e de serviços de saúde

Resíduos 
Orgânicos

Resíduos  
Radiotaivos

Resíduos gerais não recicláveis 
ou misturados ou contaminados 
não passíveis de separação

Plástico

Vidro

Metal

Madeira
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Como Iniciar?
Crie o hábito de separar resíduos orgânicos dos secos; 

Para aprimorar a separação, tenha também um recipiente específico para cada tipo de resíduo: 
papel, vidro, plástico e metal (aço e alumínio);

Crie o hábito de lavar e secar bem as embalagens após o uso e de dobrá-las sempre que possível 
para não fazer volume;

Lave e seque as embalagens de lata, alumínio, PET, plástico e vidro para evitar insetos e roedores. 
Diminua o tamanho das garrafas PET e de latinhas, amassando-as; 

Separe os papéis, rasgue-os em pedaços ou empilhe as folhas em vez de amassá-las.  
Papel amassado ocupa mais espaço;

Se o condomínio ou residência não tiver o serviço de coleta seletiva, guarde tudo 
em recipientes separados e depois leve os materiais até um ponto de entrega 
voluntária de resíduos mais próximo. 

Reciclável e Não Reciclável
Papel Metais
Reciclável Reciclável

Jornais e Revistas
Listas Telefônicas
Papel Sulfite/Rascunho
Papel de Fax
Folhas de Caderno
Formulários  
de Computador
Caixas em Geral (papelão 
ondulado)
Aparas de Papel
Fotocópias
Envelopes
Rascunhos
Cartazes

Tampinhas de Garrafas
Latas
Panelas (sem cabo)
Ferragens
Arames
Chapas
Canos
Pregos / Parafusos / Ferra-
mentas

Etiquetas Adesivas
Papel Carbon
Papel Celofane
Fita Crepe
Papéis Sanitários
Papéis Parafinados
Papéis Plastificados
Guardanapos
Bitucas de Cigarros
Papel Fotográfico

Clipes
Grampos
Esponja de Aço
Aerossóis
Latas de Tinta, Latas  
de Verniz, Solventes  
Químicos, Inseticidas

Não Reciclável Não Reciclável
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Reciclável e Não Reciclável
Vidro Plástico
Reciclável Reciclável

Garrafas
Potes de Conservas
Frascos de Produtos (Per-
fumes/ Remédios)
Copos
Vidros de Janelas
Para-brisas (Inteiros ou em 
cacos)

Copos
Garrafas
Sacos e Sacolas
Frascos de Produtos
Tampas
Potes
Canos de Tubos de PVC
Embalagens PET (Refrige-
rantes, Sucos, Óleo, Vinagre, 
etc.)

Espelhos
Vidros Temperados
Refratários
Louça em Porcelana ou 
Cerâmica
Ampola de Medicamentos
Vidros de Forno Micro-
-ondas

Cabos de Panelas
Adesivos
Espuma
Acrílico
Embalagens Metalizadas 
(biscoitos e salgadinhos)

Não Reciclável Não Reciclável

Locais para Destinação

Associação de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Eusébio (ACEU) 
Rua Manoel Jucá, 23 – Parque Santa Clara – Eusébio | CE 
 

Endereços de Cooperativas e Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) no Brasil
www.rotadareciclagem.com.br
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Contato
Para tirar dúvidas ou mais informações, entre em contato 
através do nosso e-mail: reciclagem@3coracoes.com.br.

10




