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O símbolo internacionalmente identificado como símbolo da reciclagem, foi criado por Gary Anderson em 

1970, ano em que se comemorou pela primeira vez o Dia da Terra, e encontra-se associado originalmente à 

indústria do papel e cartão reciclado. 

Tudo começou quando uma grande empresa de cartão reciclado, a Container Corporation of America (CCA), 

sedeada em Chicago, se propôs financiar uma competição nacional para estudantes de arte e design das 

escolas de todo o país. A iniciativa desafiava os estudantes a desenvolverem desenhos que simbolizassem o 

processo de reciclagem, tendo como mote “for the love of the earth”. Como prémio, a empresa oferecia aos 

autores dos três melhores trabalhos o pagamento das propinas numa faculdade à sua escolha. 

Na sequência deste apelo foram submetidos a concurso mais de 500 trabalhos, que foram avaliados por um 

painel de reconhecidos designers durante a Conferência Internacional de Design que se realizou em 1970, 

em Aspen (Colorado). A CCA atribuiu o maior prémio, no valor de $2.500, a Gary Anderson, um estudante da 

Universidade da Califórnia do Sul (USC, Los Angeles), que o usou para continuar os seus estudos na Suécia.  

Na Figura 1a apresenta-se um esboço avançado do desenho que Gary Anderson submeteu ao concurso. O 

símbolo, tal como o conhecemos actualmente (Figura 1b) composto por três setas que se perseguem, torcem 

e giram entre si, na forma de um triângulo com os vértices arredondados, é uma versão muito idêntica ao 

desenho original, apenas com uma rotação de cerca de 60 graus.  

Para a concepção do símbolo, Gary explicou que se inspirou no laço de Möbius (Figura 1c), que simboliza a 

continuidade dentro de uma entidade finita, sugerindo, simultaneamente, a ideia de dinâmico (coisas que 

mudam) e de estático (coisas que permanecem). 

Em Setembro de 1970, o símbolo foi adoptado pelos três principais grupos da indústria do papel dos EUA, a 

Fibre Box Association, a Paperboard Packaging Council e a American Paper Institute. A CCA ainda tentou fazer 

do símbolo uma marca registada, no entanto, devido à intensa divulgação feita pela própria CCA, o símbolo 

tornou-se muito popular e, por esta razão, houve objeções ao seu registo. Por este motivo, o desenho de 

Gary caiu no domínio público, podendo ser utilizado livremente por qualquer pessoa ou empresa. 

Este símbolo tem por objectivo informar o consumidor sobre as propriedades de reciclabilidade de um dado 

material ou embalagem (i.e. capacidade para ser reciclado), embora seja também utilizado em produtos 

reciclados (i.e. que incorporam na sua constituição matéria prima secundária). 
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Figura 1. Símbolo da reciclagem: a) versão original desenha por Gary Anderson em 1970; b) versão atual; c) laço de 

Möbius 
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