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Art. 1° - A Coleta Seletiva e o Meio Ambiente e a TerraCycle 
A Coleta Seletiva é uma alternativa ecologicamente correta, que desvia, do destino em aterros 
sanitários ou lixões, resíduos sólidos ou líquidos que podem ser reciclados, de tal forma que a 
vida útil dos aterros sanitários é prolongada e o meio - ambiente menos contaminado e, além 
de diminuir a extração de matérias - primas da natureza, gera lucro social com a criação de 
mais empregos e riqueza. A TerraCycle está Eliminando a Ideia de Lixo® reciclando o “não 
reciclável”. Desde esponjas de lavar louça à instrumentos de escrita, a TerraCycle pode reciclar 
diferentes tipos de lixo. Ao redor de 20 países, nós temos parcerias com times coletores, como 
você, além de empresas, varejistas, fabricantes, municípios e pequenos negócios. Com a sua 
ajuda nós conseguimos desviar milhões de toneladas de lixo dos aterros e incineradores por 
mês. 
 
Art. 2° - Dos Resíduos Sujeitos à Coleta pela campanha vigente 
A Biblioteca Especializada em Gestão Ambiental (BIBMPGA) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) – Campus Recife, inscrita como entidade 
participante nos concursos e campanhas da Terracycle fica assim, responsável pela coleta dos 
resíduos de escritas coletados em todos os pontos de coleta (no campus Recife e demais 
campi) indicados que, a seu tempo e volume encaminham à coleta pelos correios (utilizando o 
selo postal disponibilizado pela Terracycle sem custos) para a sede da Terracycle proceder 
com as etapas necessárias à reciclagem dos resíduos.  
 
Parágrafo Único - Os resíduos recicláveis tratados neste artigo são (de qualquer marca e 
modelo, a marca Faber Castell é apenas a empresa realizadora da reciclagem): 

 lápis grafite,  

 lápis de cor,  

 lapiseiras, 

  canetas,  

 canetinhas,  

 borrachas,  

 apontadores,  

 destaca-texto,  

 marcadores permanentes, 

 marcadores para quadro branco.  
 

Art. 3° - Da Competência Da BIBMPGA 
1. Divulgar a ação e a campanha vigente, prazos e dados das coletas efetivadas a todos 

os interessados no evento;  
2. Fornecer caixas coletoras devidamente sinalizadas para todos os campi do IFPE e 

demais setores do campus Recife que solicitarem e quiserem aderir a campanha;  
3. Verificar os prazos para a coleta e logística reversa dos resíduos à Terracycle; 
4. Enviar os resíduos à Terracycle; 
5. Divulgar amplamente em veículos oficiais (e-mail, site, comunicação escrita) os dados 

de arrecadação da campanha a todos os envolvidos. 
 



Parágrafo Único - Você pode arrecadar resíduos de todas as marcas. A TerraCycle aceita 
remessas de diversos tamanhos, mas para garantir que seus pontos sejam computados você 
deve atingir o peso mínimo de 1020 gramas, sendo que cada unidade de resíduo equivale a 12 
gramas . 
 
 
Art. 4° - Da Competência da Terracycle 

1. Receber os resíduos coletados; 
2. Conferir os resíduos recebidos e pontuar, de acordo com o regulamento vigente da 

campanha, a BIBMPGA; 
3. Encaminhar a coleta recebida para as empresas e organizações parceiras para o 

processo de reciclagem; 
4. Divulgar o score de pontos da BIBMPGA. 

 
Parágrafo Único - Para cada 12 gramas de resíduo enviado (peso médio de 1 unidade), o seu 
time de coleta receberá 2 pontos TerraCycle que equivalem a R$0,02 e poderão ser revertidos 
em doações para uma entidade sem fins lucrativos ou escola de sua escolha. 
 
Art. 5° - Das Disposições Gerais 

1. Esta promoção se estende para todas os setores e campi do IFPE que manifestarem 
interesse em receber uma caixa coletora; 

2. Eventuais dúvidas acerca desta campanha poderão ser esclarecidas pelo telefone: (81) 
21251690, e-mail bibliotecampga@recife.ifpe.edu.br ; 

3. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento serão decididas, 
exclusivamente, pela Biblioteca do MPGA; 

4. Por se tratar de campanha por tempo limitado, a BIBMPGA poderá alterá-la ou interrompê-
la, se necessária for a qualquer momento com ou sem prévio aviso. 
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