
DEFINIÇÃO IBD –  

A Cultivar/Terra de Cultivo, atua desde 2010 proporcionando a 

transformação de resíduos agroindustriais em matéria prima de excelência para 

a fabricação de composto orgânico classe A. Assim, visando ratificar a 

competência de seu sistema de gestão, e visando confirmar a qualidade dos 

materiais utilizados como base para a formação do composto orgânico, 

encontrou-se na certificação IBD de insumos orgânicos, uma forma de atestar 

que as atividades desenvolvidas na Cultivar/Terra de Cultivo, seguem as 

premissas do correto desenvolvimento sustentável, com rastreabilidade ativa.  

O IBD é uma entidade reconhecida internacionalmente como tendo 

vínculo histórico com a verificação independente sobre a adequação dos 

produtos, processos e serviços quanto ao negócio justo e desenvolvimento 

sustentável, com ênfase na produção agrícola biodinâmica e orgânica. O 

programa para aprovação de insumos IBD avalia os insumos utilizados de 

acordo com normas mundiais de produção orgânica, entre elas: IFOAM 

(International Federation Of Organic Agriculture Movements); CE (Comunidade 

Européia); NOP-USDA (EUA); JAS-MAFF (Japão), Demeter, COR (Canada) e 

Lei Brasileira 10.831. Isso permite que o composto orgânico PRATERRA seja 

auditado e acreditado em sete normas internacionais, permitindo inclusive sua 

exportação.  

O cronograma de auditoria é realizado usando metodologias e 

procedimentos específicos para o setor, trabalhando em três frentes diferentes. 

Em um primeiro momento audita-se todo escopo de trabalho da formação do 

composto, através da gestão da rastreabilidade, o que envolve controles de 

formação de lote e de recebimento de resíduos pela compostagem.  O programa 

também avalia a elaboração de manuais de gestão, no que se refere à gestão 

de qualidade, gestão ambiental, gestão social, e ainda, atendimento a requisitos 

legais, como Licenças em Órgãos competentes. Por fim, audita-se todo o 

sistema de comunicação junto ao mercado, a fim de consolidar as informações 

transmitidas aos nossos clientes. 

Através do certificado de insumo aprovado IBD, os produtores passam a 

ter uma importante ferramenta que auxilia na identificação dos principais 

insumos para suas atividades, garantindo maior segurança, confiabilidade e 



sucesso na produção orgânica, ratificando a sustentabilidade envolvida no 

processo. 

 

ISO 14001-2015 

 A International Organization for Standardization (ISO), reúne 

organizações de mais de 100 países no mundo, no que se refere a normalização 

de processos. No Brasil, é representada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

 A ISO14001 foi criada para que se possa ratificar a eficácia do sistema de 

gestão ambiental das organizações auditadas. Segundo definido no escopo da 

própria norma, ela se refere ao desenvolvimento de especificações dos 

requisitos necessários para o correto funcionamento de um sistema de gestão 

ambiental, sendo destinado ao uso por uma organização que busca gerenciar 

suas responsabilidades ambientais, contribuindo assim para o desenvolvimento 

dos pilares da sustentabilidade. 

 Assim, a acreditação em ISO 14001 entrega como resultados, o aumento 

do desempenho ambiental da empresa, a comprovação do atendimento dos 

requisitos legais e outros requisitos, a mensuração dos aspectos e impactos 

ambientais, o alcance de seus objetivos ambientais, a aplicação e 

desenvolvimento de ferramentas de melhoria contínua, a execução de análise 

crítica e a satisfação das partes interessadas no correto desempenho ambiental 

no contexto da organização. 

Por meio da certificação podemos ainda evidenciar que conduzimos 

nossos negócios de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente, 

tratando resíduos a fim de gerar ao final do processo uma matriz orgânica de 

qualidade, e sem riscos de contaminação.  

O selo ISO 14001/2015 atesta ainda que nossa empresa está em dia com 

todas normativas ambientais, e que monitora o atendimento aos requisitos legais 

de nossos parceiros. Todo o trabalho de Gestão Ambiental avaliado na 

certificação ISO 14001 é voltado para o desenvolvimento sustentável, no qual a 

responsabilidade socioambiental, a gestão de riscos e a satisfação de nossos 

parceiros e colaboradores mostram a seriedade e excelência na execução de 

nossas atividades. 


