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POLÍTICA AMBIENTAL CULTIVAR

 

A Cultivar Soluções Ambientais é uma organização socioambiental, 

responsável pela contribuição da melhoria da qualidade de vida e do bem-

estar. A Cultivar atua no mercado de compostagem de resíduos CLASSE II A 

NÃO INERTES, e produção de fertilizantes ORGÂNICOS – CLASSE A.  

Conta com profissionais capacitados oferecendo prestação de serviço 

com toda estrutura necessária para atender de modo eficiente os seus clientes. 

Visamos conduzir nossos negócios de forma a contribuir para o Meio Ambiente 

através do tratamento de resíduos, a fim de gerar ao final do processo um 

produto estabilizado e sem riscos de contaminações. Tais atividades são 

realizadas com honestidade, segurança e responsabilidade de modo a atender 

aos padrões ambientais estabelecidos pela legislação e regulamentos vigentes 

no país.  

A Cultivar tem entre seus valores intitulados o desenvolvimento 

sustentável e a preservação dos recursos naturais, tendo como princípios: a 

responsabilidade socioambiental e respeito ao meio ambiente; inovação e 

qualidade; a gestão de riscos; a ética e simplicidade; e o compromisso, 

parceria e satisfação de todos envolvidos. 
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CÓPIA CONTROLADA. 
Propriedade da  Associação Ambiental Cultivar. Esse documento é uma cópia, utilização somente nas dependências da empresa. 
Sua reprodução é proibida, somente com autorização. 

 

Responsabilidade socioambiental e Respeito ao Meio Ambiente  

- A prevenção da poluição, buscando sempre alternativas renováveis 

quando aplicáveis; 

- A busca por melhoria contínua no desempenho ambiental, através do 

monitoramento de nossos aspectos ambientais e do controle de nossas 

operações conforme normas vigentes, o que contribui para o aprimoramento do 

sistema de gestão ambiental, e ainda potencializa os impactos positivos da 

atividade, atingindo nossos objetivos e metas;  

Inovação e qualidade  

- O melhoramento contínuo de nossas tecnologias, através de 

tecnologias limpas e favoráveis ao meio ambiente, fomentando ainda, o 

desenvolvimento de excelência no processo de compostagem. 

Gestão de Riscos 

- Avaliar previamente os impactos ambientais e sociais com as devidas 

ações necessárias em modificações ou ampliações das atividades, e também 

nas atividades do dia a dia. 

Ética e simplicidade  

- Incentivar nossos clientes e nossos colaboradores a buscarem práticas 

corretas, capacitando e conscientizando funcionários e terceiros que executem 

atividades na empresa, da importância de um ambiente sustentável.  

Compromisso, parceria e satisfação de todos envolvidos  

- Treinamento contínuo de nossos colaboradores, conscientizando-os da 

importância da função de cada um para o desenvolvimento socioambiental da 

empresa, desenvolvendo engajamento e paixão pelo que fazemos;   

 - Conscientização da comunidade abordando temas sobre a proteção 

ambiental com trabalho vinculado às instituições, através de atividades 

promovidas pela Associação. 

 


