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O PROJETO
Este relatório tem o objetivo de destacar as

ações tomadas pela Energis 8 Agroquímica

para diminuir os impactos ambientais que suas

atividades possam causar. 
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Apresentação
Experiência de 20 anos em Sistema de Gestão Ambiental,

sendo 6 anos dedicados a Energis 8 Agroquímica.

Com a formação:

- MBA Gestão Ambiental e Práticas de Sustentabilidade –

Instituto Mauá de Tecnologia – (março 2010 a setembro 2011)

– São Caetano do Sul; 

- Pós-graduação Qualidade e Produtividade - Fundação

Carlos Alberto Vanzolini (setembro 2006 a março 2009) – São

Paulo; 

 

- Administração de Empresas com Habilidade em Comércio

Exterior - USCS – Universidade Municipal de São Caetano do

Sul (1995 a 1998) – São Caetano do Sul; Conselho Regional de

Administração de SP – CRA-SP no. 97264;

- Auditora Líder ISO NBR 14001 pela Bureau Veritas;

- Auditora Líder NBR ISO 9001 pela STAT A MATRIX.

Daniela Balaminute 
Coordenadora de SMSQ
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QUEM SOMOS
ENERGIS 8 AGROQUÍMICA

Fundada em 24 de abril de 2000, a empresa
começou a atuar na comercialização de óleos
lubrificantes automotivos e industriais após a
realização de diagnóstico de grandes
produtores desses produtos que indicou a
necessidade de um distribuidor especializado
no setor.

Desde a sua fundação a Energis 8 Agroquímica tem

buscado interagir e se integrar a outras redes produtivas

dos setores de derivados de petróleo, especialidades

químicas e agronegócio, buscando assim o fortalecimento

e desenvolvimento de suas atividades.

Atualmente a Energis 8 Agroquímica produz e comercializa

lubrificantes automotivos, lubrificantes industriais, óleos

minerais para pulverização agrícola, aditivos para nutrição

animal e especialidades químicas. Atuamos também com a

distribuição de óleos minerais básicos, óleos brancos e

“USP – United States Pharmacopeia”, nacional e

importado.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
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Buscar a satisfação de nossos clientes fornecendo produtos e serviços de

qualidade, de forma ética, com Responsabilidade Social e ambiental,

gerando riqueza com sustentabilidade e contribuindo para a melhoria da

qualidade de vida das pessoas.

Ser uma empresa de referência nacional e internacional atuando nos

setores químico, de agronegócio e de lubrificantes.

Ética

Comprometimento

Responsabilidade Social e Ambiental

Valorização Humana

Inovação

Sustentabilidade

Missão

Visão

Valores



RESPONSABILIDADE SOCIAL
O empreendedorismo da Energis 8 Agroquímica utiliza e apoia
transformações inovadoras por meio de toda sua equipe de profissionais,
procurando sempre encontrar soluções para o mercado sem deixar de se
preocupar com o desenvolvimento socioambiental.

 É também nosso compromisso com a sustentabilidade, o de apoiar e
capacitar projetos que possam impactar de forma positiva o meio
ambiente e na comunidade como um todo.

Nossos colaboradores continuamente são incluídos em processos de
gestão de segurança, saúde e meio ambiente.

Além desses aspectos, nosso compromisso ultrapassa a cadeia da
qualidade produtiva e estabelece um vínculo social importante na
qualidade de vida das pessoas.

Para direcionar eficazmente nosso modelo de gestão pessoal e social
implantado na Energis 8 Agroquímica acreditamos que entender as
pessoas e as organizações é fonte decisiva para o sucesso.
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Daniela Balaminute 

Coordenadora de SMSQ

Isabella Sena

Coordenadora de Marketing

Paulo Campanhola

Engenheiro Agrônomo 
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PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS APLICAÇÕES,
CERTIFICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS DE
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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Certificação Ambiental

A Energis 8 Agroquímica é certificada desde 2018 na norma ABNT NBR
ISO 14001 – Gestão Ambiental e trabalha ativamente na manutenção da
certificação, com os principais objetivos a garantir:

Proteção ao meio ambiente – mitigando ao máximo os aspectos e
impactos ambientais que a atividade da organização possa provocar.

Cumprir a legislação ambiental - em sua totalidade, fortalecendo o
desempenho ambiental.

Melhoria continua do processo ambiental.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
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CERTIFICADO ISO 14001



ATENDIMENTO AS EMERGÊNCIAS

Para garantir o mínimo de impactos ambientais, caso ocorra um acidente em

nossa planta, no trajeto de entrega dos produtos ou no descarregamento de

cargas em nossos clientes, mantemos o contrato de Atendimento à

Emergências junto à Ambipar Response, que abrange todo o Brasil.
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 A CENTRAL DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA FICA DISPONÍVEL 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS POR DIA PARA ACIONAMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA. 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL

A Energis 8 Agroquímica possui a Licença de Operação da Cetesb (Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo), que tem como meta licenciar, fiscalizar,

controlar e monitorar as atividades que são realizadas e que possam influenciar,

de alguma forma o meio ambiente.



IBD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

A filosofia do IBD é seu compromisso com a

terra e o homem, garantindo respeito ao meio

ambiente, boas condições de trabalho e

produtos de alta confiabilidade.

A Energis 8 Agroquímica possui a certificação do IBD

desde novembro de 2018 para os adjuvantes agrícolas que

são aprovados de acordo com normas e diretrizes para uso

na produção orgânica. 

O IBD Certificações é maior certificadora de produtos

orgânicos da América Latina e a única certificadora

brasileira de produtos orgânicos com certificação IFOAM

(mercado internacional), ISO / IEC 17065 (mercado europeu

– regulamentação CE 834/2007), Demeter (mercado). USDA

/ NOP (mercado norte-americano) e aprovado para uso

com o selo SISORG (mercado brasileiro), o que torna seu

certificado aceito globalmente. 

Abaixo os produtos certificados e as normas de

abrangência:

FILOSOFIA DO IBD
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IBD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Legenda:

BR – Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, Decreto n° 6.323, de 27 de dezembro de 2007 e Instruções Normativas

correspondentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

BD – Norma de Produção Demeter

CA – COR “Regulamento Canadense para Orgânicos

CE – Diretrizes para o Padrão de Qualidade Orgânico IBD e equivalência com Regulamento Europeu (CE) 834/2007 e

889/2008

IB – Diretriz para o Padrão de Qualidade Orgânico IBD em conformidade com IFOAM

JP – Norma JAS do MAFF

US – Norma NOP do USDA 

LEGENDA
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LOGÍSTICA REVERSA

Em resumo a logística reversa de embalagens nada mais

é que um conjunto de ações que promovem a destinação

dos resíduos sólidos para reaproveitamento em novos

ciclos produtivos, como a reciclagem, ou para oferecer

outra destinação final ambientalmente adequada.

A Energis 8 Agroquímica realiza a logística reversa de:

- Embalagens de adjuvantes agrícolas;

- Embalagens de óleos lubrificantes;

- Óleo lubrificante usado e contaminado.

A Logistica reversa tem como objetivo a coleta e a

restituição das embalagens e óleo lubrificante usado e

contaminado, para reciclagem e rerrefino.

A reciclagem das embalagens proporciona benefícios

ambientais diretos com a redução da geração de resíduos

sólidos e a decorrente não emissão de gases de efeito

estufa, além de poupar energia na fabricação de novos

produtos e recursos naturais.

RESUMO



EMBALAGENS DE
ADJUVANTES
AGRÍCOLAS
INPEV

O processo de logística reversa das embalagens
dos adjuvantes agrícolas da Energis 8
Agroquímica é realizado em parceria com inpEV
- Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias.

O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de

Embalagens Vazias) é uma entidade sem fins lucrativos

com o objetivo de promover a correta destinação das

embalagens vazias. Está sediado em São Paulo e integra o

Sistema Campo Limpo, no qual atua como núcleo de

inteligência e é responsável pela operacionalização da

logística reversa das embalagens em todo o país.

Considerando que os produtos Agefix, OMA e Emul

apresentam fórmulas para diluição em água, o processo de

reciclagem das embalagens recolhidas é feito com a

tríplice lavagem.

Após esse processo, as embalagens podem se transformar

em mais de 30 produtos diferentes, como por exemplo:

- Artefatos para construção civil, como dutos corrugados e

tubos para esgoto;

- Artefatos para indústria automotiva e de transportes,

como caixa de baterias, dormentes ferroviários e postes de

sinalização;

- Novas embalagens e tampas para defensivos agrícolas.
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https://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/
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INPEV
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EMBALAGENS
LUBRIFICANTES
O PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA DAS
EMBALAGENS DE LUBRIFICANTES É REALIZADO
EM PARCERIA COM INSTITUTO JOGUE LIMPO.

5) Na recicladora se for necessário o material é triturado. Depois de
submetido a processo de descontaminação do óleo lubrificante
residual, é transformado em matéria-prima para novas embalagens
e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de produção.

Como é realizada a logística reversa das embalagens de

óleos lubrificantes:

1) Produção e envase de óleos lubrificantes na Energis8

Agroquímica;

2) Vendas/Distribuição para oficinas que realizam a troca

de óleos lubrificantes dos veículos, gerando os resíduos de

embalagens contaminadas com óleo lubrificante;

3) As oficinas entregam as embalagens contaminadas com

óleo lubrificante nos pontos de coletas de Instituto Jogue

Limpo;

4) Os pontos de coletas drenam os óleos lubrificantes das

embalagens e realizam a segregação por cor, prensadas

ou moídas, para serem acondicionadas e encaminhadas às

recicladoras credenciadas;

Deste modo, cria-se um ciclo virtuoso, que evita o desperdício de
um material plástico derivado do petróleo.
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EMBALAGENS LUBRIFICANTES



A coleta das embalagens de lubrificantes é determinada por um rateio
estabelecido pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, sendo que 87%
das embalagens comercializadas devem ser coletadas. 

Este rateio é baseado no Market Share das empresas participantes do
Instituto Jogue Limpo. Não sendo considerado o número absoluto de
embalagens coletadas para cada empresa participante.

Em 2021 o Instituto Jogue Limpo coletou e destinou cerca de 5 toneladas
de embalagens de lubrificantes contaminadas.

Em 2021, a Energis 8 Agroquímica investiu R$ 78.000,00 na coleta para
logística reversa de embalagens de lubrificantes, sendo que pelo
percentual de participação, em média foram coletadas cerca de 23.000
embalagens referentes à nossa comercialização. 
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PERCENTUAL DE RATEIO DE DESPESAS DE LOGÍSTICA
REVERSA DE EMBALAGENS DE LUBRIFICANTES



Ciclo da Logistica Reversa do Óleo Lubrificante:

1) Produção e envase de óleos lubrificantes na Energis8

Agroquímica;

2) Vendas/Distribuição para oficinas que realizam a troca

de óleos lubrificantes dos veículos, gerando os resíduos de

óleos lubrificantes usados e contaminados;

3) As oficinas entregam o óleo lubrificante contaminado e

usado nos pontos de coletas de Instituto Jogue Limpo ou

Lwart;

4) O coletor entrega o OLUC para as empresas que

realizam o rerrefino;

5) Após o processo de rerrefino, o óleo lubrificante é

comercializado.
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COLETA DE ÓLEOS
LUBRIFICANTES USADOS E
CONTAMINADOS (OLUC)

O PROCESSO DE COLETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE
USADO E CONTAMINADO (OLUC) É REALIZADO
EM PARCERIA COM INSTITUTO JOGUE LIMPO E
EMPRESA LWART.
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Em 2021, a Energis 8 Agroquímica investiu R$ 1.500.000,00 na logística reversa de óleo

lubrificante usado e contaminado, referente ao um volume de 4.000.000 litros.

Fonte: SIMP – ANP – Agência Nacional de Petróleo

As metas de coleta de óleo lubrificante usados e contaminado no Brasil são:

 

 

 

 

 

 Fonte: Portaria Interministerial 475, de 19/12/2019



HOMOLOGAÇÃO DE
FORNECEDORES
PROCESSOS DE HOMOLOGAÇÃO

Para as transportadoras homologadas para

realização dos fretes da Energis 8 Agroquímica,

além das documentações mencionadas acima,

são exigidos os laudos de opacidade dos

veículos que atuam em nossas operações.

A Energis 8 Agroquímica tem como procedimento de

homologação de fornecedores, aqueles que atendam aos

requisitos legais ambientais. Priorizamos fornecedores que

tenham a certificação NBR ISO 14001 – Gestão Ambiental.

 

Para os que não possuam a certificação de gestão

ambiental, é exigida a documentação de atendimento aos

requisitos legais, sendo no mínimo:

- Licença de Operação do órgão ambiental / Dispensa de

Licença de Operação;

- Alvará de Funcionamento da Prefeitura;

- CTF – Cadastro Técnico Federal – Ibama (Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis);

- AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

TRANSPORTADORAS
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PROTEÇÃO AMBIENTAL

A Energis 8 Agroquímica atua fortemente no que diz respeito à proteção

ambiental realizando conscientização de seus colaboradores em relação ao

descarte correto de resíduos, economia de energia, água e papel.

Os resíduos de plástico, papel e metal gerados no escritório e nos processos

industriais são enviados para a empresa Plastpel – Reciclagem Industrial,

empresa autorizada e com licença de operação do órgão ambiental

estadual.
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Os resíduos de plástico, papel e metal gerados no escritório e nos

processos industriais são enviados para a empresa Plastpel –

Reciclagem Industrial, empresa autorizada e com licença de

operação do órgão ambiental estadual.

Nos processos industriais da Energis 8 Agroquímica são

gerados OLUC decorrentes às limpezas de linhas, análise de

amostras e outros processos. Esse OLUC é enviado para

rerrefino na Lubrasil Lubrificantes, empresa certificada NBR

ISO 14001 – Gestão Ambiental e possui todas as licenças e

autorizações para realização do processo de rerrefino.

Os processos industriais também geram resíduos

perigosos contaminados com óleo, decorrentes de EPI’s,

serragem, embalagens e outros. A Energis 8 Agroquímica

destina os resíduos contaminados para a empresa Sistema

Nova Ambiental, empresa autorizada pelo órgão

ambiental estadual, a realizar a destinação dos resíduos.
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PROTEÇÃO AMBIENTAL
ABAIXO A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E OLUC
PARA RERREFINO:



CONTENÇÕES DE
DERRAMAMENTO

A planta industrial da Energis 8 Agroquímica

possui em todo o seu contorno grelhas de

contenções, para que em caso de um

derramamento, todo o óleo seja enviado para a

caixa separadora de água e óleo, garantindo

que não seja enviado para as águas pluviais

qualquer contaminação de óleo.
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A borra de limpeza da caixa separadora

de água e óleo é destinada para a

empresa Sistema Nova Ambiental,

empresa autorizada pelo órgão

ambiental estadual, a realizar a

destinação da borra contaminada.



SIMULADOS DE DERRAMAMENTO

Periodicamente são realizados simulados de
derramamento de óleo, visando preparar os
colaboradores para uma atuação rápida no caso
de uma emergência.

SIMULADO DE DERRAMAMENTO REALIZADO EM JUNHO-2022

27



Daniela
Balaminute
Coordenadora de
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