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1. INTRODUÇÃO
O EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança é parte integrante do processo de
Licenciamento Ambiental na política nacional do meio ambiente (Art. 36 à 38 da Lei
Federal 10.257/01) e outras resoluções estaduais.
Este trabalho caracteriza o empreendimento, estabelecendo medidas mitigatórias
caso necessário para o convívio harmônico com a vizinhança e meio ambiente.
O objetivo deste Estudo é a aprovação de áreas de ampliação do COMPLEXO
INDUSTRIAL AYRTON SENNA de propriedade da RENAULT DO BRASIL S/A:
Área do Lote ........................................................................................2.598.944,72m2
Área Construída aprovada (conforme implantação anexa) ................... 410.625,47m2
Total áreas aprovadas + áreas à serem aprovadas na PMSJP..............422.950,99m2
(Conforme descrição a seguir)
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2.

ÁREAS À SEREM APROVADAS NA PMSJP

Ampliação PDI - Apoio à Logística
VT Shed - Apoio à Fábrica de Motores
Doca GR3 - Apoio à Recebimento de Mercadoria
Cobertura Ponto de Ônibus funcionários – Bem estar Funcionários
Restaurante - R4 – Melhor Atendimento à Funcionários
Loja Conveniências - R4 – Melhor Atendimento à Funcionários
Passarela Restaurante - R4 - Melhor Atendimento à Funcionários
Escritório - R4 - Melhor Atendimento à Funcionários

1.641,92 m2
115,48 m2
4.376,41m2
246,30 m2
1.836,77 m2
58,14m2
361,22m2
1.219,37m2

Depósito Químico – Torre resfriamento - Anexo Fundição

18,80m2

Doca - Anexo Fundição

95,21m2

Depósito Nitrogênio - Anexo Fundição

11,13m2

Central de Resíduos - Anexo Fundição

285,77m2

Ampliação TGSEII – Nova Prensa

1.500,00m2

Ateliê DIVP – Apoio á Qualidade

160,00m2

Marquises Pintura - Melhor Atendimento à Funcionários

109,00m2

Anexos CMO

150,00m2

Cobertura Escada + ponto para Van - Bem estar Funcionários

140,00m2

Total áreas à serem aprovadas na PMSJP

12.325,52 m2

Salientamos que as ampliações acima informadas não causarão quaisquer tipos
de impactos como: ambiental, fluxo de trânsito (carretas, veículos, ônibus), também
não há expectativa de aumento significativo no número de colaboradores da
empresa e nem no aumento de produção de veículos.
Ressaltamos ainda que as obras descritas neste documento inclusive futuras
ampliações são obras de apoio aos funcionários e modernização de nosso parque
industrial que iniciou sua atividade fabril em 1998.

4

3. DADOS DO IMÓVEL
3.1 SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
O empreendimento COMPLEXO INDUSTRIAL AYRTON SENNA está localizado na
Avenida Renault, 1300 - Bairro Roseira do município de São Jose dos Pinhais – PR,
com Inscrição Imobiliária nº 13.560.0001.000-01 – Loteamento subdivisão Lote R.
Sua Implantação encontra-se no Anexo 2 com obras à serem aprovadas, mapa de
situação do empreendimento e lista de obras legalizadas com seus respectivos
números de alvarás e CVCO’s.
O mapa de situação abaixo indica as obras à serem aprovadas dentro do Complexo
Ayrton Senna.

Figura 01 – Mapa de Situação
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3.2 ZONEAMENTO E PARAMETROS URBANISTICOS
O Empreendimento está situado na Zona Industrial e de Serviços 2 – ZIS 2, com
Inscrição Imobiliária 135600001000-01.
Esta Zona impõe Taxa de permeabilidade mínima de 30%, taxa de ocupação
máxima de 40%, coeficiente de aproveitamento de 1,5. Recuo frontal mínimo de
15,00m, a partir da faixa de domínio da rodovia BR 277, 10,00m a partir do
alinhamento predial de ruas municipais. Afastamento laterais e fundos de 5,00m.

Figura 02 – Zoneamento Urbano – fonte: Plano diretor PMSJP (editado pelo autor)
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4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DA REGIÃO
4.1 SOLOS
Os tipos de solos compreendidos na região do empreendimento são latossolos
vermelho-amarelo álico, textura argilosa.
Os latossolos vermelho-amarelo são solos com horizonte B latossólico, com
baixa capacidade de permuta de cátions. Apresentam coloração avermelhada.
Apresenta baixa fertilidade natural, com elevados teores de alumínio trocável e muito
baixa ou nula reservas de nutrientes.
A seguir são apresentadas as características dos solos na região do entorno do
empreendimento.


Tipo e origem: solos residuais nos topos das colinas e transportados nas
encostas, provenientes da alteração de argilitos.



Tipo de Solo: evoluídos com discreta diferenciação entre os níveis



Composição: a cor vermelho-amarelada e a presença de crostas lateríticas
sugerem enriquecimento em alumínio e ferro.



Textura: argilo-siltosa, fina a média



Juntas de ressecamento: muito frequentes



Consistência: baixa



Espessura: entre 1 e 3 m



Permeabilidade: alta



Pedregosidade: baixa, concentração de pequenos blocos de quartzo somente
nas interfaces de solo-rocha



Adesividade: alta, principalmente quando molhados, em função da natureza
argilosa



Plasticidade: moderada

Segue abaixo, mapa de uso de solos:
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4.2 RELEVO
Geomorfologicamente, está situada na bacia sedimentar de Curitiba,
Planalto de Curitiba. Compreende declividades entre 5 e 20%.
Genericamente a área está inserida no compartimento regional conhecido
como Planalto de Curitiba, sub-compartimento Planalto Sedimentar, apresentando
em seu interior a seguinte unidade homogênea de relevo:
 Colinas médias a amplas que atingem a cota de 940m, correspondendo a
relevo com colinas alongadas nas direções norte-sul e nordeste-sudoeste com
escarpamentos mais baixos, entalhamento relativo e dissecação lenta em
desenvolvimento devido à rede de drenagem de densidade média, com declividade
máxima predominante inferior a 20%.
Compreende-se

áreas

de

relevo

suavizado

sustentado

pôr

rochas

sedimentares terciquaternarias da bacia de Curitiba.
O aspecto geral do relevo na área planáltica de reverso da serra é dado por
formas colinosas, mostram certa concordância topográfica. A regularidade da
superfície é atribuída ao fato de o relevo ter sido modelado por rios cataclinais que
correm para o oeste e apresentam fraco gradiente nas áreas de seus altos cursos,
onde estão muito distantes do nível de base dado pelo rio Paraná. A reativação de
antigas linhas de falha como, como consequência da epirogênesecenozóica, fez
surgir áreas deprimidas onde se depositaram sedimentos fluvio-lacustres que deram
origem a bacia fluvial de Curitiba.
As planícies de inundação, virtualmente destituídas de acidentes topográficos,
compreendem, principalmente, sedimentos arenosos, argilo-arenosos, além de
argilas turfosas. Estão dispostas sob a forma de calhas aluviais.
A Planície Aluvial do Alto Iguaçu, caracteriza-se por ser uma superfície de
agradação sub-horizontalizada, englobando três compartimentos distintos:


Central, onde se localiza-se a calha do rio, os diques marginais, as barras de
meandro e os meandros abandonados.



Marginal Inferior, onde se localiza-se a planície de inundação.
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Marginal Superior, que engloba as baixas rampas de coluvio, os leques aluviais e
os terraços de soleira.
Por apresentarem relevo suavizado e com baixos desníveis altimétricos, baixa

densidade de drenagem, solos bastante profundos e substratos rochoso formado por
rochas pouco compactadas, esses terrenos exibem baixo potencial para grandes
movimentações de massas e apresentam baixa resistência à escavação.
Não há qualquer risco de inundação na área estudada devido sua posição
topográfica elevada.
A topografia suave do terreno não favorece a ocorrência de movimentos de
massa.

4.3 HIDROGRAFIA
Pertence a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. O principal acidente
hidrográfico da região é o rio Pequeno que tem suas nascentes no município de
São José dos Pinhais, o seu fluxo é de sul para norte. É afluente do rio Iguaçu
pela margem esquerda.
A seguir são apresentadas as características hidrográficas da região.


Densidade de drenagem: baixa



Escoamento dos rios: lento



Transporte de sedimentos: baixo



Perenidade: somente os rios principais mantém a perenidade constante, os
outros secam rapidamente após as chuvas



Forma de vales: bastante abertos e assimétricos



Controle estrutural: nulo



Entalhamento: baixo, rios em assoreamento natural.



Sumidouros e dolinas: ausentes
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4.4 GEOLOGIA
A Geologia é sedimentar.
A Formação Guabirotuba é constituída por depósitos semi-consolidados por
argilitos. Esta unidade depositou-se em ambiente torrencial fluvial, em clima semiárido, com drenagens mostrando comportamento centrípeto e intermitente.
Localmente,

os

sedimentos

da

formação

guabirotuba

encontram-se

recobertos por solos residuais pouco profundos formados a partir das litologias
próprias da formação guabirotuba.
Observa-se que a porção superficial é constituída por uma camada com
espessura de 0,5 m de argila preta com matéria orgânica. Na sequência ocorrem
solos residuais derivados dos sedimentos da formação guabirotuba, representados
por um horizonte superior formado de argilas vermelhas seguidas por argilas
amarelas variegadas com cinza, totalizando cerca de 1,5m de espessura.
A seguir são apresentadas as características das rochas na região.


Origem: sedimentar detrítica



Constituição litológica: predominância de sedimentos argilosos e siltosos



Permeabilidade: alta, devido o baixo grau de consolidação e a presença de
trincas de ressecamento.



Fraturamento: praticamente nulo



Dureza: baixa, sedimentos ainda pouco consolidados



Coesão: baixa, facilmente desmontados com ferramentas e maquinários de corte



Foliação e Xistosidade: nula, rocha não metamorfizadas


Disposição espacial dos estratos: suborizontalizados
O espesso manto de intemperismo, os solos bastante profundos e a ausência

de rochas duras são características que indicam facilidades a escavabilidade.
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4.5 VEGETAÇÃO
A vegetação é classificada como Estepe gramíneo-lenhosa, campo natural. E
ao sul Floresta ombrofila mista aluvial.
A cobertura vegetal da região da Bacia do Alto Iguaçu, pode ser caracterizada
por quatro formações diferenciadas, distribuídas de maneira desigual em função da
expansão urbana e ação do homem, que modificou a vegetação original, mantendo
poucos remanescentes da formações originais. São elas:


Várzeas ou Campos de Baixada

Subdividem-se em duas unidades principais denominadas Banhados ou Brejos e
Campos Secos de Várzea.
I. Banhados ou Brejos: encontram-se nas regiões planas sujeitas a inundações
prolongadas em decorrência da flutuação dos rios. A fitofisionomia é herbácea
composta por Cyperaceae e Graminae, com predominância de Compositae.
Algumas das espécies encontradas são Anacharis (elódea), Carex, Cyperux
(papiros), Eichornia (aguapé), Juncus, Panicum, Sphagnum e Typha (taboa).
II. Campos Secos de Várzeas: encontram-se em regiões sob regime variado das
inundações fluviais. Apresentam uma fitofisionomia formada por plantas herbáceas e
arbustos. São comuns espécies da família graminae como Andropogonbicornis e
Andropogonleucostatchyus. As Compositae estão presentes em quantidade
significativa, como gêneros Achyroline (marcelina) Baccharis (vassourinha, carqueja
e carqueja de arbusto) e Vernonia (vassoura), bem como as Melastomataceae
Leandra e Mioconia.


Matas Ciliares
São formadas por pequena variedade de árvores características, de porte

médio, que confrontam com a vegetação dos campos edáficos ainda nas áreas de
inundação e distribuída ao longo do Rio Iguaçú e seus afluentes formando manchas
irregulares. Sua composição é visivelmente dominada pela Euphorbiaceae
Sebastiana Klotzschiana (branquilho) representando 60 a 70 % da paisagem,
aparecendo

frequentemente

a

AnacardiaceaeShinusterebenthifolius

(aroeira),
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formando uma fisionomia bem homogênea no estrato arbóreo. As Myrtaceae
ocorrem nos estratos arbóreo e arbustivo por toda extensão dos vales, inclusive nas
matas de bordadura, fazendo parte do extrato inferior das matas de Araucárea
contíguas,

sendo

representada

por

Myrceugeniaevosma,

Myrcia

sp.

e

Myrciariatenella (Cambuí).
Nos extratos arbustivos encontra-se ainda a Loganiaceae Strychnos brasilliensis
(anzol de lontra), a Melostomataceae Miconiapaulensis e na porção inferior deste
estrato observa-se a presença da Rubiaceae Psychotriacartagenensis.
A leguminosa Erythrina crista-galli (corticeira), aparece isolada nas depressões
alagadas ou eventualmente próxima a mata ciliar. A porção herbácea é composta
predominantemente pela Thumelaceae Daphnopsis racemosa (imbira) entremeada
pela Caryphylaceae Drymaria cordata, pela Solonaceae Cestrumcorybozum
(coreana) e pelos Solanum sp., assim como várias Cyperaceae. As espécies
epifíticas como as Pteridophytaeangustum e P. phyllitidis, várias Cyperaceae. As
espécies epifíticas como as Pteridophytae Polypodiumangustum e P. phyllitidis, as
Bromeliaceae-Tillandsiausneoides, T. steica e T. tenuifolia são frequentes.
Esporadicamente

aparecem

as

OrchidaceaeLaptotes

unicolor,

Campylocentrumburchelli e Plerothalis sp. As lianas são bastante frequentes devido
a degradação que estas galerias apresentam, destacando-se a Liliaceae
Smilaxcampestris, formadadora de agrupamentos densos no interior da mata.
Outras

espécies

ocorrentes

são:

Doxantha

unguis-cati,

Ipomoeacairica

e

Tassandrasubulata.


Capões
Englobam matas primitivas que estão confinadas a pequenas extensões onde

o acesso é dificultado pela declividade. As associações de Araucária angustifolia e
Podocarpuslambertii, com Laureaceae são matas de regeneração recente. Fazem
parte também as áreas de matas secundárias que correspondem a refúgios de
espécies peculiares, limitadas ás matas de várzea e proximidades destas.


Campos Limpos
Estes campos servem de pastoreio e cultivo nas vazantes, predominando as

Graminae, estando às porções inundáveis mais protegidas, apresentando uma
12

grande diversidade de espécies da fauna.
A Mata Secundária, remanescente da mata ciliar do Rio Iraí e adjacências é
dominada

pela

Euphorbiaceae

Sebastiana

klotzschiana

(branquilo)

e

pela

Anacardiaceae ShinusTerebenthifolius (aroeira), com presença das famílias
Myrtaceae, Melastomataceae, Palmae, Leguminosae (Erytrina crista-galli – coticeira)
entre outras. Nestes bosques evidencia-se uma fisionomia muito homogênea no
estrato

arbóreo.

Constata-se

também a

presença

de

pequenos bosques

homogêneos de Eucaliptos sp.
Os campos de várzea são povoados predominantemente pelas famílias
Compositae e Graminae, ocorrendo normalmente em regiões de banhados e brejos,
onde o nível d’água encontra-se próximo a superfície.

4.6 FAUNA
A macrofauna aquática e terrestre da região está representada pelos peixes,
anfíbios, répteis, mamíferos e aves.
Os anfíbios, por sua estreita ligação com a água, são animais importantes no
estabelecimento de parâmetros relativos a índices de poluição e alteração da
qualidade da água. Os anfíbios são considerados animais importantes para o ciclo
de nutrientes entre a água doce e o ambiente terrestre. Tem grande valor para o
homem, tanto do ponto de vista econômico (alimentação) como ecológico, no
controle dos insetos.
Os répteis importantes enquanto consumidores de segunda ordem funcionam como
excelentes bioindicadores de primitividade dos ecossistemas.
As aves são sensíveis às mudanças ambientais, havendo estreitas relações entre a
formação vegetacional e o padrão da avifauna. Os ambientes como rios, riachos,
lagoas e poços d'água, são áreas que se prestam como abrigo, refúgio e ponto de
nidificação para as aves.
A constatação de mamíferos nos níveis tróficos de consumidor secundário e terciário
indicam a disponibilidade de ambiente e consequente grau de conservação, por
incluírem

espécies

exigentes

quanto

à

qualidade

do

meio

ambiente.
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Figura 03 – Mapa de Uso de Solos – Complexo Ayrton Senna - Renault

5. ÁREAS COM RESTRIÇÕES AMBIENTAIS
Não há áreas de APA-Áreas de Proteção Ambiental e sim APP - Áreas de
Preservação Permanente, somente na borda sul do terreno.

6. O EMPREENDIMENTO
6.1 Pré-Dimensionamento
Área do Imóvel: 2.598.944,72 m²;
Total áreas aprovadas + áreas à serem aprovadas na PMSJP: 422.950,99m2;
População Atendida: brasileiros e exterior;
Clientes: revendedoras em todo território nacional e mundial.
Área de impermeabilização do solo: 482.470,38 m².
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6.2 Número de funcionários
O estudo prevê que as ampliações gerarão aproximadamente 50 postos de trabalho,
não influenciando transtornos em torno do empreendimento.


Número de funcionários previstos para as ampliações contidas neste EIV:
N° Funcionáriorios funcionamento fábrica
Anterior
Previsto
FUNCIONÁRIOS RENAULT

7.222

7.272

FUNC. TERCEIRIZADOS
TOTAL GERAL

2.800

2.800

10.022

10.072

Tabela 01 – número funcionários da fábrica
Obs..: Do total de 10.022 funcionários, prevê-se 5.250 utilizam o transporte fretado
pela empresa. Ver item 10 – Demanda por serviços e equipamentos públicos.


Número de funcionários terceirizados para execução das ampliações contidas
neste EIV:
Número funcionários para execução das obras
OBRA

QUANT.

DOCA GR3
VT SHED
AMP PDI
COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS
RESTAURANTE R4
LOJA CONVENIENCIA
PASSARELA RESTAURANTE R4
ESCRITÓRIO R4
DEPOSITO QUIM- TORRE RESFRIAMENTO
DOCA Fundição
Depósito Nitrogênio
CENTRAL RESIDUOS
AMPLIAÇÃO TGSE II (Prensa)
ATELIÊ DIVP
MARQUISES PINTURA
ANEXOS CMO
COBERTURA ESCADAS
TOTAL

15
10
5

35

15

45
5
5
5
3
143

Tabela 02 – Número funcionários para execução das obras
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6.3 Horário de Funcionamento
SAÍDA
14:40

INTERV.
60 min.

1° turno

2° a 6°

ENTRADA
05:40

2° turno

2° a 6°

14:40

23:27

60 min.

dom

22:07

05:40

40 min.

2° a 5°

23:27

05:40

40 min.

6°

23:27

06:40

40 min.

3° turno

Tabela 03 – Horário de funcionamento por turno
Obs.: horário da jornada de trabalho para as ampliações contidas neste EIV: das
07:00 h às 16:00 h.

6.4 Área de estacionamento – número de vagas
Número de vagas previstas para as ampliações e número de vagas atual.
VAGAS ESTACIONAMENTO

ANTERIOR

PREVISTO

3000
3300
funcionários e visitantes
270
300
motos
Tabela 04 – Número de vagas estacionamento

6.5 Área de carga e descarga
Número de vagas para carga e descarga anterior e previsto após às ampliações.

VAGAS CARGA E DESCARGA

ANTERIOR

PREVISTO

38

40

Tabela 05 – Número de vagas carga e descarga

6.6 Número de Veículos Próprios, Terceirizados ou
Fornecedores
Número de vagas para veículos próprio, terceirizados ou fornecedores anterior e
previsto após às ampliações.

N° VEÍCULOS

ANTERIOR

PREVISTO

419

430

Tabela 06 – Número de vagas veículos próprio, terceirizados ou fornecedores
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6.7 Acessos – Número e Soluções Previstas
Número de acessos anterior e previsto após às ampliações.

ACESSOS

ANTERIOR

PREVISTO

7

7

Tabela 07 – Número de acessos

7. QUADRO COM ESTATÍSTICA DA OCUPAÇÃO DO SOLO
Taxa de Ocupação: 16,19% ;
Taxa de permeabilidade: 65,91%;
Coeficiente de aproveitamento: 1,5;
Altura máxima da edificação: 18/20 m.

Recuo mínimo de 15,00m, a partir da faixa de domínio da rodovia BR 277,
10,00m a partir do alinhamento predial de ruas municipais. Afastamento laterais e
fundos de 5,00m.

7.1 Problemas ou Características e Soluções de Drenagem
As águas de drenagem do empreendimento serão provenientes das
precipitações de chuvas coletadas nos telhados e áreas descobertas e destinadas à
rede pública pluvial. As águas de drenagem serão conduzidas conforme projeto de
drenagem. Vide Projeto no anexo III.

7.2 Solução para Esgotamento Sanitário
Os Fluidos Sanitários vão direto para rede Sanepar e o esgoto industrial é
tratado na ETDI e após, enviado para rede da Sanepar. (Ver anuência da Sanepar
no Anexo IV).
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7.3 Destinação e Tratamento de Resíduos
Todos os resíduos produzidos vão para tratamento.
Destinadores Auditados

Resíduo/Serviço

1

Ambiental Santos

Reciclagem de Óleo Vegetal

2

Ambiental Transportes

Transporte Classe II

3

Arpo Log

Transporte Classe I

4

Avic

Armazenamento Baterias Auto

5

Bardusch

Lavanderia- Sucata de Madeira

6

Bitury

Transporte Classe I

7

Brasil Recicle

Reciclagem e Transporte de Lâmpadas

8

Conspizza

Reciclagem Bituca de Cigarro

9

Davet

Reciclagem de Papel Branco e Toalha

10

De Conto

Picador- Sucata de Madeira

11

Essencis

Aterro Classe II

12

Face

Reciclagem de Plástico

13

Flucor

Reciclagem de Óleo- Descarte de Emulsão

14

Geoquímica

Transporte e Tratamento de efluentes

15

GRI

Reciclagem de Sucata Eletrônica e Catalisadores

16

Hidrolimpa

Transporte de Resíduos Classe I e II

17

LAGRISUL

Reciclagem e Atacadista de Aparas

18

LG

Transporte de Resíduos Classe I

19

Limpa

Transporte de Resíduos Classe I

20

Lwart PR

Transporte e Armazenamento de Óleo

21

Lwart SP

Refino de Óleo

22

Maemba

Sucata de Madeira e Pallet
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23

Mauá

Reciclagem Solvente de Recuperação

24

Moura

Reciclagem Baterias Auto

25

Planeta Borracha

Pneu e Borracha

26

Processa

Blendagem para Co-processamento

27

Reciclaukson

Reciclagem de Plástico

28

Renova
Beneficiamento

Recuperação de Metais Ferrosos e Não Ferrosos

29

Renova Reciclagem

Reciclagem de Sucata Metálica

30

Rigesa

Reciclagem de Papelão

31

Santa Luzia

Reciclagem de Isopor

32

Schimitz

Reciclagem de Plástico

33

Serquip

Hospitalar- Incinerador

34

Soliforte

Reciclagem Caliça e Silica

35

Suíno Vivo

Suinocultura- Orgânico

36

Suzaquim

Reciclagem pilhas e baterias

37

Tecnotam

Tambores

38

Transberdusco

Transporte de Resíduos Classe I

39

Trombini

Reciclagem Papelão

40

Vidros Catarina

Reciclagem de Vidro e Pára-brisa

41

Votorantim

Co-processamento

42

Xibiu Reciclagem

Pneus

Tabela 08 - Relação das empresas que recebem e tratam os resíduos
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7.4 Aspectos Sobre Resíduos Sólidos
A Indústria produz resíduos sólidos que são reutilizados ou recuperados;
utilizados em forno industrial, que são enviados a reciclagem externa, coprocessamento em fornos de cimento e em aterro industrial.
Os resíduos sólidos que são reutilizados ou recuperados são os resíduos
biodegradáveis de cozinhas e cantinas.
Os resíduos sólidos que são utilizados em forno industrial são os materiais
perfuro-cortantes, tais como laminas de barbear e agulhas.
Os resíduos sólidos que são enviados a reciclagem externa são os catalisadores
contendo metais, produtos eletroeletrônicos, baterias, óleos e gorduras alimentares,
embalagens de madeiras e plásticos, metais, de construção e demolição, lodos de
tratamento, lâmpadas fluorescentes, óleos de motores, papel e cartão, vidro e
pneus.
Os resíduos sólidos que são enviados para o co-processamento em fornos
de cimento são os solventes, produtos químicos, tintas, colas, resinas, absorventes,
filtros, resíduos de materiais de polimento, ceras e gorduras, lodos de tintas e
vernizes, lodos metálicos e de fosfatação.
Os resíduos sólidos que são enviados para aterro industrial são os
revestimentos de fornos e refratários, misturas de resíduos, acumuladores elétricos
de níquel e cádmio.
As Empresas de Reciclagem instaladas em São em José dos Pinhais são:



GRI Gerenciamento de Resíduos Industriais para resíduos não metálicos
Metalimpex do Brasil, para resíduos metálicos
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8. MONITORAMENTO DE RUÍDOS
A Renault do Brasil S/A realiza periodicamente por processo de amostragem
medições quanto à emissão de ruídos nos limites externos à propriedade,
identificando os níveis de pressão sonora (NPS) nos períodos diurno e noturno,
considerando-se

a

Resolução

CONAMA

N°

001/90,

Norma

Brasileira

regulamentadora – NBR 10.151/2000 e a lei n° 1.319 da Prefeitura Municipal de São
José dos Pinhais, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção de bem-estar e
sossego público.
Durante a execução das obras de ampliação não foram feitas medições de
ruídos. Levando-se em consideração que são obras de pequeno porte, em geral de
rápida montagem, executados durante o horário de funcionamento, conforme item
6.3.
No artigo 3° da lei 1.319/08 ficam definidos os seguintes períodos:


Diurno: das 07:00h às 22:00h;



Noturno: das 22:00h às 06:59h.

TIPOS DE ÀREAS

DIURNO

NOTURNO

Área
70 dB
60 dB
predominantemente
Industrial
Tabela 09 – Nível máximo de pressão sonora
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8.1 Localização dos Pontos Avaliados
Pontos avaliados, identificados e mapeados via receptor de GPS, localizados
à área limítrofe externa da empresa com propriedade (áreas sem ocupação
residencial e/ou industrial), conforme monitoramento feito em novembro de 2017
identificado no croqui abaixo:

Figura 04 – Croqui de Localização dos Pontos de Monitoramento de Ruídos

Os parâmetros aplicados para as medições dos níveis de pressão sonora
equivalentes, foram em decibéis na escala “A”, resposta lenta (S) a 1,20m acima do
nível do piso e a distância de pelo menos 02 metros de limite da propriedade
conforme preconiza a NBR 10151.
Conforme Avaliações realizadas no monitoramento, forma registradas variações de
NPS para o nível equivalente (Neq), na seguinte forma:


Período diurno: Na faixa de variação entre 41,2 a 68,5 dB;



Período noturno: Na faixa de variação entre 46,5 a 58,4 dB.

Concluiu-se que os pontos obtidos representam ruídos abaixo do permitido em
relação às referências utilizadas.
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9. MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
A Renault do Brasil S/A, dando prosseguimento às suas ações visando ao
enquadramento do empreendimento às normas e resoluções ambientais em vigor,
realiza periodicamente em seu complexo relatório de automonitoramento de
emissões atmosféricas elaborado de acordo com a Legislação SEMA 016/2014.
Este relatório demonstra os monitoramentos das fontes de emissões
atmosféricas e os parâmetros analisados nas campanhas realizadas no período de
2017. Os principais processos produtivos estão relacionados com as emiss~oes de
compostos orgânicos voláteis (CVO ou inglês: VOC). As etapas com as maiores
emissões dispõem de abatimento por oxidação ou lavagem. Além da emissão de
VOC são emitidos gases de combustão de vários quimadores de gás natural.
Os pontos monitorados e com resultados insatisfatórios, são alvo de
investigações internas de adequações corretivas e preventivas. A eficiência dos
planos é acompanhada no decorrer de novos monitoramento.
Em se tratando das Ampliações contidas neste EIV, não há identificação de
pontos de emissão de poluentes. Uma vez que estas obras em sua maior parte, de
apoio, não fazem parte de setores de produção. Logo, não se prevê medidas
mitigatória quanto à emissões de poluentes.

Figura 05 – Croqui de Localização dos Processos Amostrados
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10. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID
A Área De Influência Direta – AID engloba o próprio entorno do Complexo,
considerando um raio aproximado de 1 Km. O Plano diretor da PMSJP, estabelece
que a região onde localiza-se o complexo compreende a Zona de Serviço 2, o que
justifica a presença de empreendimentos industriais nas proximidades.

Figura 6 – Área de Influência Direta
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Descrição Dos Pontos Da Área De Influência Direta:

A – CEMEI Árvore do Sapato - Centro Municipal de Educação Infantil A Árvore dos
Sapatos - Rua Paraíso, 1.111;
B - Colégio Estadual Tarsila do Amaral - Rua Francisco Munõz Madrid, 1800;
C - Escola Municipal Maria Derocco Persegona - Rua Ayrton Senna, 480;
D - Escola Municipal Prof. Terezinha Toczek - Rua São Lucas, 86;
E – Academia da 3° Idade – R. Antonio Golçalves S/n°;
F – Cancha de Futebol de Areia - R. Antonio Golçalves S/n°;
G - Cancha de Futebol de Areia - Rua Tsunessaburo Makiguti, s/nº;
H – Parque Infantil - R. Antonio Golçalves S/n°;
I – Polícia Rodoviária Federal – KM 95 – Rod Contorno Leste BR 116;
J – Empresa Shattdecor – R. Francisco Munõz Madrid, 2220;
K – Empresa Cargolift S/A – Av. Industrial, 900;
L – Empresa RDF Logistics - R. Francisco Munhoz Madrid, 625;
M – Selettra Automação e Robótica – R. Sta. Efigenia, 31;
N – ETA – Estação de Tratamento de Água – Sanepar – R. Hermenegildo Soares
Machado, 1626;
O – Associação Borda Viva - R. Pe. Humberto Robig, 114.
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11. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AID
A Área De Influencia Indireta – AII abrange as regiões metropolitanas de Curitiba –
PR (conforme figura abaixo), devido ao transporte de seus funcionários entre
residência e postos de trabalho.
As ampliações tratadas neste EIV não implicam em aumento significativo no tráfego
de veículos, acessos e intersecções viárias e não se prevê aumento das linhas de
transporte disponibilizadas pela Empresa.

Figura 7 – Área de Influência Indireta.
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12. DEMANDA POR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
O Empreendimento localizado no bairro Roseira São Sebastião possui os seguintes
equipamentos públicos, conforme dados da Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais.
Não haverá maiores demandas visto que, a maior parte dos funcionários utilizam
ônibus fretados pela Renault por turno.
1° turno

anterior

previsto

quantidade
pessoas/dia

1600

1650

quantidade
ônibus, vans/dia

60

62

Tabela 10 – Demanda serviços 1° turno
2° turno

anterior

previsto

quantidade
pessoas/dia

1300

1300

quantidade
ônibus, vans/dia

48

48

Tabela 11 – Demanda serviços 2° turno
3° turno

anterior

previsto

quantidade
pessoas/dia

1100

1100

quantidade
ônibus, vans/dia

35

35

Tabela 12 – Demanda serviços 3° turno
Setor Administrativo
Todos dos turnos

anterior

previsto

quantidade
pessoas/dia

1200

1200

quantidade
ônibus, vans/dia

33

33

Tabela 13 – Demanda setor administrativo
Obs.: Para os trabalhadores das execuções das ampliações contidas neste
EIV, cada empresa é responsável pelo seu transporte.
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12.1 Disponibilidade de Transporte Coletivo
Terminal Afonso Pena / Renault
Terminal Afonso Pena / Borda do Campo via BR-277

12.2 Redes de Abastecimento Público
Sim. Rede de abastecimento fornecida pela Sanepar. Não preve-se aumento
do consumo de água.

12.3 Infraestrutura Viária Regional e Local
Acessos: BR-277, Contorno Leste.
O estudo concluiu que o tráfego gerado pelo empreendimento não alterará
substancialmente as condições já existentes hoje na área de entorno do
empreendimento.

12.4 Percursos de Cargas e Clientes
Ver detalhamento em anexo V.

12.5 Percurso de Ônibus Fretado para Funcionários
Ver detalhamento em anexo VI

12.6 Área de Influência Indireta
Região metropolitana de Curitiba, principalmente (ver item 11).

12.7 Características da região
Região industrial com residências, comércios e serviços. Em Anexo XI, ver relatório
fotográfico.

12.8 Área de Influência Direta e Pontos de Referência
1000 metros do empreendimento. Contorne Leste e BR 277 (ver item 10).
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12.9 Aspectos Sobre Energia
O abastecimento de energia elétrica será de responsabilidade da COPEL. A
Companhia possui condições quanto à demanda requerida pelo empreendimento.

12.10 Aspectos Sobre Iluminação
A Iluminação pública é servida pela prefeitura municipal. Iluminação interna servida
pelo empreendimento.

12.11 Aspectos Sobre Comunicações
Sistemas de Telefonia: servidas pelas companhias de telefonia fixa e operadoras de
telefonia celular.

12.12 Aspectos Sobre Movimento de Terra na Fase de
Implantação
Não haverá obras de terraplenagem para as ampliações mencionadas.

12.13 Aspectos Sobre Poluição Ambiental Sonora
Deverá atender as exigências da legislação vigente.

12.14 Aspectos Sobre Poluição Ambiental Hídrica
A Indústria possui Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, para os efluentes
industriais líquido gerados. É realizado o auto monitoramento dos efluentes líquido.

12.15 Aspectos Sobre Qualidade do Ar
A Indústria possui recursos para controle e monitoramento da qualidade.
Como utilização de filtros.
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13. IMPACTOS
13.1 Impactos Positivos
Os Impactos ambientais positivos são: geração de empregos na construção
civil, valorização dos terrenos, aumento da arrecadação do município, geração de
impostos federais e estaduais e desenvolvimento econômico da região.

13.2 Mitigação ou Compensação dos Impactos Negativos
Tratando-se das ampliações em questão do empreendimento já instalado desde
1997, não serão gerados impactos ambientais no tocante ao meio biológico
(vegetação, flora, fauna); meio físico (topografia, qualidade do ar, ruídos, recursos
Hídricos, resíduos sólidos) bem como meio Antrópico e Infraestrutura urbana
(drenagem pluvial, rede de esgoto, energia elétrica e abastecimento de água)

Tabela 14 – Impactos e medidas de Mitigação / Compensação
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13.3 Compromissos com Responsabilidade Social e Meio
Ambiente
A Renault reembolsa para as colaboradoras mães, dentro de um limite
estipulado em acordo coletivo firmado com o sindicato dos metalúrgicos, as
despesas havidas diretamente com a guarda de crianças de 0 a 12 meses, além
disto contribui com o Centro Municipal de Educação Infantil A Arvore Dos Sapatos,
localizado nos arredores de seu Complexo Industrial, visando incentivar o uso por
suas colaboradoras.
Programas de ajuda e apoio a comunidade no entorno da empresa e em outros
locais:


CMEI Árvore dos Sapatos

Escola infantil apoiada mensalmente pelo Instituto Renault.
Endereço: R. Paraiso, 1111 - Vila Nova, São José dos Pinhais - PR


Associação Borda Viva

Endereço: R. Pe. Humberto Robig, 114 - São Sebastiao, São José dos Pinhais - PR
Projeto comunitário liderado por mulheres que tem 2 objetivos:
1. Prover alimentação saudável a 150 crianças carentes todos os dias e
2. Geração de renda através de:
- Restaurante aberto à comunidade
- Venda de itens para eventos (como Coffees breaks etc)
- Produtos provenientes da Casa da Costura (como bolsas, itens para a fábrica etc.)
a maioria feitos com descartes da linha de montagem (como cintos e tecido dos
bancos).
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CMEI Borda Viva

Escola Infantil construída e doada à Associação Borda Viva. Hoje é alugada à
Prefeitura de SJP e serve como fonte de receita para a Associação Borda Viva.
Endereço: R. Evelize Aparecida Rosseti Mendes, Borda do Campo, São José dos
Pinhais - PR
A política ambiental corporativa criada em 1992 delimita os principais eixos
ambientais do grupo. Cada unidade no mundo tem sua política ambiental local por
exigência da norma ISO 14001. Assim, a política local está de acordo com a política
corporativa e com o local da operação. Os parâmetros são sempre os mesmos:
cumprir a legislação, atender a demanda de comunicação do consumidor ou da
vizinhança, efetuar atividades de análise de impactos ambientais. No entanto, saúde
ocupacional está desvinculada da área de meio ambiente. Desde a sua instalação
até 2002, não houve nenhum incidente significativo ambiental envolvendo a
operação Renault no Brasil. A empresa não encontrou dificuldades no cumprimento
das leis ambientais que foram seguidas para implantação da unidade. A fábrica de
motores, por exemplo, não gera efluente, pois regenera internamente todo o resíduo.
É feito um monitoramento da legislação ambiental e dos projetos de lei que estão
tramitando nos níveis municipal, estadual e federal. Programas de gestão ambiental
adotados pelas três fábricas visam a questões como redução do consumo de água,
energia e papel. Em paralelo, algumas ações isoladas, como em 2001: 10 mil
árvores e 5.500 araucárias foram plantadas dentro do complexo, sem nenhum
vínculo com projeto externo. Os fornecedores participam dessas ações, mas o
mesmo não ocorre por parte da prefeitura e da comunidade. A Renault acredita estar
modificando os hábitos dos funcionários uma vez que estes apliquem em casa o que
aprendem na fábrica. Mais especificamente, a participação dos fornecedores nos
programas ambientais da empresa ocorre em virtude de todos dentro do complexo
serem treinados na política e nos procedimentos ambientais. Eles seguem as
normas da empresa como exigências contratuais. Cabe destacar que não há
resistência por parte deles, no entanto, o grande problema está no comprometimento
de funcionários de terceiros dentro do complexo industrial. Isso demanda um
trabalho de conscientização e treinamento e alguns momentos de pressão. A
Renault possui vínculos com empresas estrangeiras e nacionais entre as
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fornecedoras de peças, empresas estrangeiras fornecedoras de alimento e empresa
nacional de limpeza. Empresas como a Renault afirmam ter uma grande
preocupação ambiental e esperam incorporar isto como um aspecto cultural dentro
do grupo. O foco da gestão ambiental está nas unidades fabris do grupo, por isso o
campo de ação é limitado. Mesmo assim, em 2001, 100% dos consumidores de
veículos Renault receberam, por mala direta, informações sobre questões
ambientais referentes à tecnologia do produto. A Renault afirma não ter havido
problemas no decorrer da instalação que causassem manifestação contra a
empresa. Então, o impacto é positivo para o Estado em termos de geração de
emprego e de receita. A certificação ISO 14001 é a consequência do processo de
gestão ambiental dentro do complexo. Surgiu não só como um sistema de gestão,
mas também como demonstração para os acionistas e para o grupo. Empresas com
várias unidades precisam de um parâmetro de comparação, sendo a ISO 14001 um
parâmetro mundial. A fábrica iniciou o processo há três anos e foi certificada em
março de 2002, demonstrando ter um sistema de gestão ambiental comprovado por
um órgão certificador. Atualmente, em todos os folders de veículos Renault, consta a
informação de certificação. A divulgação dos resultados da política ambiental está
disponível para quem solicitar. A empresa está revendo o site da Renault do Brasil
com o objetivo de incluir informações sobre a política corporativa do complexo
Ayrton Senna. O que havia no site relacionava-se à tecnologia ambiental em
produtos e não especificamente às práticas ambientais da Renault. A empresa
afirma que a fábrica foi projetada tendo por base a preservação da vegetação
existente e com a preocupação de causar o mínimo de impacto ambiental.
Após a inauguração da fábrica, a preservação ambiental foi intensificada por
meio da reciclagem dos resíduos gerados na fabricação dos automóveis.
Atualmente, a Renault recicla 93% de seus resíduos, incluindo metais, plásticos e
papel. A fábrica – pioneira em tal ação dentro do Grupo Renault no mundo – possui
um sistema de pintura à base de água que utiliza menos solvente. A empresa
possui, ainda, um sistema de pré-tratamento de efluentes e bacias de contenção de
água pluvial. A fábrica foi certificada por instituto francês na Internacional
Standardization Organization (ISO) série 14001. O certificado reconhece que o
desenho da fábrica oferece infraestrutura para proteção ambiental e identificação do
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impacto dos resíduos industriais. Os fornecedores instalados no complexo seguem o
padrão mundial da Renault de preservação ambiental. Ver cópias das certificações
no Anexo VII.

O que a empresa pratica, em termos de responsabilidade social, não está
vinculado à coordenação de meio ambiente. Para promover o desenvolvimento da
comunidade, a Renault investe em políticas educacionais. A empresa realiza ações
na área esportiva, como o patrocínio do clube de futebol Malutron, de Curitiba, o
primeiro clube-empresa do Brasil. A Renault apoia a Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e contribui para o Instituto Ethos. São utilizados recursos em programas
que promovem os direitos das crianças e dos adolescentes, bem como são adotadas
práticas de responsabilidade social e de qualidade ética das relações entre as
empresas e a sociedade. A Renault declara ainda seu interesse em participar de
projetos da Fundação SOS Mata Atlântica, cujo objetivo é preservar matas nativas
da região. No nível local, a Renault participa do projeto “Criança.Net” da Secretaria
de Educação, o qual visa fomentar o ensino de informática nas escolas de primeiro
grau do município. Foram doados, aproximadamente, dezenove computadores para
a criação de centros de formação com capacidade de atender novecentas pessoas
por mês.
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14. CONCLUSÃO

Desde a sua criação, o Empreendimento tem se preocupado com os impactos
gerados no meio ambiente e na vizinhança, considerando as abrangências
específicas, que acabam por garantir a melhoria da qualidade de vida dos clientes e
entorno.
É realizado anualmente o Monitoramento das águas dos Rios Pequeno e Rio
Itaqui, tanto a montante como a jusante da Renault, conforme preconizam as
licenças ambientais, em anexo VIII.
Da mesma forma é feito o monitoramento das águas subterrâneas através
dos sete piezômetros existentes.
Renault trabalha diariamente para tornar cada vez mais eficiente a gestão de
energia do Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná.
Desde 2007, a montadora francesa realiza diversos investimentos para reduzir o
consumo de energia nos processos de produção de sua unidade fabril. E os
resultados já aparecem. Em oito anos, as iniciativas voltadas para a eficiência
energética e gestão dos recursos naturais reduziu em 51% o consumo de energia na
produção de automóveis. Com foco na busca pela máxima eficiência, a empresa
investe na informação e conscientização dos colaboradores e em novas tecnologias
para utilizar cada vez menos energia na sua linha de produção.
A montadora, por meio de um Comitê de Eficiência Energética, órgão que
define as estratégias e metas para fomentar a eficiência energética na indústria,
colocou em prática um grande programa que proporcionou mudanças em processos
operacionais na linha de produção, combate ao desperdício de energia, substituição
de equipamentos e motores ineficientes, e treinamento de equipe para aumentar a
eficiência energética na fábrica. Com isso, além de reduzir o consumo de energia, a
montadora também diminuiu em 32% a utilização gás natural e de 52% no consumo
de água por veículo produzido.
Entre as iniciativas adotadas para o aumento da eficiência energética e maior
utilização de fontes limpas de energia, está a utilização da matriz solar no complexo
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Ayrton Senna. Foram instaladas 80 placas fotovoltaicas numa área de 132 metros
quadrados que tem a capacidade de gerar 20kWh. Essa energia é utilizada na
iluminação das instalações externas e no abastecimento dos veículos elétricos
utilizados na unidade. Apesar de ainda ser um projeto de geração pequeno, devido
aos altos custos de implantação, a montadora vê com bons olhos a utilização da
energia solar, principalmente num momento em que as tarifas de energia elétrica
estão elevadas. Além disso, outras tecnologias como a biomassa, sistemas eólicos e
gás natural para diversificar a matriz energética do complexo e reduzir a
dependência da eletricidade.
Desde a instalação da montadora Renault do Brasil no Paraná em 1997, e
posteriormente com a efetiva ocupação da área a ela concedida, bem como de
outras que estão na sua periferia, a dinâmica do distrito industrial foi reestruturada,
com melhorias registradas e documentadas quanto aos aspectos ambientais,
sociais, culturais, econômicos e fundiários.
Além disso, outros fatores fundamentais colaboraram para intensificar essa
tendência, dentre eles determinadas inovações tecnológicas que revolucionam a
visão da produção industrial desse segmento; a área edificada está sobre a parte
que se encontrava degradada por ações antrópicas a partir da década de 1940,
ficando a melhor área do terreno destinada à preservação da mata configurada por
nativas e pela árvore símbolo do Paraná, Araucária Angustifólia.
A implantação da montadora funcionou como contagiante para o distrito
industrial como um todo, pois o ordenamento da infraestrutura e a urbanização e
zoneamento necessários para a circulação de pessoas, veículos e mercadorias, e a
preservação ambiental trouxeram uma organização dominial de áreas anteriormente
ocupadas irregularmente. Ela proporcionou para o segmento automotivo e
assemelhados a vinda de inovações, certificações ambientais nacionais e
internacionais, demonstrando respeito às legislações urbano-ambientais.

36

São José dos Pinhais, 20 de junho de 2018.

Responsável Técnico

Giampiero Falvo
Geógrafo e Analista Ambiental Msc. Engenharia Florestal
CREA 23539/D-PR

37

15. LISTA DE ANEXOS
I.

15.1 GUIAS AMARELAS

II.

15.2 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM OBRAS À SEREM
APROVADAS E MAPA DE SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

III.

15.3 PROTOCOLO DE REGULATIZAÇÃO DO PROJETO DE
DRENAGEM

IV.

15.4 ANUÊNCIA DA SANEPAR

V.

15.5 PERCURSOS DE CARGAS E CLIENTES

VI.

15.6 PERCURSO DE ÔNIBUS FRETADO PARA FUNCIONÁRIOS

VII.

15.7 CERTIFICAÇÕES

VIII.

15.8 LICENÇAS AMBIENTAIS

IX.

15.9 ART/CREA

X.

15.10 MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS

XI.

15.11 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

38

15.1 ANEXO I - GUIAS AMARELAS
GUIA AMARELA – DOCA GR3;
GUIA AMARELA - VT SHED;
GUIA AMARELA - AMPLIAÇÃO PDI;
GUIA AMARELA - COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS;
GUIA AMARELA - RESTAURANTE R4 E OBRAS ANEXAS;
GUIA AMARELA - OBRAS ANEXAS À FUNDIÇÃO;
GUIA AMARELA – AMPLIAÇÃO TGSEII, ATELIÊ DIVP
GUIA AMARELA – MARQUISES PINTURA,
GUIA AMARELA – ANEXOS CMO, COBERTURA E ESCADAS CMO.

39

15.2 ANEXO II - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM OBRAS À
SEREM APROVADAS E MAPA DE SITUAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

40

15.3 ANEXO III - PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO DO
PROJETO DE DRENAGEM

41

15.4 ANEXO IV - ANUÊNCIA DA SANEPAR

42

15.5 ANEXO V - PERCURSOS DE CARGAS E CLIENTES

43

15.6 ANEXO VI - PERCURSO DE ÔNIBUS FRETADO PARA
FUNCIONÁRIOS

44

15.7 ANEXO VII - CERTIFICAÇÕES

45

15.8 ANEXO VIII - LICENÇAS AMBIENTAIS

46

15.9 ANEXO IX - ART/CREA

47

15.10 ANEXO X - MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS

48

15.11 ANEXO XI - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

49

50

51

52

53

