
Renault aposta em produção que respeita o meio ambiente  
 
A convivência harmoniosa com a natureza norteia a produção das três unidades da Renault no 
País – que produzem automóveis, motores e utilitários no Brasil desde 1998. A primeira fábrica da 
empresa já obteve sua certificação ISO 14001 e, até outubro, as outras duas unidades da 
companhia (localizadas no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais/PR) também devem 
conquistar a certificação.  
 
Tudo que é feito nos complexos industriais passa pelo Plano de Gestão Ambiental. “Para nós, 
produção eficiente inclui o conceito de fábrica moderna, não-poluente e ambientalmente correta”, 
afirma Rogério da Cruz Carvalho, coordenador de Meio Ambiente da Renault para o Mercosul.  
 
A Renault executa diversas ações de preservação do meio ambiente em suas unidades, como 
plantio de mudas de árvores nativas, monitoramento da qualidade da água, controle diário de 
seus efluentes líquidos, ruídos e emissões atmosféricas, uso racional de recursos – como luz e 
água – e coleta seletiva de lixo. A empresa tem parcerias em pesquisa com a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e a Prefeitura do Rio de Janeiro.  
 
As três fábricas reciclam, juntas, cerca de 30 mil toneladas de resíduos por ano, o que equivale a 
95% dos materiais gerados. Os produtos vão da madeira a blocos de motor, passando por 
papelão, plástico e papel toalha. “A coleta seletiva permitiu a reciclagem de cerca de 2.544 
toneladas de madeira e 1.649 toneladas de papel no ano passado, evitando a derrubada de 
32.960 árvores”, conta Carvalho.  
 
Os colaboradores são orientados a executar a coleta seletiva de materiais, recebendo informações 
sobre os tipos de descarte e de lixeiras usadas na fábrica. As auditorias mensais monitoram essa 
coleta, a fim de detectar se há ou não falhas. As unidades ainda possuem uma ficha de produtos 
químicos na qual se faz o levantamento do que é utilizado nas linhas de produção. “Nosso objetivo 
é tratar e reaproveitar todo resíduo gerado, economizando em matéria-prima e poupando o meio 
ambiente”, diz Carvalho.  
 
O trabalho de reaproveitamento da fábrica de motores em São José dos Pinhais rendeu o título de 
Fábrica Modelo do Grupo Renault mundial. “Todos fluidos produzidos nessa unidade são filtrados e 
reutilizados. O que é sólido é separado em contêineres para reciclagem”, descreve o coordenador.  
 
Um Comitê de Economia de Energia planeja e estimula ações para cortar excessos no consumo. 
Desde a sua criação, já houve redução de 41% no consumo de energia elétrica por veículo 
produzido. As áreas cobertas que contam com boa iluminação natural durante o dia tiveram suas 
lâmpadas desligadas. Os horários de funcionamento de exaustores e sistemas de ar-condicionado 
foram restringidos ao período de expediente.  
 
A empresa ainda monitora a qualidade da água do Rio Pequeno – classificada como potável -, no 
limite de sua propriedade. Um relatório com o resultado desse controle é enviado semestralmente 
ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Os efluentes líquidos industriais são processados pela 
estação localizada dentro da montadora e, posteriormente, destinados à Sanepar (Companhia de 
Saneamento do Paraná). Para minimizar a emissão de poluentes no ar, a Renault foi a primeira 
fábrica de veículos na América do Sul a implantar o sistema de pintura à base de água. Com a 
utilização do método, a empresa deixou de usar solventes, diminuindo a poluição do ar em 60%.  
 
Conservação ambiental  
 
A manutenção da mata nativa da região de São José dos Pinhais é outra preocupação central da 
Renault. Em 2002, a empresa iniciou o plantio de 10 mil mudas de árvores nas áreas de 
vegetação nativa e nos locais que eram utilizados como pastagem antes da instalação da 
empresa. Hoje, já são 12 mil árvores, sendo 5,5 mil araucárias nativas da Mata Atlântica. Dos 2,5 



milhões de metros quadrados que constituem a área total do complexo, cerca de 60% é reservada 
à preservação ambiental.  
 
Em seu complexo industrial, diversas espécies de animais – como tatus, gambás, macacos, 
ouriços, jacus, carcarás, cervos, pacas, corujas, pica-paus, esquilos, quero-queros, entre outros – 
convivem com os equipamentos pesados da fábrica. “A produção é feita em equilíbrio com a 
natureza à sua volta, mantendo as características do habitat das espécies animais”, ressalta o 
coordenador de Meio Ambiente da empresa.  
 
O nível de conservação ambiental estimulou três jovens estudantes de biologia da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) a fazerem vistas semanais para desenvolver o Projeto Macaco Bugio, 
parceria da Renault com a UFPR para estudar animais ameaçados de extinção. Na mata do 
Complexo Ayrton Senna, vive um grupo de aproximadamente dez bugios. “Queremos levantar 
dados suficientes para poder ajudar esses animais a viverem em harmonia com a fábrica”, diz a 
estudante Bianca Ingberman.  
 
A Renault também coordena, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Programa “Ar 
Limpo nas Cidades da América Latina”, para detecção dos níveis de poluição provocados por 
meios de transporte no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.  
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