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Cargas de Sucata de Aço utilizadas para 
produção das peças

Sucata de Aço sendo fundida no forno para 
produção de peças

Sucata de Aço armazenada para alimentação 
do forno

Entrada da Fundição Tiger



Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto F3 - Fundição Ferro Gusa Free

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Insumos de Produção – Recursos Minerais

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Fundição e Metalúrgica Tiger Ltda.
Nome fantasia: Fundição Tiger
Setor de atuação: fundição de ferro
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 20/01/1987
Número de colaboradores: 90

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rodovia PR 445 Km 139,2 Caixa Postal 34
Bairro: Parque Industrial
Cidade: Primeiro de Maio
Estado: PR
CEP: 86140-000
Telefone com DDD: 43 3235 1500

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Tomás Baptista
Cargo: Engenheiro da Qualidade
E-mail: tomas@fundicaotiger.com.br
Telefone com DDD: 43 3235 1500

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 5 de agosto de 2014 12:02:43terça-feira, 5 de agosto de 2014 12:02:43
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 12 de agosto de 2014 06:17:12terça-feira, 12 de agosto de 2014 06:17:12
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  186.251.122.214186.251.122.214

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#5

1 / 6

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Joelias Batista Santos
Cargo: Gerente de Produção
E-mail: producao@fundicaotiger.com.br
Telefone com DDD: 43 3235 1500

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/09/2011

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Remuneradas 20

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 150

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não. Trata-se de uma iniciativa da empresa.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O ferro-gusa é uma das principais matérias primas utilizadas para a produção de peças de ferro fundido. 
Trata-se, basicamente, de uma liga de ferro, resultado da redução do minério de ferro, ao absorver carbono, 
em um alto-forno. Para produzi-lo utiliza-se o carvão vegetal, que serve ao mesmo tempo como combustível 
para manter os fornos a uma temperatura de 1.500°, necessária para o derretimento do minério de ferro, e 
como um agente químico para o processo de redução dos óxidos de ferro. 
A produção de 1 tonelada de ferro gusa consome 650 kg de carvão vegetal, 1650 kg de minério de ferro, 65 
kg de calcário, 35 kg de dolomita, 1,33 m3 de água, gera como resíduos 115 kg de finos de minério de ferro, 
75 kg de finos de carvão vegetal, 135 kg de escória, 35 kg de pó de balão e lama de autoforno e emite1,35 t 
de CO2 para a atmosfera.
Além disso,  a sua produção implica na dispersão de enorme quantidade de outros gases, na destruição de 
elementos da flora e da fauna e, principalmente, na degradação de ecossistemas que tem sua integridade 
funcional comprometida.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Substituir o ferro gusa utilizado como matéria-prima na fabricação das peças de ferro fundido por sucata de 
aço, reciclando este resíduo proveniente do processo produtivo da indústria automotiva.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O processo de fusão da carga de metal é realizado em um forno à indução. Quando utilizamos como carga o 
ferro gusa, o carbono do metal líquido fica na porcentagem ideal para os ferros fundidos. Quando utilizamos 
como carga a sucata de aço, o carbono fica muito abaixo da porcentagem ideal. Para garantirmos que o 
carbono ficasse dentro da faixa ideal, adicionamos no forno um material carburante (rico em carbono) para 
obtermos a mesma porcentagem de quando se usa o ferro gusa como carga.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Desde a implantação do projeto até hoje (03 anos), deixamos de consumir 1.620 t de ferro gusa, e 
consequentemente, em função da matéria-prima necessária para se produzir este produto, foram preservados 
diversos recursos naturais como carvão vegetal, minério de ferro, calcário, dolomita, água, além da não 
geração de resíduos, tais como, finos de minério de ferro, finos de carvão vegetal, escória, pó de balão e lama 
de autoforno e a não emissão de toneladas CO2 para a atmosfera.
Além disso, ao optar por utilizar a sucata de aço para substituir o ferro gusa em nosso processo produtivo, a 
Fundição Tiger contribui para a diminuição da quantidade de material depositado em aterros e locais 
inadequados e gera oportunidades de trabalho a diversas de pessoas por meio de uma extensa cadeia de 
coleta e processamento de sucata para reciclagem.
Com relação à qualidade do produto, foram realizadas análises de resistência à tração com o material 
produzido com a sucata de aço. De acordo com as análises, a resistência mecânica deste material é 15% 
superior ao material produzido com ferro gusa.
Além dos ganhos ambientais e de qualidade, a empresa também conseguiu oferecer produtos com preços 
mais competitivos, considerando que o custo das peças produzidas com sucata de aço é 30% menor do que 
quando são produzidas com ferro gusa.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 150 pessoas beneficiadas por meio da

comercialização da sucata de aço
Resultado 2 16.200 árvores preservadas (equivalente

ao carvão vegetal preservado)
Resultado 3 1.620 t de Sucata de Aço recicladas
Resultado 4 2.187 t de CO2 deixaram de ser emitidas

para a atmosfera
Resultado 5 2.673 t de minério de ferro preservadas
Resultado 6 105 t de calcário preservadas
Resultado 7 2.155 m3 de água preservadas
Resultado 8 219 t de escória deixaram de ser geradas
Resultado 9 186 t de resíduo de minério de ferro

deixaram de ser geradas
Resultado 10 122 t de resíduo de carvão vegetal

deixaram de ser geradas

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Fundição Tiger foi fundada em 20 de Janeiro de 1987 para atender a demanda de fundidos de uma indústria 
de balanças de Cambé/ PR.
Atualmente produz 300t/mês de peças em ferro fundido cinzento e nodular, pelo processo de moldagem cold 
box, fornecendo para diversos segmentos da indústria.
As principais práticas de gestão ambiental da empresa são o gerenciamento de resíduos sólidos, com 
destaque para a reciclagem total dos resíduos ferrosos gerados no nosso processo de produção e a utilização 
de matéria-prima reciclável ao invés de produto virgem para a fabricação das peças.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Não divulgou nos últimos três anos

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

3.253.572,19

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

350.000,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

1.050.000,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

0,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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