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Apresentação 

 

A Elo Soluções Sustentáveis Ltda. iniciou sua atuação em abril de 2013. Tem 

desenvolvido diversos serviços, superado desafios e gerado soluções 

constantes, na busca pela conciliação entre meio ambiente e desenvolvimento, 

considerando a importância de ambos, no contexto da sociedade, tendo como 

princípio base, a sustentabilidade. 

 

 

 

Quem somos 

 

A Elo Soluções Sustentáveis é uma empresa de consultoria socioambiental 

que visa a realização de soluções com foco na sustentabilidade. Atuamos dentro 

de um planejamento que conta com estratégias que concretizem e viabilizem os 

interesses e expectativas dos nossos clientes. Comprometemo-nos a agir com 

eficácia, através da otimização integral do tempo, competência e transparência 

com todos os envolvidos. Tendo como meta alcançar resultados sólidos com 

benefícios que sejam reaplicáveis e sustentáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O que fazemos  

 

A Elo Soluções Sustentáveis presta consultoria para projetos ambientais e 

sociais em todas as suas etapas, da concepção à prestação de contas, 

realizando os seguintes serviços: 

 

 

1. Planejamento Estratégico para Sustentabilidade 

 

Este trabalho consiste em orientar nossos clientes na adoção de novos 

instrumentos de gestão e incorporação de processos alinhados aos 

princípios de sustentabilidade dentro de uma visão tridimensional, que 

considera os aspectos econômicos, sociais e ambientais dentro do 

contexto da empresa. 

 

Entendemos que sustentabilidade é conscientizar o indivíduo referente a 

qualidade de vida e ações dentro do seu contexto de um modo geral 

(indivíduo, família e profissão). Trabalhamos através de dinâmicas 

diferenciadas e alternativas e com equipe técnica responsável e 

experiente.  

 

Oferecemos os seguintes serviços: 

 

• Planejamento estratégico para sustentabilidade;  

• Planejamento, execução e monitoramento de programas e projetos de 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental; 

• Planejamento e avaliação de investimentos socioambientais 

• Desenvolvimento de modelos e ferramentas de gestão da 

sustentabilidade; 

• Capacitação em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental; 

• Avaliação da viabilidade e adequação de projetos ambientais no âmbito 

municipal, estadual e nacional. 



 

 

 

2. Consultoria Técnica Ambiental 

 

Realizamos serviços técnicos ambientais, tendo como princípio propor 

soluções de conflitos para o contexto em questão. Oferecemos os 

seguintes serviços: 

 

• Licenciamento Ambiental Completo (EIA / RIMA, RAP, PCA, LP, LI, LO) 

• Cadastro Ambiental Rural 

• Análise de Risco Ambiental 

• Diagnóstico socioambiental 

• Planejamento e Zoneamento Econômico-Ecológico 

• Adequação ambiental da propriedade rural 

• Retirada de espécie exóticas invasoras 

• Transplante de árvores 

• Laudo fitossanitário de árvore 

• Laudo e assessoria para solicitação de remoção de árvore 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

• Plano de Arborização Urbana 

• Plano de poda de árvore 

• Plano de conservação de remanescente e árvore isolada 

• Plano de manejo de Unidade de Conservação  

• Educação ambiental 

• Implantação de trilha interpretativa 

• Paisagismo 

• Capacitações 

• Estudo de tráfego 

• Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental – EVTEA 

 

 

 

 



 

 

 

Missão 

 

Promover soluções sustentáveis através de um Elo de confiança entre a 

empresa e seus clientes, potencializando os pontos positivos encontrados dentro 

de cada contexto de trabalho. 

 

 

Visão 

 

Ser uma organização sustentável reconhecida pela sociedade pela excelência, 

integridade e agilidade. Promovendo o elo entre a sociedade e o meio ambiente 

como de maneira integrada através do “saber cuidar”. A Elo Soluções 

Sustentáveis agrega aos projetos e serviços assumidos valores que visam 

cuidado com o ambiente que o envolve, em respeito a sociedade, meio ambiente 

e gerações futuras. 

 

 

Valores 

 

✓ Ética 

✓ Competência 

✓ Foco 

✓ Comprometimento 

✓ Transparência 

✓ Sustentabilidade 

✓ Respeito 

✓ Parceria  

✓ Cooperação 

 

 

 

 



 

 

 

Diretrizes 

 

✓ Atendimento à legislação e regulamentos aplicáveis ao nosso negócio, 

incluindo aspectos de segurança da informação, responsabilidade 

social, meio ambiente e qualidade. 

✓ Melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão, satisfação e 

sustentabilidade, tanto internamente quanto no contato com nossos 

clientes. 

✓ Um dos principais meios de satisfazer o cliente é estreitar nosso 

relacionamento e parceria, desenvolvendo produtos e capacitando 

nossa equipe e empresas associadas. 

✓ Estímulo para que as partes interessadas adotem uma conduta ética e 

de desenvolvimento sustentável. 

 

 

Código de Ética 

 

✓ Transparências nas relações com as partes interessadas 

✓ Honestidade e justiça em todas as relações funcionais e pessoais 

✓ Cooperação e trabalho em equipe nas atividades 

✓ Confidencialidade em relação às informações adquiridas 

✓ Independência nos processos de avaliação e auditoria 

✓ Atendimento as legislações aplicáveis ao nosso negócio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relação de Clientes e Serviços Prestados 

Clientes Atividades desenvolvidas 

Pessoa Jurídica 

Concessionária Ecovia Caminho do 
Mar S/A, são José dos Pinhas e 
Litoral do Paraná 

Assessoria e acompanhamento de corte das exóticas invasoras presentes 
na faixa de domínio da Ecovia Caminho do Mar (projeto em 
desenvolvimento desde 2010, contou com o inventário de todas as 
exóticas invasoras neste local, gerando um artigo científico publicado na 
Revista Floresta em 2014). 2010 a 2014. 
 
Arborização de ciclovia na PR 407 como medida compensatória, conforme 
ofício 961/2012 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
de Paranaguá, referente ao processo administrativo 25357/2012 que 
solicita anuência prévia para a realização de obras relativas a 
reconstrução da ponte sobre o rio Vermelho (Km 9, BR 277). 2013. 
 
Assessoria e acompanhamento de corte de duas araucárias com 
problemas fitossanitários na sede administrativa da Ecovia Caminho do 
Mar, em São José dos Pinhais – PR e plantio de 30 araucárias, como 
compensação em uma reserva particular, situada no entorno da empresa. 
2014. 
 
Laudo técnico encaminhado ao Ministério Público de Paranaguá – PR, 
referente ao estágio de sucessão e estado de conservação de um bota 
fora, decorrente do deslizamento da serra da Prata em 2011. 2015. 
 
Cubagem de árvores nativas na BR 277 e PR 407. 2016. 

Zhengchang Group Ltda., Curitiba, 
PR. 

Assessoria ambiental para implantação da empresa em Curitiba- PR. 
Projeto arquitetônico Arce Construtora & Incorporadora. Desde 2015 – em 
andamento 
 
Inventário e levantamento fitossanitário das árvores presentes no Bosque 
Nativo Relevante e no pátio da empresa 
 
Plano de Recuperação - PRAD 
 
Relatório Ambiental Prévio – RAP 
 
Licenciamento Ambiental Completo: Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI (em andamento) e Licença de Operação – LO 
 
Paisagismo como Medida Mitigatória. 

Ausland Consultoria & Informática 
Ltda., Curitiba, PR. 

Encaminhamento da retirada de seis araucárias (arvores que possuíam 
desenvolvimento comprometido, devido a competição com outras 
araucárias e possuíam conflitos com as construções e fiação elétrica. 
Curitiba, Paraná. 2014. 

Hub Escola – BH, Curitiba, PR. 
Curso de elaboração de projetos em Belo Horizonte - MG. 2014 
http://ecoupconsultoria.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=13  

UNINTER, Curitiba – PR 

Disciplina Panorama das Políticas Nacionais e Internacionais e 
Sustentabilidade para o Curso de Pós-Graduação em Sustentabilidade e 
Políticas Públicas – Ensino a Distância (elaboração da ementa da 
disciplina, gravação em estúdio de seis aulas, realização de apresentação 
em PPT e apostila). 2015 

A&C – Acreditar e Compartilhar, 
Curitiba, PR. 

Oficina de Projetos voltada para o novo Marco Regulatório do Terceiro 
Setor, Curitiba, Paraná. 2015. 



 

 

PUC – PR, Curitiba, PR. 
Disciplina de Gestão de Políticas Empresariais e Organizacionais: 
Programa de Responsabilidade Social para o curso de especialização em 
Gestão de Políticas, Projetos e Programas Sociais. Curitiba, Paraná. 2015 

D.S.S. Aroeira Empreendimentos e 
Incorporações Imobiliárias Ltda. e 
Jayme Bernardo – Arquitetura e 
Design, Curitiba, PR. 

Empório Batel. Elaboração do Plano de Poda e de Conservação de 
Figueira (Ficus cestrifolia Schott ex Spreg, Moraceae), situada na Avenida 
do Batel, n° 1665, bairro Batel, em Curitiba, Paraná. 2015-2016. Projeto 
arquitetônico Jayme Bernardo e DSS Aroeira. 

Espaço Integração do Ser, Curitiba, 
PR. 

Paisagismo baseado em Feng Shui, Curitiba, Paraná. Responsável desde 
2007. 

Condomínio Treviso, Curitiba, PR. laudo fitossanitário de araucária. 2017 

Empresa Sukio Mahikari do Brasil Acompanhamento de supressão de árvores. 2017 

Condomínio Lagos Andinos, 
Curitiba, PR. 

laudo fitossanitário do ceboleiro tombado como patrimônio histórico. 2017  

Peróxido do Brasil, Curitiba, PR. Inventário para declaração de dispensa de licenciamento ambiental. 2017 

Hub Escola – BH, Curitiba, PR. 
Curso de elaboração de projetos em Curitiba - PR. 2017 
https://br.eventbu.com/curitiba/1-festival-hub-escola-2017/1825105 

Programa Sebraetec, Umuarama, 
PR 

Programa de Gestão Ambiental Laboratório Reunidos. 2017 

Heineken, Curitiba, PR Inventário eucalipto. 2017 

Becton Dickinson, Curitiba - PR Transplante de araucária. 2017 

ESIC Laudo fitossanitário de araucárias. 2017 

Hospital Pinel 
Inventário florestal e Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. 
2017 

Viasat Processamento de Dados 
Ltda-EPP 

Avaliação e validação de cartas temáticas e produtos gerados no âmbito 
do mapeamento da cobertura vegetal do Bioma do Estado da Bahia, 2018 

Technotan 
Inventários de vegetação para processo de licitação. 2018. (em 
andamento). Projeto Arquitetônico Buzzi e Silva: Arquitetos Associados 

Cia. Agro Pecuária Fazenda Arizona 
S. A. 

Elaboração do Cadastro Ambiental Rural – CAR, avaliação do potencial de 
uso e diagnóstico das tipologias vegetais presentes na Fazenda Arizona, 
Rio de Janeiro. 2018. 

Enara incorporadora 
Inventário florestal em três lotes no bairro Vista Alegre, Curitiba Paraná, 
tendo como objetivo a Autorização para Execução de Obras – AEO. 2018. 

Instituto Adventista Sul Brasileira de 
Educação e Assistência Social 

Laudo fitossanitário de araucária e acompanhamento de processo, tendo 
como objetivo a Autorização para Execução de Obras – AEO. 2018. 

Capta Desenvolvimento Imobiliário 
Ltda. e Soffio Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Laudo de avaliação ambiental preliminar do futuro empreendimento Kallas, 
São Paulo, SP.  Projeto: Capta Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Soffio 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2019. 

Companhia Ouro Verde de 
Investimentos S/A 

Acompanhamento de poda e supressão de arvores na Simões de Assis 
Galeria de Arte, Batel, Curitiba, PR. 2019. 

LK Administração e Participação de 
Imóveis ltda - EPP 

Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD no condomínio Beau 
Rivage, lote 6 e monitoramento. Projeto Arquitetônico Villiatti & Tomasi 
Patrão Arquitetura. 2019. (em andamento) 

LGGB Administradora de Bens Ltda. 
Inventário de bracatinga (Mimosa scabrella, Mimosaceae) em um terreno 
em Colombo – PR. 2019 (em andamento) 

Condomínio Fontana Maggiore 
Acompanhamento técnico de poda e amarração de galhos de araucária 
(Araucaria angustifolia, Araucariaceae) e supressão de oito árvores 
nativas. 2019. 

Condomínio Opera Unique Home 
Acompanhamento técnico da supressão de três araucárias (Araucaria 
angustifolia, Araucariaceae). Construtora Cyrella. 2019. 

UNICESUMAR Laudo fitossanitário de árvores em conflito com projeto arquitetônico. 2019. 

Super Safety Inventário florestal para autorização de obra. Pinhais – PR. 

Whirlpool / Sodexo 
Laudo fitossanitário de árvores em conflito com projeto arquitetônico. 
Joinville / SC – 2020 (em andamento) 

  

  



 

 

Pessoa Física 

Lourdes Butarello, Cambé, PR Paisagismo: quintal agroecológico, Cambé, Paraná. 2013 

Maurício de Souza, Curitiba, PR. 
Laudo fitossanitário de quatro árvores e assessoria do processo junto a 
SMMA, Curitiba, Paraná. 2016. 

Fabio Cezzane Rocha, Curitiba, PR. 
Acompanhamento e assessoria de regularização de construção liberação 
de projeto de reforma de casa em APP junto a SMMA, Curitiba, Paraná. 
2015. 

Ricardo Puly, Curitiba, PR. 

Levantamento fitossanitário de árvores em bosque nativo relevante, 
assessoria e acompanhamento de processo relativo a autuação e crime 
ambiental, Plano de Recuperação de Bosque Nativo Relevante junto a 
SMMA, Curitiba, Paraná. 2014 a 2015. Projeto Arquitetônico Bruno Ronchi. 

Ricardo Ross, Curitiba, PR. 
Encaminhamento de retirada de 11 árvores, dentre elas nativas, exóticas 
e exóticas invasoras que comprometiam a construção, colocando em risco 
os moradores. 2015, bairro Tingui, Curitiba, Paraná. 2015 

Eduardo Padilha, São José dos 
Pinhais 

Plano de Recuperação Ambiental de uma remanescente de vegetação 
nativa, Estrada Antiga da Guaricana, São José dos Pinhais, Paraná. 2015 

Juliano Maia Aichinger, Curitiba, PR. 

Levantamento fitossanitário das árvores localizadas em um terreno no 
Condomínio Bürgel, Campo Comprido, Curitiba, Paraná e Elaboração do 
Plano de Recuperação de Área Degradada. 2016-2017. Projeto 
Arquitetônico Villiatti & Tomasi Patrão Arquitetura. 

Jussara Regina Branco, Curitiba, 
PR. 

Paisagismo. 2016 

Nestor Balzer Sobrinho, Curitiba, PR. Fitossanitário de araucária e solicitação de corte. 2016 

Alexandre Tacla, Curitiba, PR. 

Elaboração e monitoramento do Plano de Recuperação de Área 
Degradada de em um terreno no Condomínio Beau Rivage, Santa 
Felicidade. 2017 (em andamento) e laudo fitossanitário de araucária. 
Projeto Arquitetônico Villiatti & Tomasi Patrão Arquitetura. 

Alessandro Cardoso, Curitiba, PR. 
laudo fitossanitário de árvores no terreno na avenida canal Belém (em 
andamento), 2017. Projeto Arquitetônico Bruno Ronchi. 

Rosemary Salerno Rinaldi, Curitiba, 
PR. 

laudo fitossanitário de árvores em um terreno em Santa Felicidade para 
obtenção de licença para construção. 2017. Projeto arquitetônico Débora 
Cavalli. 

Moises Bortolotto 
laudo fitossanitário de árvores em um terreno em Santa Felicidade para 
obtenção de licença para loteamento. 2017. Projeto arquitetônico Nau 
Engenharia. 

Andreia Gandin 
Cadastro Ambiental Rural – CAR, área rural em Campina Grande do Sul, 
PR. 2018 

Marlon Gasparim 
Inventário florestal em um lote no bairro Santa Felicidade, Curitiba Paraná 
tendo como objetivo a Autorização para Execução de Obras – AEO. 2019 

Claudio André Jara Maia 

Assessoria para alinhamento da construção com a Área de Preservação 
Permanente e área de uso consolidado, considerando Lei Federal Nº 
12.651 / 2012 Lei Federal nº 12.727 / 2012 Lei Estadual Nº 18295 / 2014. 
Projeto Arquitetônico Buzzi E Silva: Arquitetos Associados. 2019. 

Salma Mariano Plano de Manejo em área particular em São José dos Pinhais. 2019. 

Francisco Valério Junior e Carlos 
Augusto Valério 

Inventário, levantamento florístico e estudo fitossanitário das árvores 
presentes em um terreno em Pinhais, PR. 2019 

Maria Bernadete da S Filippetto, 
Laudo fitossanitário e solicitação de corte de uma araucária, bairro 
Bigorrilho, Curitiba, PR. 

Marcelo Amaral Carrijo 
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em área particular em 
Curitiba. 

 

 

 

 



 

 

 

Joema Carvalho – Currículo 

 

Dra., Engenheira Florestal pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, pós-

doutoranda em Gestão Ambiental na Universidade Positivo. Auxiliar da Justiça – Perita. 

Atua como consultora ambiental desde 2000, realizando trabalhos como plano de 

recuperação de área degrada, plano de manejo, plano de conservação, diagnóstico, 

laudo e inventário de vegetação, licenciamento ambiental e programas de 

sustentabilidade e de Gestão Ambiental. Empresas onde já prestou consultoria: 

Petrobras, Essencis Soluções Ambientais, AAM do Brasil, Ecovia Caminho do Mar., 

Votorantim, Central de Tratamento de Resíduos de Mandirituba, Centro de 

Gerenciamento de Resíduos Iguaçu, Zhengchang do Brasil, Whilpoo, Sodexo, Peróxido 

do Brasil, Heineken, Becton Dickinson, entre outras. Possui artigos científicos 

publicados, participou de projetos vinculados a universidades e ao terceiro setor. 

Docência em elaboração de projetos (Programa Petrobras Ambiental: AM, GO, SE, PB, 

RN, AL, PI), UFPR e HUB Escola (MG, PR); sustentabilidade (UNINTER, AP); políticas 

públicas e sustentabilidade (UNINTER, PR) e meio ambiente (Universidade Positivo; 

UNOESC, SC; Projeto Pescar / Gerdau, PR) e responsabilidade socioambiental (PUC, 

PR).  

 

 

Joema Carvalho  

Dra., Engenheira Florestal – PR 52656 / D  

Sócio-diretora da Elo Soluções Sustentáveis Ltda.  

(41) 9 9918 9243 / elosustentaveis@gmail.com  


