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Há mais de 22 anos no mercado, a CARUSO Soluções Ambientais Inovadoras 
vem crescendo e dedicando-se à prestação de serviços e consultoria nas áreas 
de engenharia, meio ambiente e inovação tecnológica. O principal objetivo da 
empresa é contribuir tecnicamente na concepção, implantação e operação de 
empreendimentos públicos e privados de obras de infraestrutura, engenharia 
costeira, indústrias, mineração, assim como de empreendimentos turísticos, 
imobiliários e de lazer.

A empresa é formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais 
altamente qualificados, das mais diversas áreas, tornando a CARUSO 
uma empresa cujo conhecimento técnico e legal que utiliza ferramentas 
tecnológicas para alcançar o melhor resultado no desenvolvimento dos 
projetos, estudos, elaboração e execução de planos e programas ambientais. 

A empresa

Os serviços prestados garantem a minimização dos riscos, a redução de prazos 
e a otimização de recursos, procurando conciliar o desenvolvimento econômico 
à conservação do meio ambiente. Além disso, a CARUSO investe fortemente em 
tecnologia, no seu Núcleo de Geoprocessamento e Inovação, onde desenvolve 
suas próprias ferramentas e sistemas operacionais. Realizamos serviços com 
ética, transparência e qualidade, contribuindo para o desenvolvimento social e 
econômico das regiões onde atuamos.



Áreas de atuação

Obras de infraestruturas
Geração e transmissão de energia, portos, aeroportos, rodovias,  
ferrovias e saneamento.

Obras de engenharia costeira
Projetos de dragagem e derrocagem em ambientes aquáticos, 
implantação de molhes e emissários submarinos; recuperação 
de áreas litorâneas e projetos de alargamento de praias.

Empreendimentos industriais
Estaleiros, plantas fabris, aterros públicos e industriais.

Empreendimentos turísticos, imobiliários e lazer
Marinas, resorts, condomínios e loteamentos.

Empreendimentos minerários
Gestão da atividade de mineração; licenciamento ambiental e 
execução de PBAs de projetos minerários.

Produtos de inovação e geoprocessamento
Soluções tecnológicas aplicadas.



A CARUSO possui experiência em licenciamentos, execução de PBAs e gestão 
ambiental de linhas de transmissão e subestações. Atua nas etapas iniciais 
de planejamento, análise de risco e locacional, assim como na elaboração dos 
estudos ambientais visando a obtenção das licenças prévias, de instalação e de 
operação. Também atua na fase de operação dos empreendimentos, por meio 
da execução, inspeção e fiscalização de ativos. Dentre os empreendimentos 
atendidos no segmento do setor elétrico, destacam-se os complexos eólicos, 
fotovoltaicos, usinas termoelétricas, hidrelétricas, linhas de transmissão e 
subestações.

Empreendimentos 
de infraestrutura

Setor elétrico



A empresa possui em sua carteira de serviços, estudos ambientais para 
licenciamento, projetos de monitoramento e fiscalização de obras de dragagem 
e derrocamento de rochas para instalação de terminais portuários, emissários 
submarinos, molhes de fixação de barras, engordamento de praias e outras 
obras de engenharia costeira de extrema relevância para a infraestrutura 
logística do país. Um dos grandes diferenciais no desenvolvimento destes 
projetos, é que nossa equipe possui formação profissional com uma estreita 
relação com os ambientes aquáticos e costeiros.

Portos e hidrovias



Acompanhando o crescimento do setor imobiliário e da indústria do turismo 
no país, principalmente em seu litoral, a CARUSO adquiriu larga experiência em 
licenciamentos ambientais de projetos imobiliários e turísticos de alto padrão. 
Dentre os principais projetos desse segmento, licenciados pela empresa nos 
últimos anos, destacam-se marinas, resorts, condomínios residenciais e 
campo de golfe.

Empreendimentos 
turísticos, imobiliários 
e lazer



A CARUSO contribui com o crescimento industrial do país, desenvolvendo 
projetos que possibilitam a instalação e a operação de indústrias de diversos 
segmentos, por meio de licenciamentos, monitoramentos, ações de controle 
ambiental e realização de due diligence.

No segmento de mineração, merecem destaque estudos ambientais EIA 
RIMAs elaborados para processos de licenciamento de diferentes atividades 
minerárias realizadas nas bacias hidrográficas dos rios Itajaí-Açu, Itapocu, 
Tijucas e Cubatão do Norte, localizadas em Santa Catarina. A empresa também 
tem atuação em empreendimentos minerários para fabricação de cimentos, 
assim como de pedreiras, licenciados em diversos estados.

Empreendimentos 
industriais e minerários



Atuante em todas 
as regiões do Brasil

Nesses 22 anos de mercado, a CARUSO esteve presente 
em todos os cantos deste país. Os principais projetos 
conduzidos pela empresa são na área de infraestrutura, 
onde se destacam os setores de energia, portuário, 
hidroviário, rodoviário e de mineração. Acompanhando o 
progresso tecnológico do país, a empresa vem inovando 
cada dia mais no setor de tecnologia para oferecer soluções 
completas de gestão, com ferramentas modernas e 
resultados surpreendentes.  

Confira os projetos em nosso site. 
Aponte a câmera do celular para o QR Code 
para acessar.



A CARUSO investe forte em tecnologia e está estruturada com um núcleo de 
Geoprocessamento e Inovação, desenvolvendo suas próprias ferramentas e 
sistemas. 

Nosso grande diferencial no mercado de consultoria ambiental são as 
soluções para gestão que envolvem ferramentas que incluem aplicações WEB, 
dispositivos móveis, acesso a banco de dados on-line e painéis gerenciais. 
Destaca-se nesse cenário o WebGIS (Sistema de Informação Geográfica online) 
que conecta o empreendedor ao empreendimento com acompanhamento em 
tempo real das atualizações de obras, monitoramentos, não conformidades, 
indicadores de risco e protocolos de segurança.

Esta plataforma proporciona a visão gerencial dos resultados por meio de 
dashboards, indicadores e interação com o projeto de qualquer local do mundo 
e por meio de qualquer dispositivo (smartphones, tablets, computadores).

Tecnologia



WebGIS
Integração de informação para empreendimentos, projetos ambientais, 
evolução de obras e segurança do trabalho. Modelos de dados aplicados 
para estudos prévios, implantação e operação de ativos. Visualização 
em mapas, dashboards e planilhas. Customizações de ferramentas 
especializadas para necessidades aplicadas a diferentes negócios.

Tamandu Gestão Inteligente
 Sistema de gestão de projetos desenvolvido pela CARUSO com integração 
com WebGIS aplicado a gestão de equipes, licenças e condicionantes 
ambientais.

IDAP – Índice de Dificuldade Ambiental do Projeto 
Estudos de viabilidade e previsibilidade riscos de impactos ambientais e 
de projeto.

I3A – Solução de Inteligência Artificial 
aplicação em auditorias territoriais, processos jurídicos, medição de 
execução de serviços e detecção de mudanças em território.

Célula GIS – Implantação de núcleos de geoprocessamento alocados nos 
clientes
Focado em companhias que necessitam de atendimento rápido e 
especializado para demandas de sistemas de informação geográfica, 
produção cartográfica, gestão de banco de dados e assessment.

Produtos de inovação



Compliance
A CARUSO investiu na implantação de práticas de COMPLIANCE, garantindo 
que todos os processos da empresa estejam em conformidade com as 
normas de órgãos reguladores, trabalhando sempre dentro da lei. Com isso, 
a empresa protege a organização empresarial de forma interna e externa, 
estabelecendo uma nova cultura em cumprimento da lei, regulamentos 
internos e diretrizes da empresa.

Além disso, adotamos um método de gerenciamento de riscos nas áreas 
da empresa com foco na erradicação de passivos das áreas que impliquem 
trabalho humano, uniformizando procedimentos internos em todas as áreas 
da empresa, permitindo maior gerenciamento organizacional, pessoal e 
financeiro da empresa. Portanto, o COMPLIANCE proporciona, também, 
a segurança jurídica no cumprimento das normas de nível internacional e 
nacional perante clientes e parceiros.

Alguns Clientes



Venha conversar conosco.
comercial@carusojrea.com.br 

+55 48 3223 4620

R. Dom Jaime Câmara, 170,
10º, 11º e 12º andar

Centro, Florianópolis / SC - 88015-120

    
/carusojrea

http://www.carusojrea.com.br/

