
EXPERIÊNCIA
TENHA ESSA



Em nossos valores, temos em primeiro lugar que pessoas importam (Human), que o

meio ambiente é vida e deve ser respeitado em todo o mundo (ENVIronment) e ser

inclusivo mantém o equilíbrio (X) para que todos possam se expressar e fazer parte

deste universo em construção. 

Somos a HENVIX Ambiental, uma empresa que tem como propósito oferecer o

suporte técnico necessário à produção sustentável e ao desenvolvimento de

mercado limpo. Atuamos no setor ambiental com foco em empreendimentos rurais

e urbanos que tenham como valor a responsabilidade socioambiental.

RESPONSABILIDADE

APRESENTAÇÃO



CONHEÇA TODOS OS SERVIÇOS QUE A
HENVIX TÊM PARA CADA NECESSIDADE
DO SEU NEGÓCIO.



ROL DE PRODUTOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS E 
SOCIOECONÔMICAS,
DIVIDIDOS EM:

QUEM SOMOS

·HENVIX CERT
·HENVIX 

FLORESTAS

·ESG 
HENVIX

·HENVIX 
AMBTEC

·HENVIX 
SOCIAL

· INOVA
 HENVIX

·HENVIX 
COMUNICA



Por quê a

Conheça o nosso 

diferencial

Qual idade técnica comprovada
Atendimento indiv idual izado e moldado
ao seu negócio
Desenvolv imento de solução
personal izada
Sustentabi l idade como premissa 



NOSSOS SERVIÇOS



As cert i f icações atuam no mercado atual  como comprovadores de l isura,  de
qual idade,  de or igem, de legal idade,  rastreabi l idade. Todos sendo apl icado,  a
diversos setores da economia.  
Desta forma, os selos de cert i f icação passaram a ser  sol ic i tados pelo mercado e
se tornaram diferenciais  de produtos ou serv iços.  
Com o nosso rol  de serv iços dest inados ao universo de cert i f icações,  seu
empreendimento estará apto a ingressar nos mercados seletos que buscam esse
diferencial  para a sua cadeia de valor .

HENVIX CERT

Diagnóstico de status Certificações de manejo

florestal

Certificações de
cadeia de custódia

Certificações de madeira

controlada

Certificações de

qualidade

 (Sistema ISO)

Certificações

 agrícolas

Treinamento



HENVIX FLORESTAS
O setor de base florestal é muito relevante para o
desenvolvimento nacional. Visando auxiliar os empreendedores
da silvicultura desenvolvemos serviços que atendem ao setor de
forma inovadora, ágil, precisa, tecnológica e com a segurança
que o negócio precisa.

GEOINFORMAÇÃO
INTERPRETAÇÃO DE

IMAGENS
AMBIENTAL

MONITORAMENTO
CARTOGRÁFICA, AMBIENTAL

E CADASTRAL

DUO DIL IGENCE PROJETOS E PROGRAMAS
FLORESTAIS

E OTIMIZAÇÃO DE
ATIVIDADES

INVENTÁRIO FLORESTAL AUDIOTORIA
PERSONALIZADA VIABIL IDADE

ANÁLISE DE 



HENVIX AMBTEC
Todos têm direi to ao Meio Ambiente equi l ibrado e é um dever de todos a sua
preservação. Diante desta certeza,  nossa equipe técnica está preparada e
disponível  para atuar na regular ização ambiental  do empreendimento rural  e
urbano.
A Ambtec real iza os mais var iados serv iços de suporte técnico ambiental  para
viabi l ização de negócios ,  se ajustando ao modelo do seu empreendimento e
atendendo aos requis i tos legais  ambientais

L ICENCIAMENTO
AMBIENTAL –  E IA / RIMA,
RAS,  PCA, PBA E OUTROS

 
 

ANÁLISE DE RISCO
AMBIENTAL

PAGAMENTOS DE SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS, MDL E

REDD+
 

INVENTÁRIO FLORÍSTICO

 

PROJETOS DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS

DEGRADADAS – PRAD

PLANO DE USO DE SOLO
 

 

PLANOS DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

ZONEAMENTO
ECONÔMICO-
ECOLÓGICO

 

PLANOS DE MANEJO
DE UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO (UC)
 

PLANOS E PROGRAMAS
DE AFUGENTAMENTO E

RESGATE DE FAUNA

 

DIAGNÓSTICO E
AUDITORIA AMBIENTAL

 

SISTEMA DE
CONTROLE AMBIENTAL
E GESTÃO AMBIENTAL

 

MONITORAMENTO
AMBIENTAL:  FAUNA E

FLORA 
 

PERÍCIA AMBIENTAL

 

MONITORAMENTO REMOTO DE
FAUNA COM USO DE

GRAVADORES E CÂMERAS TRAP

 

MONITORAMENTO REMOTO DA VAZÃO EM
CURSOS D’ÁGUA E VOLUME EM TOMADAS

D’ÁGUA COM USO DE MODELAGENS



HENVIX SOCIAL
A at iv idade econômica precisa estar  atenta aos fatores sociais  que
envolvem o negócio.  Para isso elaboramos um conjunto de at iv idades que
apresentam os dados necessár ios para que o seu empreendimento possa se
relacionar da melhor forma com a sua região de atuação e geração de
impacto.

 DIAGNÓSTICO SOCIAL
DE COMUNIDADES

 
 

RELACIONAMENTO
COM PARTES

INTERESSADAS  

RELACIONAMENTO COM
INSTITUIÇÕES

 

 PROGRAMAS DE
RESPONSABIL IDADE

SOCIAL

 

PLANOS E PROGRAMAS
DE EDUCAÇÃO

SOCIOAMBIENTAL

 ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS

  

 RELATÓRIOS DE
SUSTENTABIL IDADE

 

 PROJETOS DE
EQUIDADE DE

OPORTUNIDADES
 

PLANOS E PROGRAMAS
 DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL



Governança social  e ambiental ,  s ig la que faz parte do dia a dia dos

negócios atuais .  Conhecer como o seu empreendimento se re laciona com

os requis i tos e cr i tér ios ESG é o pr imeiro passo para estar  de acordo com

a dinâmica da economia mundial .  Conheça as oportunidades que temos a

oferecer.

ESG HENVIX

Sistema de

Indicadores e Metas

Sistema de

governança

Programas de

adequação aos critérios

Diagnóstico de
 status de negócio

 

Programas

climáticos

Projetos de Carbono/

REED



A inovação precisa estar presente nos negócios para que possamos

acompanhar a evolução diária que acontece no mundo. 

Em sendo assim, temos um setor específico, voltado para a inovação no

mercado e para o desenvolvimento de soluções e estratégias que

reduzam o seu custo, atendam a sua demanda de forma robusta e lhe

entregue resultados de forma mais ágil.

HENVIX INOVA

Elaboração de

soluções factuais

Estratégia de

desenvolvimento setorial

Mercado limpo,

economia circular e

gestão de GEE

Gestão pública

sustentável

Dinâmica individualizada à

demanda

 



A comunicação de qual idade é um desejo de
7 entre 10 negócios.  Com isso,  entendemos
que desenvolver  estratégias e ferramentas
que faci l i tem esses processos e t ragam
melhor compreensão para o empreendimento,
no re lacionamento com colaboradores,
parceiros ,  c l ientes,  consumidores,  sociedade
e invest idores.

 HENVIX
COMUNICA

 
ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE
COMUNICAÇÃO ESG

PRODUÇÃO DE
RELATÓRIOS E
CASES

ANÁLISE DE RISCOS DE MERCADO,
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

DE PLANOS DE AÇÃO

PRODUÇÃO E
EDIÇÃO DE
CONTEÚDO



QUER RECEBER MAIS
DETALHES SOBRE OS NOSSOS

SERVIÇOS? 

TENHA A EXPERIÊNCIA HENVIX!

NOSSA EQUIPE ESTÁ PRONTA
PARA LHE ATENDER



CLIQUE NOS ÍCONES PARA CONHECER UM POUCO DA HENVIX

http://www.henvix.com.br/
https://www.instagram.com/henvixambiental/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/henvix.ambiental

