módulo
CADASTRO
Um banco organizado, detalhado e flexível para gerir o patrimônio florestal da empresa
O Módulo Cadastro da Athena Recursos
Naturais organiza, alimenta e consulta
uma moderna e eficiente base de dados
especialmente construída para gerir
empreendimentos florestais de grande
porte. A estrutura da base de dados é
capaz de armazenar qualquer tipo de
informação descritiva do patrimônio
florestal da empresa.
O objetivo do Cadastro é disponibilizar
uma ferramenta que auxilie na gestão
das unidades de produção, ou talhões da
empresa, e das áreas não comerciais
(estradas, benfeitorias, áreas de
preservação permanente e de reserva
legal etc.). O resultado é maior eficiência,
amplo controle, planejamento detalhado
e administração minuciosa de todo o
patrimônio florestal.
A base de dados do módulo Cadastro é
totalmente integrada e composta de
tabelas, restrições de integridade,
restrições de consistência, índices,
triggers (gatilhos de integridade lógica
dos dados), seqüências de tarefas
programáveis (procedures) etc. A
interface de acesso é composta de
menus, telas de entrada de dados,
consultas e relatórios e também
apresenta um submenu para
cada um dos dez conjunto
básicos de dados que
compõe o sistema.

tempo e de recursos observada durante
a recuperação de dados, pela rápida e
eficiente produção de relatórios,
integração com SIGs e pela perfeita
integração no apoio a tarefas rotineiras
numa empresa florestal, como o
inventário, o planejamento de plantio e
de colheita, o acompanhamento do fluxo
da produção da madeira, o monitoramento
da pesquisa, da nutrição, do risco de
incêndio, de séries climáticas etc. O
Módulo Cadastro da Athena Recursos
Florestais já está apoiando a gestão
florestal da Klabin Fabricadora de Papel
S.A., Copener Florestal S.A., Veracel
Celulose S.A. e Ripasa S.A. Celulose e
Papel (Ciliar).
O Cadastro garante informações
completas e atualizadas sobre o
patrimônio florestal da empresa.
Procure-nos para uma demonstração.

A implantação do
sistema se justifica
pela enorme
economia de
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módulo
INVENTÁRIO
Uma ferramenta eficiente para monitorar a produção florestal
O Módulo Inventário Florestal da Athena
Recursos Naturais administra e se comunica
com uma base de dados especialmente
desenvolvida para gerir as atividades de
inventário em empreendimentos florestais
de grande porte. O objetivo do sistema é
garantir precisão, rapidez, flexibilidade e
integração com outras bases de dados.
O sistema se integra à base de dados
florestais já existente na empresa; gera
grandes economias de tempo e de recursos;
garante cálculos precisos e rápidos; permite
a programação de múltiplos sistemas
biométricos de prognose ou projeção da
produção florestal; registra com detalhes
os roteiros de cálculo gerando uma memória
de análise que pode ser reutilizada ou
adaptada para novas análises; permite o
cálculo e análise de diferentes esquemas
de estratificação definidas pelo próprio
usuário e apoia o planejamento estimando
o potencial futuro de produção da floresta.
O módulo gerencia todas as etapas de um
inventário florestal moderno, desde a
estratificação, a programação e o
lançamento das parcelas no campo, até o
cálculo e elaboração de consultas
avançadas que cruzam os dados de
inventário com o resto dos dados disponíveis
nos demais sistemas da empresa.

exemplo, possibilidades de redução da
intensidade amostral e conseqüente
redução do custo do inventário.
Além de oferecer eficientes ferramentas de
análise, o módulo Inventário Florestal da
Athena Recursos Naturais permite a rápida
recuperação de dados, a elaboração
eficiente e flexível de relatórios, a integração
simples com SIGs, a vinculação e
comparação das estimativas de inventário
com dados reais de produção, de pesquisa,
de nutrição e climáticos, e um fundamental
apoio ao planejamento da produção, colheita
e plantio. Este módulo da Athena Recursos
Florestais atende hoje a todas as
necessidades de inventário florestal da
International Paper do Brasil, Copener
Florestal S.A., Veracel Celulose S.A. e
Ripasa S.A. Celulose e Papel (Ciliar).
Este sistema oferece o mais completo,
integrável e eficiente conjunto de
ferramentas de inventário que uma moderna
empresa florestal pode desejar. Procurenos para uma
demonstração.

Uma significativa redução de custos
pode ser obtida durante a análise
de diferentes estratégias de
estratificação, garantindo o
retorno ao investimento
necessário para a
aquisição deste
módulo. Essas
análises podem
detectar, por
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módulo
PESQUISA
Armazenamento, controle e análise completa dos dados de experimentação florestal
O Módulo Pesquisa permite o cadastro
de experimentos de diferentes tipos, tais
como testes clonais, testes de progênie,
ensaios de manejo, experimentação
ambiental e outros. Essa grande
flexibilidade tem origem na possibilidade
do próprio usuário definir e caracterizar
os tratamentos, os delineamentos, a forma
de medição dos dados e os mecanismos
de cálculo.
Uma base de dados, com estrutura lógica
e relacional integrada aos demais
sistemas da empresa, armazena as
informações de pesquisa e possibilita o
registro de cálculos que transformam os
dados já incluídos no banco.
O sistema oferece um ambiente completo
para a gestão das informações geradas
pelas atividades de pesquisa florestal.
Estas atividades podem envolver, por
exemplo:
• Ensaios silviculturais de espaçamento,
de adubação, de desbastes, de desrama,
de consorciação com outras espécies,
de matocompetição etc.;
• Estudos de melhoramento florestal,
como testes de novas procedências,
de progênies, de clones, etc.
• Testes laboratoriais,
experimentação em
biotecnologia e ensaios no
viveiro também podem
ser acompanhados
pelo sistema, de
forma a integrar as
informações que

caracterizam o material testado com os
dados de campo e demais informações
mantidas em outras bases de dados.
O sistema se integra a SIGs, gera
relatórios de acordo com parâmetros
definidos pelo usuário e produz uma
agenda de atividades e avaliações.
Além do ganho qualitativo gerado pela
integração das informações, qualidade
das análises e controle absoluto das
atividades de pesquisa, o sistema libera
para outros fins o uso dos programas
estatísticos anteriormente necessários,
podendo inclusive dispensá-los
completamente. O módulo Pesquisa da
Athena Recursos Naturais garante a
integridade da informação gerada nos
ensaios da Copener Florestal S.A.
O Módulo Pesquisa é indispensável para
as equipes de experimentação florestal
que buscam integração e flexibilidade na
geração de relatórios. Procure-nos para
uma demonstração.
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módulo
CLIMA E SOLO
Análise integrada de dados edafo-climáticos para a melhoria da produtividade florestal
Este sistema armazena e analisa dois
conjuntos básicos de informações
regularmente coletadas em grandes
empreendimentos florestais: dados climáticos
e edáficos (solos). O subsistema Clima
trabalha com dados gerados em estações
meteorológicas, possibilitando o cálculo do
índice de risco de incêndio e o cálculo diário
de diversas estatísticas com base nos dados
coletados.
O sistema determina também valores de
evapotranspiração, de temperatura média e
de velocidade do vento além de realizar o
cálculo completo do balanço hídrico com suas
médias mensais e outras extrapolações.
Tudo isso é feito de forma integrada às demais
bases de dados da empresa. Assim, é
possível associar os dados meteorológicos
aos talhões florestais, através do cálculo de
médias ponderadas que consideram as
distâncias das estações aos plantios florestais,
e às demais informações eventualmente
mantidas pelos sistemas de cadastro,
inventário, pesquisa, planejamento, fluxo de
madeira (produção) etc.
O subsistema Solos oferece um ambiente de
gestão para os dados gerados em estudos
edáficos, levantamentos de pedologia e
fertilidade de solos. O sistema mantém todas
as informações dos levantamentos, das
amostras e das análises laboratoriais, e através
de um visualizador SIG, permite o
mapeamento dos pontos de amostragem.

das amostras nos talhões ou através da
identificação das unidades de mapeamento.
A integração das informações oferecida pelo
Módulo Clima e Solos gera ganhos
significativos de qualidade sobre os dados
disponíveis para os sítios de produção florestal
da empresa. A sua utilização permite, por
exemplo, a seleção mais adequada de material
genético para cada talhão, orienta o
retalhonamento, e justifica a necessidade de
certas operações silviculturais (fertilização,
irrigação, manutenção de aceiros etc.). Os
ganhos econômicos proporcionados pela sua
utilização se traduzem certamente em
reduções significativas de custos operacionais.
O módulo Clima e Solos da Athena Recursos
Naturais integra o conjunto de sistemas de
gestão da informação da Copener Florestal
S.A.
O Módulo Clima e Solos permite a análise
e a integração de importantes informações
edafo-climáticas com outras bases de dados,
e possibilita significativos ganhos de
produtividade e de redução nos custos
operacionais. Procure-nos para uma
apresentação mais
detalhada.

O módulo Solos é integrado ao
cadastro florestal. Assim permite
relacionar os dados das análises
de solos com o restante dos
dados da empresa. Esse
relacionamento pode ser
feito através da localização
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módulo
PLANEJAMENTO
Garantia de planos de manejo florestal com retorno econômico máximo
O Módulo Planejamento da Athena Recursos
Naturais se apoia em modernas técnicas
matemáticas de pesquisa operacional e de
otimização. O princípio básico é garantir o
máximo desempenho, em termos dos objetivos
do gestor florestal, com máxima eficiência, em
termos de utilização dos recursos disponíveis
para a produção.
A rentabilidade dos investimentos alocados em
grandes empreendimentos florestais é função
principalmente da qualidade genética das
árvores escolhidas para constituir os plantios,
da eficácia dos tratamentos silviculturais
(principalmente do controle da matocompetição,
fertilização, pragas e doenças), da eficiência
nas operações de colheita e regeneração dos
povoamentos, e da cuidadosa escolha do
momento ideal de desbaste, desrama, colheita
e reforma.
A escolha dessas intervenções, para todos os
talhões florestais considerados
simultaneamente, ao longo de horizontes de
planejamento suficientemente longos de muitos
anos, sujeita a diversas restrições
administrativas, operacionais, orçamentárias e
ambientais, torna o processo de decisão muito
complexo. O Módulo Planejamento simplifica
esse processo.

em mais de 2% os retornos sobre o capital
florestal imobilizado, sendo que o investimento
no sistema dificilmente supera os 0,2%.
O sistema apoia o processo de planejamento
florestal; estima a produção e gera regimes de
manejo alternativos para cada talhão; avalia
economicamente cada uma dessas alternativas,
tanto em termos de custos como de
rentabilidade; disponibiliza meios para
caracterizar as restrições administrativas,
operacionais, orçamentárias e ambientais que
limitam o desempenho desses regimes; dispõe
toda essa informação em modelos matemáticos
de otimização; resolve esses modelos, se
integra a SIGs e gera relatórios detalhados que
permitem a análise de cada solução. O Módulo
Planejamento da Athena Recursos Florestais
apóia o processo de tomada de decisões da
International Paper do Brasil, Cia Suzano de
Papel e Celulose S.A. e Ripasa S.A. Celulose
e Papel (Ciliar).
Este sistema é a ferramenta essencial do gestor
florestal que procura garantir fluxos anuais de
produção sustentáveis, de máximo desempenho
econômico e estáveis. Procure-nos para uma
demonstração

O ganho econômico gerado pelo Módulo
Planejamento é proporcional ao tamanho da
operação florestal, ao número de talhões, à
heterogeneidade dos plantios, à
produtividade dos sítios, à dispersão
dos plantios, ao número de produtos
e unidades fabris que devem ser
atendidas e à complexidade do
ambiente de decisão. A
adoção das técnicas de
planejamento
incorporadas no Módulo
Planejamento pode
facilmente aumentar
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módulo
FLUXO DE MADEIRA
Monitoramento em tempo real e rastreabilidade garantida da produção florestal
A metade, aproximadamente, dos custos de
produção da madeira ocorre durante o
processo de colheita e transporte. A
dispersão geográfica dessas atividades, e a
velocidade com que acontecem, exige o uso
de tecnologia da informação para que a
gestão desses recursos seja eficaz e
eficiente. O objetivo do Módulo Fluxo de
Madeira da Athena Recursos Naturais é
monitorar, em grandes empreendimentos
florestais, e de forma detalhada, a
movimentação da madeira colhida e o
transporte dessa madeira até o seu destino
final.
O sistema coleta, integra, processa e
armazena, em tempo real a informação
gerada a bordo dos modernos equipamentos
de colheita utilizados nessas operações.
Ocupa-se também da coleta, integração,
análise e armazenamento dos dados de
rastreamento da produção - carga, transporte
e descarga - coletados pelos coletores de
dados e transponders; dos resultados dos
cálculos de rendimento e de produtividade
das equipes e máquinas; das estatísticas de
acompanhamento dos estoques etc.

definida imediatamente. Estima-se o
potencial de ganho em eficiência gerado por
este sistema em pelo menos 5%.
A rastreabilidade proporcionada pelo sistema,
e a perfeita integração com as demais bases
de dados da empresa, permite que a origem
de um determinado lote de madeira seja
identificado com grande precisão e
segurança. Dessa forma, a história e demais
características do povoamento florestal que
gerou o produto final se tornam
imediatamente disponíveis. Além disso
oferece um ambiente ágil, simples e robusto
para o controle de estoque em campo, o
controle das máquinas envolvidas e o
controle da movimentação final da madeira.
Este inovador módulo da Athena Recursos
Naturais é hoje a principal ferramenta de
rastreamento e monitoramento do movimento
de madeira na Veracel Celulose S.A.
O Módulo Fluxo de Madeira garante o
controle absoluto das operações realizadas
durante a etapa mais cara do processo de
produção florestal. Procure-nos para uma
demonstração

Como os dados de campo podem ser
compilados e analisados no momento em
que ocorrem, o sistema ajuda a evitar o
desperdício de recursos investidos em
máquinas e em treinamento,
permitindo a correta e imediata
realocação desses recursos nas
variáveis espaço e tempo. Ou
seja, eventuais ineficiências
podem ser detectadas
em tempo real, e a
necessidade da
adoção de medidas
corretivas pode ser
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módulo de
TRANSPORTE (ASICAM )
©

Programação eficiente da frota florestal de caminhões e do transporte de madeira
O Módulo ASICAM foi desenhado para
otimizar a eficiência da frota de caminhões
responsável pelo transporte da produção
em grandes empreendimentos florestais.
O sistema é considerado o mais avançado
na sua categoria e tem sido utilizado por
empresas florestais do Chile, África do Sul,
Venezuela e Brasil. A partir de 2002, a
Athena Recursos Naturais passou a ser a
representante exclusiva desse sistema no
Brasil.
O objetivo básico do ASICAM é satisfazer
a demanda de madeira nos destinos (fábrica,
serraria, depósito, porto etc.), minimizando
os custos de transporte e respeitando as
restrições técnicas, políticas e operacionais
da empresa. O sistema de apoio a decisão
do sistema, considera as diferentes origens
e destinos da madeira, e também as
distâncias dos percursos, e produz um
relatório diário detalhado com a
programação de cada caminhão, além de
estatísticas básicas que avaliam o
desempenho dessa programação.
Geralmente a falta de um programa de
transporte bem definido provoca longas filas
de espera no destino, uma baixa utilização
dos caminhões e eventualmente
interrupções desnecessárias nas operações
de colheita. Além disso as jornadas de
trabalho se prolongam e acabam
provocando conflitos freqüentes entre
os envolvidos nas operações de
colheita e transporte. Os relatórios
de programação diária emitidos
pelo ASICAM fornecem
todas as informações
necessárias ao motorista
do caminhão, tais
como: horário de
saída para viagem

e horário de retorno, a colocação dos
veículos na fila de espera e as gruas
apropriadas que farão o carregamento e
descarregamento da carga.
O sistema garante o retorno ao investimento
feito durante a sua adoção pois permite a
redução potencial da frota de caminhões,
da quantidade de gruas e de mão de obra
necessárias para o abastecimento da
fábrica,. Os ganhos qualitativos envolvem
o melhor controle sobre o sistema de
transporte, uma melhoria na manutenção
dos caminhões e gruas, um monitoramento
mais eficiente das interrupções que ocorrem
durante o dia, e uma maior fluidez nas
operações industriais devido à regularização
da entrega da madeira na fábrica. Grandes
empresas florestais de expressão
internacional já usam o ASICAM, entre elas
a brasileira Aracruz Celulose, a Terranova
da Venezuela, a Mondi da África do Sul, e
a Arauco do Chile.
O ASICAM é a ferramenta de logística mais
eficaz hoje disponível no Brasil para o gestor
florestal. Procure-nos para uma
apresentação mais detalhada.
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