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Introdução: Visto que a Rota Inox-Triplex faz uso de técnicas e equipamentos
especiais, em destaque o VOD – Vaccum Oxygem Descaburasition, responsável pela
descarburação a vácuo e agitação via gases inertes, garantindo qualidade do produto
final, para padronizar o processo, utilizam-se recursos controladores e ferramentas de
cálculos metalúrgicos e automação, por meio de receitas dinâmicas de insumos. 
O principal intuito do projeto desenvolvido é otimizar o modelo matemático já
existente nos VOD\'s e melhorar a operação, controle e manutenção destes
equipamentos.
 Objetivo: - Implementar e atualizar os recursos utilizados pelo modelo matemático
dos VOD’s da Aperam Inox Brasil;
- Reduzir custos de produção;
- Facilitar a operação do equipamento, o controle e a manutenção. Metodologia: As
metodologias são adotadas com base nas linguagens, interfaces e especificações
metalúrgicas, utilizadas no modelo matemático dos VOD’s.
Para o reconhecimento dos problemas acompanham-se as corridas e listam-se as
principais ocorrências de erros para posteriormente serem tomadas ações. 
Para a compreensão da lógica dos cálculos das receitas do modelo, rastreia-se cada
evento de acordo com a sua chamada no código.
Simulam-se problemas ocorridos na área, em ambiente virtual, onde as mudanças
propostas são testadas e analisam-se os resultados gerados. 
Vale salientar que o trabalho se encontra em pleno desenvolvimento, portanto as
estratégias e metodologias adotadas estão sujeitas. Resultados: O projeto encontra-se
em desenvolvimento, portanto melhores resultados obter-se-ão com a incrementação
do trabalho. 
Espera-se que através da análise, estudo e rastreio aprofundado sobre a correta ordem
dos elementos da lista de adição, de cada etapa, os problemas de cálculos de ligas
sejam solucionados.
Espera-se também, com a estimativa das funções da média de adição de Cal
Dolomítica, solucionar o problema do cálculo desta liga.
Objetiva-se solucionar os problemas reconhecidos na lista de pendência do modelo.
 Conclusão: Conclusões mais concisas serão tomadas posteriormente, com o avanço do
projeto. 
Concluímos que as estratégias traçadas e ações tomadas estão de acordo com a
realidade dos processos. 
Toma-se conhecimento da importância do controle dos processos com este trabalho,
necessidade de investimentos, atualização e implementação dos modelos matemáticos
daplanta.
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