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RESUMO 
Neste artigo são apresentadas descriçiies de diversos tipos de simuladores. Daremos aqui um enfoque quanto à evolução histó
rica até os anos aluais. Primeiramente. vamos considerar a evolução da simulação no Brasil c depois no exterior. A simulação 
é uma das generalizaçiies da Pesquisa Operacional ( P.O). que vem crescendo com a aluai modernização. A Pesquisa Operacio
nal surgiu durante a Segunda Cirande (iuerra com o objetivo de resolver problemas de operações militares. A P.O. é um ramo 
da ciência administrativa que I(Jrnece ferramentas para anúlise de decisões. As aplicações de técnicas de pesquisa operacional 
( P.O.) na mineração. particularmenh: a simulaçüo. süo ainda hoje, relativamente tímidas se comparadas a outros tipos de indús
tria. apesar de terem começado hú mais de três décadas. A anúlise de cenários via simulação pennitc uma verificação dos da
dos c a sumarização de uma variedade de relatórios para suporte ao gcrcnciamenro de uma mina, possibilitando assim, uma in
tcrprctaçüo rúpida do melhor modelo a ser utilizado. Hoje cm dia. o engenheiro de minas deve saber lidar com uma linguagem 
de programaçüo para atender ú demanda de um mercado cada vez mais exigente c qualificado. Grupos multidisc iplinares de 
pcsqui s~don:s trabalhavam na detenninac,:üo da melhor forma de utili zação de recursos limitados. A partir de então, a Pesqui
sa Operacional se difundiu. saindo da úrea militar c indo para a úrea industrial. Portanto aqui serão descritos os principais 
softwarcs de simulação existentes no mundo. 

PALAVRAS-CHAVE: simulaçüo. pesquisa operacional (P.O) c mineração. 

ABSTRACT 
ln this articlc wc prcscnt dcscriptions of severa i typcs of simulators. Wc hcrc a f'ocus on historical dcvclopmcnt until thc ycar 
today. First, wc considcr thc cvolution of simulation in Hrazil and abroad aftcr. Thc simulation is a gcneralization ofthc Opcra
tional Rcsearch (PO). which is growing with thc currcnt modcrnization. Thc Operational Rcscarch cmcrgcd during the Sccond 
World War with thc aim of solving problcms of military operations. Thc POis a branch of sciencc that provides toais for ad
ministrative review ofdccisions. The applications oftechniques ofopcrational rcscarch (Pü) in mining, particul arly the simu
lation. are still rclativcly wcak when compared to othcr types of industry, despi te having startcd more than thrcc dccades. Thc 
analysis of scenarios via simulation allows verification of data and summarizing a varicty of reports to support management of 
a mine, thus enabling a rapid intcrpretation of the bcst modcl to be used. Today, thc mining cngineer must lcarn to dcal with a 
programming language to mcet the dcmand ofa markct increasingly dcmanding and qualiticd. Multidisciplinary groups ofre
searchers workcd to determine thc best use of limitcd rcsourccs. Since thcn. thc Opcrational Rcsearch is disscminatcd, lcaving 
thc arca and go ing to thc military industry. So hcrc are describcd thc main simulation software in the world. 
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L INTRODUÇÃO 

A análise de cenários via simulação permite uma verificação dos dados c a sumari zação de uma variedade 
de relatórios para suporte ao gcrenciamcnto de uma mina, possibilitando assim, uma interpretação rápida do 
melhor modelo a ser utilizado. Hoje cm di a, o engenheiro de minas de ve saber lidar com uma linguagem de 
programação para atender à demanda de um mercado cada vez mais exigente c qualificado. A atual tecnologia da 
computação disponibili za várias linguagens c programas para a melhoria do processo de simulação. Entre as prin
cipais linguagens se destacam o DELPHI , FORTRAN, VISUAL BASIC C ++ c outras. 

Grupos multidi sciplinarcs de pesqui sadores trabalhavam na determinação da melhor forma de utilização de 
recursos limitados. A partir de então, após a segunda Guerra MundiaL a Pesquisa Operacional se difundiu , sain
do da área militar e indo para a área industri a l. Segundo Raschc c Sturgul ( 1991) as aplicaçôcs de simulação na mi
neração remontam a partir da década de 60. Portanto serão descritos os principais sotiwarcs de simulação existen
tes no mundo. Enquanto o mundo tem mostrado um crescente interesse no uso da simulação conforme afirmado 
por Saliby ( 1993 ), na área mineral este cresc imento ai nda é um tanto quanto tímido. Em um trabal ho de pesqui
sa sobre aplicaçôes de técnicas de P.O. na mineração, Topuz c Duan ( 19X9), constataram que aplicações en
volvendo programação e processos estocásticos representam muito pouco, ou seja, cerca de 7"/o das aplicações 
de P.O. na indústria mineral, como pode ser veri ficado pelo grúfico apresentado na figura I. 

I'NL PI. C F PJ> I' I PI :O. I 1'\1 I' E TF PS TI> 

P\JI , - Pnlgrama,·;\o n:'in lin~a r 
PI - Prngrama,·;h, lin~.: ar 
(ii :- (irai\' ~ .... r..: dcs 
I' D- Progr:Jill<h; :l t' din;imica 
PI - Programaçi'to int..: ira 
PI\!- Pr~ ,gram : l ç:1u inkiramisl:! 
P~ I - Pwgram :hj <~l o i..k nh.:ta!'l 

PL- Prn grama,·th' .: s l tK' Úsli~o:a 

ll' - T ... ·oria da." li las 
PS - Pnh:..:ssns ,,:sto c;i .... ti l·ns 

TI ) - T~..: o ria da tkc is~t~) 

Figura I - Aplicações <.k P.O. na mincraçào. Fonte : l'inlo, I 999. 

1.1. O Que Se Entende Por Simulação'! 

Segundo Saliby ( 1993 ), a simulação consiste no processo de construção de um modelo que replica o funcio
namento de um sistema real ou ideali zado (ainda a ser construído) c na condução de ex perimentos computacionais 
com este modelo com o objetivo de melhor entender o problema cm estudo, testar di !Crentes alternativas para sua 
operação e assim propor melhores formas de operá-lo (Figura 2). 

do 

E 1q3erlmmtação 

Figura 2- E lapas cm um processo de simulaç;lo. Fonlc : Salihy, I 993. 

2. SIMULAÇÃO EM MINERAÇÃO NO BRASIL: 

No Brasil , as aplicações de técnicas de P.O. na mineração são ainda menores. Apesa r de não se ter estatís
ti cas envo lvendo trabalhos li gados à P.O. nos encontros científicos da úrca mineraL pode-se afirmar que seu 
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número ainda é reduzido. Nogueira apud Knights c Bonatcs ( 1999) descreveu a aplicação de um modelo de si

mulação para caminhõcs/cscavadciras que operam na Mina do Cauê da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 
no Brasil. 

Braga apud Knights c Bonatcs ( 1999) propôs um modelo de simulação para a mina da Arafértil, no município 
de Araxá. Minas Gerais, que é utilizado para fazer plancjamcnto de curto c longo prazo para mina. 

Tavares c Rubio apud Knights c Honatcs ( 1999) descreveram um modelo de simulação para avaliar o desem
penho da planta de bcncticiamcnto c recuperação do carvão aplicado na Companhia Riograndcnsc de Minera

ção 
(CRM)- RS. Lanna apud Knights c Bonatcs ( 1999) desenvolveu na Mina de Cana Brava, no município de Mi

naçu, Goiás. da SAMA Mineração um modelo que considera diferentes cavas que são alimentadas pela mesma 
escavadcira. 

Pereira apud Knights c Bonatcs ( 1999) desenvolveu o estudo da avaliação do sistema de despacho dinâmi
co c confrontou os resultados com o sistema de despacho estático da Mina de Conceição- CVRD (Brasil). Faria 
( 1992) desenvolveu um modelo de simulação que controlava caminhões e escavadeiras c avaliava os custos 
adicionais de se fazer uma blcndagcm do material extraído da mina da FERTECO- MG (Brasil). 

Brito c Bonatcs apud Knights c Bonatcs ( 1999) desenvolveram um modelo de simulação para avaliar o sis
tema de transporte subtcrránco da mina de .lacurici BA (Brasil). Bonatcs apud Knights c Bonates ( 1999) desen
volveu um modelo para avaliar a produção horúria da Caraíba Metais - BA (Brasil) sendo que o programa é de 
carátcr linear. 

Pinto ( 1999) cita resumidamente o uso do SIM UL na construção de um modelo para simulação da perfuração 
numa mina de Minas Gerais pertencente a Mincraçôcs Brasileiras Reunidas - MBR. O modelo, 

construído especialmente para a referida mina não é genérico. 
Ezawa c Silva ( 1995) descreveram o desenvolvimento de um sistema de alocação dinâmica de caminhões 

nas frentes de lavra gerando uma melhor combinação de qualidade e produtividade do equipamento de transporte. 
linguagem utilizada para o sistema foi o Turbo PASCAL. Para implantação deste sistema utilizaram técnicas de 
simulação da pesquisa operacional gerando de diversos parâmetros importantes para simulação como: 
• Tempo cm fila c tempo de ciclo total 

• Prioridade de Produção (PP): 

onde: 

PRIORi = Li =l'T/i'i 

PRIORj = Príorídadc da úrcaj li é o parümctro de qualidade definido) 
Tfci = Valor da variável da qualidade do lote de caminhões cm formação da constante i. 

Como resultados c conclusões do trabalho podemos descrever que: 
Obtiveram um sistema de alocação de caminhôcs nas frentes de lavra que gera melhor combinação de 
qualidade de minério. 
Gcrcnciamcnto de dados precisos c cm tempo real. 

Bonatcs apud Knights c Bonatcs ( 1999) descreveu a aplicação da programação linear para determinação da 
melhor scqüência de produção distintas de uma mina subtcrránea que utiliza LHD.Mota apud Knights e Bonatcs 
( 1999) desenvolveu um modelo de simulação de rotas de transporte da Mineração Rio do Norte - PA (Brasil) uti
lizando o simulador SIMUL. 

Pinto ( 1999) desenvolveu o simulador SIM lN - Simulação de Mineração, na linguagem DELPHl, c que tem 
utilização tanto búsica quanto para mincraçüo. 

3. SIMULAÇÃO EM MINERAÇÃO NO MUNDO: 

Historicamente a simulação parece ter iniciado nos anos 40 através de cíentístas c engenheiros de Los 
Alamos. Novo México. c da Rand Corporation. nos EUA . Daremos aqui destaque aos vários simuladores citan
do a dcscriçüo por regiões c países. 

América do Norte: 

A história da Simulação nos EUA vem crescendo desde os anos 50 até os días aluais. Em 1961. foi publi
cado. provavelmente, o primeiro exemplo de aplicaçüo de simulação na mineração, por Rist apud Sturgul ( 1997) 
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que descreve um modelo para determinar o número de trens no transporte de uma mina subterrânea utili zando 

técnicas de Monte Cario . 

Kroenigsbcrg apud Sturgul ( 1997) contribuiu para a construção de um modelo de simulação no qual. através 

da matemática, foi possível resolver um problema cíclico numa mina subterrânea de carvão cm lllions, EU A. 

Em 1964, o mode lo de Rist foi ampliado por Harvcy apud Sturgul ( 1997) que cm conjunto com a A PCOM 

(Aplication of Computers and Opcrations Rcsearch in Mining) criaram um modelo de simulação utli za ndo 

o GPSS, sendo sua primeira aplicação na área mineral. 

Sanford apud Sturgul ( 1997) foi o primeiro a descrever este problema simulando uma correia transportado

ra cm sua tese de mestrado . Suboleski c Lucas upud Pinto ( 1999) criaram o S IM U LATOR I usando a linguagem 

FORTRAN com aplicação para o método de câmaras c pilarcs.Manula c Vcnkataran aJmd Sturgul ( 1997) criaram 

um simulador para operação de carregamento/transporte de caminhões para minas a céu aberto . 

Um bom trabalho de si mulação foi o de Cross c Williamson apud Sturgul ( 1997) utilizado na Mina de 

cobre de SouthWcst, dos EUA, desenvolvido na linguagem FORTRAN tendo como principal des vantagem a sua 

extensa codificação. Bucklcn apud Sturgul ( 1997) desenvolveu um programa na linguagem FORTRAN deno

minado BELTSIM no Instituto Politécnico da Virgínia. 

Bauer e Calder apud Sturgul ( 1997) descreveram várias vantagens do uso do GPSS como linguagem de si

mulação para minas a céu aberto principa lmente às operações de carregamento, transporte c descarga. Sturgul e 

Thurgood ( 1992) desenvolveram um sistema de simulação dos trens de uma mina a céu aberto de carvão. A mina 

se localiza no Estado de Wyoming, EUA. 

Nos anos 60, as indústrias de mineração do Canadá já demonstravam avanços tecnológicos tanto para mi

nas a céu aberto, quanto subterrâneas devido, principalmente, às boas parcerias entre uni vers idades c minerações. 

Vagcnas ( 1999) descreve as aplicações dos eventos discretos de simulação cm minerações canadenses. 

Várias companhias de mineração do Canadá estão envolvidas nestes estudos, como por exemplo, a lron Ore 

Company e Syncrudc Ltda.Tcndências sobre a aplicação da simulação nas minerações canadenses vêm sendo dis

cutidas sob os seguintes aspectos como uso da simulação através da colcta de dados cm tempo real de uma mina c 

animações em 3-D para visualização dos corpos de minério. 

Europa: 

Os engenheiros europeus; desde os anos 50, criaram os primeiros simuladores para mineração. A primeira SI

mulação de mina foi feita por vários pesq uisadores nos anos 50 cm uma mina no norte da Suécia, praticamen

te à mão. 

Wilke apud Panagiotou ( 199X) desenvolveu um modelo de simulação para transporte de trens cm uma mina 

subterrânea de carvão na Alemanha. Rcdiing upud Panagiotou ( 199X) desenvolveu na Alemanha o SIGUT para 

uma mina subterrânea de carvão através de dados de natureza cstocústica. 

Wilke apud Panagiotou( 199X) descreveu um trabalho relacionando o sistema de despacho para transpor

te de trem c uma melhor eficiência de produção. Panagiotou apta/ Panagiotou ( 199X) utili za m lavra por tiras c 

operam com equipamentos como correias transportadoras. Panagiotou apud Panagiotou ( 199X) desenvolveu o SI

MKAR para uma mina ao norte da Grécia c, cm 19R3, o SIMPTOL para avaliação de produção dos equipamen

tos. 

Além destes trabalhos se incluem os de Lazic c Pavlovic upud Panagiotou ( 199X) da Universidade de Belgra

do (Iugoslávia) e também o trabalho de Mevorach apud Panagiotou ( 199X) que desenvolveram simuladores para 

operações de equipamentos como correias transportadoras, rctomadciras c "buckct whcl ls". 

Agioutantis apud Panagiotou ( 199X) desenvolveu um simulador capaz de avaliar o rendimento dos equipa

mentos como caminhões, escavadciras c correias transportadoras para uma mina na Grécia. 

Vagenas e Forsman ( 1992) desenvolveram o s imulador denominado META FORA que é um modelo de simu

lação usado para determinação c avaliação das estratégias das operações de carregamento/transporte de uma mina 

específica. O METÁFORA foi utili zado na Boudcn Mineral\ Aitik (mina de cobre no norte da Suécia). 

Panagiotou apud Panagiotou ( 199X) desenvolveu um programa computacional denominado STRAPAC 2 que 

auxilia as operações de plancjamento, carregamento c transporte da mina. Mcdvcd apud Panagiotou ( 199X) desen

volvera um simulador através do GPSS para estudo do sistema de transporte por caminhôcs na Mina de Zirovsk i 

(Eslovênia).Erdem apud Panagiotou ( 199X) desenvolvera um simulador que aval ia v a o sincronismo c produção 

das drag !ines para uma mina de carvão. 

Na Universidade de Magdelburg, Alemanha, o pesquisador Rittcr apud Panagiotou ( 199X) desenvolveu si

muladores específicos com an imação para a área de Engenharia de Minas. 
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América do Sul: 

A América do Sul possui vários países com vocação mineira mas somente o Chile, Brasil c Peru são os 
que mais se destacam Como exemplo de aplicação de simulação na América do Sul temos a Mineração Escondi
da no Chile c a Companhia Vale do Rio Doec CVRD no Brasil. 

Lautaro ( 1991) descreveu a evolução do sistema de despacho da mina de Chuquicamata no Chile. O pro
grama foi cserito na linguagem FORTRAN c o sistema gráfico foi desenvolvido no C++. Espinoza apud Kni
ghts c Bonatcs ( 1999) desenvolveu vários projctos de simulação na Mina de El Tcnientc- CODELCO (Chile). 

O modelo estima a eapacidadc de produção c o melhor sistema de transporte a ser utilizado na mina. 
Bustamatc, Giaeaman c Barra apud Knights c Bonatcs ( 1999) desenvolveram um modelo de simulação 

para Mina de El Tcnicntc- CODELCO (Chile) usando o GPSS/H e o animador PROOF. Vargas apud Knights 

c Bonatcs ( 1999) desenvolveu um modelo de simulação para analisar as pilhas de blendagem na Mina de Comas 
de Níquel - Venezuela. Knights c Munoz apud Knights e Bonatcs ( 1999) utilizaram o modelo de linguagem 
SLAM II para o transporte de uma mina subtcrrünca através de um sistema linear. 

Qucsada apud Knights e Bonates ( 1999) utilizou os simuladores ARENA c o SIMAN para avaliação de pro
dutividade de uma mina subterrünea. A mina avaliada foi a de El Tcnicntc (Chile) que operava através de trens 
que escoavam a produção do subsolo até a superfície. 

Austrália: 

A Austrália possui uma grande diversidade de recursos minerais produzido cm larga escala. Basu c Baafi 
( 1999) descreveram simulações de eventos discretos nas minerações australianas. O ARENA c o TALPAC são pro
gramas de simulação muito utilizado nas minerações australianas. 

Brown c Joncs apud Basu c Baafl ( 1999) aplicaram o modelo de simulação SIMAN/CINEMA para avaliar 
a qualidade do minério das minas de Newman c Northparkcs do grupo BHP. Gray apud Basu c Baafi ( 1999) fez 
a aplicação de um modelo de simulação para avaliação do transporte por trens na mina subterrânea de flúor do 
grupo Mr RodHoarc da cidade de Pcrth; Austrália. 

Brakc c Chattcrjc apud Basu c Baafi ( 1999) utilizaram o SIMULA para avaliação do sistema de despacho de 
caminhões de grande escala de produção. Basu e Sappington apud Basu c Baafi ( 1999) utilizaram o GPSS/PROOF 
para avaliação de transporte de trem numa mina subterrânea combinando modelos de simulação acadêmica com a 
realidade da mina. Ataccpour c Baafl apud Basu c Baati ( 1999) utilizaram o ARENA para controle de despacho 
de uma mina australiana. Raschc c Sturgul ( 1991) fizeram um modelo de simulação para a mina de Iron Knob. 
Além da mineração. a simulação vem sendo empregada na Austrália nas indústrias manufaturciras. aeronáutica, 
automotiva c aeroportos c portos. 

África: 

Segundo Turner ( 1999). a simulação na indústria mineral africana vem crescendo no continente. A mineração 
cm larga escala vem transformando a economia tradicionalmente agrícola de diversos países africanos. 

A Ccntroccn Projctos ( PTY) é uma empresa sul africana que provém um sistema de simulação de plancjamcn
to c transporte de lavra. 

O modclamcnto c o ambiente de simulação proporcionam um sistema operacional denominado DISPATCH. 
Simulação da mina Kimhcrly foi feita inicialmente para o tratamento de minérios e mais tarde o modelo passou 
para toda mina. O modelo usado foi o Gcnsyn G2. Porém, pouco se conhece sobre os simuladores desenvolvidos 
na época em que a questão racial imperava no pais. 

Ásia: 

A Ásia é uma região de vários depósitos minerais especialmente na Sibéria, Cazaquistão e China.A Rússia de
tém 30°/o da produção de carvão do mundo. Segundo Konyukh et ai ( 1999), nos anos 60, cientistas do Instituto 
Giproruda criaram o NIIKMA, lPCON, NIGRl c o lGDSORAN. A Rússia nos anos 40 e 60 sempre utilizou si
muladores bem precários c de difícil programação. 

Nos anos XO. a simulação computacional passou a ser usada principalmente em minas subterrâneas. Os princi
pais sothvarcs são o KUZGTU, lGDSORAN, NIINKA c o IPCON e todos utilizam o método de Monte Cario 
e métodos estatísticos. O lGDSORAN tem melhores resultados cm minerações subterrâneas. 

Desde 1996, vem se utilizando na Rússia o ARENA c o DICOMAT que foram empregados no país através 
de seminários sendo J .Sturgul o principal palcstrante. O Uzbequistão c o Cazaquistão, ex - republicas da antiga 
União Soviética tem grandes depósitos minerais na Ásia Central. 
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A simulação no Uzbequistão se iniciou em 19R5 e o modelo somente fazia contagem de blocos da cava da 

mina. Depois vieram outros modelos que dimensionavam equipamentos, plancjamcnto de mina c rotas de trans

porte utilizando algoritmos dinâmicos. No Cazaquistão, o primeiro simulador foi desenvolvido pela KNTU (Ca
zaquistão Nacional Tecnologia Universidade). O modelo fazia a reorganização c otimização de processos. di

mensionamento de frotas, sistema de despacho e planejamento de mina. 

A utilização da simulação na China é muito remota e pouco se conhece dos modelos por eles desenvolvidos , 
devido ao isolamento do pais do t:esto do mundo. Em 1974 ocorreu a primeira publicação de simulação na qual 

o modelo proposto tàzia o dimensionamento de carregamento c transporte. Em 1997, a China passou a utilizar 
simuladores como ARENA, GPSS/H e SlMAN. 

4. ESTUDOS ACADÊMICOS: 

Maran e Topuz ( 19RR) fizeram um trabalho, em que usaram a linguagem de simulação conhecida como Q
GERT (Queuc- General Evaluation and Rcview Techniquc) , para simular sistemas de carga c transporte cm mi

nas a céu aberto . As linguagens de programação inicialmente utilizadas são o FORTRAN e o PASCAL. Os au
tores Malloy c Levasseur ( 1999) descreveram o uso do objcto-oricntado para construção de software c o seu im

pacto na simulação. 

O objeto- orientado é uma técnica desenvolvida pela engenharia de software que vem transformando a ciên

cia computacional. Mutmansky e Mwasing ( 19RR) fi zeram a análise do sistema de simulação SIMAN no aspec

to geral c para minerações . Sturgul ( 1992) descreveu estudos de simulação usando distribuições estatística do 
tempo de ciclo dos caminhões e escavadciras. 

O simples ciclo de um determinado equipamento é um estudo teórico de simulação considerável. Munirathi

man c Yinguing ( 1994) fizeram uma revisão computacional baseada em cstrntégias de despacho dos caminhões 
para operações mineiras. Kolonja apud Munirathiman c Yinguing ( 1994) construiu um modelo de simulação de 

eanegamento/transportc usando o SIMAN (simulação de análise) avaliando o sistema de despacho. 

Clcment e Vagenas ( 1994) descreveram o uso de Algoritmos Genéricos para problemas Mineiros . A experi
mentação do AG se baseia na solução de cálculo do teor estimado de minério. 

Um exemplo de aplicação de simulação na planta de beneficiamento ocorreu na análise do desempenho da 

usina de concentração de minérios de ferro da Samarco Mineração S.A., baseada na simulação das operações. A 
abordagem adotada se restringe à eficiência operacional dos equipamentos c etapas do processo produtivo c para 

a modelagem das operações da planta foi aplicado o software ARENA da Rockwell Software, que é um sistema 

de simulação a eventos discretos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A simulação computacional é uma grande ferramenta para o plancjamcnto dos engenheiros de minas. pois 
se pode ter respostas a muitas questões e ainda é o que melhor representa o sistema real da mineração. 

O uso de animação na simulação tem um aspecto positivo para o modelo, porém o desen volvimento de si

muladores está restrito a universidades c grandes empresas. Nos anos 50, a simulação tinha um caráter ma

temático, mas atualmcntc os simuladores têm um carátcr computacional devido ao maior acesso a várias lingua
gens de programação. 

Atualmente a África do Sul vem crescendo muito com o uso de simulação para minas subtcrrúneas (diaman
tes) e isto tem contribuído muito para a publicação de artigos cm todo mundo. 

O estudo de simulação na China vem aumentando gradativamentc, porém falta de investimento de capital 

do governo chinês e também um maior investimento de capital externo c isso só scrú possível com abertu
ra do país para o mercado cxterno.Os simuladores desenvolvidos pelos países asiáticos citados são precários, 

de difícil entendimento e com pouquíssimos recursos de animação. 
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