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Neste trabalho estudaram-se as características de lixiviaçã· 

de calcopirita e de concentrados de flotação de cobre com agentes qu. 

lantes. Os agentes quelantes testados foram EDTA (ácido etilenodiami 

notetraacético) e EDA (etilendiamina), sendo a calcopirita e o conce 

trado de cobre provenientes de Camaquã, Rio Grande do Sul. 

Os resultados indicaram que a reação de lixiviação é depen 

dente do pH do meio, do tipo e concentração do agente quelante, date 

peratura de lixiviação, e do pré-tratamento térmico do mineral. O ED. 

mostrou uma eficiéncia maior do que o EDTA como agente lixiviante, o 

tendo-se altos níveis de extração de cobre sem dissolução do ferro. 

Os resultados obtidos são discutidos em termos da teoria de complexa 

ção por agentes quelantes. 
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Leaching of copper concentrates with chelating agents. 

ABSTRACT 

The leaching characteristics of chalcopyrite and ｣ｯｰｰ･ｾ＠ ｦｬｾ＠

tation concentrates with chelating agents have been studied in this 

work. The chelating agents tested were ethylenediaminetetraacetic 

acid (EDTA) and ethylenediamine (EDA). The chalcopyrite and copper 

concentrates carne from Camaquã, Rio Grande do Sul, Brazil, 

The leaching reaction was found to be ｢｡ｳｩ｣ ｾ ｬｬｹ＠ dependent 

on the pH of the medium, the type and concentration o f chelating ｡ｧ･ｮｾ＠

the leaching temperature, and the heat pre-treatment of the mineral. 

EDA showed a better eficiency than EDTA as a leaching reagent, higher 

copper extraction levels being obtaj .ed without iron dissolution. The 

results obtained were discussed in terms of the theory of cornplex by 

chelating agents. 

261 



INTRODUÇÃO. 

o processo de extração convencional de cobre a partir de 

concentrados de flotação é baseado na fusão seletiva ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､｡ｭ･ｾ＠

te a 1200°c em fornos reverbero. O grande inconveniente deste pro

cesso pirometalúrgico é que parte do ânion sulfeto é oxidado e el! 

minado à atmosfera sob a forma de so2 , constituindo um sério pro -

blema de contaminação ambiental. Este fato tem levado a considerar 

a viabilidade de processos de extração hidrometalúrgicos do cobre 

a partir de concentrados de flotação (l). Entretanto, um fator em 

discussão é a viabilidade econômico-energética destes processos (2) 

(3) • 

A maior parte dos processos hidrometalúrgicos até hoje es

tudados diferenciam-se no tipo de agente lixiviante utilizado (4-7). 

Nestes reagentes incluem-se soluções aquosas de ácido sulfÚrico 

sais de amônia, cloretos e sulfatos metálicos (Cu, Fe) , dicromato 

de sódio e bacterias oxidantes. Entretanto, estes reagentes ｡ｰｲ･ｳ･ｾ＠

tam vários incovenientes de ordem prática. Por exemplo, os sais 

férricos e os dicromatos são altamente corrosivos e poluentes, os 

sais de amônia têm altos níveis de volatilização, e a lixiviação 

bacteriana requer um rigoroso controle de temperatura e tempos de 

reação muito longos. Um problema adicional no uso de alguns destes 

reagentes é a falta de seletividade na dissolução do cobre o que 

faz aumentar os custos operacionais decorrentes das etapas de purf 

ficação da solução. 

Atualmente, a maioria dos processos industriais testados 

nao têm tido êxito técnico nem econômico, existindo portanto uma 

necessidade de pesquisar novos reagentes de liYiviação. 

A preferência no uso de reagentes qc.,elantes como agentes 

de lixiviação é devido a suas características de alta seletividade 

nas reações químicas e baixos índices de corrosão. Um exemplo prá

tico é a lixiviação de ouro com cianetos (8). Estes fornBmprodutos 
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de reação solúveis conhecidos pelos nomes de quelatos ou complexos. 

Embora o potencial dos agentes quelantes seja grande, não existem 

muitos estudos sistemáticos neste tópico. Os estudos fundamentais 

já existentes são relativamente novos, encontrando-se em etapa de 

experimentação, como por exemplo, lixiviação de óxidos de cobre com 

ácidos policarboxílicos (9) e minérios de zinco com quelantes do ti 

po aminas (10). 

Para descrever-se de urna forma geral a lixiviação de ｣ｯｮ｣･ｾ＠

trados de cobre pelos agentes quelantes, utiliza-se o seguinte: 

cu +f { l'e ++ + s + . . . . j +L* 

+ # + Cu (OH) + Cu (OH) 
2

+Fe(OH) +Fe(OH) 
2 

+ .... 

* agente quelan 
te -

ＭＭＭＭＭＭＭＭｾｌｾｩｸｾｩＭｶ Ｗ ｩ｟｡｟ｾ｡ｾｯＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ＠

o objetivo fundamental do presente trabalho é a análise da 

lixiviação de concentrados de cobre por agentes quelantes do tipo 

policarboxílico ou aminas. O estudo apresenta resultados de lixívia 

ção de concentrados de cobre e calcopirita pura proveniente de Cama 

quã-RS utilizando-se EDTA e EDA corJ agentes lixiviantes. Analisam

-se sistematicamente diversos parâmetros no grau de dissolução, a 

saber: pH, temperatura e tempo de reação, tratamento térmico, tipo 

e concentração de agente quelante. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiais ｾ＠ reagentes. O concentrado de cobre utilizado no 

presente trabalho corresponde a urna amostra t!pica do produto da flo 

tação do minério proveniente de Camaquâ, RS. Este concentrado foi 
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quarteado e moido até uma granulometria entre 35 e 200 malhas. As 

determinações analíticas do concentrado por diversas técnicas (vo

lumetria, espectrofotometria, etc.) indicaram 25% ｾ＠ 2% do Cu e 19% 

ｾ＠ 3% de Fe. A análise mineralógica da amostra indicou que o sulfe

to de cobre predominante correspqndia à calcopirita. 

A amostra de calcopirita pura também era proveniente de 

Camaquã e a granulometria utilizada correspondeu a 95% - 60 malhas. 

Em alguns experimentos utilizou-se amostras tostadas de calcopiri

ta em um forno de mufla a uma temperatura de 500°C durante 6 horas. 

A amostra foi homogeneizada periodicamente para assegurar um grau 

de reação uniforme. Esta amostra tostada registrou 51.1% Cu compa

rado com 34.0 % Cu na amostra original. 

Os reagentes químicos utilizados nos testes de lixiviação 

foram de alta pureza, p.a. e da marca comercial Merck (ácido ･ｴｩｬｾ＠

nodiaminotetracetico, EDTA) e da Carlo Erba (etilenodiamina, EDA). 

Outros reagentes empregados (reguladores de pH) foram também de ｰｾ＠

reza analítica. 

Procedimentos experimentais. Os experimentos de lixiviação 

foram realizados por agitação utilizando-se um sistema que se mos

tra esquematizado na figura 1. O sistema consiste basicamente em 

um reator de 4 bocas com capacidade de 2 litros, montado em ｵｭ｡ｾ＠

ta aquecedora que mantém a temperatura constante através de um re

gulador de voltagem. A agitação foi mantida em 700 rpm, e com o ｯｾ＠

jetivo de evitar-se perdas por evaporação utilizou-se um condensa

dor de refluxo. 

Os controles, de um modo geral, funcionaram com uma impre

cisão de ｾ＠ 5% para agitação mecânica e de ｾ＠ 2°C para temperatura. 

o pH da solução foi regulado pela adição de HCl e de NaOH, utili -

zando um medidor de pH de escala digital tAlem-Mar), Os distintos 

experimentos de lixiviação foram realizados us a ndo-se amostras de 

10 gramas de concentrado e 500 ml de soluçã0 lixiviante de concen

tração variável. As amostras para análise q uímica foram retiradas 

em intervalos de tempo pré-estabelecidos, apôs o qual a solução foi 
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filtrada ou centrifugada. 

As análises químicas foram efetuadas utilizando-se técnicas 

de espectrofotometrid simples e de absorção atômica. O ･ｳｰ･｣ｴｲｯｦｯｴｾ＠

metro de absorção atômi c a utilizado foi o modelo 403 da ｐ･ｲｫｩｮＭｾ＠

com lâmapada multi-elemento (cátodo oco) para Al, Ca, Cu, Fe, ｍｾ＠ ｓｾ＠

Zn (também da Perkin-Elmer). Na determinação de Cu e Fe, as amos

tras são diluídas em HCl O,lN, o comprimento de onda foi 325 nm pa

ra o Cu e 248 nm para o Fe, na região ultra-violeta. A combustão foi 

realizada com uma mistura de ar e acetileno. O erro padrão do méto

do variou com a concentração do Cobre na solução lixiviada e foi da 

ordem de :: 2%. A principal fonte de erro provém da diluição da amos 

tra até o intervalo ótimo do aparelho. 

O método analítico espectrofotométrico utilizado baseia- se 

na determinação do complexo colorido Cu-EDA, para o qual foi cons

truída uma curva de calibra ção com concentrações conhe cidas de co

bre na presença de um excesso de EDA. A absorbância do complexo foi 

medida a 546 mm utilizando- se um espectrofotômetro Coleman Juniorii 

e cubetas redondas de 10 X 75 mm. 

Os distintos resultados obtidos sao expressos em função da 

percentagem de dissolução de cobre ou ferro, em Ye lação ao conteúdo 

destes elementos nas amostras a serem lixiviadas . 

RESULTADOS. 

Lixiviação de concentrado de ｾ｢ｲ･＠ ｓＹｾ＠ ｾﾷ＠ A figura 2 ｭｯｾ＠

tra o efeito do pH na extração do c obre e do ferro nas lixiviações 

com EDTA 0,02 moles.l-1 , nas temperaturas de 25°C e 90°C, num tempo 

de reação de 3 horas. Observa-se que a pH baixos (2 a 3) a extração 

de Cobre é significativa e para valore s acima de pH 3 a extração g 

menor, ocorrendo o mesmo para o Ferro. 

A figura 3 mostra a cinética de lixiviação do concentrado 

de Cobre com EDTA a pH 2,5 a 90°C. Observa-se que existe uma rápida 
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dissolução inicial (1 hora), que praticamente independe da concen -

tração do EDTA. Após urna hora de reação a lixiviação segue urna ｣ｩｮｾ＠

tica de velocidade menor, a qual, também independe da concentração 

de EDTA. 

Lixiviação ｾ＠ concentrado de ｣ｯ｢ｲｾ＠ ｾ＠ ｾｾﾷ＠ A figura 4 mos

tra curvas comparativas da influência do tipo e concentração do ｾ＠

te lixiviante na extração do cobre sob condições similares de ｴｲ｡｢ｾ＠

lho. Observa-se que nas lixiviações com EDTA, a extração do cobre é 
- ｾ＠ -1 crescente com o aumento da concentraçao, ate 0,05 rnoles.l , sendo 

que, para valores superiores, a extração é constante, ocorrendo o 

mesmo na extração do ferro, nas mesmas condições de trabalho. o. va

lor máximo de extração de cobre do concentrado, utilizando EDTA co•· 

mo agente lixiviante, é de 38% e 13% de ferro. O branco (sem EDTA) 

alcançou 25 % de extração de Cobre e 2% de ferro nas mesmas ｾ･ｳ＠

experimentais (pH 2,5). 

Entretanto, utilizando-se EDA corno agente lixiviante, nao 

ocorreu qualquer extração de ferro. A extração do cobre aumenta ｡｢ｾ＠
- ｾ＠ -1 tarnente com o aurnent? da concentraçao do EDA ate 0,15 moles.! , ｯｾ＠

de obteve-se dissolução quase que total do cobre . . Na ausência de 

EDA, os brancos obtidos nestas condições, foram 8.6% para o cobre e 

0% para o ferro. 

O efeito do pH (vide Tabela I) mostra que a dissolução do 

concentrado de cobre por este agente quelante é maior em valores á-
' cidos e ｡ｬ｣ｾｬｩｮｯｳ＠ deste pH. 

A figura 5 mostra o comportamento cinético da lixiviação do 

concentrado com EDA em várias concentrações a 80°c e pH 3,7. Obser

va-se que na primeira hora a ｣ｾｮ｣･ｮｴｲ｡￣ｯ＠ de cobre lixiviado é pra

ticamente similar e independente da concentração do EDA. Por outro 

lado, a velocidade de extração neste intervalo de tempo é muito 

maior do que aquela obtida a tempos superiores. A diferença entreoo 

dois tipos de comportamento cinético será discutida logo adiante em 

termos de possíveis mecanismos de complexaç ão em solução, ｣ｯｭｰｬ･ｸ｡ｾ＠
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ção interfacial e fenômeno de difusão ou reação química. 

Tabela I. Efeito ､ｯｾ＠ na lixiviação de concentrado de co

bre com 0.08M EDA a 80°C. --- --- ----- --- - ----

pHi pHf % extração 

2.0 3.7 80,0 

2.5 3.9 23,5* * Temp. 25°C 

6.5 5.0 28,9 

12.0 9.4 56,0 

Lixiviação ｾ＠ calcopirita pura ｾ＠ EDA. A figura 6 mostra o 

efeito positivo do aumento da temperatura de reação sobre a ､ｩｳｳｯｬｾ＠

ção do cobre na presença de O.lM EDA. A máxima extração obtida nes

tas condições experimentais foi da ordem de 30% Cu a 80°C. 

Com o objetivo de aumentar os níveis de extração de cobre , 

a calcopirita foi submetida a um tratamento térmico segundo descri

ção na parte experimental. Experimentos de lixiviação de calcopiri

ta tostada foram realizados a 80°C utilizando-se Bg de amostra. A 

figura 7 mostra valores comparativos da cinética de lixiviação para 

amostras tostadas e sem tostar. Os resultados indicaram que a ｴｯｳｴｾ＠

ção da amostra resultou em valores de extração maior, os quais au

mentaram com a concentração de agente quelante atingindo-se extra -

ção completa para 0.4 M EDA. Esta concentração foi a miníma requer! 

da para alcançar 100% de extração de cobre da calcopirita tostada. 

DISCUSSÃO. 

Os resultados de extração de cobre a partir de concentrados 

de cobre mostraram que a dissolução depende de numerosos ｦ｡ｴｯｲ･ｳＬｾ＠

tre os quais destacam-se o pH do meio, o tipo e concentração de ｡ｧｾ＠

te quelante e a temperatura de reação. No caso da calcopirita, o 
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tratamento térmico permitiu uma extração total de cobre em um meio 

alcalino. 

Lixiviação com EDTA. Os resultados obtidos na lixiviação do 

concentrado pelo EDTA em função do pH e duas temperaturas indicaram 

que a máxima dissolução do cobre e ferro atingida ocorreu a valores 

de pH baixos, entre 2 e 3 a 90°C . Cálculos da eficiência lixiviante 

do EDTA foram feitos a 90°C e pH 2.6 a partir dos dados da extração 

de cobre mostrados na figura 2 na presença (0.02 M EDTA) e ausência 

do agente quelante. Para um tempo de lixiviação de 3 horas, a ･ｸｴｲｾ＠

ção de cobre pelo EDTA foi de 12 . 5 % (considerando a formação de um 

complexo 1:1) sendo que este valor sobe até 38.7% para 48 horas. 

Quanto a extração de ferro, o EDTA consumido na cornplexação foi de 

22,4% em 3 horas e 35,4% em 48 horas. Portanto, o EDTA "livre", sem 

ter complexado ao cobre ou ao ferro, é aproximadamente 65 % em 3 ho

ras de reação, e 26 % em 48 horas. A lixiviação a 25°C diferiu em 

relação a concentração de EDTA (."livre"). Comparativamente com a 1_! 

xiviação a 90°C, a quantidade de EDTA sem reag ir foi de 94,5 % em 3 

horas e pH 2,6. 

Quanto à seletividade da lixiviação coro o EDTA, encontrou -

-se, de modo geral, que este agente que lante dissolve em maior pro

porção o ferro. Por exemplo, a dissolução pelo EDTA do cobre a 25°C 

foi nula em 3 horas e pH 2,6. Neste ponto é intere ssante destacar 

as distintas afinidades do EDTA pelo Fe ou Cu. Os valores dos log 

das constantes de estabilidade dos complexos são Log KFeL- = 25,1 e 

Log KCuL = 18,8. Esta diferença explicaria os resultados obtido s a 

este valor de pH. 

O grau de complexação do EDTA com estes íons pode ser ､･ｴ･ｾ＠

minado em função do pH com base nos valores de a reportados na lite 
+2 +3 . - . -

ratura para Cu e Fe . ｄ･ｦｾｮ･Ｍｳ･＠ a corno a razao ･ｸｾｳｴ･ｮｴ･＠ entre a 

sorna das concentrações de todas as espécies que o cátion apresenta 

em solução com a concentração da espécie Mtn. A tabela II rnostraos 
+2 +3 . valores de l o g a para o Cu e o Fe nos ｳｾｳｴ･ｭ｡ｳ＠ -EDTA e -(OH)-

ern função do pH do meio ( 11 ) . 

268 



Tabela rr. Va lores de l o g 
+2 

ｾ＠ para ｾ＠ ｾ＠
Fe+ 3 nos sistemas 

-EDTA ｾ＠ oH-. 

pH 

3 6 8 10 

log a. (EDTA) 

Fe +3 13 18,9 22,0 26,4 

Cu+ 2 6,8 12,5 15,0 16,8 

log a. (OH) 

Fe+ 3 0,4 5,7 9,7 13,7 

Cu+2 0,2 1,7 

Definindo a constante K como K 
a. Fe(EDTA)n a. Cu(EDTA)n 

a. Fe(OH)m a. Cu(OH)m 

Este valor descreve a complex ação diferencial do agente quelante em 

funç ão do pH ('.·abe la II I) 

Tabela !I.!· Valores de K em função do ｾﾷ＠

pH K 

3 105,8 

6 10-0,11 

8 10-2,5 

10 10-2,4 
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De acordo com estes valores, o ferro seria seletivamente ｣ｯｾ＠

plexado em relação ao cobre a valores de pH menores do que pH 6. Es

ta relação está em concordância com os valores experimentais de lix! 

viação do cobre, a valores de pH acima de 4. Esta afirmação ･ｮｴｲ･ｴ｡ｾ＠

to supõe que a quelação ocorre independentemente da posição do átomo 

de Cu na rede cristalina, superfície, ou solução. 

Lixiviação ｾ＠ EDA. Comparativamente com o EDTA, a lixivia -

ção do concentrado pelo EDA é significativamente maior e quase que 

completa a 80°C e pH 3,7 . O fato mais significativo entretanto é que 

esta alta extração de cobre foi seletiva com respeito ao ferro. Do 

mesmo modo, a lixiviação com EDA a pH 9,4, foi marcadamente superior 

a com EDTA, alcançando valores de extração da ordem de 60%. 

A partir dos valores de lixiviação do concentrado com EDA a 

pH 3,7 (80°C), construiu-se a tabela IV que ilustra detalhadamente as 

variações das distintas concentrações das espécies participantes na 

reação de dissolução do cobre. Nestas tabela foram incluídos também 

os valores percentuais da extração de cobre, a concentraç ão ｭｯｬ｡ｲ､･ｾ＠

te cobre lixiviado, a concentração molar do cobre complexado (após 

descontado o branco), a razão entre a concentração molar de ｣ｯ｢ｲ･ｾ＠

plexado e a concentração inicial molar de EDA, a concentração molar 

de EDA, sem complexar o cobre, denominada EDA "livre", e finalmente 

a concentração molar do ferro lixiviado. 

Tabela DI- Lixiviação de concentrados de c obre com EDA a 80°C. -- -- ----- --- --- -

EDA %Ext. cu Lix cu corrp cu corrp EDA Fe lix 
pH mol/1 cu mol/1 mol/1 EDA l livre mol/1 

mol/ 1 mol/ 1 

3,5 0,02 29',5 0,02335 0,01667 0,8335 0,0033 o 
3,7 0,05 70 0,056 0,04912 0,9824 0,00088 o 
3,7 0,08 80 0,064 0,05712 O, 7140 0,0228 o 
3,7 0,15 90 0,072 0,06512 0,4341 0,0849 o 
3,7 0,20 90 0,072 0,06512 0,3526 0,1350 o 

270 

J 



Observa-se nesta tabela que -para concentrações baixas de 

EDA, 0,02 e 0,05 rnoles.t-1 , a concentração de cobre lixiviado por 

cornplexação é praticamente a mesma da inicial de EDA, ｯｲｩｧｩｮ｡ｮ､ｯｶｾ＠

lares das razões Cu/EDA aproximadamente iguais ao da formação de 

um complexo 1:1. As concentrações do EDA livre sob estas condições 

experimentais são praticamente desprezíveis. A concentrações maio

res do EDA, a extração do cobre devido a esta lixiviação ｣ｯｭｰｬ･ｸ｡ｾ＠

te aumenta até alcançar valores de 90% (concentrações molares aci

ma de 0,15 ｲｮｯｬ･ｳＮｾＭｬｬＮ＠ Um fator notável é a seletividade da lixi -

viação de cobre em relação ao ferro, o qual mantém-se em concentra 

çoes desprezíveis, constantes e independentes da concentração do 

EDA. Corno urna forma de ilustrar melhor a relação existente entre 

as distintas concentrações de cob"-·e e EDA da tabela V, a figura 8 

mostra, plotadas, as relações entre % de extração e EDA livre em 

função das distintas concentrações do EDA inicial. Junto a estes 

valores, inclue-se a curva teórica de extração de cobre pelo EDA , 

supondo urna reação completa até a formação de um complexo 1:1 em 

solução. 

A figura mostra que os dados experirnentaib de lixiviação 

obdecem. a relação teórica para concentrações de EDA menores do que 
-1 

0,05 rnoles.t . A partir desta concentração a correlação com a CUE 

va teórica perde-se e o EDA não consegue cornplexar (lixiviar) todo 

o cobre disponível no concentrado. Neste ponto então, começa a ser 

significativa a concentração de EDA livre. Sob estas condições ex

perimentais, a lixiviação alcança valores de 90% de extração a con 
-1 -

centrações superiores a 0,15 rnoles.t . Teoricamente, considerando 

a formação de um complexo 1:1 entre o cobre e a etilenodiarnina, a 

lixiviação deveria ter sido completa com 0,08 rnoles.t-1 do agente 

quelante. Entretanto, o valor atingido foi 80%. A diferença deve -

-se, obviamente a razões cinéticas. 

A figura 9 mostra valores de extração de cobre em função da 

concentração do agente lixiviante EDA a distintos tempos de reação. 

Para efeito de comparação, inclui-se tarnbêrn a curva teórica de ex

tração citada anteriormente. A observação geral mais importante é 
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que para tempos menores do que 48 horas a reação experimental nao 

obedece a relação teórica. A lixiviação pode ser então considerada 

como uma reação lenta. 

Os resultados de lixiviação da calcopirita pura indicaram 

que a dissolução do cobre aumentou com a temperatura e com o tempo 

de reação. Entretanto, estes valores foram muito menores do que 

aqueles obtidos com as amostras tostadas. Este último fato deve-se 

ao aumento na solubilidade da calcopirita devido à formação de ｣ｯｾ＠

postos mais solúveis do que os sulfetos tais .como óxidos e sulf&os 

quando, anterior à reação, a amostra era tratada termicamente a 

500°C ( 1 ) . A dissolução da calcopirita segundo a reação CuFeS2 
+ EDA • CuEDA + FeS 2 foi calculada teoricamente e comparada 

com os valores experimentais obtidos, utilizando 8 gramas de sóli

do. Os resultados foram similares aos obtidos com o concentrado de 

cobre, existindo uma boa correlação entre os valores teóricos e os 

experimentais, até uma certa concentração. Para concentrações mai2 

res de EDA, os valores experimentais desviam-se da curva teórica 

provavelmente devido a fatores cinéticos e de adsorção na interfa

ce calcopirita/solução. 

CONCLUSÕES. 

ll A magnitude de lixiviação do concentrado de cobre pelos agentes 

quelantes estudados é função da natureza e concentração destes, 

do pH e da temperatura de reação. 

21 Comparativamente com o EDTA, o EDA é um agente lixiviante de 

maior eficiência e seletividade pelo cobre tanto a valores ãci

dos quanto alcalinos de pH. 

3l A tostação dos sulfetos de cobre resulta em niveis maiores de 

extração do metal e em taxas de dissolução mais rápidas. 

41 A reação mais provâvel de lixiviação do concentrado de cobre e 

da calcopirita pura pelo agente quelante etilenodiamina CEDA) ｾ＠

CuFeS 2 + EDA ... CuEDA + Fe s2 • 

-, ('. Ｍ ｾ＠ ' ｾ＠ •i 
f ' / ( :·1 1.-, . ｾ＠
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