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CIN(TICA Qf rLOTAÇAO ~~ CARVAO PRE-LAVAOO 

00 h_AVAOOR OE CA~~ • .!_USA'lAO, SC 

Paulo Yukimitsu Shimabukuro (l) 

Tharcisio Oamy de Souza Santos (2} 

R E S U M O 

Partindo de amostra de carvão pré-lavado , contendo 32 ~ cin
zas, formada na entrada do Lavador oe Capivarí, foram feitos ensá 
ios de flotação para medir a variação do teor de cinza em concen: 
trados sucessivos, em intervalos crescentes de tempo, e a recupe
ração de matéria carbonosa; foram empregados colamil e silicato 
de sódio como depressores em proporções variáveis , e óleo diesel 
como ativador e MIBC como espumante. Foi ut i lizada célula oe labo 
ratório, Ota Iron works , Japão. Os ensáios mostraram que os teO: 
res de cinza são menores nos tempos curtos iniciais da flotação ; 
que os resultados das amostras moidas a -0,420 nm sao sempre me
lhores que os das amostras -0,210 e -0,105 nm; oue a deslamagem a 
carreta perdas elevadas de matéria carbonosa; e que colamil é me~ 
lhor depressor que silicato ce sódio. Os mel~res rescltados para 
20 s de notação roram 16 ,77 % cinzas e 36,71\ de recuperação, pa 
ra A76 g/t de colamil, além de 16A g/t de óleo diesel e 237 g/ t
de MIBC. 

A 8 S T R A C T 

Starting wit~ a representative sample of the "pre-washeó coa?' 
from Santa Catarina, with 32 % ash, flotation tests were run to 
study the ash contents ln successive concentrates taken at increa
sing time intervels , and the corresponding recov'er les. Ash conten
ts are low at initial short flotation times, but increase later, 
when reco~ries improve. lnfluence of inltial grain size was deter 
mined with two dep;essing agents. ~st results with flotation ti.rne 
of 20 sec were 16,77' ash with 36, 71' recovery, with a -48 mesh 
feed, wi th A76 g/t colamll (corn starch product), 164 g/t diesel 
oil and 237 g/t ~IBC. Finer feeds ( - 100 and- 140 mesh) gave poo
rer resul ts; previous de-sliming gave low recoverie~. 
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(2) Professor catedrát ico (aposentado) Escola Politecnica da Universidade de São 
Paulo; consultor, Divisão oe Tratamento de Minérios, Instituto oe Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de Sao Paulo SA. 
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1. - INTROOUÇAO 

Este trabalho descreve parte dos .estudos experimentais, realiz! 

dos na Oivis~o de Trataaento de Minérios do IPT, visando o beneficl! 

manto do chamado "carvlo pré-lavado", do Lavad~r de Caplvarí, S.C., 

de modo a obter um aumento da chamada "fraçlo metalúrgica", através 

da diminuiçlo do teor de cinza no concentrado. Isso poderia permitir 

o au•ento do uso do carvlo nacional pelas usinas siderúrgicas a co-

que. 

Nesta contribulçlo, e seguindo a linha de pesquisas recentes de 

numerosos pesquisadores! 1•2 •)• 4 •5 ) procurou-se melhor determinar os 

característicos de variaçlo da composiçlo dos produtos no decurso da 

flotaçlo , os quais visaram principalmente a depresslo da cinza, sem 

cuidar de modo especial da diminuiçlo do teor de enxofre. Procurou

se assim conhecer melhor a cinética do processo, nas condições expe

rimentais adiante definidas. 

2. - AMOSTRAGEM DO CARVAO PRE-LAVAOO 

O carvlo pré-lavado encaminhado pelas diversas empresas carbonf 

feras ao Lavador de Capivar!, é constituído pela rraçlo de densidade 

abaixo 'de 1,80-1,85 g/cm), resultante da separação da fraçlo piríti

ca, o que é feito junto às minas 

O carvão utilizado era de produçlo da Companhia Carbonífera 

Próspera SA , de Tubarlo, SC. Foi coletada utilizando-se no Lavador 

de Capivarí o amestrador automático colocado antes do silo alimenta

dor do processo de beneficiamento. O amostrador recolhe ua incremen

to de cfrca de 50 kg em intervalos de cêrca de 150 s, correspondente 

a um incremento por vaglo descarregado, e realiza três divisões su

cessivas; fornece assim um incremento .de cêrca de 6 kg para análise 

de recepçlo. A parte restante retorna ao circuito de beneficiamento. 
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Uma das partes da última divisão constituiu o incremento para a 

formaçlo da amostra para este traoalho, e foi 3endo progressivamente 

acumulada nun silo. Ao todo, foram amostrados 350 vagões, com valio

sa colaboração prestada pelo pessoal técnico do Lavador de Capivari 

e com acompanhamento de t~cnicos do IPT, resultando n•uma amostra de 

cêrca de 2.100 kg. Essa amostra foi lá homogeneizada e dela retirada 

uma •~ostra de uns 600 kg, a qual foi encerrada em tambores e re•eti 

da em seguida ao IPT. 

J. PREPARAÇAO DA AMOSTRA 

A amostra foi seca até peso constante, tendo apresentado teor 

de umidade de 4, 7 ~. Depois de seca a amostra foi homogeneizada em du

as pilhas alongadas, com retomada da primeira para construçlo da se

gunda, e redistribuição do material das extremidades. A seguir foram 

retiradas várias amostras para estudo, as quais foram acondicionadas 

em sacos plásticos hermeticamente fechados, substituida atmosfe ra em 

cada um por nitrogênio, com o que se procurou evitar a oxidaçlo do 

carvlo e despreendimento de parte das matérias voláteis. 

De uma amostra de 100 kg, formado como descrito, foram separa

das 5 partes, J das quais foram mofdas de modo a passar em peneira 

ABNT de 0,420 mm, totalizando 30 kg. A parte preponderante em peso 

(20kg) foi homogeneizada e dividida em quarteadores Jones, dando 

sub-amostras para os ensáios de material - 0,420 mm. As outras duas 

partes foram moídas de modo a passarem , respectivamente , nas penei

ras de 0,210 e 0,105 mm. Todas as sub-amostras, com essas granulome

trias indicadas, foram divididas em massas de 400 ou de 500 g para 

os ensáios, cada qual encerrada em pequenos envelopes plásticos es

pessos, fechados.com régua metálica aquecida.Foram assim conservada~ 

até o momento de serem abertas para a realização aos ensáios de flo 

taçlo correspondentes. 
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•. CARACTERIZAÇAO TECNOLOGICA 

A caracterizaçAo tecnológica foi.conduzida com o objetivo de c~ 

nhecer as características intrisecas dessa amostra para orientar o 

estudo subsequente de beneficiamento: 

A análise imediata apresentou o seguinte resultado: 0,92 X umi

dade, 2~,13 X mat~rias voláteis, 32,62 X cinzas e 42,25 X carbono 

fixo. 

O estudo petrográfico, efetuado em microscópio polarizante por 

luz refletida, indicou que uma parte da pirita contida se apresenta

va como minúsculas inclus~es, ~s vezes quase imperceptíveis ao mi

croscópio ótico, toznando inviável economicamente sua moagem até to

tal liberaçlo . 

5. PLANEJAMENTO 005 ENSAIOS DE FLOTAÇAO 

Na organizaçlo do programa de ensáios, preferiu-se começar com 

a am~stra mais grosseira, de 0,420 mm, para passar em seguida ~ de-

0,210 mm para, por fim, à de o,105 mm. Os primeiros resultados obti

dos com a fraçlo mais grossa mostraram que se podia obter concentra

dos com teores relativamente baixos de cinza e de enxofre, com recu

peraç~es razoáveis de matéria carbonosa. Em consequência, foram diml 

nuidos os números de ensáios a serem feitos com as frações mais fi

nas. 

A preocupação por economia no processo, principalmente quanto a 

reagent·es, levou a se tentar deixar de. lado o controle do pH, uma 

vez que ensáios preliminares haviam mostrado que com o pH natural 

das polpas s~ podiam, conjuntamente, obter concentrados com baixos 

teores de cinza e elevada recuperaçlo ~e matéria carbonosa. Por ou

tro lado, procurou-se também utilizar reagentes de baixo custo unit! 

rio, tais como silicato de sódio comercial e amido de milho •colamiP 

(produzido industrialmente em larga escala por uma empresa de Slo 

Paulo) como agentes depressores da cinza . Como ativador utilizou-se 

unicamente ó~eo diesel 
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O principal espumante empregado foi o metil-iso-butil-carbinol MIBC; 

poucas vezes foi complementado por óleo de pinho. 

Objetivando elevada produtividade nas células, prestou-se aten

ç~o especial aos aspectos cinéticos, isto é, às massas e composições 

dos concentrados obtidos em tempos curtos e crescentes oe flotaçlo. 

Por isso, na quase totalidade dos enséios foram reti rados J ou 4 

concentrados, em tempos crescentes, analisando-se separadamente as 

suas composições. Dessa forma se pode determinar a composiçlo do co~ 

centrado para uma determinada duraçlo da flotaçlo como ainda se pode 

combinar os resultados de massas e composições, de modo a se ter cur 

vas de variaç~o de composição e de recuperaç!o de matéria carbonosa 

com a duração da operaçlo. 

6. EQUIPAMENTOS E TECNICAS OE ENSAIO 

1.6- Oescriçlo da Célula de flotação Ota Iron Works- lodos os ensé 

los de flotação foram feitos na célula de flotaçlo , modelo de labor! 

tório MS-1700, de fabricação da Ota Iron Works, Japão, de 200 w de 

potência no motor. Essa cédula, bem como duas outras a~lÔgas, mas 

de capa~id~des diferentes . fazem parte do excelente equipamento doa

do ao IPT pelo Governo do Japão, através da Japan International Coo

peration Agency (JICA) . A cuba utilizada é de aço inoxídével revest! 

do por cromo, de 1700 ml de capacidade A parte posterior é parale

lepipédica e aloja o eixo Le rotaçlo ligado ao motor, através de dis 

positivos que permitem ajustar a velocidade de rotação , entre 945 

e JOOO rpm A parte anterior, de forma prismática, te• a parede fron 

t a l voltada para fora, constituindo uma câmara onde se for•• o con

centrado. Este pode ser recolhido sObre um vertedor , c~ auxilio de 

uma espátula larga. As duas câmara s são interligadas par meio de tu

bo de vidro transparente em u, com orificio na parte inferior, fe 

chado por rolha, e destinado à descarga do rejeito. O ar ~ aspirado 

na câmara posterior e a vazao pode ser controlada por ~lo de regis· 

tro; a vazao de ar pode ser meoida com manómetro de coluna d'sgua ll 
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gado a parte da aspiraçlo. 

2.6 - Oesla•age~ parcial - Nos ensáios que foi prevista a deslamage~ 

foi ela realizada introduzindo-se n•um cilindro graduado de 2000ml, 

coa agua deionizada, u• agitador manual; consistia essencialmente em 

fio de cobre, recoberto por plástico, tendo em sua extrem idade imer

sa na polpa uma espiral plana. Introduzido no cilindro, manualmente 

eram executados moviaentos verticais em sentidos alternados, de modo 

a agitar a polpa e abrangendo toda a altura da coluna. A agitação 

era feita durante 1 ainuto, deixando-se em seguida em repouso, para 

decantar , durante 3 minutos, quando a seguir, era introduzido um s! 
fio de vidro, previamente escorvado, deixando-se s1fonar a polpa até 

me tade da altura da coluna inicial. A polpa fina assim slfonada era 

recolhida num bequer; encerrava os sólidos que ainda não haviam de

cantado. A operaçlo é repetida completando-se antes o nível anterior 

Considerou-se "lama" a fraçlo recolhida nessas · sifonagens. 

Constatou-se que a polpa sifonada arrastava parte do material 

$6lido mais grosseiro que flutuava naturalmente {sem que se tivesse 

usado qualquer reagente); esse característico explica os conteúdos 

por vezes efevados de matéria carbonosa determinados na fraçlo " la-

··~ 
3.6 - Secagem e amostragem dos produtos - Todos os concentrados e r~ 

jeitos, bem como lama, foram recolhidos em bandeja de aço inoxidável 

e submetidos, em seguida, à secagem, por radiação direta da lâmpadas 

radiantes de 250 w A secagem exigiu em geral entre 2 e 8 horas E! 

se processo mostrou-se muito eficiente, evitando a flltraçlo e pos

sível superaquecimento do carvão em estufa Depois de secos, os pro

dutos de cada bandeja roram passados em divisores Jones , de •odo a 

se conseguir . no fim, uma amostra de cerca de 20 g para anélise ime 

dia ta 
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4.6 - Reagentes empregados - Com exceção do óleo diesel, do MIBC e 

do óleo de pinho, todos os demais foram utilizados na forma de solu 

çOes aquosas ou de suspen sões, habitualmente na concentração de 

0 , 005 g/m1 . Os três primeiros foram adicionados com conta-gotas, de 

terminando-se previamente a massa média da gota. Os demais reagen

tes foram: colamil (amido gelatinizado de milho), silicato de só~io 

comercial. Aero Oepressant 633, da Ame r ica Cyanamid Co, e amil-xan

tato de potássio, do mesmo fabricante. 

7. OESCRIÇAO DOS ENSAIOS 

A técnica seguida foi a seguinte: o carvão retirado dos sacos 

plásticos era pesado e , numa bacia de aço inoxidável, era intima

mente misturado com agua deionizada para formar uma polpa muito es 

pessa, com auxílio de espátula; a seguir, nesse mesmo estado, era 

feita a adiç§o do depressor, também muito bem misturado com a es

pátula. Essa polpa é em seguida carregada na célula, a Qual receb~ 

ra antes o volume complementar necessário de água deionizada; a a

diç&o é feita lentamente, com o agitador ligado e ar fechado , e a 

justada a velocidade de rotaçlo ao valor desejado. Todas as mudan

ças de velocidade de rotação eram feitas com o motor ligado. A se 

guir era feito o condicionamento do depressor, pelo tempo necessá 

rio, seguindo-se a adiçlo do ativador e seu condicionamento e por 

fim, a do espumante, também condicionada a polpa antes do inicio 

da flotaçlo. 

Nas séries iniciais de ensáios , os tempos adotados para a d~ 

terminação da cinética, foram de 40, 80 e 180 segundos, r espectiv! 

mente para os 1R, 2R e JR concentrados, C1, C2 e C3, precedidos do 

número do ensáio ; posteriormente, passou-se a flotar em 20, 50 e 

130 segundos; em muitas séries finais os tempos foram de 5 , 15 , 50 

e 130 segundos, para os 4 concentrados obtidos. A velocidade inici 

al para o 1R concentrado foi de 1490 rpm, 1670 rpm para o 2Q e 

1860 rpm para o }Q (e 4g Quando existia J . Em Quase toéos os ensá-
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los, para o últl•o concentrado obtido, fez-se adição suplementar de 

espu•ante, igual • •etade da inicial! co• condicionamento por 1 mi

nuto. O rejeito foi sempre designado R, precedido dos algar ismos i~ 

dlcatlvos do número do ensálo. 

Nos ensáios com material deslamado, a flotaçAo foi feita logo ! 

p6s a retirada da la•a, a polpa sendo aaslm carregada na ct!lula em 

seguida • deslamagem. 

8. RESUL TAOOS OBTIDOS 

1.8 - Carvlo - 0,420 ••· estado como moido, 121 sólidos 

l.8.a - Cola•11 ~ depressor - Os es tudos de variação do te

or de cinza e da recuperaçlo de mat~ria carbonosa com o tempo de 

flotaçlo visara• medir e influlncia do depressor, mantidas constan

tes todas as demais variáveis. As proporçees de colam11 variaram 

nestes.ensáios entre 9S e 1S24 g/t . Inicialmente, nos ensáios nDs ·2 

a 8 (Tabela I) os tempos de flotaçlo para os tr!s concentrados fo

ra• de 40, 80 e 180. s; nos seguintes, de 16 a 22, os tempos foram 

encurtados para 20, SO e 180 s, para melhor definição da velocidade 
Tabela I 

inicial. _condições dos enaáios ~!lotação 
carvao CPL- 0 ,420 mm , como moido,l2 \ sólidos 
---r64 g/t oleo dlãsel ! 237 g/t '1ÍSC 

depressor duração da flotação 

colamil silicato C1 C2 C3 C4 de só,io 
q/t 9 t • • • • 

2§ 95 - 40 80 180 -
JE 238 - 40 80 180 -
4 476 - 40 80 180 -
5 476 - 20 60 220 -
6 547 - 20 50 80 150 

7 . 833 - 20 50 170 -
8 1000 - 20 50 130 -

16 95 - 20 50 13') -
17 238 - 20 50 130 . -
18 476 - 20 50 130 -
19 762 - 20 50 130 -
20 1047 - 20 50 130 -
21 1524 - 20 50 13? -
2"2 1047 1200 20 so 130 -
Notas. § 575 g/t óleo diesel 
-- E 246 q/t óleo diesel 
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Os resultados de deter~inaçlo do teor de cinza em cada um dos 

concentrados e reje1to desses ensáios e das recuperaçOes correspo~ 

dentes à matétia ca rbono sa , foram representados nas figs 1 e 2, re 

ferente respectivamente aos ensáios 2 a 8 e 16 a 22. Como muita 

das curvas se entrelaçariam, foram traçadas em cada uma dessas fi-

guras apenas duas dentre essas curvas, es tando entretanto cla ramen 

te representados todos os pontos refer entes aos deMais ens,ios do 

grupó. 

O efeito isolado da duraçlo da flotaçlo sôbre o teor de cinza 

do concentrado e sõbre a recuperaçlo de matéria carbonosa ; para os 

ensáios 16 a 22, foi representado na Fig.3. 

Esses resultados mostraram que o teor de cinza relativamente 

baixo (16,77%) pôde ser obtido com recuperaçlo de )6,711 de maté

ria carbonosa para flotaçlo realizada durante apenas 20 s (ensáio 

nR 18). Mostram também que é pequena a influência da proporçlo do 

colamil usado como depressor (na faixa de valores utilizados). Mo~ 

tram, por fim, bôa coerência dos valores obtidos, e a acentuada 

tendência de maior flotaçlo da matéria carbonosa nos instantes ini 

ciais de · ae~ação da célula. 

l.S.b - Silicato de sódio como depressor - Mantidas as dema

is condiçOes dos ensáios referidos, foram realizados mais 7 en~á

los, trocando o depressor por silicato de sódio comercial. Nessa 

série, os três concentrados foram obtidos, respectivaaente, com 

flotações durante 20, 50 e 130 segundos, mantidos constantes os 

consumos de óleo diesel em 164 g/t e de MIBC em 237 g/t. As adi

ções feitas de silicato de sódio foram: ensáio 9-150 g/t; 10-300 

g/t; 11-450 g/t; 12-600 g/t; 13-900 g/t; 14-1200 g/t; e 15-1800 

g/t. 

Os resultados obtidos foram representados na Fig. 4. 

Os resultados aostram que também o silicato de sódio, na s pr~ 

porçOes utilizadas nos ensálos, é depressor efic i ente da cinza, e~ 

bora inferior ao colamll; os resultados variaram pouco com a varia 
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çlo da Quantidade relativa usada. Por exemplo, no ensá io 9, com a

penas 150 g/t em 20 s o concentrado ~em 17,74X cinza com recupera

çlo de mat~ria carbonosa de 42,72 X; no ensáio 15, com 1800 g/ t, no 

mesmo tempo de 20 s o concentrado ~ melhor, 16,93 X cinzas a recup~ 

raçlo t endo cai do para 38 ,.38 ". 

2 . 8 - Carvlo - 0 , 210 mm , estado como moido , 12 X sólidos 

2,8.& - Colamll como depressor - Os ensáios nRs 42 a 46 roram 

reitos obtendo-se A concentrados, a 5, 15, 50 e 130 s, e com adi

çOes constantes de óleo diesel (246 g/t) e de MlBC (592 g/t), as a

diçOes de colamil tendo sido: ensáio 42 - 142 g/t; 43-285 g/t; 44 

428 g/t ; 45- 571 g/t e 46- 714 g/t . 

Na r1gura 5 roram representado, os resultados obtidos. Os pri

meiros concentrados, a 5 s, cont!m ~eores baixos de cinza, mas as 

recuperações correspondentes são relativamente baixas. Para 20 s , o 

concentrado obtido no ensáio 44 tem 20,75X cinza, com recuperaçlo 

de 5A,56X. As duas curvas traç:adas e os pontos representativos dos 

demais ensáios mostram Que os teores de cinza para determinados va

lores mais elevados de recuperação slo •ais altos do Que os obtidos 

com o carvlo de granulometria mais grosseira (comparar com as Figs 

1 e 2). 

2.8.b - Silicato de sódio como depressor - Para as mesmas dur! 

ções dos ensáios com colamil, e tambem para as mesmas adições de ó

leo diesel e de MIBC, roram executados 5 ensáios com proporções 

crescentes de silicato de sódio ( 35 - 300 g/t; 36 - 600 g/t; 37-900 

g/t; 38-1200 g/t.e 39-1500 g/t) e mais 2 ensáios com pr~via deslama 

gem ( 40 - 600 g/t e 41-1200 g/t) 

o melhor reaultado para o carvlo como moido, para 20 s ~o do 

ensáio 44: 22 , 92 " cinzas e 60,66 " de recuperação da mat6ria vala

til. Co•o ocorreu para a granulometrla -0,420 mm, também nesta s~

rie os teores de cinza e as recuperações f.oram pouco influenciados 

pe la proporção de silicato de sódio empregada, sendo algo .. elhores 
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os resultados com as maiores proporções. 

Nessa Fig. 6 foram tamb~m representados os resultados de dois 

ensálos com prévia deslamagem; seus pontos representativos indicam 

mais baiKos teores de cinza, mas recuperações muito inferiores 

pela perda do carvlo que flutua naturalmente e ~ arrastado na sifo 

nagem do material em suspenslo, conforme foi descrito na parte ~-· 

A deslamagem foi estudada em maior detalhe, atrav~s de nu•ero 

sos ensálos, os quais, entretanto , não foram considerados nesta 

contribuição. Esses resultados nlo justificaram a eKecuçlo de des

lamagem no carvão mais fino -0 ,1 05 mm. 

3.8- Carvão -0,105 mm, estado como moldo, 12X de sólidos 

Só foram efetuados 4 ensáios, 2 com colamil e 2 com silicato 

de sódio, todos com 247 g/t de óleo diesel e 593 g/t de MIBC, os 

concentrados obtidos com 5, 15, 50 e 130 s de flotaçlo; os ensáios 

com colamil foram 55 com 285 g/t e 56 com 714 g/t; os com silicato 

de sódio, 53 com 300 g/ t e 54 com 900 g/t. 

Os resultados obtidos estio representados na Fig. 7. Para 20 

s de tempo acumulado, os resultados são sensivelmente iguais para 

900 g/t de silicato de sódio e 285 g/t de colamil. Comparando as 

curvas desses ensálos com os das séries referentes às granulometr! 

as de -0,210 mm e com -0,420, principalmente com esta, comprova-se 

que quanto mais fina a granulome : ria, piores os resultados 
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t~cnicos da Divislo de Tratamento de Minérios (OITRAM ) , em especi

al ao Sr. Joséllo Bezerra da Trindade, na real i zação de ensáios e 
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anállses. 

9. CONCLUSOES 

1. Os resultados dos estudos cinéticas de variação do teor de 

cinza dos concentrados e de recuperaÇio da matéria carbonosa com a 

duraçlo da flotaçlo, mostraram que o material flotado nos primei-

TO$ instantes te• sempre os ~enores teores de cinza, para cada de

terminado conjunto das demais variável$; as recuperaçOe s são inici

alMente baixas, mas tendem a crescer com a duração da f lotaçlo. 

2. O traçado das curvas de variação do teor de cinzas com o 

tempo de flotaçlo, permite escolher o teor de cinza de se jaéo , den

tro da faixa de variaç~es dos valores experimentais e determinar a 

duraçlo que deve ter a operação de flotação. 

J. Para as amostras rlotadas na granulometria - 0,420m~. com 

12l sólidos, e tomando como referência a flotaçlo durante 20 s, o 

melhor resultado foi obtido com colamil (476 g/t) como depressor: 

16,77 l cinza e 36,71 l de recuperação da matéria carbonosa; com s! 

licato de sódio, nas mesmas condiçOes, o melhor resultado (para 

1800 g/t) foi 16,9) ' cinzas e )8,)8 l recuperaçlo . 

4 . Os resultados experimentais dos ensáios com material -0,210 

mm roram sempre inferiores aos obtidos com o mat erial -0,420, mant! 

dos constantes as demais condiçOes A deslamagem prévia pouco dimi

nui p teor de cinza dos concentrados obtidos, para cada duração co~ 

siderada de flotação, mas sempre acarretou grande abaixamento do va 

lor da recuperaçlo 
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