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O PROCESSO DE FLOTAçAO LAMELAR NO TRATAMENTO DE UM MIN!RIO 
SULFETADO DE CHUMBO E ZINCO.* 

JORGE RUBlO (1) E JAIME A.SOLARI(2). 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva mostrar o 
desenvolvimento de um processo não convencional de 
flotação,denominado Flotação Lamelar que consiste 
na introdução de · placas ou lamelas na parte 
superior de uma célula convencional visando 
alterações do regime hidrodinâmico na espuma e na 
ｩｮｴ･ｾｦ｡｣･＠ polpa-espuma.A redução significativa da 
turbulência ,nesta região, diminui a 
transferência de massa e também a velocidade no 
sentido transversal ao fluxo ascendente de polpa , 
otimizando,no modelo utilizado (minério de chumbo 
e zinco),os parâmetros de separação teor do 
mineral de valor no concentrado,cinética de 
recuperação das partículas hidrofóbicas e redução 
da flotação de partículas de ganga.Os diversos 
resultados encontrados são discutidos em termos de 
transferência de massa em espumas e alteração de 
parâmetros hidrodinâmicas do sistema. 

ABSTRACT 

This work aims at developing a• process named 
Lamellar Flotation which is based on the 
introduction of plates or lamellae ln the upper 
part of a conventional cell ln order to modify the 
hydrodinamics of the froth and the pulp-froth 
interface.The significant reduction ln the 
turbulence decreases the mass transfer ( and the 
velocity) across the section optimizing separation 
parameters ln the sistem studied (Lead-Zinc ore) 
leading to high concentrate grades,improvement ln 
the kinetics and recovery of hydrophobic particles 
and reduction of the carryover of gangue 
particles.Different resulta are discussed ln terms 
of mass transfer phenomena in froth and alteration 
of system hydrodinamics. 
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Alemanha por um dos autores,JR,(pesquisador visitante,bolsa 
CAPES). 
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I.INTRODUÇ!O 

De um modo geral, a flotação de finos de minérios pode ser 

descrita como um processo em .etapas ou como um processo que 

consta dos seguintes subprocessos: 

!.Suspensão ou dispersão de partículas na polpa .Este 

processo é 

resultante 

função,entre outros fatores, da 

hidrodinâmica na célula,da 

agitação e sua 

distribuição 

granulometrica dos sólidos constituintes do sistema, dos 

seus respectivos potenciais superficiais e da viscosidade do 

meio. 

2.Condicionamento.Esta etapa inclui a difusão de reagentes 

no meio ,os fenômenos superficiais como adsorção na 

interfaces sólido-líquido e líquido-ar e o equilíbrio 

químico da solução representado pelo seu potencial químico. 

3.Admissão e dispersão do ar para a formação de bolhas 

(aeração) . 

4.Interacão bolha-partícula.Etapa chave da 

depende de parâmetros termodinâmicos 

interfaciais e da solução. 

flotação que 

e cinéticos 

S.Fenômenos de transferência d massa na polpa.Esta etapa 

inclui os processos de levitação de partículas hidrofóbicas 

até a fase ･ｳｰｾ｡＠ por flotação "real' ("true") e o processo 

de arraste de partículas finas e ultrafinas de ganga 

(hidrofílicas ) e hidrofóbicas (mineral de valor)por forcas 

hidrodinâmicas. 

6.Fenômenos de transferência de massa na fase espuma.Inclui 

a "permanência" de partículas(hidrofóbicas e hidrofílicas) 
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dentro da espuma na direção do concentrado e a drenagem de 

partículas arrastadas de ganga e hidrofóbicas até a polpa. 

Muito dos estudos, da área de !lotação, tém abordado os 

quatro primeiros itens e somente na ultima década apareceram 

trabalhos direcionados com os fenômenos de transporte 

visando a otimização de parâmetros de separação,recuperação 

e teor do concentrado (1,2,3,4,5,6,).Estes estudos vêm 

analisando as caLacterísticas de arraste mecânico das 

part.ículas (6, 7, 8, 9,10,11, 12,13,14 ) ,modelamento de processos 

de transferência de massa em espumas (5,15,16 ),efeito da 

mobilidade (16) ,altura e persistência de espumas (15) e 

modificações de circuitos de !lotação (17) ,todos eles 

direcionados à obtenção de melhores teores nos concentrados. 

O presente trabalho objetiva a análise teórico-experimental 

da introdução de elementos modificadores da hidrodinâmica do 

sistema de !lotação na zona de colecão e a espuma visando 

aprimorar a performance da flotação em termos de teor de 

cpncentrado , cinética de processo e diminuição do arraste 

de partículas de ganga. 

II.EXPERIMENTAL 

II .!.Materiais. 

O minério de chumbo e zinco procedente da área marginal da 

mina El Teniente,Província de Rancagua , Chile,foi moído a 

seco em um moinho vibratório de discos.A distribuição 

granulométrica , medida com a ajuda de um medidor de tamanho 

de partículas ( Malvern Co), é descrita na Tabela I. 



Tabela !.Distribuição 

flotação. 

Percentagem passante 

97,1 

88,5 

80,0 

71,6 

61,7 

50,8 

41,7 

33,5 

24,1 

17,2 

11,5 

5,9 

180 

granulométrica da alimentação da 

Microns 

125 

88 

62 

44 

31 

22 

16 

11 

7,8 

5,5 

3,9 

2,8 

A análise química da alimentação(espectrografia de absorção 

plasma) ,de uma média de tres ensaios foi de 5% de Zinco e 8 

% de Chumbo. 

II.2.Reagentes • 

Foi usado Aeroxanthate 150 (Cyanamid) como agente 

coletor,CuS04 como ativador do minério sulfatado de zinco e 

óleo de pinho aomo agente espumante. 

II.3.Metodologia. 

Estudos de flotação. Este trabalho 

de avaliação de parâmetros que 

apresenta uma nova forma 

permite uma melhor 

caracterização da performance de flotação a nível de bancada 

(18 ). 



181 

Na ma1oria dos ensaios de flotação em laboratório são 

cometidos diversos erros provindos do operador, da relação 

de aeração/volume de célula, da metodologia de retirada do 

produto flotado,agitação,manutenção do volume na célula,etc. 

A concepção da técnica utilizada neste estudo, tém relação 

com o cálculo conjunto,em um determinado número de ensaios 

cinéticas de flotação, da constante cinética nominal,da 

recuperação e teor do mineral de valor no concentrado 

recuperações de ganga e água ,grau de arraste e flotação 

real.Os tres últimos parâmetros não são muito conhecidos , 

nem determinados normalmente ,embora tenham grande 

importância na performance de flotação (6,7,8 ).O ensaio de 

flotação segue a rotina de obtenção de concentrado em função 

do tempo.A rotina inclui a manutenção do n!vel de polpa 

(interface polpa-espuma) constante , dentro da célula 

através de uma coluna de água mantida em uma altura 

predeterminada para recuperar o volume perdido na retirada 

da espuma.Na coleta dos concentrados foi utilizado um 

removedor de espuma ("scraper") desenhado. de tal maneira 

que atinga toda a área da célula coberta pela espuma e 

permita a retirada sempre à mesma altura.Os tempos de 

flotação foram 30,60,90 120 e 180 segundos e os diversos 

produtos coletados (em bandejas separadas) foram pesados , 

filtrados, secados ,pesados , amostrados e analisados os 

teores de chumbo e zinco em amostras triplicadas.C erro 

cometido na análise química foi sempre menor do que 2t e as 

perdas de sólidos na manipulação foram da ordem de 4t .Os 
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resultados apresentados neste trabalho , são obtidos de uma 

média ､ｾ＠ quatro ensaios e o erro cometido entre os diversos 

ensaios foi sempre menor que 2% nos valores de recuperação e 

teor de chumbo e zinco •• A cinética de flotacão foi analisada 

de acordo com o modelo de Zuniga (19 ) e o cálculo do 

arraste das partículas de ganga foi feito utilizando o 

modelo de Warren (6,8). 

Para estes estudos foi utilizada uma célula de flotacão de 

laboratório , Agitair da Galigher de forma quadrada de 15,5 

por 15,5 cm (diâmetro interior) com uma altura de 20 cm foi 

modificada , na parte superior , através da inclusão de 

placas , ou lamelas de plástico,facilmente removíveis no 

nivel da retirada da espuma (inseridas sob pressão).As 

"lamelas• estudadas eram constituídas de uma grade de altura 

variável composta de placas paralelas (na vertical) 

localizadas a distâncias variáveis desde o topo e a base • 

Foram estudadas duas 

denominadas lamela 

pequena constituída 

lamelas 

"pequena" 

de plac·as 

e 

com 

de 

dimensões diferentes 

lamela"longa".A lamela 

5,5 cm de altura(h) 

espaçadas cada 4,7 cm entre elas e 2,4 cm com relação às 

paredes da célula.A grade possui uma descontinuidade no 

quadrado ｣･ｮｴｲｾｬ＠ para permitir a entrada da haste do rotor 

(3 cm de diâmetro) .Esta lamela pequena foi utilizada em 

duas posições,sendo uma delas chamada de"topo•,quando 

localizada sq na zona de espuma ( a 15 cm da base da 

célula),e outra de "intermediária• ,quando .. e posicionava um 

pouco abaixo na interface polpa I espuma (a 13 cm da base da 
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célula). A lamela "longa"estende-se além da fase 

espuma,ficando parte dela na zona de coleção.A altura das 

placas , neste caso foi de 7 cm colocada no ponto de coleta, 

a 15 cm da base da célula.A agitação manteve-se constante em 

1400 rpm e a aeração mantida em 3875 ml/min. 

III.RESULTADOS 

As tabelas II,III,IV e V mostram um resumo dos diversos 

resultados obtidos com e sem lamelas incluindo os cálculos 

para . a alimentação (recalculada) ,as perdas de material nos 

ensaios , e as recuperações da água para todos os produtos • 

Estas tabelas mostram claramente o efeito da introdução de 

lamelas nos parâmetros de separaçâo.De um modo geral ,as 

principais diferenças são em relação aos teores dos 

respectivos concentrados .Assim,os valores obtidos sem 

lamelas,nas mesmas condições mostram concentrados com teores 

consideravelmente menores. 

o arraste foi um fator determinante na avaliação comparativa 

da flotação com e sem lamelas.A introdução de lamelas 

diminuiu significativamente a flotação de •partículas de 

ganga .Os melhores resultados em termos de teor (menor 

recuperação de partículas de ganga) obedeceram à seguinte 

ordem : Lamela longa )lamela pequena (zona intermediaria ) ) 

lamela pequena (topo))sem lamela. 

A figura 1 mostra a cinética da flotação de partículas de 

ganga nos ensaios realizados com e sem lamelas.Observa-se 

que nos ensaios sem lamelas ,as partículas apresentam uma 

maior probabilidade de contaminarem o concentrado ( com uma 
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velocidade bem maior) que na presença de lamelas.Por outro 

lado,as partículas sulfetadas,supostamente hidrofóbicas 

ｭｯｾｴｲ｡ｭ＠ uma característica diferente com uma cinética maior 

na presença de modificadores hidrodinâmicas tipo 

lamelas.Com base nos mesmos resultados, foram realizados 

cálculos da flotaçâo real de acordo com o modelo de Warren 

(6 .,8 ) e cálculo da constante cinética nominal de flotação • 

Neste último caso,o modelo de Zuniga foi o método que mais 

adaptou-se aos resultados obtidos.A Tabela VI mostra os 

valores obtidos nas condições experimentais descritas 

anteriormente.Estes resultados mostram que a flotação é 

muito mais eficiente no caso da lamela longa que cobre tanto 

a fase espuma como parte da zona de coleção. 

IV.DISCUSSXO 

Antes da discussão dos resultados obtidos será realizada uma 

análise sistemática dos processos de transferência de massa 

na zona de coleção , e , na zona de espuma .Esta análise 

permite estabelecer as seguintes considerações 

l.A levitação de partículas até a fase espuma ,por bolhas de 

ar é uma função única da hidrofobicidade diferenciada dos 

componentes minerais do sistema.Desta forma, as partículas 

de ganga que conseguem atingir à espuma ou são hidrofóbicas 

ou encontram-se na forma de partículas mistas,não liberadas, 

porém apresentando um ângulo de contato finito e suficiente 

para satisfazer os parâmetros termodinâmicos e 

cinéticos.Este processo é definido hoje , por diversos 

autores , como flotação real ou verdadeira para diferenciar 
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das partículas que aparecem na fase espuma por outros 

mecanismos (6,8). 

2.0 aparecimento de partículas hidrofílicas na espuma ocorre 

como processo de transferência , não específica , causada 

exclusivamente por fatores hidrodinâmicos.Este fenômeno se 

conhece como arraste,possui um caracter não específico 

independe da partícula ser hidrofílica ou hidrofóbica,sendo 

que sua magnitude é função de diversos fatores,entre os 

quais os mais importantes são os seguintes: 

a) Granulometria das partículas "arrastáveis" .O arraste é 

neste caso maior quanto menor for o tamanho medio das 

partículas ou,de outra forma,quanto menor for o seu momentum 

(quantidade de movimento) em relação as linhas de fluxo do 

meio aquoso. 

b) Agitação do sistema o qual pode ser representada pelo 

número de Reynolds na região vizinha a fase espuma.Assim 

quanto maior for a turbulência , do sistema,maior será a 

recuperação de partículas arrastadas até a espuma.Esta 

turbulência pode ser devida às características do sistema de 

agitação ou a taxa alta de aeração . Uma característica geral 

deste fenômeno , é a associação direta entre sua magnitude e 

a taxa água/sólidos presentes na espuma.o transporte das 

partículas da-se através da recuperação de água na espuma 

(1,6,7 ). Quanto maior for esta recuperação maior será a 

concentração de partícula ultrafinas ( arraste) presentes na 

espuma. 
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Desta última argumentação resulta que uma fração da 

recuperação mássica , no concentrado final pode ser devida 

ao simples arraste hidrodinâmico.Neste caso , o teor 

resultante será prejudicado pela transferência não 

especifica de particula de ganga.Por outro lado ,fica 

dificil medir a proporção de particulas finas e ultrafinas 

hidrofóbicas arrastadas na espuma.O cálculo final, de acordo 

com diversos autores, é realizado para valores extrapolados 

para recuperações nulas de água no concentrado embora se 

conheça que existe uma certa proporção de água associada àos 

agregados bolha-particula e à propria espuma (6,7,8,9). 

3.Em relação aos fenômenos de transporte , na fase espuma , 

considerações são necessárias face às caracteristicas 

peculiares que ocorrem nesta 

modificada pela presença de 

dispersão de ar , 

sólidos.Em primeiro 

em água , 

lugar ,é 

fundamental esclarecer que nem todas as particulas que 

alcançam a fase espuma passam ao concentrado.Esta 

transferência é de carater probabilistico e depende , entre 

outros,do nivel de coalescência da espuma , da mobilidade 

mecânica existente nesta área ,da estabilidade e 

persistência da fase espuma ,da concentração e distribuição 

granulométrica,do ângulo de contato (hidrofobicidade) dos 

sólidos presentes e da proporção de água na espuma.Todos 

estes fatores definem quantitativamente o fenômeno conhecido 

como ､ｲ･ｮ｡ｧ･ｾ＠ através da pelicula de água entre as bolhas 

mineralizadas.As considerações qualitativas são função dos 

diversos parâmetros envolvidos.A coalescêncla,por exemplo,é 
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um fenômeno cinético que depende da altura da coluna de 

espuma.Jowett e colaboradores (15) combinam um modelo 

probabilístico com um modelo de duas fases para estabelecer 

uma. nova relação entre o coeficiente nominal da velocidade 

de !lotação , e a probabilidade de sobrevivência à ação de 

limpeza da espuma.Os resultados obtidos, apoiam a existência 

de uma linearidade entre a probabilidade de drenagem de 

partículas e a altura da espuma.Assim,quanto maior for a 

coluna de espuma , maior é o número de coalescências por 

unidade de área , aumentando desta forma a proporção de 

partículas drenadas de volta à zona de coleção.Entretanto,as 

partículas hidrofóbicas possuem ainda uma possibilidade 

maior de voltar à espuma, favorecida pelas ' maiores 

probabilidades de colisão e adesão.No caso da coluna de 

flotação,a possibilidade de que isto ocorra é ainda maior do 

que no caso das células convencionais.Além disto, um outro 

fator chave incide na melhor seletividade da coluna que é a 

existência da água de lavagem que estabiliza a espuma, 

reduzindo o número de colapsos e simultaneamente a 

transferência não específica de partículas finas de ganga, 

através do impedimento do fluxo ascendente de água desde a 

zona de coleção para o concentrado (lO).Como a altura de 

espuma empregada na coluna é da ordem de 1 metro ou mais,a 

probabilidade das partículas de ganga atingirem o 

concentrado final são muito baixas quando comparadas com · as 

da célula convencional.O resultado final será sempre um 

concentrado mais limpo no caso da coluna de !lotação .o 
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colapso de bolhas na fase espuma é também uma função da 

forma e distribuição granulométrica das partículas presentes 

na espuma. Dippenar (20) mostrou que as partículas 

hidrofóbicas grosseiras conseguem desestabilizar melhor uma 

espuma ao ocupar a maior parte da largura da lamela 

provocando o adelgaçamento , e rompimento , da película de 

água entre duas bolhas mineralizadas quando tenta restaurar 

o ângulo de contato de equilíbrio entre as tres fases 

(água,sólido,ar). 

Em relação à mobilidade da fase espuma, a literatura refere

se a perturbação da espuma pelas características de remoção 

do concentrado,livre ou forçada.Assim, ela será maior se a 

retirada é realizada por intermedio de sistemas mecãnicos.A 

resultante deste fenômeno é a drenagem não seletiva de 

partículas em direção à polpa. 

Esta análise dos processos de transferência de massas 

oferece subsidios suficientes para explicar os resultados 

obtidos neste trabalho.A introdução de lamelas,de um modo 

geral,modifica o nível de turbulência no interior da célula 

de uma forma diferenciada alterando os parâmetros de 

separação.Neste trabalho , objetivou-se realizar um estudo 

comparativo de performance de flotação "batch" (flotação 

global,•rougher")sem a pretensão de otimizar os fatores 

operacionais,apenas as condições que permitiram altos 

valores de ｾ･｣ｵｰ･ｲ｡￣ｯ＠ dentro do tempo experimental de 180 

segundos (tipo e concentração de coletor,ativador,etc). Na 

ausência de lamelas,a turbulência é maior produzindo um alto 
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grau de contaminação do concentrado pela aleatoridade (alta 

entropia) do movimento de partículas e pela alta energia 

impingida pelo sistema que aumenta a recuperação de água no 

concentrado , e , em decorrência deste fato aumentando a 

fração de partículas de ganga.Na presença de 

lamelas,especificamente no caso da lamela longa ,além de 

modificar a hidrodinâmica do sistema , reduzindo a 

turbulência e 

portanto a 

permanência 

a quantidade 

entropia do 

(residência) 

de água na fase 

sistema) ,aumenta 

das partículas 

espuma 

o tempo 

nesta fase 

e 

de 

favorecendo a sua drenagem desde a fase espuma e otimizando 

o teor (enriquecimento) de chumbo e zinco no concentrado 

final sem prejuízo da cinética de flotação que,nestes casos, 

apresentou inclusive valores similares da constante cinética 

quando comparada com a flotação sem lamelas. 

Resultados obtidos por Moys (5) dentro desta linha de 

trabalho,mostraram que a presença de defletores localizados 

junto à saída do concentrado otimizaram os parãmetros de 

separação na flotação de calcopirita e esfalerita diminuindo 

o teor do material de ganga.Schubert (21) reportou 

resultados similares na flotação de silvinita.Uma nova linha 

de trabalho, agora com a introdução de água de lavagem , 

objetivando uma melhor estabilidade da espuma e modificando 

a geometria das lamelas ,desta vez ,de forma angular 

encontra-se em andamento (22). 
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V.CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem estabelecer 

as seguintes conclusões: 

l.A metodologia adotada permitiu a obtenção de resultados 

com uma alta confiabilidade,minimizando os diversos erros 

experimentais cometidos em ensaios "batch" de .laboratório. 

2.A introdução de lamelas , na parte superior da célula de 

flotação , modificou substancialmente a hidrodinâmica do 

sistema e aumentou o tempo de residência das partículas 

dentro da fase espuma.Quando comparados os resultados , com 

aqueles obtidos sem lamelas ,observou-se uma redução 

significativa da recuperação total de água e partículas de 

ganga , produzindo concentrados com altos teores de chumbo e 

zinco com reduzidas perdas na recuperação dos sulfetos 

estudados. 

J.Este trabalho mostra a importância da execução de estudos 

sobre caracterização e otimização de processos de 

transferência de massas em espumas n4 flotação,explica de 

uma certa forma as vantagens da flotação em coluna em 

relação às células convencionais e sugere modificações 

dentro das unidades ja instaladas visando uma melhora na, 

seletividade do processo. 
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Tabfli II Ｎｆｬｯｨｾｬｯ＠ dt finos dt sulfthdos dt zinco t thuabo:Sn J••hs 

Ttapo (si ｒｴｴｵｰ･ｲ｡ｾ｡ｯ＠ Acu1ulada (li Ttnr dos Concentrados 111 ｒ･｣ｵｰ･ｲ｡ｾ｡ｯ＠ de •gua (X) 

30 
óO 
90 

120 
180 

Zn 

37,61 
55,37 
65,82 
72,97 
83,46 

"ater iii 

Zn 
Pb 

Pb 

37,83 
53,73 
63,36 
69,70 
79,24 

Zn 

29,00 
27,53 
25,16 
21,18 
19,53 

Ttnr da ａｬｩｾｴ｡ｾｬｯ＠
( rttalculado) (1) 

6,65 
3,65 

Pb 

16,04 
13,55 
12,74 
10,33 
9,77 

Ttnr do Concentrado 
(acuaulado) (1) 

25,82 
13,48 

2,38 
4,65 
6,62 
8,72 

12,70 

Tabela lll.Flota,ao de finos dt sulfttados de zinco t chuabo.l .. la pequena no topo. 

Ttapo (s) ｒｴｴｵｰ･ｲ｡ｾ｡ｯ＠ Acuaulada (l) ifor dos Concentrados (l) ｒｴ｣ｵｰ･ｲ｡ｾｬｯ＠ dt igua (1) 

30 
óO 

90 
120 
180 

In 

40,07 
53,56 
64,54 
71,93 
82,13 

ｾｴ･ｲｩ｡Ａ＠

ln 

Pb 

Pb 

42,38 
54,37 
63,41 
69,95 
79,03 

ln 

29,80 
27,20 
33,00 
25,80 
22,36 

Ttnr da ａｬｩ｡ｴｮｴ｡ｾ｡ｯ＠
(recalculado) m 

6,79 
3,84 

Pb 

17,82 
13,66 
15,36 
12,92 
11,26 

Ttnr do Concentrado 
(acuaulado) m 

28,17 
15,32 

1,09 
2,18 
3,86 
5,30 
9,88 
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Ttbtlt IV.Flotlilo dt finos dt sulffttdot dt Zinco t Chulbo.Ltatlt ptqutu,rqib inttrll!dhrit. 

T11po (s) RtcuptrtilD Acuauhdt (%) Ttor doi Conctntrtdos IX) ｒｴ｣ｵｾｲｴｩｬｯ＠ dt igut (1) 

30 
bO 

90 
120 
180 

Zn 

40,02 
56,47 
b4,09 
70,41 
77,68 

"lttrid 

Zn 
Pn 

Pb 

35,75 
51,19 
58,42 
b4,85 
72,50 

ln 

25,39 
26,39 
21,20 
20,60 
17,92 

Ttor dt ａｬｩｾｾｮｴｴｬｯ＠
(rtctlcultdo) (%) 

7,04 
3,82 

Pb 

12,31 
13,44 
10,92 
11,38 
10,24 

Ttor do Conc111tndo 
(ICUIUitda) (%) 

23,74 
12,03 

Ttbtlt V.FlotlilD dt fino1 de sulfttldos dt Zinco t Chulbo.Llllh Lonvt. 

3,98 
b,44 
8,29 

10,22 
13,38 

Tt1po (I) ｒｴ｣ｵｾｲ｡ｬｯ＠ Acu1uhdt (%) Ttor doi ConctntrtdDI (1) ll«uptrtilo dt igut (%) 

30 
60 
90 

120 
180 

Zn 

27,60 
40,99 
49,57 
57,39 
70,94 

"•ttritl 

Zn 
1'11 

" 
29,09 
42,24 
50,31 
57,09 
68,77 

ln 

28,82 
25,17 
24,57 
24,18 
24,60 

Ttor dt Ali1111hçlo 
(rKtlcultdD) (%) 

7,59 
4,19 

Pb 

16,77 
13,65 
12,76 
11,57 
11,70 

Ttor do Conc111tr•do 
(ICUIU)idD) (Z) 

26," 
13,99 

2,:15 
4,56 
6,26 
8,30 

12,63 
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