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ABSTRACT 

The tailings from the fresh rock cassiterite beneficiation 
of Pitinga Mil!, Amazon, wcre characterized aiming at 
the identitication of the carriers and concentration of 
uranium . Particlc size and uranium distribution showed 
that the 300 ppm uranium are essentially distributed 
over ali size fractions. Thc mineralogical 
charactcrization revcaled that the most important 
uranium carrier is an uranium- plumbopirochlore. The 
uranium- plumbopirochlore is often associated to a non
identified Nb, Fe, Mn, Ti and Ta oxide, and feldspar. 
Thc best experimental results of gravity concentration 
showed U30~ recovery about 66%, achieving a 
concentrate with 900 ppm of U30s. The discharging 
material, 74'fo (wt) of the initial sample, presented a 
residual content of U30 8 of 106 ppm. The bcst uranium 
grade in the gravitic concentrate (2 700 ppm of U30R), 
was obtained when the sample was grounded in a bar 
mi li to a particle size P80 = O, 125 mm, for an uranium 
recovery of 43%. Tl has also been demonstrated 
experimentally that, by the increasing of magnetic tield, 
the quality of the magnetic concentrate can be enhanced 
substantially ( 1660 ppm of U30 8) and uranium recovery 
increased from uranium-cassiterite tailings from Pitinga 
ore. 

INTRODUÇÃO 

O urânio é um elemento radioativo 
amplamente disseminado na crosta terrestre. Pode ser 
extraído como produto principal ou como subproduto da 
industrialização de outro metal. As jazidas de ouro na 
África do Sul, por exemplo, contêm ~erca de 180 g/t de 
U 308 no m1 neno aurífero, sendo o uran10 
economicamente recuperado como subproduto (Wendel, 
1998). A concentração de urânio proveniente de rejeitos 
é um caso especítico, porém pode ser aplicável 
industrialmente. Foram obtidos resultados promissores 
de aproveitamento de urânio contido nos rejeitos de 
lixiviação do ouro. Nas minas de Witwatersrand, África 
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do Sul, por exemplo, já foi utilizado o método de 
concentração magnética de alta intensidade na 
recuperação de urânio contido nos rejeitas de 
cianetação, recuperando 58% do U30 s (Svoboda et ai. 
1986). 

No caso do Brasil, existe uma grande 
possibilidade de aplicação dessa técnica em rejeitos 
provenientes da extração da cassiterita para produção de 
estanho, projeto desenvolvido pelas Indústrias 
Nucleares do Brasil, Grupo Paranapanema e o CETEM 
(Monte et ai., 1999). A demanda de energia elétrica é o 
principal indicador para a utilização de urânio como 
combustível, e ao mesmo tempo elimina-se a radiação 
que esse elemento pode conferir aos rejeitas descartados 
para o meio ambiente. O reaquecimento da mineração 
de urânio no Brasil acontece justamente no momento 
em que o setor mundial reavali a o seu futuro. Na 
produção primária do urânio duas tendências mundiais 
são cl <uas: i) a produção está aumentando, mas restrita a 
um pequeno número de grandes minas, concentradas em 
poucos países (Austrália e Canadá) c ii) a concentração 
da produção nas mãos de poucas empresas mineradoras 
(Cameco, Cogema e Uranerz). 

O presente trabalho tem por objetivo a 
c<uacterização tecnológica do rejeito proveniente do 
beneticiamento físico da cassiterita (rocha sã) da mina 
de Pitinga e estudos preliminares de concentração de 
urânio por gravimetria e separação magnética. Por 
limitações de espaço, apenas os dados que concernem 
ao urfmio são apresentados. 

EXPERIMENTAL 

Preparação da amostra 

Os trabalhos de preparação da amostra do 
rejeito da cassiterita (cerca de 200 kg) foram iniciados 
com a secagem, homogeneização e retirada de alíquotas 
de 2 kg para os estudos de caracterização tecnológica e 
de concentração. 
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O t1uxograma de blocos ilustrando a 
preparação da amostra está representado na Figura 1. Os 
produtos da separação magnética (separador 
isodinâmico Frantz) foram embutidos em resina, polidos 
com diamante para análise ao microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) equipado com sistem de microanálise 
por dispersão de energia (EDS). Considerando a 
complexidade da mineralogia, a identificação por 
MEVIEDS foi complementada por análises de difração 
por Raios-X em diversos produtos. 
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Figura 1 - Fluxograma da metodologia usada para 
caracterização tecnológica do rejeito de cassiterita. 

Ensaios de Moagem 

O ensaios de moagem foram conduzidos cm moinhos 
de bolas DECO com amostras de 2 kg e percentual de 
sólidos na polpa de 50%. Foram obtidas amostras com 
tempos de moagem de 30, 45, 60 e 75 min. A 
distribuição granulométrica da amostra cominuída foi 
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efetuada a úmido, usando-se uma série de peneiras 
Tyler em uma máquina RO-TAP. 

Ensaios de concentração 

Os estudos de concentração conststlram de 
ensaios de separação magnética e mesagem. Os ensaios 
de concentração gravítica em mesa Mozley foram 
realizados tendo-se como alimentação amostras de 
rejeito de cerca de 2 kg e os produtos provenientes dos 
ensaios de moagem. A vazão de alimentação foi de 250 
g/min e as frações leve, pesada e mista foram coletadas 
após um período de 8 min de operação da mesa. A 
vazão de alimentação da água foi de 7 L/min. Os 
ensaios de separação magnética foram realizados em um 
separador magnético de alto gradiente a úmido, modelo 
Boxmag Rapid, variando-se a intensidade de campo 
magnético. Foram utili zadas amostras de rejeitos bem 
como produtos provenientes dos ensaios de moagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização Tecnológica 

Os resultados de análises químicas da amostra 
de cabeça encontram-se na Tabela I. O teor de U308, 

como pode ser observado, é de 280 ppm . 

Tabela I - Análise química da head sample do rejeito 
proveniente da mina de Pi tinga ('li) massa) . 

Si02 74,8 K20 3,52 

Ti02 <0,07 Na20 2,38 

Al20 3 12,9 F 1,44 

MgO 0,44 PF 1,77 

MnO 0,03 Zr02 0,22 

Fe20 3 1,76 u~oK 0,028 

C aO 1,02 Th02 0,037 

Observa-se, na Figura 1, a distribuição 
granulométrica e de teores de U30x, Fe20 3, Si02, Al20 3, 

c F do rejeito. O grático da Figura 2 representa um 
índice de concentração, definido aqui como resultante 
da relação de distribuição de urânio cm função da 
distribuição em massa , por tamanho de partícula. A 
observação do diagrama da Figura 3 mostra que a 
concentração por tamanho de partícula é baixa, inferior 
a 5 vezes o teor de cabeça na melhor das hipóteses. Até 
74 jlm os teores de urânio são inferiores ao da amostra 
de cabeça, mas a distribuição do urânio c a 
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granulométrica da Figura 2 revela que praticamente 
60% do urfuüo encontra-se nas frações mais grossas do 
que 74 !J-m, em mais de 80% da massa total (Tabela 1 ), 
de maneira que classificação não promove concentração 
emcondições vantajosas. 

Em relação aos outros elementos, observa-se 
que a fração acima de 210 !J-m apresenta uma 
concentração expressiva dos compostos, FC203, Ah03 e 
F, equivalendo a cerca de 36'7o, 44% e 34% dos óxidos 
contidos no rejeito, respectivamente. Com relação ao 
tluor, principal contaminante consumidor de ácido na 
etapa posterior de processamento hidrometalúrgico, 
observa-se que: i) na fração abaixo de 0,074 mm 
encontra-se cerca de 30% do F contido enquanto que ii) 
acima de 0,21 O mm há cerca de 47% do tluor contido no 
material em estudo. Por outro lado, as distribuições de 
lluor na faixa- O, 147 mm e+ 0,020 mm estão muito 
próximas daquelas vcritícadas para o urâni o. 
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Figura 2 -Distribuição de U30s, Fc20 3, Si02 , Ah03, c F 
cm função da granulometria da amostra do rejeito. 
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Figura 3 - Índice de concentração por tamanho (head 
sample == I). 

Por outro lado, a análise dos diagramas das 
Figura 4 e 5, respectivamente distribuição de urfmio e de 
massa em função da densidade e susceptibilidade 
magnética, e índice de concentração resultante da 
relação entre ambos, revela uma expressiva 
concentração do urflnio por separação densitária e 
magnética, que atinge cerca de 45 vezes nos campos 
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acima de 1 O kG, e um considerável empobrecimento 
nos flutuados : menos de 20% do total de U30 8 localiza
se na tração flutuada, que corresponde a mais de 94% 
de toda a massa. A remoção dos tlutuados representa, 
portanto, a melhor alterna ti v a de processo que pôde ser 
detectada. Uma parte considerável do urânio que seria 
perdido nos flutuados, por outro lado, encontra-se nas 
frações acima de 149 !J-m, sugerindo que as partículas 
carreadoras de urânio não estão liberadas fisicamente, 
de maneira que uma redução na granulometria geral da 
amostra poderia reduzir as perdas do elemento em 
eventual processo gravítico. 

A utilização de separação magnética após 
separação gravítica não melhora os resultados: o 
descarte das partículas magnéticas a 3 kG resulta em 
perda de urânio de quase 4%, com descarte de apenas 
0,8% da massa, e do não magnético a 18,5 kG perda de 
5,86% do elemento em 1,50% da massa. Desta forma, a 
separação magnética depois da separação por densidade 
não representa vantagem para concentração do urânio, 
podendo, no entanto, ter rendimento comparável à 
separação por densidade em função da mjneralogia nos 
tlutuados, quartzo e feldspatos não-magnéticos; também 
pode ter efeitos positivos em função de outros 
elementos, deletérios ao processamento, que podem 
estar presentes no concentrado. 
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Figura 4 - Distribuição de U30 8 e massa em função de 
densidade e susceptibilidade magnética . 
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Figura 5 - Índice de concentração por densidade e 
susceptibilidade magnética (head sample = 1 ). 

A análise ao MEV /EDS de boa parte dos 
produtos tlutuados, afundados magnéticos em campos 
de intensidade diversa, e afundados não magnéticos, 
assim como de concentrados obtidos nos ensaios de 
processamento do minério, revela que o urânio está 
basicamente associado a um óxido de Nb, Pb, Ta e Fe. 
Além deste óxido, urânio também foi encontrado em 
alguns poucos grãos de zircão, mas estes são raros, a 
grande maioria dos grãos de zircão não apresentam 
urânio expressivo, e o zircão não poderia, portanto, ser 
consid_erado um c arreador importante do elemento. 

A imagem da Figura 6 mostra uma típica 
partícula carreadora de urânio, e os espectros de EDS 
correspondentes à parte mais clara e à parte mais escura 
estão na Figura 7. 

Visando a identificação mineralógica do 
mineral, um produto rico em U, -74+44jlm magnético a 
10 kG, foi analisado por difração de raios X, após 
aquecimento da amostra a 650°C por 24h. Este 
aquecimento recompôs o retículo danificado pela 
radiação (metamictização), e foi possível identificar 
chumbo e urânio pirocloro, como pode ser observado no 
espectro da Figura 8. A posição dos principais picos de 
chumbopirocloro e urâniopirocloro é muito próxima, 
não permitindo maior precisão na análise, mas a 
composição observada sugere fortemente que se trata de 
urânio-chumbopirocloro, e a associação do urânio com 
chumbo corrobora a identificação da fase correta. 
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Figura 6- Partícula de óxido de Nh, Pb, Ta, Fe eU, com 
recobrimento de óxido de Nb, Mn, Fe, Ta e Ti. 
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Figura 8 - Espectro de difração de raios X do produto 
atimdado magnético a 1 O kG, fração -74+44 Jlm 
(amostra previamente aquecida a 650 oc por 24 h). 

Estudos de concentração 

A Figura 9 apresenta a distribuição de urânio 
em função da distribuição granulométrica (P80) do 
rejeito e dos produtos obtidos na moagem, e da 
intensidade de campo magnético. Observa-se que o 
aumento da intensidade de campo magnético de 0,6 para 
14 kG resultou em aumento da recuperação de urânio no 
concentrado magnético. Com relação à distribuição 
granulométrica dos produtos de moagem, a recuperação 
de urânio permaneceu praticamente inalterada, em torno 
de 52%, a partir de um tempo de cominuição de 45 min 
(granulometri a P~0 = 0,090 mm). 
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Figura Y - Influência da intensidade de campo 
magnético c da distribuição granulométrica do rejeito e 
de seus produtos de moagem na recuperação acumulada 
de urânio dos concentrados magnéticos. 
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A Figura 1 O apresenta o teor de urânio dos 
concentrados magnéticos em função da intensidade de 
campo magnético para o rejeito tal qual e seus produtos 
de moagem. Conforme pode ser observado, teores de 
U30 8 mais elevados (1660 e 1620 ppm) são obtidos com 
a separação magnética de alta intensidade (10 e 12 kG) 
e para um P80 = 70 Jlm. 
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Figura 10 - Int1uência da intensidade de campo 
magnético no teor de U30 8 nos concentrados de cada 
etapa sequencial de separação magnética. 

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados de 
concentração gravítica realizados em mesa Mozley com 
a amostra original de rejeito, bem como a que foi 
cominuída a uma granulometria de 80% < 0,147 mm 
(tempo de moagem 30 min). Os resultados obtidos com 
a amostra original do rejeito, em um tempo de 8 min, 
mostraram uma recuperação de urânio de 66%, 
considerando as frações mista e pesada. A fração leve 
apresentou um teor de urânio de 160 ppm. As frações 
mista e pesada apresentaram teores de urânio de 560 e 
6.900 ppm, respectivamente. Conforme pode ser 
observado na Tabela 4, os produtos obtidos com a 
amostra com granulometria P80=0, 147 mm 
apresentaram teores de urânio de 2.51 O ppm e 11.000 
ppm nas frações mista e pesada, respectivamente. As 
recuperações de urânio nas trações mista e pesada foram 
da ordem de 39% e 27%, respectivamente. 
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Tabela 2 - Resultados dos ensaios de concentração 
gravítica em mesa Mozley com a amostra original do 

rejeito- Mina de Pilinga. 

Peso U30s_(%) 

(%) Teor Dist. 

Alimentação 100 0,035 100 

Fração Leve 74,24 0,016 33,83 

Fração Mista 24,37 0,056 38,81 

Fração Pesada 1,39 0,690 27,36 

Tabela 3. Resultados dos ensaios de concentração 
gravítica em mesa Mozley com a amostra do rejeito (Pso 
= 0,147 mm)- Mina de Pilinga. 

Peso U30s_(%) 

(%) Teor Dist. 

Alimentação 100 0,035 100 

Fração Leve 94,3 0,021 56,78 

Fração Mista 5,6 0,251 40,38 

Fração Pesada 0,09 1, lO 2,84 

CONCLUSÕES 

O umco mineral carreador de urftnio 
importante é o urânio-chumbopirocloro, que pode 
conter até 27% de U03, e concentra-se num campo de 
10 kG. Kahn (1991, 1992), apesar de não analisar 
urânio, identificou predominância de columbita-tantalita 
neste campo, e do pirocloro no produto não-magnético; 
estas diferenças provavelmente são devidas a diferenças 
na amostra analisada. O chumbopirocloro está quase 
sempre associado a um óxido de Nb, Fe, Mn, Ti e Ta 
não identiticado (manganocolumbita?). Esta associação 
já havia sido observada, por exemplo, por Lenhara 
(1998). Nas partículas mistas, a associação com 
feldspato é a mais freqüente, inclusive por ser este o 
mineral mais comum neste rejeito. 

Não há uma concentração de urânio em alguma 
faixa granulo métrica que jus ti fique uma classificação 
como método de concentração, mas a caracterização 
tecnológica indica ser possível descartar, por 
concentração gravítica, mais de 95 % da massa do 
rejeito, com perdas de U30 8 da ordem de 20%. 
Separação magnética após a separação densitári a não 
apresenta resultados expressivos, mas pode ser possível 
obter resultados comparáveis à separação por densidade 
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se esta for substituída por separação magnética, uma vez 
que os minerais leves, quartzo e feldspato, também não 
são magnéticos. 

Os melhores resultados de concentração de 
urânio foram obtidos em mesa Mozley, com a amostra 
original do rejeito, e apresentaram recuperação de 
urânio de 66%. O concentrado apresentou um teor de 
cerca de 900 ppm. O rejeito, representando, neste caso. 
74% em peso da amostra original, apresentou um teor 
de 106 ppm. Quando a amostra foi cominuída abaixo de 
O, 147 mm, obteve-se o maior teor no concentrado (em 
torno de 2666 ppm de urânio), equivalendo a uma 
recuperação de 43,2%. O rejeito, neste caso, representa 
cerca de 94% da amostra apresentando um teor de 21 O 
ppm de urânio . 

A melhor recuperação do urânio por separação 
magnética foi de 6Qrv,J. Por outro lado , os melhores 
teores nos concentrados foram obtidos quando a 
amostra foi cominuída 80% abaixo de 0,074 mm, 
equivalendo a 51 % do urftnio contido na amostra 
original. A separação magnética de alta intensidade 
poderia ser utilizada, embora haja uma recuperação 
substancial dos minerais de ferro presentes no rejeito, 
que aumentam o consumo de ácido na posterior 
lixiviação do concentrado. 

A utilização da concentração gravítica poderia 
ser utilizada para a amostra cm estudo, principalmente 
após a remoagem do rejeito. Para tal finalidade, seria 
necessário avaliar o desempenho de concentradores 
gravíticos de alta vazão, particularmente para o 
tratamento do rejeito com granulometria mais fin a. O 
concentrado assim obtido poderia ser processado, 
posteriormente, em equipamentos magnéticos de 
intensidade de campo magnético variada. Isto serviria 
para aumentar o teor de urftnio no concentrado e obter 
um produto adequado à lixiviação do urftnio. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ü INB - Indústrias Nucleares 
do Brasil , pela autorização para publicação deste 
trabalho. 

REFERÊNCIAS 

Kah n, H. Caracterização tecnológica do nuneno 
primúrio de Pitinga, AM . Criolita, Sn, Nb, Zr e 
terras-raras.III Encontro do Hemisfério Sul sobre 
Tecnologia Mineral/ XV Encontro Nacional de 



VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001- Rio de Janeiro/Br;~zil 

Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia, São 
Lourenço, Brasil. Tecnologia Mineral 1- Parte A, 
v.l, p. 170-188. 1992. 

Kahn, H. Caracterização e desenvolvimento de processo 
de heneticiamento do minério primário de Pitinga, 
AM - Criolita, estanho, zircônio, nióbio, ítrio e 
terras-raras. Tese de doutorado, EPUSP. Inédito, São 
Paulo, 201 p. 1991. 

Lenharo, S.L.R. Evolução magmática e modelo 
metalogenético dos granitos mineralizados da regiào 
de Pitinga, Amazonas, Brasil. Tese de doutorado, 
EPUSP.lnédito, São Paulo, 290 p. 1998. 

Monte, M.B.M; Neumann, R.; Alcover, A. 
Caracterização Tecnológica de Rejeito de Minério 
de estanho de Pitinga (AM) visando identiticação e 
concentração de urânio. Relatório técnico elaborado 
para INB. RT26/99, CETEM/MCT, 1999. 

Svoboda, J.; Corrans, I.J.; Spitze, M.H.E. The effect of 
pH on the recovery of uranium and gold hy high -
gradient magnetic separation. International Journal 
of Mineral Processing 17: 83-98, 1986 

Wendel, G. Radioactivity in mines and mine water -
sources and mcchanisms. Journal of the South 
African Institutc of Mining and Metallurgy 98(2): 
87-92. '1998. 

39 


	xviii_entmme-volume_30001
	xviii_entmme-volume_30002
	xviii_entmme-volume_30003
	xviii_entmme-volume_30004
	xviii_entmme-volume_30005
	xviii_entmme-volume_30006
	xviii_entmme-volume_30007
	xviii_entmme-volume_30008
	xviii_entmme-volume_30009
	xviii_entmme-volume_30010
	xviii_entmme-volume_30011
	xviii_entmme-volume_30012
	xviii_entmme-volume_30013
	xviii_entmme-volume_30014
	xviii_entmme-volume_30015
	xviii_entmme-volume_30016
	xviii_entmme-volume_30017
	xviii_entmme-volume_30018
	xviii_entmme-volume_30019
	xviii_entmme-volume_30020
	xviii_entmme-volume_30021
	xviii_entmme-volume_30022
	xviii_entmme-volume_30023
	xviii_entmme-volume_30024
	xviii_entmme-volume_30025
	xviii_entmme-volume_30026
	xviii_entmme-volume_30027
	xviii_entmme-volume_30028
	xviii_entmme-volume_30029
	xviii_entmme-volume_30030
	xviii_entmme-volume_30031
	xviii_entmme-volume_30032
	xviii_entmme-volume_30033
	xviii_entmme-volume_30034
	xviii_entmme-volume_30035
	xviii_entmme-volume_30036
	xviii_entmme-volume_30037
	xviii_entmme-volume_30038
	xviii_entmme-volume_30039
	xviii_entmme-volume_30040
	xviii_entmme-volume_30041
	xviii_entmme-volume_30042
	xviii_entmme-volume_30043
	xviii_entmme-volume_30044
	xviii_entmme-volume_30045
	xviii_entmme-volume_30046
	xviii_entmme-volume_30047
	xviii_entmme-volume_30048
	xviii_entmme-volume_30049
	xviii_entmme-volume_30050
	xviii_entmme-volume_30051
	xviii_entmme-volume_30052
	xviii_entmme-volume_30053
	xviii_entmme-volume_30054
	xviii_entmme-volume_30055
	xviii_entmme-volume_30056
	xviii_entmme-volume_30057
	xviii_entmme-volume_30058
	xviii_entmme-volume_30059
	xviii_entmme-volume_30060
	xviii_entmme-volume_30061
	xviii_entmme-volume_30062
	xviii_entmme-volume_30063
	xviii_entmme-volume_30064
	xviii_entmme-volume_30065
	xviii_entmme-volume_30066
	xviii_entmme-volume_30067
	xviii_entmme-volume_30068
	xviii_entmme-volume_30069
	xviii_entmme-volume_30070
	xviii_entmme-volume_30071
	xviii_entmme-volume_30072
	xviii_entmme-volume_30073
	xviii_entmme-volume_30074
	xviii_entmme-volume_30075
	xviii_entmme-volume_30076
	xviii_entmme-volume_30077
	xviii_entmme-volume_30078
	xviii_entmme-volume_30079
	xviii_entmme-volume_30080
	xviii_entmme-volume_30081
	xviii_entmme-volume_30082
	xviii_entmme-volume_30083
	xviii_entmme-volume_30084
	xviii_entmme-volume_30085
	xviii_entmme-volume_30086
	xviii_entmme-volume_30087
	xviii_entmme-volume_30088
	xviii_entmme-volume_30089
	xviii_entmme-volume_30090
	xviii_entmme-volume_30091
	xviii_entmme-volume_30092
	xviii_entmme-volume_30093
	xviii_entmme-volume_30094
	xviii_entmme-volume_30095
	xviii_entmme-volume_30096
	xviii_entmme-volume_30097
	xviii_entmme-volume_30098
	xviii_entmme-volume_30099
	xviii_entmme-volume_30100
	xviii_entmme-volume_30101
	xviii_entmme-volume_30102
	xviii_entmme-volume_30103
	xviii_entmme-volume_30104
	xviii_entmme-volume_30105
	xviii_entmme-volume_30106
	xviii_entmme-volume_30107
	xviii_entmme-volume_30108
	xviii_entmme-volume_30109
	xviii_entmme-volume_30110
	xviii_entmme-volume_30111
	xviii_entmme-volume_30112
	xviii_entmme-volume_30113
	xviii_entmme-volume_30114
	xviii_entmme-volume_30115
	xviii_entmme-volume_30116
	xviii_entmme-volume_30117
	xviii_entmme-volume_30118
	xviii_entmme-volume_30119
	xviii_entmme-volume_30120
	xviii_entmme-volume_30121
	xviii_entmme-volume_30122
	xviii_entmme-volume_30123
	xviii_entmme-volume_30124
	xviii_entmme-volume_30125
	xviii_entmme-volume_30126
	xviii_entmme-volume_30127
	xviii_entmme-volume_30128
	xviii_entmme-volume_30129
	xviii_entmme-volume_30130
	xviii_entmme-volume_30131
	xviii_entmme-volume_30132
	xviii_entmme-volume_30133
	xviii_entmme-volume_30134
	xviii_entmme-volume_30135
	xviii_entmme-volume_30136
	xviii_entmme-volume_30137
	xviii_entmme-volume_30138
	xviii_entmme-volume_30139
	xviii_entmme-volume_30140
	xviii_entmme-volume_30141
	xviii_entmme-volume_30142
	xviii_entmme-volume_30143
	xviii_entmme-volume_30144
	xviii_entmme-volume_30145
	xviii_entmme-volume_30146
	xviii_entmme-volume_30147
	xviii_entmme-volume_30148
	xviii_entmme-volume_30149
	xviii_entmme-volume_30150
	xviii_entmme-volume_30151
	xviii_entmme-volume_30152
	xviii_entmme-volume_30153
	xviii_entmme-volume_30154
	xviii_entmme-volume_30155
	xviii_entmme-volume_30156
	xviii_entmme-volume_30157
	xviii_entmme-volume_30158
	xviii_entmme-volume_30159
	xviii_entmme-volume_30160
	xviii_entmme-volume_30161
	xviii_entmme-volume_30162
	xviii_entmme-volume_30163
	xviii_entmme-volume_30164
	xviii_entmme-volume_30165
	xviii_entmme-volume_30166
	xviii_entmme-volume_30167
	xviii_entmme-volume_30168
	xviii_entmme-volume_30169
	xviii_entmme-volume_30170
	xviii_entmme-volume_30171
	xviii_entmme-volume_30172
	xviii_entmme-volume_30173
	xviii_entmme-volume_30174
	xviii_entmme-volume_30175
	xviii_entmme-volume_30176
	xviii_entmme-volume_30177
	xviii_entmme-volume_30178
	xviii_entmme-volume_30179
	xviii_entmme-volume_30180
	xviii_entmme-volume_30181
	xviii_entmme-volume_30182
	xviii_entmme-volume_30183
	xviii_entmme-volume_30184
	xviii_entmme-volume_30185
	xviii_entmme-volume_30186
	xviii_entmme-volume_30187
	xviii_entmme-volume_30188
	xviii_entmme-volume_30189
	xviii_entmme-volume_30190
	xviii_entmme-volume_30191
	xviii_entmme-volume_30192
	xviii_entmme-volume_30193
	xviii_entmme-volume_30194
	xviii_entmme-volume_30195
	xviii_entmme-volume_30196
	xviii_entmme-volume_30197
	xviii_entmme-volume_30198
	xviii_entmme-volume_30199
	xviii_entmme-volume_30200
	xviii_entmme-volume_30201
	xviii_entmme-volume_30202
	xviii_entmme-volume_30203
	xviii_entmme-volume_30204
	xviii_entmme-volume_30205
	xviii_entmme-volume_30206
	xviii_entmme-volume_30207
	xviii_entmme-volume_30208
	xviii_entmme-volume_30209
	xviii_entmme-volume_30210
	xviii_entmme-volume_30211
	xviii_entmme-volume_30212
	xviii_entmme-volume_30213
	xviii_entmme-volume_30214
	xviii_entmme-volume_30215
	xviii_entmme-volume_30216
	xviii_entmme-volume_30217
	xviii_entmme-volume_30218
	xviii_entmme-volume_30219
	xviii_entmme-volume_30220
	xviii_entmme-volume_30221
	xviii_entmme-volume_30222
	xviii_entmme-volume_30223
	xviii_entmme-volume_30224
	xviii_entmme-volume_30225
	xviii_entmme-volume_30226
	xviii_entmme-volume_30227
	xviii_entmme-volume_30228
	xviii_entmme-volume_30229
	xviii_entmme-volume_30230
	xviii_entmme-volume_30231
	xviii_entmme-volume_30232
	xviii_entmme-volume_30233
	xviii_entmme-volume_30234
	xviii_entmme-volume_30235
	xviii_entmme-volume_30236
	xviii_entmme-volume_30237
	xviii_entmme-volume_30238
	xviii_entmme-volume_30239
	xviii_entmme-volume_30240
	xviii_entmme-volume_30241
	xviii_entmme-volume_30242
	xviii_entmme-volume_30243
	xviii_entmme-volume_30244
	xviii_entmme-volume_30245
	xviii_entmme-volume_30246
	xviii_entmme-volume_30247
	xviii_entmme-volume_30248
	xviii_entmme-volume_30249
	xviii_entmme-volume_30250
	xviii_entmme-volume_30251
	xviii_entmme-volume_30252
	xviii_entmme-volume_30253
	xviii_entmme-volume_30254
	xviii_entmme-volume_30255
	xviii_entmme-volume_30256
	xviii_entmme-volume_30257
	xviii_entmme-volume_30258
	xviii_entmme-volume_30259
	xviii_entmme-volume_30260
	xviii_entmme-volume_30261
	xviii_entmme-volume_30262
	xviii_entmme-volume_30263
	xviii_entmme-volume_30264
	xviii_entmme-volume_30265
	xviii_entmme-volume_30266
	xviii_entmme-volume_30267
	xviii_entmme-volume_30268
	xviii_entmme-volume_30269
	xviii_entmme-volume_30270
	xviii_entmme-volume_30271
	xviii_entmme-volume_30272
	xviii_entmme-volume_30273
	xviii_entmme-volume_30274
	xviii_entmme-volume_30275
	xviii_entmme-volume_30276
	xviii_entmme-volume_30277
	xviii_entmme-volume_30278
	xviii_entmme-volume_30279
	xviii_entmme-volume_30280
	xviii_entmme-volume_30281
	xviii_entmme-volume_30282
	xviii_entmme-volume_30283
	xviii_entmme-volume_30284
	xviii_entmme-volume_30285
	xviii_entmme-volume_30286
	xviii_entmme-volume_30287
	xviii_entmme-volume_30288
	xviii_entmme-volume_30289
	xviii_entmme-volume_30290
	xviii_entmme-volume_30291
	xviii_entmme-volume_30292
	xviii_entmme-volume_30293
	xviii_entmme-volume_30294
	xviii_entmme-volume_30295
	xviii_entmme-volume_30296
	xviii_entmme-volume_30297
	xviii_entmme-volume_30298
	xviii_entmme-volume_30299
	xviii_entmme-volume_30300
	xviii_entmme-volume_30301
	xviii_entmme-volume_30302
	xviii_entmme-volume_30303
	xviii_entmme-volume_30304
	xviii_entmme-volume_30305
	xviii_entmme-volume_30306
	xviii_entmme-volume_30307
	xviii_entmme-volume_30308
	xviii_entmme-volume_30309
	xviii_entmme-volume_30310
	xviii_entmme-volume_30311
	xviii_entmme-volume_30312
	xviii_entmme-volume_30313
	xviii_entmme-volume_30314
	xviii_entmme-volume_30315
	xviii_entmme-volume_30316
	xviii_entmme-volume_30317
	xviii_entmme-volume_30318
	xviii_entmme-volume_30319
	xviii_entmme-volume_30320
	xviii_entmme-volume_30321
	xviii_entmme-volume_30322
	xviii_entmme-volume_30323
	xviii_entmme-volume_30324
	xviii_entmme-volume_30325
	xviii_entmme-volume_30326
	xviii_entmme-volume_30327
	xviii_entmme-volume_30328
	xviii_entmme-volume_30329
	xviii_entmme-volume_30330
	xviii_entmme-volume_30331
	xviii_entmme-volume_30332
	xviii_entmme-volume_30333
	xviii_entmme-volume_30334
	xviii_entmme-volume_30335
	xviii_entmme-volume_30336
	xviii_entmme-volume_30337
	xviii_entmme-volume_30338
	xviii_entmme-volume_30339
	xviii_entmme-volume_30340
	xviii_entmme-volume_30341
	xviii_entmme-volume_30342
	xviii_entmme-volume_30343
	xviii_entmme-volume_30344
	xviii_entmme-volume_30345
	xviii_entmme-volume_30346
	xviii_entmme-volume_30347
	xviii_entmme-volume_30348
	xviii_entmme-volume_30349
	xviii_entmme-volume_30350
	xviii_entmme-volume_30351
	xviii_entmme-volume_30352
	xviii_entmme-volume_30353
	xviii_entmme-volume_30354
	xviii_entmme-volume_30355
	xviii_entmme-volume_30356
	xviii_entmme-volume_30357
	xviii_entmme-volume_30358
	xviii_entmme-volume_30359
	xviii_entmme-volume_30360
	xviii_entmme-volume_30361
	xviii_entmme-volume_30362
	xviii_entmme-volume_30363
	xviii_entmme-volume_30364
	xviii_entmme-volume_30365
	xviii_entmme-volume_30366
	xviii_entmme-volume_30367
	xviii_entmme-volume_30368
	xviii_entmme-volume_30369
	xviii_entmme-volume_30370
	xviii_entmme-volume_30371
	xviii_entmme-volume_30372
	xviii_entmme-volume_30373
	xviii_entmme-volume_30374
	xviii_entmme-volume_30375
	xviii_entmme-volume_30376
	xviii_entmme-volume_30377
	xviii_entmme-volume_30378
	xviii_entmme-volume_30379
	xviii_entmme-volume_30380
	xviii_entmme-volume_30381
	xviii_entmme-volume_30382
	xviii_entmme-volume_30383
	xviii_entmme-volume_30384
	xviii_entmme-volume_30385
	xviii_entmme-volume_30386
	xviii_entmme-volume_30387
	xviii_entmme-volume_30388
	xviii_entmme-volume_30389
	xviii_entmme-volume_30390
	xviii_entmme-volume_30391
	xviii_entmme-volume_30392
	xviii_entmme-volume_30393
	xviii_entmme-volume_30394
	xviii_entmme-volume_30395
	xviii_entmme-volume_30396
	xviii_entmme-volume_30397
	xviii_entmme-volume_30398
	xviii_entmme-volume_30399
	xviii_entmme-volume_30400
	xviii_entmme-volume_30401
	xviii_entmme-volume_30402
	xviii_entmme-volume_30403
	xviii_entmme-volume_30404
	xviii_entmme-volume_30405
	xviii_entmme-volume_30406
	xviii_entmme-volume_30407
	xviii_entmme-volume_30408
	xviii_entmme-volume_30409
	xviii_entmme-volume_30410
	xviii_entmme-volume_30411
	xviii_entmme-volume_30412
	xviii_entmme-volume_30413
	xviii_entmme-volume_30414
	xviii_entmme-volume_30415
	xviii_entmme-volume_30416
	xviii_entmme-volume_30417
	xviii_entmme-volume_30418
	xviii_entmme-volume_30419
	xviii_entmme-volume_30420
	xviii_entmme-volume_30421
	xviii_entmme-volume_30422
	xviii_entmme-volume_30423
	xviii_entmme-volume_30424
	xviii_entmme-volume_30425
	xviii_entmme-volume_30426
	xviii_entmme-volume_30427
	xviii_entmme-volume_30428
	xviii_entmme-volume_30429
	xviii_entmme-volume_30430
	xviii_entmme-volume_30431
	xviii_entmme-volume_30432
	xviii_entmme-volume_30433
	xviii_entmme-volume_30434
	xviii_entmme-volume_30435
	xviii_entmme-volume_30436
	xviii_entmme-volume_30437
	xviii_entmme-volume_30438
	xviii_entmme-volume_30439
	xviii_entmme-volume_30440
	xviii_entmme-volume_30441
	xviii_entmme-volume_30442
	xviii_entmme-volume_30443
	xviii_entmme-volume_30444
	xviii_entmme-volume_30445
	xviii_entmme-volume_30446
	xviii_entmme-volume_30447
	xviii_entmme-volume_30448
	xviii_entmme-volume_30449
	xviii_entmme-volume_30450
	xviii_entmme-volume_30451
	xviii_entmme-volume_30452
	xviii_entmme-volume_30453
	xviii_entmme-volume_30454
	xviii_entmme-volume_30455
	xviii_entmme-volume_30456
	xviii_entmme-volume_30457
	xviii_entmme-volume_30458
	xviii_entmme-volume_30459
	xviii_entmme-volume_30460
	xviii_entmme-volume_30461
	xviii_entmme-volume_30462
	xviii_entmme-volume_30463
	xviii_entmme-volume_30464
	xviii_entmme-volume_30465
	xviii_entmme-volume_30466
	xviii_entmme-volume_30467
	xviii_entmme-volume_30468
	xviii_entmme-volume_30469
	xviii_entmme-volume_30470
	xviii_entmme-volume_30471
	xviii_entmme-volume_30472
	xviii_entmme-volume_30473
	xviii_entmme-volume_30474
	xviii_entmme-volume_30475
	xviii_entmme-volume_30476
	xviii_entmme-volume_30477
	xviii_entmme-volume_30478
	xviii_entmme-volume_30479
	xviii_entmme-volume_30480
	xviii_entmme-volume_30481
	xviii_entmme-volume_30482
	xviii_entmme-volume_30483
	xviii_entmme-volume_30484
	xviii_entmme-volume_30485
	xviii_entmme-volume_30486
	xviii_entmme-volume_30487
	xviii_entmme-volume_30488
	xviii_entmme-volume_30489
	xviii_entmme-volume_30490
	xviii_entmme-volume_30491
	xviii_entmme-volume_30492
	xviii_entmme-volume_30493
	xviii_entmme-volume_30494
	xviii_entmme-volume_30495
	xviii_entmme-volume_30496
	xviii_entmme-volume_30497
	xviii_entmme-volume_30498
	xviii_entmme-volume_30499
	xviii_entmme-volume_30500
	xviii_entmme-volume_30501
	xviii_entmme-volume_30502
	xviii_entmme-volume_30503
	xviii_entmme-volume_30504
	xviii_entmme-volume_30505
	xviii_entmme-volume_30506
	xviii_entmme-volume_30507
	xviii_entmme-volume_30508
	xviii_entmme-volume_30509
	xviii_entmme-volume_30510
	xviii_entmme-volume_30511
	xviii_entmme-volume_30512
	xviii_entmme-volume_30513
	xviii_entmme-volume_30514
	xviii_entmme-volume_30515
	xviii_entmme-volume_30516
	xviii_entmme-volume_30517
	xviii_entmme-volume_30518
	xviii_entmme-volume_30519
	xviii_entmme-volume_30520
	xviii_entmme-volume_30521
	xviii_entmme-volume_30522
	xviii_entmme-volume_30523
	xviii_entmme-volume_30524
	xviii_entmme-volume_30525
	xviii_entmme-volume_30526
	xviii_entmme-volume_30527
	xviii_entmme-volume_30528
	xviii_entmme-volume_30529
	xviii_entmme-volume_30530
	xviii_entmme-volume_30531
	xviii_entmme-volume_30532
	xviii_entmme-volume_30533
	xviii_entmme-volume_30534
	xviii_entmme-volume_30535
	xviii_entmme-volume_30536
	xviii_entmme-volume_30537
	xviii_entmme-volume_30538
	xviii_entmme-volume_30539
	xviii_entmme-volume_30540
	xviii_entmme-volume_30541
	xviii_entmme-volume_30542
	xviii_entmme-volume_30543
	xviii_entmme-volume_30544
	xviii_entmme-volume_30545
	xviii_entmme-volume_30546
	xviii_entmme-volume_30547
	xviii_entmme-volume_30548
	xviii_entmme-volume_30549
	xviii_entmme-volume_30550
	xviii_entmme-volume_30551
	xviii_entmme-volume_30552
	xviii_entmme-volume_30553
	xviii_entmme-volume_30554
	xviii_entmme-volume_30555
	xviii_entmme-volume_30556
	xviii_entmme-volume_30557
	xviii_entmme-volume_30558
	xviii_entmme-volume_30559
	xviii_entmme-volume_30560
	xviii_entmme-volume_30561
	xviii_entmme-volume_30562
	xviii_entmme-volume_30563
	xviii_entmme-volume_30564
	xviii_entmme-volume_30565
	xviii_entmme-volume_30566
	xviii_entmme-volume_30567
	xviii_entmme-volume_30568
	xviii_entmme-volume_30569
	xviii_entmme-volume_30570
	xviii_entmme-volume_30571
	xviii_entmme-volume_30572
	xviii_entmme-volume_30573
	xviii_entmme-volume_30574
	xviii_entmme-volume_30575

