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1 INTRODUÇÃO. 

 

A energia eólica provém do vento e é considerada uma energia limpa. Eólico 

vem do latim aeolicus, associado à Éolo deus dos ventos na mitologia grega. Essa 

energia pode ser transformada em energia mecânica e elétrica.  

A energia mecânica existe a mais de quatro milênios, pois os egípcios nesta 

época já utilizavam o vento para mover os barcos a vela (Figura 1). Outros exemplos 

são os moinhos de cereais e as bombas de águas. 

 

Figura 1 – Barco a vela 

Já a energia elétrica surgiu no final do século XIX, quando Charles F. Brush 

colocou para funcionar a primeira turbina eólica com diâmetro do motor de 17m e 144 

pás de madeira (Figura 2). No entanto apenas nas ultimas décadas esse tipo de 

tecnologia avançou. 

Atualmente boa parte do continente europeu esta investido em energia 

eólica, mas os Estados Unidos é o maior investidor nesse tipo de energia e esta em 

primeiro lugar isoladamente em produção de energia eólica.  

 

Figura 2 – Primeira turbina eólica  
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1.1 Tema 

 

Desenvolver um gerador eólico e uma forma de armazenar a energia 

produzida. 

 

1.2 Justificativa 

 

Decidi desenvolver esse gerador por ser uma energia inesgotável, não emite 

gases poluentes, sendo assim não prejudicial ao meio ambiente. Além disso, é uma fonte 

barata, de fácil retorno de investimento e baixos custos de manutenção. 

Com isso a energia eólica é uma fonte que traz muitos benefícios, tanto para 

a sociedade que terá um desconto imenso na conta de luz, quanto para o meio ambiente 

que não sofrera com os impactos de gases poluentes ou resíduos de longa duração.  

 

1.3 Problema 

 

Como fazer o gerador eólico? Como será testado o gerador? Como irei 

armazenar a energia gerada? E para que irei utilizar esta energia? No que isto ira me 

beneficiar?  

 

1.4 Hipótese 

 

Pretendo fazer um aerogerador com um motor de ventilador de teto, pás de 

madeira e utilizarei o maior número possível de materiais recicláveis.  

O gerador deverá gerar energia elétrica quando suas pás estiverem em 

movimento circular. No momento não sabemos qual será o valor da tensão gerada, mas 

será testada com um multímetro ou osciloscópio. 

Pretendo armazenar a energia gerada em baterias de automóveis, pois 

acumula mais energia que outras baterias. Depois de armazenar a energia pretendo 

utilizá-la como uma fonte reserva. Desta forma ela beneficiara os consumidores, por ter 

pouco custo, por ser renovável e ser boa para o meio ambiente. 
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1.5 Objetivos 

O objetivo é desenvolver o gerador eólico de energia elétrica e depois disso 

procurar uma forma de armazenar e utilizar essa energia. No momento estou analisando 

também a possibilidade de criar um dispositivo que trocaria automaticamente a forma 

de energia utilizada, como por exemplo: uma casa que é abastecida por energia 

diretamente de um poste, quando faltar luz, ou seja, o poste não teria mais tensão esse 

dispositivo trocaria a energia que vinha do poste para a energia que foi produzida pelo 

gerador eólico que estaria armazenada. Com isso, a casa sempre teria energia elétrica 

sobressalente. 

 

1.6 Objeto 

 

Gerador eólico e forma de armazenar a energia gerada. 

 

1.7 História da Energia Eólica 

 

Há muito tempo atrás as pessoas já utilizavam a energia eólica para 

movimentar os barcos à vela no Egito. As velas dependem do vento para que empurre o 

barco ao longo da água. Os primeiros moinhos de vento, usados para moer grãos, 

surgiram entre 2 mil a.C. , na antiga Babilônia. Este primeiro dispositivo consistia em 

uma ou mais vigas de madeira montadas verticalmente, e em cuja base havia uma pedra 

de rebolo fixada ao eixo rotativo que girava com o vento. O conceito de se usar a 

energia do vento para moer grãos se espalhou rapidamente ao longo do Oriente Médio e 

foi largamente utilizado antes que o primeiro moinho de vento aparecesse na Europa. 

No início do século XI d.C., os cruzados europeus levaram o conceito para casa e surgiu 

o moinho de vento do tipo holandês com o qual estamos familiarizados. 

O desenvolvimento da tecnologia da energia eólica moderna e suas 

aplicações estavam bem encaminhados por volta de 1930, quando estimados 600 mil 

moinhos de vento abasteciam áreas rurais com eletricidade e serviços de bombeamento 

de água. Assim que a distribuição de eletricidade em larga escala se espalhou para as 

fazendas e cidades do interior, o uso de energia eólica nos Estados Unidos começou a 

decrescer, mas reviveu depois da escassez de petróleo no início dos anos 70. Nos 

últimos 30 anos, a pesquisa e o desenvolvimento variaram com o interesse e incentivos 
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fiscais do governo federal. Em meados dos anos 80, as turbinas eólicas tinham uma 

capacidade nominal máxima de 150 KW. Em 2006, as turbinas em escala de geração 

pública comercial têm potência nominal comumente acima de 1 MW e estão disponíveis 

em capacidades de até 4 MW.  

Fonte: {http://ambiente.hsw.uol.com.br/energia-eolica.htm }. 

 

1.7  Energia eólica 

 

A energia eólica baseia-se na energia cinética contida nos movimentos das 

massas de ar na atmosfera, os ventos, que são produzidos através do aquecimento 

diferenciado da atmosfera. Assim como a radiação do sol que não é uniforme, alguns 

locais são mais aquecidos do que outros. Essa diferença de temperatura acaba criando 

zonas de pressões diferentes, que por sua vez, causam o deslocamento das massas de ar. 

O uso da energia eólica para geração de eletricidade ocorre através da 

conversão da energia cinética contida nos ventos em energia elétrica, com o auxílio de 

geradores eólicos, também conhecidos como aerogeradores.  

Alguns fatores são essenciais para gerar a energia, um deles é o local de 

onde serão instaladas as turbinas. O ideal é que as turbinas eólicas sejam instaladas em 

regiões nas quais os ventos não sejam perturbados por essas irregularidades. Além 

disso, a altura também é um fator muito relevante para o aproveitamento da energia 

eólica, em grandes alturas são encontradas elevadas velocidades de vento. 

Um aspecto fundamental no aproveitamento da energia eólica para geração 

de energia elétrica, é que a potência do vento depende da área de captação e é 

proporcional ao cubo da velocidade do vento, logo, pequenas variações na velocidade 

do vento podem ocasionar grandes alterações na potência. Por tal motivo, é de extrema 

importância realizar estudos sobre a velocidade do vento no local em que se deseja 

instalar uma turbina eólica e avaliar a sua variação ao longo do dia e das estações do 

ano. É necessário obter dados confiáveis e de boa qualidade, pois a má qualidade dos 

dados pode resultar em um dimensionamento inadequado, em erros na estimativa da 

potência gerada, e como consequência, prejuízos financeiros.  

Um exemplo aqui mesmo no Rio Grande do Sul é o parque eólico da cidade 

de Osório, litoral do estado (Figura 3). 

http://ambiente.hsw.uol.com.br/energia-eolica.htm
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Figura 3 - Parque eólico de Osório 

A energia cinética causada pelos ventos, primeiro é transformada em 

energia mecânica, através do movimento das pás da turbina eólica, e em seguida, esta 

energia mecânica é convertida em energia elétrica por meio do gerador elétrico. O 

processo de conversão é realizado da seguinte forma: o vento faz girar as pás da turbina, 

que estão acopladas a um eixo central. Este eixo está ligado a uma caixa de transmissão, 

que tem a função de aumentar a velocidade de rotação do gerador elétrico. À caixa de 

transmissão está ligado o gerador elétrico, que é responsável por converter a energia 

mecânica do eixo em energia elétrica. Esta energia elétrica, por sua vez, é enviada por 

cabos que descem pelo interior da torre e se conectam a uma rede elétrica ou a um 

banco de baterias no caso de sistemas autônomos (Figura 4).  

 

Figura 4 – Processo de geração de energia 
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1.9 Classificação para os aerogeradores  

 

A turbina eólica pode ser classificada de acordo com as seguintes 

características: tamanho, potência nominal extraída, orientação do eixo do rotor em 

relação ao solo. Com relação ao tamanho, potência nominal extraída pode ser 

classificada em pequeno, médio e grande porte. Com relação à orientação do eixo do 

rotor podem ser classificadas como turbina de eixo horizontal e turbina de eixo vertical. 

As turbinas eólicas de pequeno porte são turbinas capazes de gerar até 80 

kW de potência e normalmente são utilizadas em sistemas isolados para alimentar 

residências e meios rurais, e em sistemas híbridos em conjunto com painéis 

fotovoltaicos para alimentar sistemas de iluminação pública.  

Já as de médio porte são aquelas turbinas capazes de gerar potência entre 81 

kW e 500 kW. Normalmente são aplicadas em geração distribuída e sistemas híbridos. 

E por ultimo as turbinas de grande porte, que são aquelas com capacidade de geração a 

cima de 500 kW e normalmente são utilizadas em usinas eólicas para geração de 

potência em grande escala. 

 

1.10 Lei de Faraday-Neumann  

A lei de Faraday-Neumann relaciona a força eletromotriz gerada entre os 

terminais de um condutor sujeito à variação de fluxo magnético ΔΦ com o módulo da 

variação do fluxo em função de um intervalo de tempo Δt em que esta variação 

acontece, sendo expressa matematicamente por: 

 

É com essa lei que se entende a produção de corrente elétrica em um 

circuito colocado sob efeito de um campo magnético variável ou por um circuito em 

movimento em um campo magnético constante. O sinal negativo da expressão é uma 

consequência da Lei de Lenz, que diz que a corrente induzida tem um sentido que gera 

um fluxo induzido oposto ao fluxo indutor.  
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3 METODOLOGIA. 

 

Pretendo utilizar matérias de baixo custo e se possível também adotar 

materiais recicláveis. Dessa forma o projeto e os materiais que irão ser utilizados na 

prejudicarão o meio ambiente. 

Para testar o projeto, precisarei de um local que aja vento forte o suficiente 

para causar movimento nas pás do gerador. Então pretendo testar no próprio pátio do 

campus, pois é um lugar que tem uma corrente de ar adequada para o procedimento. 

Além disso, precisei estabelecer um cronograma para melhor organização 

do projeto (Tabela 1). 

 

3.1 Materiais a serem levantados. 

 

 Um ventilador de teto, para utilizarmos o motor do ventilador. 

 Uma chapa de aço galvanizado de 3 cm de largura e 20cm de comprimento. 

 Ímãs. 

 Uma lâmpada ou LED, para utilizarmos para os testes. 

 Multímetro. 

 Osciloscópio. 

 Cola Epoxi. 
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3.2 Cronograma. 

 

 

Atividades Período 

17/

09 

24/09 01/

10 

08/

10 

15/

10 

22/

10 

29/

10 

5/11 12/11 19/11 26/11 03/

12 

8/12 

Montagem do 

protótipo  

x x x x x x x x x     

Orientações do 

professor 

x x x  x x  x x  x X  

Entrega do 

relatório parcial 

   x  x x  x     

Apresentação 

do relatório 

         x    

Apresentação 

do trabalho 

         x    

Ultimo prazo 

para entrega 

            x 

Tabela 1 - Cronograma 
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4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto do gerador eólico esta sendo executado. Estou realizando a 

montagem do gerador em conjunto com o meu colega Weslem Ramires, que também 

esta elaborando um gerador eólico. O motivo pelo qual decidimos fazer juntos é que 

assim teríamos menos custos, pois podemos dividir as despesas e também porque 

teríamos mais facilidade e assim a execução do projeto seria mais rápida e mais simples. 

 

4.1 Montagem do Protótipo. 

A primeira etapa foi conseguir um ventilador de teto. No meu projeto 

utilizei um ventilador igual ao que esta na figura 5. 

 

Figura 5 – Ventilador de teto 

Para realizar a abertura do ventilador, é preciso retirar a tampa de baixo ao 

qual é indicada pela seta vermelha na figura 6. 

 

Figura 6 – Ventilador (lateral)   
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Após a retirada da tampa (Figura 7) podemos verificar como é o motor. 

 

Figura 7 – Ventilador aberto 

Precisei também inverter o motor do ventilador devido ao rolamento, para 

isto retirei a outra tampa com um martelo, poderia ser utilizado também um alicate. Na 

figura abaixo está sendo indicado onde se deve bater com o martelo (Figura 8). 

 

Figura 8 – Indicando o local certo.  

Depois de realizar o procedimento de retirada da tampa, o motor ficará 

solto. Após isto, inverterei de lado o motor, sendo assim a parte sinalizada ficará para 

baixo (Figura 9). 
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Figura 9 – Motor do ventilador  

Após a retirada do motor, por causa do rolamento, colocamos o motor em 

uma das bases (Figura 10). 

 

Figura 10- Motor quando invertido. 

Após esta etapa, utilizei a chapa de aço galvanizado (Figura 11) que serve 

para colar os ímãs e gerar o campo magnético. 

 

Figura 11 – Chapa de aço galvanizado   
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No momento de posicionar a chapa precisamos cortá-la para encaixar 

(Figura 13), pois estava muito grande. Está chapa será colada em volta do motor, como 

na figura 12. 

 

Figura 12 – Chapa sendo colocada. 

 

Figura 13 - Cortando a chapa 

Depois de colocar a chapa no local correto, obtemos um espaço entre o 

motor e a chapa, onde serão fixados os ímãs (Figura 14). 

 

Figura 14 – Espaço dos ímãs.  
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Para colar a chapa, utilizei Poxipol (Figura 15). São dois tubos de colas, A e 

B, as duas são misturadas formando uma nova mistura que leva em torno de dez 

minutos para enrijecer. Para realizar a mistura, utilizei um pote pequeno (Figura 16). 

 

 

Figura 15 – Poxipol. 

 

 

Figura 16 – Mistura da cola  
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Feita a mistura da cola, foi colada a chapa de aço galvanizado (Figura 17), 

com o auxilio do meu colega Weslem Ramires. 

 

Figura 17– Colando 

Obs.: No momento em que estava realizando a fixação da chapa com a cola, 

o pote começou a esquentar muito em cima da minha mão e a cola secou muito rápida, 

ou seja, ficou dura e não pudemos mais usar aquela quantidade que estava ali dentro do 

recipiente. De acordo com o Professor João Gabbardo, este fato pode ter sido gerado 

talvez por uma reação química da cola com o plástico do pote. Talvez o melhor local 

para fazer a mistura seria em um recipiente de vidro, pois ao chegar em casa fiz um teste 

para verificar se ocorria o fato novamente e não aconteceu.  

Por tais motivos, para terminar de efetuar a colagem da chapa, decidimos, 

eu e meu colega, fazer a mistura direto no metal da tampa e da chapa. Em quanto eu 

colocava um pouco de cada tubo de cola nos metais o meu colega espalhava e misturava 

pelo local de onde tinha que ser fixado a chapa de aço galvanizado. 

Após isto, terminamos a colagem da chapa. Que ficou como mostra a Figura 

18. 
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Figura 18 – Depois de estabilizada. 

 
Depois de fixar a chapa, precisamos colar os ímãs (Figura 19). Porém, antes 

disso o professor Gabbardo orientou para que antes da colagem, fosse preciso 

empacotar os ímãs com fita durex (Figura 20), pois ele gostaria de utilizá-los após o 

projeto pronto e aprovado. 

 

 

Figura 19 – Ímãs 
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Figura 20 – Durex  

 

 

Figura 21 – Polos do motor 

 

Na figura 21, estão indicados os pólos do motor. É necessário saber quantos 

são, pois serão colados dois pares de ímãs em cada pólo. Foram contados 20 pólos, com 

isso serão necessários oitenta ímãs para formar quarenta pares (Figura 22). 
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Figura 22 – Par de ímãs 

 

Após estas informações, podemos dar inicio ao envelopamento dos ímãs 

com a fita durex. A cada lado do ímã deve-se dar no mínimo três volta com a fita 

(Figura 23). Depois de envelopados com fita durex, os ímãs ficam como na figura 24.  

 

 

 

Figura 23 – Passando a fita nos ímãs  
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Figura 24 – Ímãs prontos 

 

Quando todos os quarenta pares de ímãs necessários ficaram prontos, eu e 

meu colega Weslem iríamos colar os ímãs, porém um imprevisto ocorreu e a chapa de 

zinco se descolou. Com isto, novamente recorremos à ajuda do professor da disciplina 

que nos auxiliou e comprou uma cola para podermos de novo colar a chapa. Dessa vez a 

cola era Araldite, como mostra a figura 25. 

 

 

Figura 25 – Araldite 
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Assim como a cola Poxipol, a Araldite tem dois tubos e eles devem ser 

misturados. Com a mistura a cola ficou amarela (Figura 26). 

 

 

Figura 26 – Mistura da Araldite 

 

 

Figura 27 – Colando novamente 

 
Na figura 27 é apresentado o momento que realizamos novamente a fixação 

da chapa, usamos um alicate para segurar a chapa para que não saia do local correto.  
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Esperamos entorno de dois dias para poder colar os ímãs, para isso 

precisamos de um pinça demonstrada na figura 28 e a cola que neste caso será utilizada 

a Super Bonder (Figura 29). 

 

Figura 28 – Pinça 

 

Figura 29 – Super Bonder 

 

Quando foram posicionados os ímãs nos pólos do motor, percebeu-se que 

não seria possível colar os quarenta pares de ímãs, pois em cada pólo seria dois pares 

norte e no outro dois pares sul e assim por diante e não tinha o espaço necessário para 

isso. Por tais motivos, com instrução do professor resolvemos colar apenas um par por 

pólo, sendo assim um sul e um norte e essa seria a sequência.  

Como o ímã utilizado não apresenta nenhum tipo de sinalização para 

identificar qual é o sul e qual é o norte, utilizamos uma fita branca para simbolizar os 

lados diferentes. Com isso a fita simboliza o lado A e a sem fita branca simboliza o lado 

B isso com um exemplo (Figura 30). 
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Figura 30 – Identificando o lado 

Após os ímãs estarem sinalizados começamos a etapa de colá-los. Primeiro 

colocamos fixados na chapa pelo lado exterior, sem estarem colados, como na figura 31. 

 

Figura 31 – Ímãs do lado exterior da chapa 

Alem de estarem na sequência dita antes, um lado A, um lado B e assim por 

diante, os ímãs estão alinhados com os pólos do motor (Figura 32). 

 

Figura 32 – Ímãs alinhados  
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Com isso realizado, precisei mover os ímãs para o interior, para isso utilizei 

a pinça e um pedaço de papel para ficar entre o ímã e o motor (Figura 33), pois se deve 

ter cuidado para que no momento em que estiver trocando-o de lugar, o ímã pode colar 

nos pólos do motor. 

 

Figura 33 – Movendo o ímã 

Após todos os ímãs estarem colocados no local certo, podemos começar a 

colá-los com a cola Super Bonder (Figura 34 e 35). 

 

Figura 34 – Colando os ímãs (um) 
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Figura 35 – Colando os ímãs (dois) 

 

Depois de todos os ímãs colados deve-se esperar alguns minutos para secar 

a cola, após isso a figura 36 ilustra como fica ao final do procedimento realizado. 

 

Figura 36 – Ímãs todos colados 

 

Finalmente, as etapas feitas para a montagem do protótipo esta pronta. 

Devemos agora fechar o gerador e realizar os testes e as medições. 
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4.2 Testes e Medições 

 
Em relação a esse tópico, os testes realizados já incluíram medições. Para os 

testes, como não tínhamos as hélices utilizamos uma chave de fenda para girar o motor 

e tentar gerar corrente. Para medir usamos um multímetro ligado aos fios do motor 

(Figura 37), e também um osciloscópio para identificar a forma de onda. 

 

Figura 37 – Ligando ao multímetro 

Em vários testes que fizemos a corrente era muito baixa e o gerador chegou 

a gerar 200 mV e corrente chegou a 0,68 mA muito pouco (Figuras 38 e 39). 

 

Figura 38 – Medindo a corrente 
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Figura 39 – Maior corrente medida 

Através do osciloscópio podemos ver as forma de onda e ter mais precisão 

na tensão gerada pelo aerogerador. 

 

Figura 40 – Formas de onda do gerador 

Na figura 40 é possível visualizar a frequência que é de 23.392 Hz e o 

período que é de 42.75 ms. Além disso, verificamos a tensão pico a pico do gerador que 

ficou na media de 7V (Figura 41). 
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Figura 41 – Tensão pico a pico 

 

4.3 Análise de dados 

De acordo com os dados obtidos, as noticias não foram positivas, pois 

esperava tensões de no mínimo vinte Volts e o gerador não chegou nem perto desse 

valor. Um dos problemas que foram encontrados foi à distribuição dos ímãs que estão 

errados, por isso será necessário remove-los e identificar a forma certa pra reposiciona-

los. 

 

4.4 Corrigindo os erros 

Após os testes, medidas realizadas e passar pela banca avaliadora, por 

orientação da banca e por vontade própria, voltamos a fazer novos testes e procurar a 

entender o porquê estava errado e o que mudar. Sendo assim procuramos os professores 

Fausto Barbosa, Alexsandro Bonatto e João Gabbardo, com ajuda dos três fizemos 

novos testes e medições, porem continuava o mesmo resultado e algo que dificultou foi 

saber a disposição das bobinas. 

Com os resultados não sendo positivos, os professores tiveram a ideia de 

inserir uma carga no motor e através de uma bússola encontra o sentido de cada polo, ou 

seja, identificar quais eram polo norte e quais eram polo sul. Como não tínhamos uma 

bússola de mão, utilizamos um aplicativo de celular que funciona como uma bússola e 

também por ser confiável.  
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No primeiro teste ligamos o grupo de bobinas A no fio positivo da fonte e o 

fio vermelho que seria o terra ou neutro ligamos no terra da fonte. Então ligamos em 

uma fonte de tensão (Figura 42). 

 

Figura 42 – Fonte de tensão 

Com a bússola começamos a identificar os pólos (Figura 43), como ligamos 

só o grupo A após identificar um pulo o outro polo, ou seja, a disposição é um do grupo 

A, um do grupo B e assim por diante. 

 

Figura 43 – Identificando os pólos 
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No primeiro teste, distribuição dos pólos, depois foi feito o teste com o 

grupo B e quando terminado os pólos do motor estavam definidos como mostra na 

figura 44. 

 

Figura 44 – Pólos do motor 

Após isso verificamos o pólo do ímã também com a bússola e o lado que 

havíamos colado à fita branca era de pólo norte e o sem fita era sul (Figura 45). 

 

Figura 45 – Pólos do ímã 

Agora com a identificação certa dos pólos do motor e dos ímãs, eles devem 

ser alinhados com os seus iguais, ou seja, o pólo norte do motor deve ser alinhado com 

o pólo norte do ímã, sul com sul e assim sucessivamente (Figura 46). 
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Figura 46 – Alinhamento dos pólos 

Com isso o gerador está pronto novamente. 

 

4.4.1 Novos testes 

Para os novos testes utilizamos o osciloscópio (Figuras 47 e 48). Para gerar 

a energia giramos o motor com a mão, chegando a uma velocidade de oito a dez voltas 

por segundo. 

 

Figura 47 – Nova tensão pico a pico 
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Figura 48 – Nova forma de onda 

 

4.4.2 Nova analise dos dados 

Com os novos testes e agora com resultado obtidos esperados, o gerador 

está pronto e gerando a energia que se era esperado. Com grande ajuda dos professores 

o projeto do gerador está pronto, que seria a primeira de duas etapas. Agora, o gerador 

precisa de uma base ou torre para ficar no alto e resta conseguir as pás para fixar no 

motor. 
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5 CONCLUSÃO 

O projeto de realizar a construção de um gerador eólico foi concluído com 

dificuldades, uma delas foi referente ao levantamento de materiais. Além disso, um fator 

positivo foi referente à pesquisa realizada em livros e em sites, alguns livros foram 

indicados pelo professor Alexsandro Bonatto. Essas pesquisas me ajudaram a entender o 

quanto é importante investir nesse tipo de produção de energia, pois é uma energia 

limpa, não causa tantos danos à natureza e o mais importante é que o custo é baixo, 

sendo assim algo favorável para quem utiliza esse tipo de geração de energia. 

Um fato muito importante que aprendi é que sempre que for realizar a 

construção de um aerogerador com um ventilador de teto, deve-se estudar sobre o motor 

e procurar entender como estão ligadas as bobinas, pois se não o projeto não anda para 

frente e o gerador não ira alcançar tensões esperadas, algo importante também é sempre 

recorrer aos professores quando tiver duvidas. 

O gerador eólico após passar por revisões funcionou, chegando a gerar 80 

volts de tensão, sendo que, estava sendo movimentado com a mão. Com a ajuda dos 

professores cumpri com êxito o projeto que está em pleno funcionamento 
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