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Resumo

Este trabalho explora a potencialidade da cartografia digital e dados de imagens do
satélite, landsat7, na construção e análise de mapas temáticos, para a definição de áreas
com maior potencial para captação de água subterrânea, no município de Ituiutaba, MG.

Utilizou-se uma imagem TM/Landsat 7, multiespectral, banda5, em preto e branco, com
resolução espacial de 30m, que foi georreferenciada e processada digitalmente, através
da aplicação de filtros espaciais lineares de alta freqüência para posterior
aerofotointerpretação e análise fotogeológica, resultando na criação de mapas de
fotolineamentos e de isofreqüência de fotolineamentos e, na escala 1:100.000.

Os mapas de bacias e de áreas de recarga e descarga foram vetorizados sobre uma
imagem base, georreferenciada, que foi obtida com o uso de “scaner” de mesa,
convencional, de bases cartográficas do IBGE, na escala 1: 100.000.

Após a confecção destes mapas temáticos, a etapa final foi à utilização de um programa,
para gerar um mapa final que selecione, de modo qualitativo, áreas com melhor e pior
aptidão para a captação de água subterrânea.
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1.0-Introdução

A perfuração de poços tubulares, para a captação e o abastecimento de água potável em
cidades, loteamentos e grandes projetos industriais e agropecuários são de fundamental
importância para o desenvolvimento destas atividades, devido ao seu baixo custo de
implantação, manutenção e impacto ambiental.

A água subterrânea pode basicamente, ser captada do manto de alteração como nas
cisternas ou cacimbas em poços escavados manualmente ou da rocha sã, em poços
tubulares profundos perfurados por sondas mecanizadas. Entretanto, a captação de água
diretamente do manto de alteração implicará em: um teor mais alto de sais minerais
dissolvidos, devido à ação do intemperismo sobre a rocha sã; maior vulnerabilidade a
contaminações, principalmente, onde ele é mais arenoso e permeável ou ocorre próximo
a fontes de contaminação orgânica, como: em córregos, que recebam água de esgotos
sem tratamento, tão comuns nas nossas cidades, neste caso os teores de nitrato são
índices desta contaminação, podendo ocorrer também contaminação por óleos,
principalmente em postos de gasolina ou córregos que recebam resíduos da limpeza
destes postos, apesar de que, normalmente, os óleos possuem uma mobilidade muito
baixa no solo. A captação de água do manto de alteração possibilita também a redução
de vazão após longos períodos de bombeamento, associado a um entupimento dos filtros
por areia e silte finos e ou precipitação de sais minerais presentes na água, que ao ser
bombeada altera seu equilíbrio físico-químico e favorece a incrustação e também a
corrosão dos mesmos.

A locação de poços tubulares profundos é a etapa final de uma prospecção
hidrogeológica que visa a captação de água de boa qualidade, com baixo teor de “sais
minerais” como: carbonatos de cálcio e magnésio, ferro, manganês e nitratos, boa
proteção contra contaminações superficiais e manutenção das vazões originais por um
período mais longo. Entretanto, as empresas de perfuração de poços tubulares,
responsáveis pela construção destes poços, não utilizam uma metodologia de
prospecção apropriada e pessoal técnico para orientar a locação e construção dos
mesmos.

Antes de iniciar-se a perfuração de um poço é necessário ter-se um conhecimento sobre
a geologia regional da área onde será realizada esta perfuração com informações sobre:
as características litológicas que permitam avaliar qualitativamente sua porosidade e
permeabilidade; a geologia estrutural, com dados sobre as orientações de dobramentos,
falhamentos e fraturamentos, principalmente fraturas trativas ou “abertas”; as áreas de
descarga e recarga da água subterrânea e sobre o volume de água que poderá ser
explotado da bacia.

Grande parte dos mapeamentos geológicos existentes foram realizados em escalas
superiores a 1: 100.000 e não possuem o nível de detalhamento das informações
litológicas e estruturais, necessário para a locação dos poços com segurança.
Cada tipo de aqüífero seja cárstico, fraturado ou poroso, pode de alguma forma, ter
algumas de suas características básicas analisadas como: estruturas de drenagem e
relevo, indicativas de orientações estruturais; densidade de textura, indicativa sobre a
permeabilidade da litologia e tonalidade, indicativa sobre a cobertura vegetal e
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litológica,  mapeadas utilizando-se dados obtidos através de sensoriamento remoto,
aerofotogrametria ou imagens de estações orbitais, prontas para se utilizar em
geoprocessamento. As informações básicas sobre a geologia, geomorfologia e estrutural
de uma região, podem gerar mapas temáticos digitalizados, de forma rápida e precisa.

As informações sobre as áreas de recarga e descarga podem ser obtidas em trabalhos de
campo e vetorizadas sobre as bases cartográficas do IBGE, nas escalas 1; 100.000 e 1:
50.000 e os dados sobre os deflúvios superficiais podem ser obtidos junto aos órgãos de
saneamento público estaduais.

Avaliando-se todos estes mapas, em vários planos de informação ou “layers” pode-se
criar um mapa de potencialidades hidrogeológicas, que permita gerar informações sobre
áreas com melhores possibilidades de captação de água subterrânea e áreas menos
prováveis.

Desta forma, é importante que se desenvolvam metodologias para selecionar
previamente áreas potencialmente mais favoráveis à captação de água subterrânea, onde
serão perfurados os poços tubulares.

Objetivos

Este trabalho objetiva a utilização de dados de sensoriamento remoto. Sendo estes,
imagens do satélite Landsat7, cartas topográficas do IBGE e de estações de hidrometria
de deflúvios superficiais visando uma seleção qualitativa preliminar e regional - escala
de mapeamento de 1 : 100.000. Selecionando áreas com melhor potencial para a
prospecção de água subterrânea, gerando um mapa guia capaz de orientar mais
precisamente as perfurações de poços tubulares. Aplicabilidade esta que, viabiliza de
forma racional, economicamente viável e com menor impacto sobre o meio ambiente a
exploração de água subterrânea .

Este mapeamento, em escala regional exclui as áreas com baixo potencial
hidrogeológico, direcionando assim sua exploração para regiões mais propícias.
Fornecendo dados que auxiliem no planejamento urbano e industrial de cidades de
médio e grande porte.
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2.0-Área de Estudo

A área escolhida para aplicação destas técnicas está localizada no município de
Ituiutaba- MG, região do Triângulo Mineiro, sendo o canto superior esquerdo de
coordenadas utm, 652.000mE;7.908.000mN e canto inferior direito de coordenadas
668.000mE;7.884.000mN, do fuso 22, perfazendo um quadrado de 16 x 24Km e área
total de 384Km² (Figura-1).

  50ºW                                                                  49ºW

Figura-1 Mapa de Localização da Área Estudada
   ESCALA

                                                 0                                     50Km

A região possui um substrato rochoso composto por basaltos da Formação Serra Geral
(Hasui & Cordani, 1968; Hasui, 1969) na base, ocorrendo principalmente nas partes
mais baixas da cidade de Ituiutaba, onde existem afloramentos, nas margens do Rio
Tijuco.Nas porções mais altas ocorrem sedimentos arenosos a arenoargilosos do Grupo
Bauru (Almeida & Barbosa, 1953), que se sobrepõe em discordância erosiva à
Formação Serra Geral.
O Grupo Bauru se divide nas Formações Uberaba (Hasui,1969), na base, composta por
leques aluviais conglomeráticos, depositados de leste para oeste, contendo fragmentos
de rochas ígneas alcalinas e detritos do embasamento pré-cambriano e a Formação
Marília (Almeida & Barbosa, 1953),no topo, caracterizada por fácies de calcários
lacustrinos e calcretes, gradando a arenitos e conglomerados calcíferos.
A análise dos fotolineamentos através de imagem TM/Landsat 7, multiespectral, banda
4, com resolução de 30m, revela a existência de um grupo de fraturas ENE e NNW e um
grupo NE e NW.
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Dados sobre a perfuração de poços na região quase não existem, pois os poucos poços
perfurados não possuem documentação técnica, que informe suas profundidades final,
quantidade de revestimento ou log-litólogico e entradas d’água.
3.0-Desenvolvimento Metodológico

O desenvolvimento do trabalho pode ser dividido em duas etapas. A primeira refere-se à
definição da área a ser estuda e dos dados a serem utilizados (preexistentes ou coletados
especificamente para o estudo).  A segunda etapa conciste no processamento digital dos
dados para a criação de mapas temáticos.

3.1-Primeira Etapa

O município de Ituiutaba, MG,  foi escolhido para a realização desse estudo, devido à
necessidade de obter-se informações acerca de suas características hidrogeológicas
possibilitando assim, a seleção de áreas com melhor potencial de captação de água
subterrânea.

Os critérios aplicados nesta etapa, visaram a máxima redução de custos e de prazo de
execução, razão pela qual foram utilizados dados de imagens do satélite Landsat 7 e
bases cartográficas do IBGE, na escala 1: 100.000  e dados de deflúvios superficiais dos
rios Tejuco e da Prata (Teixeira de Sousa, S.M.,1993), todos preexistentes.

3.2-Segunda Etapa

Nesta etapa, para o referido estudo, ocorreu o processamento digital dos dados, sendo
gerados cinco mapas temáticos. Destes cinco mapas, três desenvolveram-se a partir das
imagens obtidas pelo satélite Landsat 7 e os outros dois desenvolveram-se, utilizando
imagem de bases cartográficas do IBGE.

3.2.1-Processamento da Imagem de Satélite

Para este estudo foI utilizada a imagem Landsat-7, banda 5 multiespectral (tons de
cinza). Esta imagem foi primeiramente, georeferenciada, no sistema de coordenadas
UTM, fuso 22 sul e datum horizontal WGS84. Posteriormente a imagem foi realçada,
utilizando-se uma função de realce linear simples e aplicação de um filtro espacial linear
de alta freqüência, com matriz de 3linhas por 3 colunas. Este tipo de filtro ressalta as
bordas, melhorando a percepção do relevo e da textura e estrutura da drenagem (Figura-
2).
Ex. de filtro espacial de alta freqüência utilizado.

Foram aplicados também, filtros direcionais para realçar as direções dos lineamentos
norte e noroeste, lembrando que os filtros aplicados são perpendiculares á direção dos
mesmos.
Ex. de matrizes de filtros direcionais utilizados para ressaltar os lineamentos:

-1 -1 -1
-1 14 -1
-1 -1 -1
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Norte                                                                        Noroeste
1 1 1
-1 -2 1
-1 -1 1

Figura-2-Imagem TM/Landsat 7, banda 5, da área estudada, Município de
Ituiutaba-MG.

                                                           0                      4                      8Km
                                        Escala

-1 1 1
-1 -2 1
-1 1 1
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3.2.2-Mapa de Fotolineamentos

Realizado o processamento digital da imagem esta, serviu de base para a observação e
vetorização dos principais fotolineamentos possibilitando uma melhor visualização das
estruturas de relevo e de drenagem, das diferenças de tonalidade e textura e a  definição
de áreas homólogas.
O processo de vetorização foi realizado diretamente sobre a imagem, sendo que os
fotolineamentos foram  traçados por linhas contínuas de cor vermelha, a região serrana
delineada por linhas de cor alaranjada e as zonas homólogas delimitadas por linhas
verdes (Figura-3).

3.2.3- Mapa de Isofreqüência de Fotolineamentos

Criado o mapa de fotolineamentos este, foi quadriculado manualmente, formando uma
matriz retangular, com 8 colunas por 12 linhas e células com o formato quadrado, com
comprimento de 2x2Km. Foram contados  todos os fotolineamentos dentro de cada
célula gerando-se um arquivo contendo três colunas x,y,z referentes às coordenadas do
centro de cada célula em UTM e a freqüência dos fotolineamentos. Este arquivo foi
salvo em formato txt e processado em um programa de interpolação de dados, para a
criação do mapa de Isofreqüência de Fotolineamentos (Figura-4)

3.2.4-Mapa de Bacias

Para a confecção deste mapa temático foi utilizada uma imagem da área estudada obtida
através da “rasterização” de parte das cartas topográficas de: Cachoeira Dourada,
Gurinhatã, Ituiutaba e Serra de São Lourenço, na escala 1: 100.000, produzidas pelo
IBGE.. As bacias  do Rio Tejuco ao norte, de cor amarela e do Rio da Prata ao sul, de
cor verde foram individualizadas na imagem, tendo como divisores de águas as serras
do Saltador e da Aldeia, de direção preferencial oeste- noroeste e noroeste. Algumas das
principais vias de acesso e rodovias, bem como o perímetro urbano da cidade de
Ituiutaba, foram vetorizados como referenciais no mapa (Figura-5).

3.2.5-Mapa de Áreas de Recarga e Descarga

Tomando-se como base à imagem utilizada para a criação do mapa de bacias, na escala
1: 100.000, foram selecionadas e vetorizadas as áreas de recarga e descarga das águas
subterrâneas. O critério utilizado para a separação das áreas de recarga e descarga foi o
altimétrico. Sendo baseado na curva de nível de 600m, acima da qual estão as áreas de
recarga de cor vermelha que, coincidem com os sedimentos argilosos e areno-argilosos
do Grupo Bauru e geomorfologicamente com as serras do Saltador e da Aldeia. Abaixo
da cota 600m estão as áreas de descarga de cor azul com relevo mais plano(Figura-6).
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4.0-Resultados Obtidos

Os resultados obtidos serão divididos em duas etapas na primeira, serão analisados
individualmente os resultados de cada mapa temático e a interpretação sobre a
favorabilidade ou não das áreas selecionadas para a captação de água subterrânea. A
segunda etapa consiste na utilização dos mapas temáticos de Bacias, Áreas de Recarga e
Descarga e Freqüência de Fotolineamentos em um programa  que realiza operações
booleanas para selecionar áreas mais ou menos aptas para a captação de água
subterrânea em cada mapa temático e baseado em método de múltiplos critérios criar
um mapa guia de áreas com aptidão para a captação de água subterrânea no município
de Ituiutaba,MG.

4.1-Primeira Etapa

4.1.1-Mapa de Fotolineamentos

Sobre a base da imagem Landsat7, banda5 multiespectral, foi analisado o contraste entre
duas zonas homólogas denominadas:

-Zona1-Ocorre na área central da imagem, possuindo um relevo irregular, com topo
aplainado e bordas íngremes, com presença de sombras, sem forma definida, com alta
densidade de drenagem e estrutura retangular, com grau de estruturação alto. Está
associada geomorfologicamente às partes mais altas e às serras do Saltador e da Aldeia,
compostas por arenitos do Grupo Bauru, mais argilosos.Os fotolineamentos são curtos,
com alta freqüência e orientados preferencialmente nas direções NW e NE
Ocorre também, na porção superior da área estudada na região da calha do rio Tejuco e
margens. Nesta, ocorrem também lineamentos mais extensos como na zona 2, e uma
drenagem retangular, muito estruturada, principalmente no rio Tejuco.

-Zona2- Possui relevo com baixa inclinação e mergulho para NE e sentido NW, com
estrutura linear, retangular, com bom grau de estruturação, drenagens mais extensas e
menor densidade de fotolineamentos.
Está associada geomorfologicamente às áreas mais planas, em volta da cidade de
Ituiutaba e próximo ao rio da Prata, com uma fina camada de arenitos do Grupo Bauru,
menos argilosos, sobre os basaltos da Formação Serra Geral.
Os fotolineamentos são maiores e orientados preferencialmente nas direções N10-05W a
NS-N05E e ENE a WNW, provavelmente associados à estruturação dos basaltos da
Formação Serra Geral (Figura-3).

4.1.2-Mapa de Freqüência  de Fotolineamentos

Os dados das medidas de freqüências de fotolineamentos  podem ser observados no
mapa de isofreqüência abaixo, onde a escala de cor vai do azul escuro ao vermelho,
representando uma escala crescente de valores de freqüência de fotolineamentos.
Uma análise visual deste mapa e sua comparação com a imagem multiespectral, da
banda5, revela alta freqüência de fotolineamentos na faixa central de cor amarela e
direção WNW e a mancha amarela na porção inferior sudeste do mapa, localizadas em
áreas compreendidas pelas serras do Saltador e da Aldeia, compostas por arenitos mais
argilosos, do Grupo Bauru e divisores de água entre as bacias do rio Tejuco ao norte e
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da bacia do rio da Prata ao sul. Na região sul da cidade de Ituiutaba e nas margens
próximas do rio Tejuco, ocorrem também altas freqüências de fotolineamentos.
Estas regiões com alta densidade de fotolineamentos, associados principalmente a
fraturamentos, são mais aptas para a captação de água subterrânea (Figura-4).

4.1.3-Mapa de Bacias

Na interpretação deste mapa temático, foram utilizados os dados de medidas
hidrométricas, das bacias do Rio Tijuco e Rio da Prata, medidas, pela COPASA
(Teixeira de Sousa, S.M.,1993), nas estações de Ituiutaba, Faz. Buriti do Prata e Ponte
do prata, respectivamente.
A bacia do rio Tejuco, de cor amarela, possui um deflúvio total médio de 13,3l/s/Km² e
nos meses de seca, como setembro e outubro de 5,83 e 7,92l/s/Km², respectivamente e a
bacia do rio da Prata, de cor verde, possui um deflúvio total médio de 12,6l/s/Km²e nos
meses de setembro e outubro de 4,71 e 7,02l/s/Km².
Desta forma a bacia do rio Tejuco apresenta maior deflúvio total médio do que a bacia
do rio da Prata, significando que teoricamente, possui uma capacidade de infiltração
maior, podendo-se explotar um volume maior de água subterrânea desta bacia (Figura-
5).

4.1.4-Mapa de Áreas de Recarga e Descarga

Por definição a área de recarga corresponde à região onde há infiltração de água  e fluxo
descendente para o aqüífero, localizando-se normalmente nas porções mais elevadas das
bacias, e a área de descarga é a região onde existe uma saturação da água infiltrada,
associada a um fluxo ascendente da mesma, normalmente associada a regiões mais
baixas.
As áreas de descarga possuem maior quantidade de água e portanto maior capacidade de
explotação do que as áreas de recarga, entretanto isto não significa que os poços
perfurados nas áreas de descarga terão maior vazão, pois outros fatores como
permeabilidade, porosidade, litologia e feições estruturais, tem grande influência neste
aspecto.
A cota 600m, utilizada como referencial para separar as áreas de recarga e descarga na
região de estudo, foi definida devido à presença de cursos d’água perenes, com traços
contínuos, abaixo desta cota e a existência de cursos d’água intermitentes ou ausência
dos mesmos acima desta.
As áreas de cor vermelha ou recarga estão localizadas nas regiões serranas, divisores de
água entre as bacias dos rios Tejuco ao norte e da Prata ao sul e as áreas de cor azul ou
descarga estão localizadas nas regiões mais planas ao norte da área estudada incluindo
quase inteiramente a cidade de Ituiutaba, polígono de perímetro verde claro, no mapa
gerado e a região sudoeste, próximo ao rio da Prata (Figura-6).
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Figura-3-Mapa de Fotolineamentos, da área de estudo  no município de Ituiutaba,
MG.

LEGENDA

Fotolineamentos
Limite de Zonas Homólogas
Orientação das Serras
Zona Homóloga 01  ZONA 01
Zona Homóloga 02  ZONA 02

                                                         0                     4                     8Km
                                        Escala
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.

Figura-4-Mapa de Isofreqüência de Fotolineamentos, na área estudada, município
de Ituiutaba, MG.

              0                                               10 lineamentos
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Figura-5-Mapa de Bacias, na área estudada, município de Ituiutaba, MG.

LEGENDA

Bacia do rio Tejuco

Bacia do rio da Prata

Perímetro da cidade de Ituiutaba
                                                                                      0                  4                    8Km
Estradas e Rodovias Principais                Escala
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Figura-6-Mapa de Áreas de Recarga e Descarga, na área estudada, município de
Ituiutaba, MG.
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4.2-Segunda Etapa

A metodologia utilizada para a geração do mapa guia de áreas aptas para a captação de
água subterrânea, a partir da utilização dos mapas temáticos de isofreqüência de
fotolineamentos, de bacias e de áreas de recarga e descarga, baseou-se no método
booleano.
Para cada mapa foram aplicados critérios restritivos para a captação de água
subterrânea, atribuindo-se o valor 0 para áreas não favoráveis e o valor 1 para áreas
favoráveis.
Desta forma, no mapa de bacias, foi atribuído o valor 1 para a bacia do rio Tejuco,
porque ela possui um deflúvio total médio maior do que a bacia do rio da Prata, a qual
foi atribuído o valor 0.
No mapa de áreas de recarga e descarga  foi atribuído o valor 0 para as áreas de recarga
e valor 1 para as áreas de descarga, devido ao fato de possuir maior capacidade de
explotação e menor possibilidade de esgotamento.
Para o mapa de isofreqüência de fotolineamentos foi arbitrado o valor 0 para áreas com
freqüência de fotolineamentos menor que 5 e valor 1 para áreas com freqüência de
fotolineamentos maior que 5.

O processo utilizado para gerar o mapa guia de áreas aptas para a captação de água
subterrânea, aplicou operadores lógicos booleanos que fizeram a interseção das áreas
aptas e não aptas dos três mapas, de maneira que as áreas aptas são aquelas pertencentes
à bacia do rio Tejuco e estão situadas nas áreas descarga e possuem freqüência de
fotolineamentos maior que 5.

O mapa resultante apresenta áreas aptas ou favoráveis à captação de água subterrânea,
de cor vermelha e áreas não favoráveis, de cor azul (Figura-7).

As áreas aptas mais importantes, são aquelas que ocorreram na região norte e noroeste
da cidade de Ituiutaba, MG.
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Figura-7-Mapa Guia de Áreas Aptas Para a Captação de Água Subterrânea, na
área estudada, município de Ituiutaba, MG.
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5.0-Conclusões

As imagens do satélite Landsat7 são uma excelente fonte de dados para a pesquisa
hidrogeológica regional. A observação das características de relevo, texturas, direções
de fotolineamentos, estruturas de drenagens, contrastes entre tonalidades diferentes,
limites de bacias, separação de zonas homólogas são realizadas com muita facilidade e a
baixo custo.

O georreferenciamento e o processamento digital da imagem, com aplicação de filtros
espaciais lineares, para melhorar a visualização dos lineamentos e os realces de
histograma, para melhorar o contraste e a geração do mapa de isofreqüência de
fotolineamentos foram realizados em programas específicos para processamento de
imagens digitais pois, neste caso trabalha-se com arquivos muito grandes e técnicas
muito específicas. Entretanto, para a criação de mapas vetoriais sobre imagens de bases
cartográficas foram utilizados programas de processamento de imagens de uso geral,
pois os arquivos são menores e as técnicas utilizadas são as mesmas utilizadas para
desenho de figuras.

Os mapas temáticos criados permitiram um bom entendimento da hidrogeologia de
Ituiutaba, a nível regional, permitindo um melhor conhecimento de seus recursos
hídricos subterrâneos entretanto, este processo não substitui completamente as
informações obtidas por mapeamentos de campo, que vão aperfeiçoar e acrescentar mais
informações ao trabalho executado por sensoriamento remoto.

Os mapas de fotolineamento e isofreqüência de fotolineamentos geraram informações
sobre o comportamento estrutural da área estudada mas, poderiam ser acrescidos de
outros mapas temáticos com informações sobre a tipologia dos lineamentos, declividade
do terreno, qualidade da água, riscos ambientais e de áreas contaminadas e etc...

O objetivo foi atingido pois, utilizando-se somente dados de imagem do TM/Landsat7
bases cartográficas do IBGE, escala 1: 100.000 e dados de deflúvios total médio das
bacias (Teixeira de Sousa, S.M.,1993) e aplicação de técnicas de processamento digital
de imagens e modelagem de dados espaciais, obteve-se um mapa guia de áreas aptas
para a captação de água subterrânea na área estudada, no município de Ituiutaba, MG.
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8.0-Anexos

8.1- Tabela de Freqüência de Fotolineamentos

Tabela de Freqüência de Fotolineamentos
X Y Z

653 7907 3
655 7907 3
657 7907 0
659 7907 4
661 7907 3
663 7907 1
665 7907 2
667 7907 4
653 7905 0
655 7905 5
657 7905 4
659 7905 6
661 7905 4
663 7905 5
665 7905 7
667 7905 9
653 7903 0
655 7903 4
657 7903 1
659 7903 3
661 7903 7
663 7903 6
665 7903 3
667 7903 2
653 7901 3
655 7901 3
657 7901 4
659 7901 3
661 7901 2
663 7901 3
665 7901 1
667 7901 7
653 7899 8
655 7899 3
657 7899 5
659 7899 2
661 7899 3
663 7899 0
665 7899 2
667 7899 10
653 7897 6
655 7897 5
657 7897 4
659 7897 1
661 7897 4
663 7897 7
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665 7897 2
667 7897 1
653 7895 4
655 7895 4
657 7895 5
659 7895 5
661 7895 7
663 7895 6
665 7895 6
667 7895 4
653 7893 1
655 7893 3
657 7893 6
659 7893 5
661 7893 6
663 7893 4
665 7893 7
667 7893 5
653 7891 3
655 7891 4
657 7891 3
659 7891 2
661 7891 3
663 7891 3
665 7891 2
667 7891 4
653 7889 5
655 7889 3
657 7889 2
659 7889 7
661 7889 4
663 7889 3
665 7889 8
667 7889 5
653 7887 0
655 7887 4
657 7887 3
659 7887 4
661 7887 2
663 7887 6
665 7887 5
667 7887 2
653 7885 4
655 7885 7
657 7885 4
659 7885 4
661 7885 3
663 7885 6
665 7885 7
667 7885 6


