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RESUMO 

 

USO DE ALGORITMOS E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO COMO 

FERRAMENTA PARA O ENSINO DE FÍSICA 

ROBERTO COSTA NUNES 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ ELISANDRO DE ANDRADE 

 

Produto educacional aplicado e analisado durante a dissertação a dissertação de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (UNIFESSPA) no Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Física. 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia que aborda o uso de lógica de programação no 

ensino de física, abordando em especial o ensino das fórmulas de cinemática do currículo de 

física no primeiro ano do ensino médio e demonstrar a possibilidade de trabalhar com outros 

conteúdos de física, como a termometria. Foi apresentado aos alunos os conceitos 

introdutórios de como construir algoritmos em português estruturado, e na sequência eles 

foram instruídos a tentarem construir códigos que implementasse as equações da velocidade e 

da distância em linhas de código. A proposta foi aplicada à uma turma da educação básica do 

primeiro ano do ensino médio da escola pública Oneide de Souza Tavares, localizada na 

cidade de Marabá-PA. Os resultados referentes à aplicação do projeto, com maiores detalhes 

da metodologia empregada estão contidos na dissertação. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Lógica de Programação, Cinemática. 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.  
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PRODUTO EDUCACIONAL 
 

O produto educacional aqui apresentado trata-se de uma proposta de intervenção 

pedagógica baseado em uma metodologia de ensino com a inserção da linguagem de 

programação no cotidiano escolar do aluno, assim como sua rotina extraclasse. Como o 

público alvo desse projeto são os alunos da educação básica de ensino médio da rede pública 

de ensino, optou-se por utilizar apenas a construção de algoritmos em português estruturado 

no que é conhecido popularmente como portugol, por meio do programa aplicativo VisuAlg. 

O programa VisuAlg é de livre uso, distribuição grátis e domínio público, usado para 

o ensino de lógica de programação. Para obter mais informações sobre o programa e baixar a 

versão mais recente do mesmo, pode ser acessado o site <http://visualg3.com.br/>. 

A proposta de conteúdo relacionado a Física foi a introdução sobre o estudo do 

movimento, tradicionalmente trabalhado no primeiro ano do ensino médio. Os passos adiante 

são exatamente um guia de como o conteúdo foi abordado com os alunos nesse caso. De 

acordo com a realidade ou a necessidade de quem for trabalhar esse conteúdo, adaptações são 

totalmente possíveis, como por exemplo, trabalhar os assuntos relacionado à estática ou 

dinâmica com as suas fórmulas, ou trabalhar ainda equações de conversão de escalas 

termométricas e dilatação dos materiais, para citar alguns exemplos. 

 

DEFINIÇÃO – O QUE SÃO ALGORITMOS? 

 

O termo algoritmo é definido por MANZANO & OLIVEIRA (2014) como um 

conjunto de passos finitos e organizados de forma lógica que, quando executados, resolvem 

determinado problema. Este termo está associado a computação e a Matemática, mas pode-se 

dizer que até mesmo nas atividades cotidianas algoritmos estão presentes. O conjunto de 

instruções para se fazer um bolo, por exemplo, seria um exemplo. 

Basicamente um algoritmo possui uma rotina e deve ter alguma lógica. Imagine uma 

tarefa simples, como atravessar a rua. Quando se está diante dessa situação, para executar a 

tarefa “atravessar a rua”, algumas etapas devem ser realizadas, como: olhar para os lados; 

verificar se vem veículo; se não vier veículo, atravessar; senão, aguarde e verifique de novo. 

Esse conjunto de etapas, pode ser chamado de algoritmo, o qual é classificado como não 

computacional. 
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Para o exemplo anterior, a sequência de passos pode ser alterada, assim como 

aumentar ou diminuir a quantidade de etapas, porém, deve-se haver alguma lógica entre os 

passos. Se o algoritmo fosse construído onde a etapa de olhar os lados estivesse após a ação 

de atravessar a rua, isso poderia gerar um grande problema. Receitas, instruções de montagem 

e manuais de uso também podem ser chamados de algoritmos não computacionais. A mesma 

coisa ocorre com os algoritmos computacionais, pois os mesmos necessitam de lógica para 

estarem corretos. 

 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO – VISUALG 

 

O VisuAlg tem se mostrado uma importante ferramenta para o ensino de 

programação. Por meio dele é possível criar, editar, interpretar e executar algoritmos em 

português estruturado, que é basicamente uma representação de programa em linguagem de 

algoritmo, ou seja, em alto nível, a ponto que até mesmo pessoas leigas em programação, 

possam ler e entender o código. 

A maior vantagem do VisuAlg é o uso dos comandos todos em português, assim os 

pré-requisitos para se ensinar lógica de programação são mínimos, sendo necessário apenas 

algumas habilidades para se manusear o computador. Ele é um programa de livre uso e 

distribuição, totalmente grátis, desenvolvido com fins didáticos. Na imagem abaixo é possível 

visualizar a tela inicial do VisuAlg. 

Na área “código do algoritmo” é onde o código do programa é inserido, sendo 

geralmente orientado pelas linhas. Na linha 1 é colocado o nome do programa, podendo ser 

acrescentado os dados de cabeçalho, como autor, instituição, data, etc, sendo que cada linha 

deve ser iniciada pela contra barra dupla (//), indicando que se trata apenas de comentário. Na 

linha 3 é o espaço destinado à declaração de variáveis. Na linha 5 é onde a parte executável do 

programa é iniciada, ou seja, o código que será executado será colocado nesse espaço, ou seja, 

entre as marcações “Inicio” e “Fimalgoritmo”. Na área das variáveis é possível observar os 

tipos e valores assumidos pelas variáveis durante a execução do programa, caso tenha sido 

declarada alguma variável na parte do código destinada à isso. Na área de visualização dos 

resultados é possível observar os resultados gerados pela execução do programa, ou seja, as 

saídas do programa. 
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Quando o código estiver pronto para ser executado ou testado, pode ser utilizado o 

botão executar indicado na Figura 2, ou a tecla de atalho F9, ou ainda ir na opção 

“Run(executar)” da barra de menu e em seguida escolher a opção “Rodar o Algoritmo”, 

conforme indicado na figura abaixo. 

 

 

Comando ESCREVA e ESCREVAL – Saída de dados 

 

Para se escrever um algoritmo em portugol, é aconselhado utilizar um determinado 

padrão. Para o VisualG, tem-se uma estrutura padrão que deve ser seguida, contendo o 

seguinte escopo: 

 

 

Executar código 

Código do algoritmo 
Área das variáveis 

Resultado da execução do código 
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1 ALGORITMO “NomeDoAlgoritmo” 

2 VAR 

3 INICIO 

4 FIMALGORITMO 

 

A primeira linha serve para identificar o algoritmo, sendo que o nome do mesmo fica 

no espaço entre as aspas duplas. A segunda linha é destinada declaração de variáveis. As 

variáveis receberão um tópico específico para serem tratadas aqui. A terceira e quarta linha 

marca o inicio e fim, respectivamente, como código que será de fato executado. 

Para poder analisar o funcionamento do VisualG, pode ser utilizado o seguinte 

algoritmo que mostra uma breve saída de dados. 

 
 

Aqui, é utilizado o comando “ESCREVA” para exibir na tela o que for colocado 

dentro do parêntese, no caso a mensagem “Olá Mundo!”. Pode ser utilizado também o 

comando “ESCREVAL”, com a diferença de que com este comando é pulado uma linha após 

a escrita na tela. 

 

Variáveis e tipos primitivos 

 

As variáveis são espaços na memória do computador que podem receber 

determinados valores. Elas são utilizadas quando é necessário guardar uma certa informação 

para o computador pode manipula-la. Para criar uma variável, é preciso declarar ela primeiro, 

determinando o seu tipo. 

Os tipos que serão trabalhados aqui, serão o inteiro, o real, o caractere e o lógico. O 

tipo inteiro e o real, guardam valores numéricos, tendo os seus nomes associados de forma 

intuitiva aos conjuntos numéricos aprendidos na Matemática. O tipo caractere serve para 

guardar valores literários, ou seja, letras e palavras. Por fim, o tipo lógico guarda apenas valor 

lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. 
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Quando uma variável é declarada, ela pode ser utilizada no corpo do algoritmo, 

recebendo algum valor diretamente ou resultado de alguma operação. A passagem de um 

valor para a variável, é chamado de atribuição. Veja o exemplo abaixo do algoritmo 

“SeuNome” com o uso de uma variável e sua respectiva saída. 

 
Comando LEIA – Entrada de dados 

 

O comando LEIA é utilizado para receber uma entrada de dados. Pode-se dizer que é 

o contrário do comando ESCREVA, que é para saída. O comando LEIA é muito utilizado 

para interagir com o usuário, ou seja, por meio dele é possível receber alguma coisa que o 

usuário digite no teclado, que é a entrada padrão que será utilizada aqui. Observe abaixo como 

fica o algoritmo “SeuNome” com a utilização do comando LEIA. 

 
 

O comando LEIA está na linha 6. Quando o código é executado, o computador 

espera uma entrada de dados ao chegar no comando LEIA. Após digitar a entrada e apertar a 

tecla ENTER do teclado, o fluxo de execução continua. Nesse caso, foi digitado o nome 

“Roberto Costa Nunes”, o qual foi armazenado na variável nome. Na linha 7 foi utilizado o 

comando ESCREVA para mostrar a saída de dados, porém aqui foi utilizado o recurso de 

concatenação, para unir a palavra “Olá ” com o que estiver contido na variável nome. 

Exercício 1: faça um algoritmo que receba dois valores inteiros e mostre a soma 

entre eles. 

declaração 

atribuiçã

o 
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Operações Aritméticas 

 

É possível executar no VisualG as operações aritméticas aprendidas na educação 

básica. As operações e seus respectivos símbolos de operação são: soma (+), subtração (-), 

multiplicação (*), divisão (/), divisão inteira (\), exponenciação (^) e resto (%). Para 

exemplificar as operações aritméticas, veja o exemplo do algoritmo “SomarDoisNumeros”, 

que é uma das soluções possíveis para o Exercício 1. 

 
 

Operadores Relacionais 

 

Os operadores relacionais retornam um valor lógico (verdadeiro ou falso). Os 

operadores relacionais com seus respectivos símbolos de operação são: maior que (>), menor 

que (<), maior igual (>=), menor igual (<=), igual (=) e diferente (<>). Veja o algoritmo 

“OperaçãoRelacional” com a exemplificação da operação de maior que e menor que. 

 
 

Estruturas Condicionais 

 

As estruturas condicionais são utilizadas para tomadas de decisões de acordo com 

uma condição verificada. Assim, pode-se garantir que determinada ação só será executada se 
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certa condição for satisfeita. Para demonstrar essa estrutura, veja o exemplo do algoritmo 

“EstruturaCondicional”. 

 
 

Estruturas de Repetição 

 

Estruturas de repetição são utilizadas quando se deseja realizar uma determinada 

operação várias vezes. Pode-se utilizar repetições não controladas e repetições controladas. 

Na repetição não controlada, uma operação é repetida até que determinada condição seja 

satisfeita. Nesse caso, é necessário ter cuidado para que a condição seja satisfeita em algum 

momento, pois corre o risco ficar em execução sem nunca parar. Duas estruturas de repetição 

do tipo não controlada são possíveis no VisualG, o ENQUANTO e o REPITA. Veja o 

algoritmo “ContarAteCinco” com a estrutura ENQUANTO. 

 
 

Analise agora o algoritmo que faz a mesma coisa, porém com a estrutura REPITA. 
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A estrutura de repetição controlada é utilizada quando se quer fazer uma operação 

em quantidade de passo já conhecida. Essa estrutura é comumente chamada de PARA. Com 

ela, a operação somente será executada a quantidade de passos determinada. Veja o exemplo 

do algoritmo “ContarAteCinco” utilizando a estrutura de repetição PARA. 

 
Exercício 2: faça um algoritmo que receba 5 números inteiros, mostre como resultado 

a soma deles e a média aritmética. 

Exercício 3: considere a equação do primeiro grau na forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐. Faça um 

algoritmo que receba os valores de a e de b e mostre o resultado na tela para o x=0, x=1, x=2, 

x=3, x=4 e x=5. 

Exercício 4: faça um algoritmo que receba a distância e o tempo de determinado 

veículo e calcule a velocidade média. 

Exercício 5: faça um algoritmo que receba as 4 notas de um aluno e mostre na tela 

“APROVADO” se a média for maior ou igual a 6 e “REPROVADO” se for menor que 6. 
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SOLUÇÕES PARA OS EXERCÍCIOS 

 

Exercício 1 

Algoritmo "exercicio1" 

Var 

   numero1, numero2: inteiro 

Inicio 

   ESCREVA("Número 1: ") 

   LEIA(numero1) 

   ESCREVA("Número 2: ") 

   LEIA(numero2) 

   ESCREVA("Resultado: ", numero1 + numero2) 

Fimalgoritmo 

 

Exercício 2 

Algoritmo "exercicio2" 

Var 

   num, soma, cont: inteiro 

Inicio 

   soma <- 0 

   PARA cont DE 1 ATÉ 5 FAÇA 

        ESCREVA("Número ", cont,":") 

        LEIA(num) 

        soma <- soma + num 

   FIMPARA 

   ESCREVAL("Soma: ", soma) 

   ESCREVA("Média: ", soma/cont) 

Fimalgoritmo 

 

Outra forma para se resolver o mesmo problema sem utilizar estrutura de repetição 

pode ser feita da seguinte maneira: 
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Algoritmo "exercicio2" 

Var 

   n1, n2, n3, n4, n5: inteiro 

Inicio 

   ESCREVA("Número 1: ") 

   LEIA(n1) 

   ESCREVA("Número 2: ") 

   LEIA(n2) 

   ESCREVA("Número 3: ") 

   LEIA(n3) 

   ESCREVA("Número 4: ") 

   LEIA(n4) 

   ESCREVA("Número 5: ") 

   LEIA(n5) 

   ESCREVAL("Soma: ", n1 + n2 + n3 + n4 + n5) 

   ESCREVA("Média: ", (n1 + n2 + n3 + n4 + n5)/5) 

Fimalgoritmo 

 

Exercício 3 

Algoritmo "exercicio3" 

Var 

   a, b: inteiro 

Inicio 

   ESCREVA("a: ") 

   LEIA(a) 

   ESCREVA("b: ") 

   LEIA(b) 

   ESCREVAL("x(1)= ",a*1+b) 

   ESCREVAL("x(2)= ",a*2+b) 

   ESCREVAL("x(3)= ",a*3+b) 

   ESCREVAL("x(4)= ",a*4+b) 

   ESCREVAL("x(5)= ",a*5+b) 

Fimalgoritmo 

 



96 

Exercício 4 

Algoritmo "exercicio4" 

Var 

   distancia, t: inteiro 

Inicio 

   ESCREVA("Distancia: ") 

   LEIA(distancia) 

   ESCREVA("Tempo: ") 

   LEIA(t) 

   ESCREVAL("Velocidade Média: ", distancia/t) 

Fimalgoritmo 

 

Exercício 5 

Algoritmo "semnome" 

Var 

   cont: inteiro 

   nota, soma, media: real 

Inicio 

   PARA cont DE 1 ATE 4 FAÇA 

      ESCREVA("Digite a ",cont,"° nota: ") 

      LEIA(nota) 

      soma <- soma+nota 

   FIMPARA 

   media <- soma/cont 

   SE (media >= 6) ENTÃO 

      ESCREVAL("APROVADO!!") 

   SENÃO 

      ESCREVAL("REPROVADO!!") 

   FIMSE 

Fimalgoritmo 
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TRABALHANDO UM POUCO MAIS 

 

O tópico anterior serve como guia para introduzir aos alunos os princípios básicos de 

programação, sendo plenamente possível ampliar o leque de possibilidades de assuntos que 

podem ser trabalhados. Esse tipo de codificação possibilita exercitar bastante o 

funcionamento de fórmulas baseadas em funções e equações, permitindo estressar o problema 

com uma grande carga de testes, verificando diversas possibilidades. Quando o aluno constrói 

o seu próprio código, existe maiores chances dele não apenas decorar a fórmula, mas aprender 

o seu funcionamento, manipulação e reter assim o conhecimento. 

 

Um pouco mais de cinemática 

 

Tradicionalmente os conteúdos que abordam cinemática geralmente são trabalhados 

na educação básica nos anos finais do ensino fundamental II na disciplina de ciências, e ainda 

no primeiro ano do ensino médio na disciplina de física. Porém estes conceitos são requeridos 

em vários momentos da vida do aluno, tanto em assuntos didáticos, como vestibulares e 

outros exames de seleção, como em situações práticas cotidianas. 

Como visto na Figura 16, no algoritmo para calcular a velocidade média é utilizado 

duas variáveis (distância e tempo), que basicamente representa a equação 1. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Nos casos de manipulação da fórmula, é possível encontrar a distância com base na 

velocidade média e com o tempo. Para isso, é utilizado a equação 2. 

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 

A adaptação no algoritmo pode ser realizada com alguns ajustes no exemplo 

mostrado anteriormente para o cálculo da velocidade média. Para demonstrar esse ajuste, veja 

a figura abaixo. 

(1) 

(2) 
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Manipulando a fórmula da velocidade média também é possível encontrar o tempo, 

agora com base na velocidade média e na distância, tendo assim a fórmula apresentada pela 

equação 3. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎
 

O algoritmo que aborda essa equação pode ser obtido com apenas alguns ajustes do 

anterior. Na figura abaixo é possível observar um exemplo de solução para esse caso com 

apenas algumas adaptações dos exemplos anteriores. 

 
 

Esse conteúdo de velocidade média, geralmente é a parte introdutória dos conceitos 

de cinemática. As fórmulas e algoritmos podem ser facilmente adaptados com apenas 

mudanças de nomenclaturas para se trabalhar o Movimento Uniforme (MU), já que nesse tipo 

de movimento a velocidade instantânea é iguala a velocidade média. Ainda dentro dos 

assuntos introdutórios de cinemática, pode ser trabalhado as conversões de unidade de 

medida. 

 

 

 

(3) 
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Trabalhando com aceleração 

 

Ao trabalhar o Movimento Uniformemente Variado (MUV) é apresentado o conceito 

de aceleração, que pode ser compreendida como a taxa de variação da velocidade em relação 

ao tempo. No MUV, a aceleração instantânea é igual a aceleração média, podendo ser 

representada pela equação 4. 

𝑎 =  
∆𝑣

∆𝑡
 

Na equação 4, 𝑎 é a aceleração, ∆𝑣 é a variação da velocidade e ∆𝑡 é a variação do 

tempo. 

No caso de MUV o cálculo da velocidade média e da velocidade instantânea são 

diferentes do MU. Para calcular a velocidade instantânea, é utilizado a equação 5. 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∗ 𝑡 

Na equação 5, 𝑣 é a velocidade final (velocidade no instante t), 𝑣0 é a velocidade 

inicial (velocidade no instante 𝑡 = 0), 𝑎 é a aceleração e 𝑡 é o tempo. 

Seguindo a evolução gradativa dos estudos de programação, assim como de física, é 

possível escrever o código com apenas algumas adaptações dos exemplos anteriores, ou 

partindo de outra abordagem. Agora, será necessário trabalhar com mais variáveis. Um 

Exemplo de como o código pode ser escrito, está detalhado na figura abaixo. 

 
 

Outra fórmula muito útil e bastante requerida nos estudos de MRU, é a função do 

espaço (ou posição). Geralmente ela é representada pela equação 6 mostrada abaixo. 

(4) 

(5) 
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𝑆 =  𝑆0 + 𝑣0 ∗ 𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

Na equação 6, 𝑆 é a posição final (ou no instante 𝑡), 𝑆0 é a posição inicial (ou no 

instante 𝑡 = 0), 𝑣0 é a velocidade inicial (ou no instante 𝑡 = 0), 𝑎 é a aceleração e 𝑡 é o 

tempo. 

Escrever um algoritmo que trabalhe com essa fórmula é bastante interessante, 

principalmente pela quantidade de variáveis necessárias. Como sempre, a construção do 

código é livre, e cada pessoa pode desenvolver linhas de códigos com diferentes abordagens. 

Seguindo o processo gradativo dos exemplos anteriores, a próxima imagem mostra um 

exemplo de como essa equação pode ser escrita em algoritmo. 

 
 

Os exemplos elencados acima demonstram apenas algumas possibilidades de como o 

assunto pode ser tratado na abordagem de cinemática. Todavia não se resume exclusivamente 

a isso. A utilização de construção de códigos de algoritmos ou de programas em linguagens 

específicas de programação é plenamente possível em vários assuntos da física, como por 

exemplo, a dinâmica, a estática, energia mecânica e escalas de temperatura. 

Uma observação a ser feita nos exemplos apresentados até aqui, é com relação a 

complexidade dos algoritmos construídos. De acordo com a habilidade de cada aluno, é 

possível ser construído códigos mais elaborados, com uso de recursos de laços de repetição ou 

estruturas condicionais para tomadas de decisão. Optou-se, obviamente, por não utilizar nos 

exemplos tais recursos, uma vez que poderia tornar o entendimento restrito apenas àqueles 

que tivessem tal domínio. Os códigos utilizam apenas as estruturas mais básicas possíveis, 

(6) 
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uma vez que a programação em si é a ferramenta de apoio para trabalhar os conteúdos de 

físicas, e não a finalidade última do trabalho. 

 

Trabalhando com escalas termométricas 

 

Ao trabalhar as escalas termométricas dentro do currículo de física, é mais comum 

ser feita a relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. As escalas Celsius e 

Fahrenheit são graduadas, enquanto a Kelvin é absoluta, não tendo assim valores negativos. A 

relação entre as três escalas pode ser representada por uma única expressão: 

𝑇𝑐
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Na equação 7, 𝑇𝑐 é a temperatura em graus Celsius (°C), 𝑇𝑓 é a temperatura em 

graus Fahrenheit e 𝑇𝑘 a temperatura em Kelvin. Assim, a relação entre duas escalas pode ser 

obtida por meios dessa expressão. Por exemplo, se for necessário fazer uma equivalência de 

temperatura entre as escalas Celsius e Fahrenheit, têm-se a equação 8. 
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Da equação 8, é possível então converter uma temperatura da escala Fahrenheit para 

a escala Celsius, como mostrado na equação 9. 

𝑇𝑐 =  5 ∗ (
𝑇𝑓 − 32

9
) 

De forma semelhante é possível converter uma temperatura da escala Celsius para 

Fahrenheit, de acordo com a equação 10. 

𝑇𝑓 = ( 
𝑇𝑐 ∗ 9

5
) + 32 

Para construir um algoritmo que faça a conversão mostrada na equação 10 é 

necessário ter atenção na hora de escrever a expressão em linha de código por causa da 

preferência entre as operações aritméticas. Um exemplo de código que implemente essa 

equação pode ser observado na figura abaixo. 
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De modo geral, a escrita de algoritmos pode ser exercitada de diversas maneiras, e o 

uso de portugol, com essas estruturas mais definidas são exatamente a entrada para a 

construção de linhas de códigos em uma linguagem de programação mais específica, só que 

aqui com uma complexidade bem menor e mais inteligível para estudantes da educação 

básica. 

 


