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1. Aves e a Cidade 

Atualmente, estima-se que existam 9.700 espécies de aves no planeta. 

A América do Sul possui cerca de 3.200 espécies, sendo que 1.677 foram 

registradas no Brasil. Somente no Estado de São Paulo, o qual apresenta 

diferentes tipos de relevo e de vegetação, foi constatada a significativa 

ocorrência de 738 espécies de aves, representando quase a metade das espécies 

da avifauna brasileira (Sibley & Monroe, 1990; Sick, 1997). 

Devido aos seus hábitos e comportamentos conspícuos, ocupação de 

hábitat variados e técnicas de análise bem consolidadas, as aves são, talvez, o 

grupo mais estudado de vertebrados no estado de São Paulo, em relação aos 

diferentes aspectos da sua biologia (Pense e Carvalho, 2005). 

A maior riqueza específica de aves é encontrada no conjunto de 

ambientes que compõem as matas litorâneas, seguida das matas semidecíduas e 

dos diversos tipos fisionômicos de cerrado ocorrentes no interior do estado. 

Surpreendentemente, quase um quarto da avifauna paulista ocorre em 

ambientes profundamente modificados pelo homem, como áreas de uso 

agropecuário, reflorestamentos, represamentos ou mesmo nas cidades. 

Dentre os diversos organismos vivos existentes no planeta, as aves 

foram identificadas pelo órgão norte-americano Councilon Environmental 

Quality, em 1972, como o indicador mais frequentemente utilizado para a 

avaliação de alterações ambientais (Morrison, 1986). A importância das aves 

varia desde o controle biológico até a dispersão de sementes (Pense e Carvalho, 

2005). 

O Brasil ocupa o segundo lugar no número de espécies de aves 

ameaçadas de extinção. A lista oficial do IBAMA reconhece cerca de 170 

espécies ameaçadas de extinção, sendo aproximadamente 90 só no bioma de 

Mata Atlântica. A lista oficial para o Estado de São Paulo indica 163 espécies 

inseridas em alguma das categorias de ameaça e outras 21, provavelmente, 

extintas.  
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Observa-se que algumas aves não-florestais que hoje ocorrem em São 

Paulo chegaram recentemente, aproveitando a substituição das florestas por 

plantações e por pastagens, verificada, principalmente, no interior do estado, 

nas últimas décadas. Outras se adaptaram à vida nas cidades, compondo um 

grupo peculiar de espécies que explora os novos recursos criados pelo homem. 

Para as zonas urbanas também afluem enormes bandos de andorinhas 

migratórias, compostos por espécies nativas e aquelas provenientes do 

hemisfério Norte. Este fenômeno já está incorporado à rotina de várias cidades 

do interior paulista. 

O processo de urbanização na Grande São Paulo levou a uma 

drástica alteração da paisagem original, sendo áreas contínuas de vegetação 

substituídas por áreas construídas. Mesmo em áreas verdes da cidade, as 

espécies vegetais nativas foram substituídas por espécies exóticas alterando a 

avifauna associada. No entanto, o município de São Paulo e arredores com 

grande diversidade com aproximadamente 400 espécies. A alta diversidade está 

concentrada nos bairros e parques mais arborizados dentro da cidade e 

principalmente nas reservas florestais situadas ao redor (Develey, 2011). 

Nas regiões mais arborizadas da cidade pode ser encontrada uma 

maior variedade de aves, sendo muito raras e exclusivas desses locais mais 

arborizados como o pica-pau-da-cabeça-amarela (Celeus flavescens), o anambé-

branco (Tityra cayana) e a saíra-da-mata (Hemithraupis ruficapilla). No entanto, 

outras espécies tiveram sucesso na colonização do novo ambiente ou na sua 

manutenção no ambiente urbano como o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o 

periquito (Brotogeris tirica) e o sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris). E nas áreas 

extremamente urbanizadas são abundantes o pombo-doméstico (Columba livia) 

e o pardal (Passer domesticus), duas espécies originárias da Europa (Develey, 

2011). 

As Unidades de Conservação e Reservas Florestais localizadas nos 

arredores da cidade ainda abrigam boa parte da avifauna original e são um 

importante refúgio para muitas aves, contribuindo de forma significativa à alta 

diversidade de espécies encontradas na Grande São Paulo. Espécies como o 
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tucano-d-bico-verde (Ramphastos dicolorus), o pavó (Pyroderus scutatus) e a 

araponga (Procnias nudicollis), apesar de aparecerem dentro da cidade, são 

encontradas apenas em locais mais arborizados e de ocorrência ocasional 

(Develey, 2011). 

2. Localização do Empreendimento 

O terreno objeto deste laudo compõe-se de um quarteirão delimitado 

pelas Ruas Caraguatai, Bom Sucesso, Monte Santiago e Vista Alegre, situadas 

no bairro do Tatuapé, Município de São Paulo – SP. Conforme o Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo em vigência através da Lei nº 16.050, de 

31 de Julho de 2014 e a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 (Lei do 

Zoneamento), o terreno em que o empreendimento será implantado está 

situado na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 1. Localização do terreno objeto de estudo dentro do Macrozoneamento estabelecido 

pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo vigente. Adaptado de São Paulo 

(2014). 
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E segundo o Mapa das Macroáreas (mapa 02), o terreno situa-se em 

Macroárea de Qualificação da Urbanização, compatível com usos residenciais e 

não-residenciais. Ainda, a Macroárea limite à pertencente ao terreno é a de 

Estruturação Metropolitana. A localização do terreno neste contexto encontra-se 

na figura a seguir: 

 

Figura 2. Localização do terreno objeto de estudo dentro das Diretrizes de Uso e Ocupação de 

Solo estabelecido pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo vigente. 

Adaptado de São Paulo (2014). 

3. Justificativa 

A elaboração desde laudo a respeito da documentação dos registros 

de avifauna no terreno provém de uma iniciativa do empreendedor a fim de 

compor documentos e laudos necessários e usualmente requeridos pelo 

DECONT para o processo de licenciamento ambiental levando em consideração 

RESOLUÇÃO 170/14 CADES/SVMA publicada em 05 de dezembro de 2014. 
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4. Local Objeto de Estudo 

A Figura 3, a seguir, contém a delimitação aproximada da 

propriedade realizada através de vetorização em tela, sobre imagem de satélite 

de 29 de agosto de 2015. 

 

Figura 3. Delimitação aproximada da propriedade (linha em vermelho) objeto de 

licenciamento. Fonte: Google Earth, 2016. 

Dentro dos limites da propriedade nota-se que as áreas 

impermeabilizadas estão limitadas às instalações de apoio às futuras obras e 

trechos referentes às estruturas das benfeitorias previamente demolidas, sendo 

que a maioria do terreno se encontra permeável e ausente de indivíduos 

arbóreos. Quanto à vegetação, não há árvores ou palmeiras internas ao terreno, 

os exemplares de vegetação estão restritos ao exterior do terreno, contando com 

mudas na calçada, árvores em condomínios e calçadas vizinhas. 

As Unidades de Conservação (UC) mais próximas estão situadas a 

leste do terreno e são a Área de Proteção Estadual (APA) Parque e Fazenda do 

Carmo e o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC), estando 

distantes entre si, cerca de 9 km. A Figura 4 evidencia a presença das UCs nas 

proximidades, e detalha os limites de cada uma: 
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Figura 4. Localização do terreno (triângulo laranja) em relação às Unidades de Conservação 

presentes nas proximidades: Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo e Área de 

Proteção Estadual Parque e Fazenda do Carmo. Fontes: São Paulo (2002) e Caderno do Plano 

de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo (2014). 

Em relação à avifauna, o Parque Natural Municipal Fazenda do 

Carmo apresenta uma riqueza de 88 espécies de aves, distribuídas em 15 ordens 

e 31 famílias. Duas dessas espécies são consideradas quase ameaçadas de 

extinção, são elas: o jacuaçu (Penelope obscura) e o papagaio-verdadeiro 

(Amazona aestiva) e destaca-se que 10 espécies são consideradas endêmicas do 

Bioma da Mata Atlântica. O PNMFC está inserido nos domínios da APA Parque 

e Fazenda do Carmo a qual abrange uma área de 867,60 hectares e possui como 

principal objetivo o ordenamento territorial promovendo o envolvimento da 

comunidade para a recuperação de áreas degradadas e da urbanização das 

glebas ocupadas (Fundação Florestal, sd.). 

5. Metodologia 

Realizou-se um levantamento qualitativo da avifauna através da 

realização de caminhos distribuídos em toda a extensão do terreno objeto de 

estudo, visando à observação direta das aves ou identificação por vocalização. 
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Sempre que possível foi realizado o registro fotográfico das mesmas. O 

levantamento foi realizado em dois períodos distintos: nas primeiras horas do 

amanhecer e ao final da tarde, do dia 17 de fevereiro de 2016. As primeiras 

horas ao amanhecer e as últimas ao anoitecer são os horários de maior atividade 

da avifauna devido à temperatura mais amena do ambiente (SIGRIST, 2009). 

O levantamento bibliográfico para coleta de dados secundários foi 

realizado através da busca em publicações oficiais sobre o assunto, além de 

artigos científicos. 

6. Dados Coletados e Análise 

a. Dados Primários 

A avifauna apresentou uma riqueza de 10 (dez) espécies, divididas 

em 9 (nove) famílias e 3 (três) ordens (Tabela 1). Todas as espécies, quando 

agrupadas por hábitat preferencial, estão de alguma maneira associadas a 

ambientes antropizados, sendo estes dentre as categorias utilizadas, as áreas 

urbanas, as cidades, os jardins, os pomares, os parques e os parques urbanos. 

De todas as categorias de hábitos alimentares, as de artrópodes e 

frutossão a mais frequente dentre as espécies com 25% cada, seguido por 

sementes (13%), néctar e pequenos animais/vertebrados (8% cada), flores, 

folhas, insetos, minhocas e restos de alimentos (4% cada). 
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Tabela 1. Lista de avifauna encontrada durante vistoria em campo. Os dados de hábitat e alimentação além da nomenclatura adotada para a 

confecção desta tabela foram baseados em Develey, 2011 e Sigrist, 2009. *Exótico 

 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar Hábitat Alimentação 

Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola Cambacica Florestas e jardins Néctar e artrópodes 

Columbiformes Columbidae Columba livia Pombo doméstico* 
Entornos de Moradias e Áreas 

Urbanas 

Restos de alimentos, sementes e 

frutos 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca 
Andorinha-pequena-

de-casa 
Áreas abertas e cidades Insetos 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rolinha 
Campos, Bordas de Matas e 

Cidades 
Sementes e frutas 

Passeriformes Turdidae Turdus rufiventris Sabiá laranjeira Florestas, Parques e Jardins Artrópodes, frutos e minhocas 

Passeriformes Thraupidae Tangara sayaca Sanhaço-cinzento Áreas abertas arborizadas Frutos, flores, folhas e artrópodes 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 
Áreas abertas, Jardins e Bordas de 

mata 

Artrópodes, pequenos vertebrados e 

frutos 

Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro Jardins, Campos e Parques 
Artrópodes e outros pequenos 

animais 

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo Campos, Cerrados e Áreas Urbanas Artrópodes e frutos 

Psittaciformes Psiittacidae Brotogeris tirica 
Periquito-asa-

amarela 
Florestas e parques urbanos Frutos, néctar e sementes 

* Exótico 
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b. Dados Secundários 

O levantamento de dados secundários levou em consideração a lista 

de espécies para o Parque Piqueri elaborada pelo Centro de Estudos 

Ornitológicos (2013), o qual identificou um total de 80 espécies, distribuídas em 

16 ordens e 32 famílias (Tabela 3). Das espécies avistadas durante os estudos de 

campo no terreno objeto deste relatório, três espécies encontradas não estão 

apresentadas na listagem elaborada para o Parque Piqueri e são elas: pombo-

doméstico Columba livia, sabiá-do-campo Mimus saturninus e periquito-asa-

amarela Brotogeris tirica. 

O Parque Piqueri apresenta uma área de 97.272 m² que contém 

árvores adultas nativas e exóticas de grande porte (CEO, sd.), está sob a 

administração da Prefeitura da Cidade de São Paulo e dista, aproximadamente, 

1.400 metros do terreno objeto de estudo. Haja vista o contexto urbano ao qual o 

Parque está inserido e a proximidade do terreno, a lista de espécies de aves 

encontradas no mesmo faz-se a mais adequada na caracterização da avifauna 

local que eventualmente possa ser avistada no terreno.  

Tabela 2. Lista de aves encontrada no Parque Piqueri elaborada pelo Centro de Estudos 

Ornitológicos. 

Ordem Família Taxon Nome em português 

X 

 

ANSERIFORMES 

 
 

X Anatidae 

 
  

Dendrocygna viduata irerê 

  

Dendrocygna autumnalis asa-branca 

  

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho 

X 

 

SULIFORMES 

 
 

X Phalacrocoracidae 

 
  

Phalacrocorax brasilianus biguá 

X 

 

PELECANIFORMES 

 
 

X Ardeidae 

 
  

Tigrisoma lineatum socó-boi 

  

Nycticorax nycticorax savacu 

  

Ardea alba garça-branca-grande 

  

Egretta thula garça-branca-pequena 

X 

 

CATHARTIFORMES 
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Ordem Família Taxon Nome em português 

 

X Cathartidae 

 
  

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 

X 

 

ACCIPITRIFORMES 

 
 

X Accipitridae 

 
  

Rupornis magnirostris gavião-carijó 

X 

 

FALCONIFORMES 

 
 

X Falconidae 

 
  

Caracara plancus caracará 

  

Milvago chimachima carrapateiro 

  

Falco femoralis falcão-de-coleira 

X 

 

GRUIFORMES 

 
 

X Rallidae 

 
  

Porphyrio martinica frango-d'água-azul 

X 

 

CHARADRIIFORMES 

 
 

X Charadriidae 

 
  

Vanellus chilensis quero-quero 

X 

 

COLUMBIFORMES 

 
 

X Columbidae 

 
  

Columbina talpacoti rolinha-roxa 

  

Patagioenas picazuro pombão 

  

Geotrygon montana pariri 

X 

 

PSITTACIFORMES 

 
 

X Psittacidae 

 
  

Diopsittaca nobilis  maracanã-pequena 

  

Brotogeris tirica periquito-rico 

  

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo 

X 

 

CUCULIFORMES 

 
 

X Cuculidae 

 
  

Piaya cayana alma-de-gato 

  

Crotophaga ani anu-preto 

X 

 

STRIGIFORMES 

 
 

X Strigidae 

 
  

Asio clamator coruja-orelhuda 

X 

 

APODIFORMES 

 
 

X Apodidae 

 
  

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 

 

X Trochilidae 

 
  

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 

file:///F:\CONSULTORIA\Michel%20Sola%20Engenharia\N�dia%20Bigliassi%20-%20PORTE%20ENGENHARIA%20E%20URBANISMO%20Bom%20Sucesso\AVES_Parques_Municipio_Sao_Paulo.xls%23RANGE!Diopsittaca_nobilis
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Ordem Família Taxon Nome em português 

  

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul 

X 

 

CORACIIFORMES 

 
 

X Alcedinidae 

 
  

Megaceryle torquata martim-pescador-grande 

  

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 

X 

 

PICIFORMES 

 
 

X Picidae 

 
  

Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira 

  

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 

  

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 

  

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca 

X 

 

PASSERIFORMES 

 
 

X Dendrocolaptidae 

 
  

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado 

 

X Furnariidae 

 
  

Furnarius rufus joão-de-barro 

  

Synallaxis ruficapilla pichororé 

  

Cranioleuca pallida arredio-pálido 

 

X Tityridae 

 
  

Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto 

 

X Rhynchocyclidae  

 
  

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta 

  

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 

 

X Tyrannidae 

 
  

Camptostoma obsoletum risadinha 

  

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 

  

Serpophaga subcristata alegrinho 

  

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 

  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

  

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 

  

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 

  

Tyrannus melancholicus suiriri 

  

Tyrannus savana tesourinha 

  

Empidonomus varius peitica 

  

Pyrocephalus rubinus príncipe 

  

Lathrotriccus euleri enferrujado 

  

Xolmis cinereus primavera 

 

X Vireonidae 
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Ordem Família Taxon Nome em português 

  

Cyclarhis gujanensis pitiguari 

 

X Hirundinidae 

 
  

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 

 

X Troglodytidae 

 
  

Troglodytes musculus corruíra 

 

X Turdidae 

 
  

Turdus flavipes sabiá-una 

  

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 

  

Turdus leucomelas sabiá-barranco 

  

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 

  

Turdus subalaris sabiá-ferreiro 

 

X Coerebidae 

 
  

Coereba flaveola cambacica 

 

X Thraupidae 

 
  

Thlypopsis sordida saí-canário 

  

Tachyphonus coronatus tiê-preto 

  

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento 

  

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro 

  

Tangara cayana saíra-amarela 

  

Tersina viridis saí-andorinha 

  

Dacnis cayana saí-azul 

  

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 

  

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 

 

X Emberizidae 

 
  

Zonotrichia capensis tico-tico 

 

X Parulidae 

 
  

Parula pitiayumi mariquita 

  

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 

  

Basileuterus culicivorus pula-pula 

  

Basileuterus hypoleucus pula-pula-de-barriga-branca 

  

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador 

  

Phaeothlypis rivularis pula-pula-ribeirinho 

 

X Icteridae 

 
  

Icterus pyrrhopterus encontro 

  

Gnorimopsar chopi graúna 

  

Molothrus bonariensis vira-bosta 

 

X Estrildidae 

 
  

Estrilda astrild bico-de-lacre 
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Ordem Família Taxon Nome em português 

 

X Passeridae 

     Passer domesticus pardal 
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8. Relatório Fotográfico 

 

Figura 5. Bem-te-vi Pitangus sulphuratus. 

 

Figura 6. João-de-barro Furnarius rufus. 
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Figura 7. Sabiá-do-campo Mimus saturninus. 

 

Figura 8. Exemplares de rolinha-roxa Columbina talpacoti. 
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Figura 9. Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris. 

 

Figura 10. Vista geral do terreno objeto deste laudo. 
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Figura 11. Arborização presente na Rua Caraguatai, contando com exemplares de jerivá 

(Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman) e ficus (Ficus benjaminaL.), vistas a partir do 

interior do terreno. 

 

Figura 12. Vista da copa de árvores de quaresmeira (Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.), em 

primeiro plano, e ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos), ao fundo. 
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Figura 13. Indivíduo de sibipiruna (Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz). 

 

Figura 14. Vista da arborização pertencente ao Shopping Tatuapé, presente na Rua 

Caraguatai. 

Terreno objeto de estudo 
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Figura 15. Vista geral da Rua Vista Alegre, que circunda o terreno. 

 

Figura 16. Arborização urbana escassa na Rua Monte Santiago. 

Terreno objeto de estudo 

Terreno objeto de estudo 
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Figura 17. Exemplares jovens de goiabeira (Psidium guajava L.) e ficus (Ficus benjaminaL.), 

indicados nas setas amarelas. 

 

  

Figura 18. Arborização urbana mais densa próxima ao terreno, situada na Rua Irapé, à oeste 

do terreno, composta, basicamente de tipuanas (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze). 

  

Terreno objeto de estudo 
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9. Impactos e Medidas Mitigadoras 

Com as atividades de implantação do empreendimento, espera-se 

que a avifauna, composta por espécies plásticas e habituais no ambiente 

antrópico urbanizado, avistada no terreno e que o utiliza apenas eventualmente 

se afaste utilizando as árvores e palmeiras presentes no entorno imediato para 

afugentar-se, sem que haja qualquer incidente com este grupo animal.  

A mitigação e prevenção de qualquer impacto sobre a avifauna será 

realizada concomitantemente com o início das obras através do afugentamento 

dos animais devido ao uso de equipamentos ruidosos.   
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1. Animais Sinantrópicos 

Piedade (2013) define animais sinantrópicos (do grego sýn = ação 

unida e ánthropos = homem) como os adaptados a viver em conjunto com o ser 

humano, mesmo que este não possua a intenção do convívio. A Instrução 

Normativa do IBAMA nº141/2006 regulamentadora do controle e manejo 

ambiental da fauna sinantrópica nociva, define em seu artigo 2º, inciso IV, a 

fauna sinantrópica e no inciso V, fauna sinantrópica nociva, respectivamente: 

“(...) populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas, que 

utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento, como 

via de passagem ou local de descanso; ou permanente, utilizando-as como área de vida;” 

V – fauna sinantrópica nociva: fauna sinantrópica que interage de forma 

negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem 

econômica ou ambiental, ou que represente riscos à saúde pública; (...)” 

Esta Instrução Normativa exclui do grupo de animais sinantrópicos 

os pertencentes a qualquer lista de espécies animais ameaçados de extinção ou 

aos Anexos I e II da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da 

Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção.O Estado de São Paulo, segundo dados 

divulgados pelo IBGE 1998/2008, possui cerca de 240 espécies animais 

ameaçados de extinção (Piedade, 2013). 

A proximidade entre os animais e os seres humanos, no sentido de 

ocupação por aqueles das áreas urbanas distintas do hábitat natural, dá-se 

principalmente pelo avanço urbano em direção às áreas com cobertura florestal 

remanescente. Os animais sinantrópicos vivem ou utilizam recursos oferecidos 

por fragmentos de vegetação, áreas conservadas e recuperadas como parques, 

praças e arborização presentes nas áreas urbanas (Piedade, 2013). A fauna 

urbana pode, portanto, ser classificada em três grupos: animais domésticos, 

pragas urbanas e exemplares da fauna silvestre (Curitiba, 2012 apud Piedade, 

2013). 

Esta situação impõe aos animais uma convivência direta com 

pessoas, fragilizando e expondo ambos a muitas doenças e transtornos de 

ordem econômica ou ambiental (Piedade, 2013).  A Comissão Nacional de 
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Saúde Pública Veterinária – CNSPV cita que, independentemente de classe 

social, a ocupação e o manejo desorganizado dos espaços tem sido responsável 

pelo aumento de animais como, por exemplo, roedores, morcegos, pombos, 

baratas, mosquitos e moscas de distintas espécies. O crescimento de doenças 

como leishmanioses, leptospirose, raiva também estão associados a este 

desequilíbrio, além do aumento do número de acidentes com animais 

peçonhentos (CNSPV, 2009 apud Piedade, 2013). 

São exemplos de animais sinantrópicos nocivos, seja devido ao 

potencial de transmissão de doenças ou inoculação de substâncias bioativas, 

ratos, pombos, morcegos, baratas, moscas, mosquitos, pulgas, carrapatos, 

formigas, escorpiões, aranhas, taturanas, lacraias, abelhas, vespas e 

marimbondos, dentre outros (Pidedade, 2013). Haja vista a definição de animais 

sinantrópicos a qual incorpora também aves, mamíferos não roedores, répteis e 

anuros, apenas os animais sinantrópicos nocivos serão considerados, 

discriminados acima. 

 

2. Localização do Empreendimento 

O terreno objeto deste laudo compõe-se de um quarteirão delimitado 

pelas Ruas Caraguatai, Bom Sucesso, Monte Santiago e Vista Alegre, situadas 

no bairro do Tatuapé, Município de São Paulo – SP. Conforme o Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo em vigência através da Lei nº 16.050, de 

31 de Julho de 2014 e a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 (Lei do 

Zoneamento), o terreno em que o empreendimento será implantado está 

situado na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, conforme Figura 

1. 

E segundo o Mapa das Macroáreas (mapa 02), o terreno situa-se em 

Macroárea de Qualificação da Urbanização, compatível com usos residenciais e 

não-residenciais. Ainda, a Macroárea limite à pertencente ao terreno é a de 

Estruturação Metropolitana. A localização do terreno neste contexto encontra-se 

na Figura 2. 
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Figura 1. Localização do terreno objeto de estudo dentro do Macrozoneamento estabelecido 

pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo vigente. Adaptado de São Paulo 

(2014). 

 

 

Figura 2. Localização do terreno objeto de estudo dentro das Diretrizes de Uso e Ocupação de 

Solo estabelecido pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo vigente. 

Adaptado de São Paulo (2014). 
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3. Justificativa 

A elaboração desde laudo a respeito da documentação dos registros 

da fauna sinantrópica e identificação do potencial de ampliação de sua presença 

com impactos nos arredores da propriedade provém de uma iniciativa do 

empreendedor a fim de compor documentos e laudos necessários e usualmente 

requeridos pelo DECONT para o processo de licenciamento ambiental, levando 

em consideração RESOLUÇÃO 170/14 CADES/SVMA publicada em 05 de 

dezembro de 2014. 

4. Local Objeto de Estudo 

A Figura 3, a seguir, contém a delimitação da propriedade realizada 

através de vetorização em tela, sobre imagem de satélite de 29 de agosto de 

2015.  

 

Figura 3. Delimitação da propriedade (linha em vermelho) objeto de licenciamento. Fonte: 

Google Earth, 2016. 

Dentro dos limites da propriedade nota-se que as áreas 

impermeabilizadas estão limitadas às instalações de apoio às futuras obras e 

trechos referentes às estruturas das benfeitorias previamente demolidas, sendo 
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que a maioria do terreno se encontra permeável e ausente de indivíduos 

arbóreos. 

A Figura 4, também com a delimitação da propriedade em vermelho, 

destaca a Diretoria Regional de Educação Penha (DRE)a leste; o Cemitério 

Quarta Parada e a Praça João Fernando de Almeida a sudoeste, o Parque 

Estadual do Belém a noroeste e na região central da imagem as estações Belém, 

Tatuapé e Carrão do Metrô, além da Avenida Radial Leste. Ademais, foram 

destacadas de maneira a exemplificar algumas das copas de árvores isoladas 

passíveis de identificação em meio à matriz urbanizada. 

 

Figura 4. Delimitação da propriedade (linha em vermelho) objeto de licenciamento com a 

identificação de propriedades presentes no entorno e indicação exemplificativa de algumas 

árvores isoladas da paisagem. Fonte: Google Earth, 2015. 

5. Metodologia 

A coleta de dados primários foi realizada através de vistoria no 

terreno em todas as suas porções e estruturas, aglomerações de resíduos, caixas 

de drenagem pluvial ou passagem de fios que estivessem abertas. A busca ativa 

foi feita de maneira a considerar o registro visual/fotográfico da fauna 

sinantrópica nociva, mas também através de indícios de rastros, passagens, 

tocas, ninhos e fezes. O levantamento bibliográfico para coleta de dados 
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secundários foi realizado através da busca em publicações oficiais sobre o 

assunto, além de artigos científicos. 

6. Dados Coletados e Análise 

a. Dados Primários e Vistoria 

Seguem abaixo fotos da vista geral do terreno, em que se nota a 

ausência de benfeitorias significativas, como prédios e construções fechadas; 

predominando a área aberta contando com duas casas de apoio à futura obra e 

um galpão aberto nas laterais. 

  

  

  

A B 

C D 



 
 

Florestal Atlântica – Comércio e Serviços Ambientais Ltda. 
Rua dos Alpes, nº 309 – Sala 01 – Bairro Suisso• CEP 09663-070 • São Bernardo do Campo – SP •  

Fone/fax (11)2356-8642 

contato@florestalatlantica.com.br  •  www.florestalatlantica.com.br 

FLORESTAL ATLÂNTICA  

 COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

9 

  
Figura 5. Vista geral do terreno nas seguintes direções: A -  norte, seta amarela indicando o 

portão de entrada na esquina das Ruas Caraguatai e Vista Alegre; B - noroeste; C - oeste; D - 

leste; E - sul; F - sudeste. 

As figuras abaixo evidenciam as vistas do entorno imediato da 

propriedade: 

 

Figura 6. Vista sul do terreno na Rua Monte Santiago, apresentando edificações verticais e 

arborização urbana. 

E F 

Propriedade estudada 
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Figura 7. Vista norte imediata ao terreno, onde à esquerda da foto encontram-se os limites do 

Shopping Metrô Tatuapé e à direita, o portão de entrada do terreno estudado. 

 

Figura 8. Limite oeste do terreno na Rua Vista Alegre, apresentando edificações residenciais 

baixas e, em primeiro plano uma árvore de quaresmeira (Tibouchina granulosa). 

Propriedade estudada 

Propriedade estudada 
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Figura 9. Vista lestedo exterior do terreno na Rua Bom Sucesso. 

Após percorrer todo terreno e o galpão nele inserido, foram 

encontrados apenasenxame de vespa, além de moscas e mosquitos. Ademais, 

quanto a potenciais presenças animais sinantrópicos nocivos destacam-se 

possíveis criatórios de mosquitos transmissores de doenças (como a dengue), 

ocorrência de escorpiões, aranhas e ratos. Abaixo estão os registros fotográficos 

dos animais sinantrópicos efetivamente encontradas através da busca ativa.  
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Figura 10. Enxame de vespas, situado abaixo de escadas de madeira, sob os telhados das casas 

de apoio e ao ar livrem utilizando materiais depositados no terreno como substrato para 

instalação do enxame. 

A disposição dos resíduos gerados há algum tempo pela demolição 

das benfeitorias que existiam no terreno foram analisados a fim de identificar as 
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potencialidades dos mesmos a propiciar abrigo a tais animais. O acúmulo desse 

tipo de material (ao ar livre ou não) proporciona ambiente e abrigo adequado 

para inferir a possibilidade da presença de animais sinantrópicos, tais como 

aranhas e escorpiões, sítios propícios à reprodução de mosquitos transmissores 

da dengue (Aedes aegypti) ou não em acúmulos de água pluvial; e roedores. 

Abaixo são apontados locais em que, apesar de não avistados ou não 

encontrados vestígios, são potenciais áreas para abrigo de animais 

sinantrópicos, por exemplo. 

  

  

A B 

C D 
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Figura 11. (A) Tubulação de passagem de fios; (B) e (C) Acúmulo de materiais inorgânicos e 

entulhos; (D) Restos de lixo; (E) Acúmulo de entulho; (F) Galeria para drenagem pluvial com 

acúmulo de materiais. 

b. Dados Secundários 

A Prefeitura Municipal de São Paulo cita como principais 

componentes da fauna sinantrópica nociva: abelhas, aranhas, baratas, 

carrapatos, escorpiões, formigas, morcegos, moscas, mosquitos, pombos, pulgas 

ratos, taturanas e vespas. 

A infestação por roedores é analisada através da constatação busca 

ativa de alguns parâmetros básicos conforme o manual de controle de roedores, 

do ministério da saúde. Os parâmetros e suas atribuições constam na tabela 

abaixo: 

Tabela 1. Indicadores do grau de infestação de área por roedores e respectiva atribuição. 

Fonte: Piedade, 2013. 

Parâmetro Atribuição 

Trilhas Ausente/Presente 

Manchas de gordura por atrito corporal Ausente/ Pouco Perceptível/ Evidências 

em Vários Locais 

Roeduras Ausente/Algumas, Visíveis em Diversos 

Locais 

Fezes Algumas/ Vários Locais/ Numerosas e 

E F 
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Parâmetro Atribuição 

Frescas 

Tocas ou Ninhos 1 a 3 e 300 m² área extensão; 4 a 10 e 300 

m² área extensão; + de 10/ 300 m² área 

extensão 

Ratos Vistos Não constatado/ Alguns em ambiente 

escuro/ Vários em ambiente escuro e 

alguns a luz do dia 

Considerando a graduação mencionada, para a propriedade objeto 

deste estudo a infestação pode ser classificada como baixa, devido ao acúmulo 

de materiais inorgânicos potenciais geradores de abrigos aos roedores e 

tubulações para trânsito de exemplares de roedores. 

Quanto aos artrópodes, grupo ao qual pertencem os demais animais 

detalhados nos parágrafos seguintes, muitas espécies ocorrem na fauna urbana. 

São de grande importância para a saúde pública, devido à possibilidade de 

serem vetores de agentes causadores de doenças (Piedade, 2013). 

As moscas são pertencentes à Ordem Diptera, apresentando variados 

correspondentes na nomenclatura popular além de alta diversidade de 

espécies.Considerando o papel das moscas no ecossistema, destaca-se a tarefa 

de decomposição, controle das populações de larvas de outros insetos, além de 

algumas espécies agirem como polinizadoras (IB, 2013 e Santos, 2005 apud 

Piedade, 2013). Quanto ao interessemédico-sanitário, podem ser vetores de 

patógenos e podem atuar na contaminação de alimentos, por isso, habitam 

locais onde haja algum tipo de matéria orgânica em decomposição (Piedade, 

2013). 

Os mosquitos são comumente favorecidos em crescimento 

populacional devido à diminuição da quantidade de predadores naturais no 

processo de fragmentação de remanescentes florestais, especialmente em locais 

com alterações na qualidade da água (Maguin e Boët, 2011 apud Piedade, 2013). 

Por serem vetores de diversas doenças, mosquitos de diversas famílias 

taxonômicas também possuem importância médica (Piedade, 2013).  
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Na prática, o controle de populações com número excessivo de 

indivíduos desse grupo é efetuado em até três frentes de ação, se necessário: 

controles ambiental, químico e biológico. O controle ambiental é realizado 

através da adoção de medidas de saneamento básico e na eliminação de 

criadouros, naturais ou artificiais diminuindo as possibilidades de 

sobrevivência. O químico consiste no uso de inseticidas em quantidade 

adequadas e devidamente autorizados. Por fim, o controle biológico utiliza-se 

da inserção de uma população de organismos predadores do mosquito alvo da 

redução populacional (Piedade, 2013). 

Da diversidade de cerca de 30.000 espécies de aranhas, apenas uma 

parcela de aproximadamente 0,1% possui substâncias bioativas. As aranhas 

possuem importante papel no controle das populações das espécies predadas. 

Dois gêneros são os mais importantes quanto ao caráter médico: Loxosceles sp. e 

Phoneutria sp., respectivamente, conhecidas popularmente como aranha 

marrom e armadeira. Comumente ficam abrigadas em pilhas de entulhos, atrás 

de móveis, tijolos, em locais pouco limpos com frequência (Prefeitura de São 

Paulo, sd.). Diversos entulhos foram remexidos e checados, contudo, nenhuma 

dessas aranhas foi encontrada.  

As vespas são encontradas em todo o território nacional, podendo 

formar agrupamentos sociais ou ter hábitos solitários, sendo importantes 

controladoras das populações de insetos. As vespas são consideradas animais 

sinantrópicos por possuir, como as abelhas, um ferrão na região posterior do 

corpo para inocular veneno. Muitas espécies iniciam fundações por meio de 

enxames, sendo os locais mais comuns utilizados para construir os ninhos, as 

árvores, beiras de casas, toldos, janelas, etc. (IB, 2013 apud Piedade, 2013).  

A maioria dos escorpiões possui hábito noturno. 1500 espécies 

conhecidas no mundo, 25 podem causar acidentes mortais, destas, três ocorrem 

no Brasil: Tityus stigmurus, Tityus serrulatus e Tityus bahiensis, as duas últimas 

presentes e amplamente distribuídas em São Paulo. A espécie T. serrulatus 

apresenta boa parte do corpo amarelada, veneno altamente tóxico e, portanto, 

podendo levar à morte. O T. bahiensis é conhecido como escorpião marrom, para 

o qual o veneno também é tóxico, podendo ocasionar acidentes moderados. A 

medida mais adequada para que não haja a presença desses animais próximos 
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ao home é manter os locais limpos e ausentes de acúmulo de matéria 

inorgânica, a fim de evitar abrigo de animais (especialmente as baratas) fonte de 

alimento aos escorpiões (Piedade, 2013). 

7. Impactos e Medidas Mitigadoras 

Os efetivos registros de animais sinantrópicos foram as vespas, as 

quais são consideradas nocivas. Sendo assim, sugere-se a checagem dos 

enxames, verificando se ainda há atividade dos indivíduos de vespas, antes do 

início de obras. Caso ainda haja atividade, os enxames deverão ser retirados por 

equipe especializada nesta ação. O barulho e movimentação de máquinas 

levarão a acidentes, caso não seja executada esta ação. 

Quanto aos animais sinantrópicos nocivos não encontrados de 

ocorrência associada ao tipo de acúmulo de material inorgânico presente, como 

escorpiões, aranhas agressivas potenciais causadoras de acidentes e roedores, 

recomenda-se que seja realizado o monitoramento da fauna sinantrópica do 

entorno imediato antes e durante as obras, visando diagnosticar qualquer 

aumento populacional significativo. Ainda, é indicado que todas as pessoas 

envolvidas na retirada dos materiais inorgânicos inertes estejam devidamente 

protegidas utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cobrindo 

especialmente pernas e braços e que os materiais acumulados não permaneçam 

por grandes períodos ao ar livre. 

A presença de entulhos dispostos ao ar livre pode favorecer 

criatórios para esses mosquitos, é necessário que haja o monitoramento 

populacional específico para moscas e mosquitos (em especial os do gênero 

Aedes sp.), a fim de que os possíveis criatórios sejam eliminados e cobertos, 

visando diminuir ao máximo esse potencial dispersor. Portanto, deverá ser 

realizada vistoria periódica a fim de eliminar potenciais aglomerados de água 

parada, ou seja, criadouros que possibilitam o mosquito completar seu ciclo de 

vida, especialmente após chuvas ocorridas na região. 
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9. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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10. Boleto – ART 
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11. Comprovante de pagamento – ART 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ANEXO IV – RELATÓRIO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE RUÍDO 













































































 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ANEXO V- PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

1. Objetivo 

2. Documentos de referência 

3. Procedimento 

3.1 Planejamento da gestão de resíduos 

3.2 Gerenciamento de resíduos da obra 

Classificação dos resíduos Resíduos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

Resíduo Acondicionamento indicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

 

 

 

 

 

 

Resíduo Transporte 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

Resíduos Acondicionamento final 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

3.3 Transporte e destinação final dos resíduos 

Área Condições para utilização 

Tipo de resíduo Cuidado requerido Destinação 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

1ª Via Gerador - Obra

2ª Via Transportador

3ª Via Destinatário



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

         

 

4. Registros 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PG | Procedimento de gestão 

Gestão de resíduos 

                                          

• Solicita retirada do resíduo

• Gera CTR no AutoDoc 
Resíduos

• Indica baixa do ticket no 
sistema

Obra

• Retira resíduos

• Transporta o resíduo ao 
destino, junto com as 3 vias 
do CTR

• Entrega 1ª via do CTR 
assinado e carimbado à Obra

Transportador
• Recebe o resíduo gerado

• Assina e carimba e 1ª via do 
CTR

• Entrega a 1ª via assinada ao 
transportador

Destinatário

 

4. Registros 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ANEXO VI – PROTOCOLO SMT 















 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ANEXO VII-NOTAS TÉCNICAS AES ELETROPAULO 



 
 

 

Barueri, 24 de Abril de 2015  

 

 Gera Serviços De Engenharia S/s Ltda. 

 R Ovd Peleja,  277  -  Vila Mariana 

 04128-000  Sao Paulo – SP 

 

 

 Regional Leste  
 Rua Padre Estevão Pernet 314  

Horário de Atendimento: das 8h30 às 16h30 
www.aeseletropaulo.com.br 

 

 
Assunto: Nota Técnica nº:  322704745 

Tipo de Serviço:  Consulta Preliminar 

Local de Execução:  Rua Monte Santiago X Bonsucesso -  Tatuapé - Sao Paulo 

Instalação:  

 

 

Caro(a) cliente, 

 

Acusamos o recebimento de sua solicitação de atendimento técnico acima referenciada e 
informamos conforme segue abaixo: 

 

 

Memorial Técnico De acordo com carta enviada a esta concessionária, onde há uma 

solicitação de Consulta Preliminar, observamos que sejam tomadas às devidas providências no 

sentido de atender tal pedido. 

 

Empreendimento Comercial: 

 

- Informamos que, de acordo com a relação de carga enviada (2494kVA) a tensão nominal de 

fornecimento no edifício, conforme solicitado, será de 380/220 V, sistema estrela com neutro; e 

o prédio em questão deverá ser atendido de acordo com a tabela 12.2 – do Fascículo Ligações 

Subterrâneas Coletivas do LIG Ed.2014; 

 

- Deverá ser apresentado o projeto elétrico da entrada de energia e centros de medições, em 

escala 1:10 e em 03 vias, cálculo de demanda da entrada de energia e dos ramais de 

distribuição principais, secundários e alimentadores de todas as unidades de consumo bem 

como o esquema unifilar da cabina de barramentos; 

 

- Na entrada dos cabos ramal de entrada (ligação), antes do barramento principal, os 

dispositivos de proteção dos cabos do ramal de entrada – disjuntor da cabina e barramentos - 

devem possuir capacidade de interrupção de curto circuito simétrico mínima de 100 kA; 

- Para o local do centro de medição deve ser observado o item 9 do fascículo de Ligações 

Subterrâneas do Livro de Instruções Gerais – LIG ed.2014; 

- O projeto elétrico da entrada geral de energia e centro de medição, deverá ser elaborado em 

conformidade com o Livro de Instruções Gerais desta Sociedade, edição 2014, devidamente 

assinado por um profissional habilitado e registrado no CREA e ainda às Normas da ABNT. 

 

Dependerá da construção, pelo interessado, de 3 (três) câmaras transformadoras,  de acordo 

com o Fascículo "Câmaras Transformadoras", em terreno do próprio prédio, em conformidade 

com o sub-item "b" do item II do Art. 27º da Resolução 414/2010 da ANEEL, cujo projeto civil e 

http://www.aeseletropaulo.com.br/


 
 

 

estrutural foi encaminhado ao setor responsável para análise e liberação por parte desta 

Sociedade. 

 

 

A localização das câmaras transformadoras deve prever: 

• acesso de caminhões com guinchos para instalação e retirada do transformador; 

. acesso de pessoal para inspeção e manutenção. 

 

Observamos que de acordo com os padrões atuais desta Concessionária é permitida uma 

única entrada de energia para a edificação e o novo(s) centro(s) de medição deverá ser 

previsto sua instalação no pavimento térreo ou no pavimento imediatamente inferior. 

 

A liberação final de projeto da entrada de energia e centro de medição ficará vinculada à 

liberação do projeto civil e estrutural da base de concreto tipo pedestal e da futura 

apresentação do projeto construtivo da cabina de barramentos. 

 

Os custos referentes à ligação dos empreendimentos (residencial e comercial) em questão 

deverão ser solicitados pelos interessados, 240 dias antes da energização do mesmo, desde 

que atendidas todas as pendências acima. 

 

 
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário pelo telefone 0800 7272 120 
ou em nosso Atendimento indicado acima. 

 

Atenciosamente, 

 

Dir.Operação e Manutenção - Ger.de Gestão do Sis.Subterrâneo (JLS/vl) 

 

AES Eletropaulo

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ANEXO VIII-CARTA COMGÁS 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Companhia de Gás de São Paulo 
Rua Capitão Faustino Lima 134 - Brás 

03040-030 São Paulo - SP Brasil 
www.comgas.com.br 

 
 
 
GERA ENGENHARIA 
Brenda Castro 
11 5070-4372 
legais@geraeng.com.br 
www.geraeng.com.br 
 
 

 

São Paulo, 04 de Setembro de 2015. 
 
 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
 
Em resposta à solicitação efetuada por V.S.a. para o seu empreendimento, situado na R 
Caraguatai X R Bom Sucesso X R Vista Alegre – São Paulo, temos a informar que a 
COMGÁS não dispõe de rede de gás no local acima mencionado. 
 
Após estudo de rede realizado para tal empreendimento, verificou-se que a COMGÁS 
VIABILIZARÁ a extensão de rede sem custo para o cliente após contrato assinado. 
 
A Gerência Residencial se coloca à sua disposição para quaisquer informações que se 
fizerem necessárias pelo telefone: 3325-6325 e para a assinatura do contrato contatar 
diretamente o consultor: Guilherme (11) 94364-9241 
 
OBS: A construtora deverá entrar em contato solicitando orientação técnica nas 
instalações internas de gás, durante o período de obras e deverá solicitar a assinatura do 
contrato com no mínimo 12 meses de antecedência da entrega da obra. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Rafael Lacerda 
Residencial – Novos Prédios 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ANEXO IX-CARTA DE DIRETRIZES MC 401/2015 

 
























