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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome / Razão Social

Para  que  a  Diretoria  de  Gestão  Ambiental  do  Departamento  Autônomo  de  Água  e  Esgotos  –  DAAE
Araraquara  possa orientá-lo corretamente com relação à intervenção em área coberta por vegetação nativa,
árvores isoladas e/ou áreas de preservação permanente solicitamos o preenchimento deste questionário: 

1. Haverá corte de árvore(s) isolada(s) nativa(s) e/ou exótica(s) de acordo com o disposto na Resolução
SMA nº 18/2007?

□ Sim □ Não, se Sim □ Nativa(s) □ Exótica(s)

2. Haverá corte de vegetação nativa (florestas e demais formas de vegetação) de acordo com a Lei Federal
nº 4771/1965, Lei Federal nº 11.428/2006, Res. CONAMA nº 388/2007, nº 10/1993 e nº 01/1994 (para a
Mata Atlântica) e Resolução SMA nº 55/95, Lei Estadual nº 13.550/2009 (Lei do Cerrado)?

□ Sim □ Não

3. Haverá intervenção em ao menos uma das áreas de preservação permanente abaixo citadas, conforme
prevê a Lei Federal nº 4771/1965, regulamentada pelas Res. CONAMA nº 302 e 303/2002:
 Fundo de vale, rio, córrego, curso d’água e/ou nascente;
 Represa, reservatório; lago ou lagoa;
 Morro ou montanha;
 Terreno acidentado, íngreme ou com declividade superior a 45º;
 Brejo, área encharcada;
 Chapada, relevo cuesta ou Itambé;
 Duna, manguezal e/ou restinga.

□ Sim □ Não

4. A área foi objeto de alguma Infração Ambiental? Se sim, lavrado por qual órgão ambiental?

□ Sim □ Não, Qual órgão ambiental? __________________________________________

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.

Nome do Responsável Técnico pelo Empreendimento

CPF RG

____/____/______
Data

 ______________________________________________
Assinatura
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