
 

 
 

Avenida Carlos Drummond de Andrade 
1460– Bloco G - 2º Andar 
Conj. Atílio Andreazza - Japiim 
Manaus – AM – CEP: 69077-730 
Fone: (92) 3614 – 8179 

CHECK-LIST PARA SOLICITAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA 

DE PRODUTOR EXTRATIVISTA 

 

1. Declaração de produção emitida pelo órgão oficial de ATER (IDAM) 

conforme modelo anexo; 

2. Termo de Adesão a Assistência Técnica Florestal (assinado pelo 

extrativista e o gerente da Unloc) conforme modelo anexo;  

3. Coordenada geográfica do local ou aproximado da área de coleta 

ou extração de Produtos Florestais Não Madeireiro – PFNM. 

Obs: Esses documentos serão enviados juntos com os outros 

documentos à CPCPP, no caso de emissão, renovação ou inserção de 

produtos não madeireiros na carteira do produtor rural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Avenida Carlos Drummond de Andrade 
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DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA PRODUTOS FLORESTAIS 

NÃO MADEIREIROS 

 

Município – AM, __ de __________ de 2022 

 

Nº UNLOC-_______/2022 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. (a) ______________________________ 

_________________, brasileiro(a), portador do CPFº _________________________ 

e do RG _______________________, residente ____________________________ 

___________________, município ______________AM, tem como atividade 

produtiva principal ou secundária, (tal informação é baseada na autodeclaração 

apresentada a essa UNLOC) a coleta/extração de: ___________________________  

Ademais, informamos que o mesmo participa de todas as atividades no processo de 

coleta ou extração de: ____________________, com produção aproximada de: 

______________, (  ) quilos, ( ) litros, ( ) latas, ( ) hectolitros, ( ) sacas de 50 kg, ( ) 

caixas,   de ______________, em um área de aproximadamente de: _________ ha.  

 

Coordenadas da área de coleta ou extração dos produtos: 

Exemplo: Latitude: (S) 03º09’23,1”. Longitude: (W) 60º16’46,8”. 

 

 

 

Obs. As demais declarações e autodeclaração do solicitante ficam arquivadas 

na UNLOC, sendo necessário o envio à CPCPP apenas da Declaração de 

Produção do extrativista. 


