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Art 2°Determinar -ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigênciascontidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu- ,u-t 8",incumbindo o de proceder a averbação do
respeidis Termo de Compromisso- no Registro de Inióseis com
petente e dar lhe a des ida publicidade, nos-termos do § I° do art 6°
do mencionado Decreto.
Ari As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem pre
juizo de responsabilidade civil -e penal.
Art. 4° Esta Portaria entra em- vigor na -data de sua publicação.
HAMILTON NOBRE CASARA
PORTARIA N 5 106, DE 3 DE SETEMBRO DE 2001
O PRFSIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o art.24-da
Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto h° 3.833 de 5 de junho
de 2001. publicada no --Diario Oficial da Unia° do dia subsequente,
tendo em vista as disposiçocs do art. 21 da Lei tf 9:985, de IS de
julho 2000, publicado no DOI)--de 19 de julho de 2050, e do Decreto
ri° 1.922; publicado no DOU de 05 de junho de 1996;
Considerando o que consta do Processo-n° 02006.001433/0002. resolve:
Art. 1 0 -Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público e em caráter de
perpetuidade a área de 50,00 -ha (cinqüenta hectares) na forma descrita no referido processo; constituindo-se parte integrante do imóvel
FAZENDA CONJUNTO JERICO, reserva denominada PORTAL CURUPIRA no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia. de propriedade de Carlos Alberto Sena Aquino, matriculado em 21/01/1993,
sob o número AV.083.619; registrado no Cartório do Registro de
finovéis e Hipotecas, comarca de Porto- Seguro, no citado Estado.
Art. 2° Determinar ao. proprietário do imóvel- o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho-de 1996,
em- especial no seu art. 8",incumbindo-o de proceder a averbação
respectivo Termo de Compromisso no Registro de 'Imóveis competente e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1" do art. 6'
do mencionado Derreto.
Art. 3" As condutas e atividades lesivas à cliva reconhecida,
sujeitarão-os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem pre
juízo de responsabilidade civil e penal.
Ao 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HAMILTON. NOBRE CASARA
PORTARIA N 5 107. DE 3 DE SETEMBRO DE 2001
O PRESIDENTE DO INSTITUTO -BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS 'RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - 113ANIA, nu uso das atribuições previstas na Estrutura-Regimental. apros acta pelo Decreto n" 3.833 de 5 de junho de 2001, nu
art. 83, inciso XIV. do Regimento Interno aprovado pela, Portaria
MINTER n° 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, tendo em vista as
disposiçõesdonrtigo 21 da Lei n" 9.985, de 18- de-julho de 2000-e-do
Decreto n° 1;922 de -05 de junho-de 1996;
Considerandwo que-consta:do Processo n°-02009.000423/0030, resolve:
Art. 1° Reconhecer, mediante registro. como Reserva Particular do : Patrimônio Natural, de interesse público, e CM caráter de
perpetuidade, a área de 38,00 ha (vinte e oito hectares) na forma
descrita no referido processo. constituindo-sé-parte integrante-dom/óvel FA7.ENDA SAYONARA. situada. no Município de Conceição da,
Barra. Estado do Espirito Santo, de propriedade dl: Nein Dalla
mattriotlado sois o re•ustto -numero -1.339 erp- 1010/1993.
thro 02. folhas I e 2, registrado no Cartório ato I° Oficio -Adolpho
SCITW " , dai UMIsal.1 ale C'onceição da Barra. no•citado Estado.
AP_ 2° Determinar a proprietário do imóvel o cumpiimento
das-exigências_contidas_ no Decreto n° 1;922. de-05-de junho de 1996,
em especial no seu art. Wancumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de ,Imoveis competem,. c-iin -lhe a &shit publkidade, nos termos do § :11-1. 6'
do mencionado Decreto.
Áo 3'
condutas
lesivas a área rinonhecida.
sujeuaráo os infratores Is sanções .administrati.as cabiseis. sem piecis nsponsabdulade vi vil e penal.
A-,t 4" 1 ...I Punam., entra eni algum lia data de sua pu.
binação
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PORIARIA N' 108, DL 3 DE SETEMBRO DE 2001
O PRI S1DENTE DO 'INSTITUTO BRASILEIRO DO
mno mwrsTr. I-- DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ

N

TB
no uso das atribuições previXtas na Estrutura
pel i *Decieto- n" 5 R13 de 5 de junho d,. 2001, nu
•• "•• a • X!‘', Regimento Int, rna apro,ad. pela Portaria
\IP:TER ii° 11 510M!89, de 16 de agosto dc 1989, tendo cm vista as
disposições do artigo 21 da Lei n0. 9 985, de 18 de julho de 3000 e do,
Decreto n° 1.922 de 05 de junho de 1996;
Considerando-o que consta do Processo n°02006.001027/00.
13, resOlve:

- Diár io' Oficial
•

•

Art. I° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público e em caráter de
perpetuidade a área de 7,00 ha (sete hectares) na forma descrita no
referido processo, constituindo-se parte integrante do imóvel-FAZEN;
DA MANONA, reserva denominada RPPNDA MATA ATLÂNTICA
DA MANONA no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia, de
propriedade de Atine Ciaire Éldridge, matriculado em 23%09/1986,
lista 2, sob o número R.019.5443; registrado no Cartório-de Registro
de Imovéis, na comarca de Porto Seguro, no citado Estado.
Art. 2° Determinar a proprietária do imóvel o cumprimento
das exigências contidas-no Decreto n° 1.922, de 05.de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°,incumbindo-a de proceder a averbação -do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis competente e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § .1° do art. 6°
do mencionado Decreto.
Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
11A-MILTON NOBRE CASARA
PORTARIA N' -109, DE 3 DE SETEMBRO DE 2051
O- PRESIDENTE DO- INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso . das atribuições previstas na Estrutura. Regimental aprovada pelo Decreto n° 3.833 de 5 de junho de 2001, no
art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela -Portaria
MINTER 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, -tendo em vista as
disposições do artigo 21 da Lei n° 9.985,_de 18 de julho de 2000 e.do
Decreto n° 1.922 de 05 de junho de 1996;
Considerando o que consta do Processo n° 02016.001666/0041, resolve;
Art. I° Reconhecer, mediante registro, conto Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público -e em caráter de
perpetuidade w área de 186,3116 ha (cento oitenta e seis hectares e
trinta um ares e dezesseis centiares) na forma descrita no referido
processo, constituindo-se parte integrante do imóvel _FAZENDA
CURTUME, reserva denominada RPPN MAJOR BADÚ LOUREIRO. no Município-de Catingueira, Estado daParaíba, de-propriedade
da PECUÁRIA AGRÍCOLA CURTUME S/A - - PEANCO, matriculado em 06/05/1976, sob o número M-99, livro 2-A, folha 99;
registrado no Cartório do Primeiro Ofício -Primeiro Tabelionato de
Notas, comarca de Planá, no citado Estado.
Art. 2° Determinar a proprietária do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922..de-0.5 de junho de 1996.
em especial no seu art. 8°,incumbindo-a de proceder a averbação-do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis competente c dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1 do art. 6°
do mencionado Decreto.
Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área -reconhecida,
sujeitarão os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo de responsabilidade civil c penal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data -de sua publicação.
HAMILTON NOBRE CASARA
PORTARIA N i -110, DE 3 DE sErEmi30 DE 2001
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMÁ, no uso das atribuições previstas na Estrutura Regiinental aprovada pelo Decreto ri° 3;833 de 5 de Pinho de 2001, tio
art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
MINTER n° 445/010189, de 16 de agosto de 1989, tendo em vista as
disposições do artigo 21 da Lei n°9.985, de 18 de julho de 2000 e do
Decreto n° 1,922 de 05 de junho de 1996;
Considerando o que consta do . Processo-n° 02006.003300/9702, resolve:
An. 1' Reconhecer, Mediante registro, como Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
popetuidade, a área- de 220,00 ha '(duzentos e vinte hectares) na
forma descrita no referido processo, constituindo-se párte integrante
du imóvel denominado FAZENDA SAUDADE/CAMPINHOS, reser\ a denominada RESERVA CAROÁ, situada no Município de Santana, Estado da Bahia de propriedade de Albenzio. Filardi, matriculado sob o- n-.° 4.137, livro 2-A. em 21/10/1986, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas tia cornam:mie -Santana,
no.citado Estado.
Art. 2" Determinar ao proprietário-do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.92,2,.de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. rdncurnbindo-o de proceder a-averbação-do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com:
petente, e dar lhe a dm ida publicidade, MN termos do § I' do art. 6'
clo mencionado Decreto.
Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reeonheoida,
sujeitarão os infratores às sanções aalministmthas som prejuízo de responsabilidade Civil e penal.
Aut. 4° Esta Portaria entra ern vigor na. data de sua publicação:
`.
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PORTARIA N' Iii,. DE 3 DE SETEMBRO DE 2001
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
VEIS IBAMA, no uso das atribuições previstas na Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n°3.833 de 5-de junho de 2001, no
art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
MINTER n° 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, tendo em vista as
disposições do artigo 21 da Lei n°9.985, de 18 de julho de 2000 e do
Decreto if 1.922 de 05 de junho de 1996;
Considerando o que consta do Processo n° 02003.000096/0157, resolve:
Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público e em caráter de
perpetuidade a área de 68,65 ha (sessenta c oito hectares e sessenta e
cinco ares) na forma descrita no referido processo, constituindo-se
parte integrante do imóvel FAZENDA LULA LOBO, reserva denominada RPPN LULA LOBO I, no Município de Coruripe. Estado
de Alagoas, de propriedade de S/A CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, matriculado em 25/01/2001, sob o número 1361, livro 2-J, às
folhas 08; registrado no Cartório do Único Ofício, comarca de Piaçabuçu, no citado Estado.
An. 2° Determinar a proprietária do imóvel o cumprimento
das exigências- contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°,incumbindo-a de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis competente e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado Decreto.
Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HAMILTON NOBRE CASARA
PORTARIA N 5 112, DE 3 DE SETEMBRO DE 2001
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas que lhe confere o
art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto 3:833, de 05 de
junho de 2001, publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente, tendo em vista o disposto no art. Art. 21 da Lei tf 9.985, de
18' de julho de 2000, e do Decreto n" 1.922, de 05 de junho de
1996;
Considerando o que consta do Processo n° 02008.000362/9923, resolve:
Art. I° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particular do Património Natural, cle interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 162,00 ha (cento e sessenta e dois hectares)
na forma descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado FAZENDA TRIJUNÇÃO, reserva denominada RPPN SAO FRANCISCO DA TRIJUNÇÃO, situada no
Município de Cocos, Estado da Bahia, de propriedade de Theodoro
de Hungria Machado, matriculado em 20/05/1993, livro 2-E, sob o
1.085, folhas 1-11, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas, comarca de Coribe no citado F,stado.
Art. 2° Determinar ao proprietário do imóvel is cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°,incumbindo-os-de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no -Registro de Imóveis competente, e- dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § I° do art. 0'
do mencionado Decreto.
Art, 3° As condutas-e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitaráb os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo de responsabilidade eiyii e penal.
4" Esta Portaria entra em vigor na data d-e sua Publicação. Ar
L
HAMILTON -NOBRE CASARA
PORTARIA N' 113, 'DE 3 DE SETEMBRO DE 2001
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas na -Estrutura Regimental aprovada . pelo Decreto n° 3.833 de 5 de junho de 2001, no
ao. 8). inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
MINTER 445/G154/89, de 16 de agosto de 1989, tendo em vista as
disposições do artigo 21 da Lei n°9,985, de 18 :de julho de 2000 e do
Decreto-n° 1.922 de 05 de junho de 1996;
Considerando o que consta do.Pracesso n° 02003.000097/01
10-resolve;
Art. 10 Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público c em caráter de
perpetuidade a área de 219,91 ha (duzentos e dezenove hectares e•
noventa e um ares) na forma descrita no referido processo, cons
tituindo-se parte integrante do imóvel FAZENDA PEREIRA, reserva
denominada RPPN. DO PEREIRA-ruo Município de Coturipe, Estado
de Alagoas, de propriedade de S/A CORURIPE AÇÚCAR -E ÁLCOOL, matriculado em 257012200f, soba hilinero 1361 livro 2-1, às
fqlhas,06;• reoistratto rui Chrtóifo'db .único,Ofícid §o arca delpiaf ObWiritd-tUado 'Éstat16! '` "
rs'

