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Resumo: O presente artigo tem como tema central, a Utilização 

do Correntão como Implemento Agrícola no Mato Grosso, para 

tanto será realizado uma breve análise histórica a respeito da 

colonização de Mato Grosso, discutindo posteriormente sobre a 

proibição da utilização de tal implemento e por fim a respeito do 

implemento ser liberado para uso novamente, demonstrando sua 
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importância e sua utilização para o desenvolvimento do Estado, 

verificando sua aplicabilidade segundo a legislação vigente. 

Palavras chave: Correntão, Implemento Agrícola, 

Desmatamento, Código Florestal. 

 

THE USE OF CORRENTÃO AS AGRICULTURAL 

MACHINERY IN MATO GROSSO: THEIR PROHIBITION 

AND LATER RELEASE 

ABSTRACT: This article has as its central theme, using the 

Correntão as Agricultural Machinery in Mato Grosso, for both 

will be held a brief historical analysis about the colonization of 

Mato Grosso, arguing subsequently on the prohibition of the use 

of such equipment and finally about implementation be released 

for use again, demonstrating its importance and its use for the 

development of the State by checking their applicability 

according to current legislation. 

Key world: Correntão, Agricultural Implement, Deforestation, 

Forest Code.  
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INTRODUÇÃO 

A colonização do estado de Mato Grosso iniciou-se pelos irmãos Paes de 

Barros, que vinham para a região buscar mão de obra indígena, vindo em 

uma de suas expedições a encontrar ouro no rio Galera, intensificando-se 

após a coroa portuguesa dar incentivos em formas de isenção e vantagens 

para quem viesse para essa região, com o intuito de povoá-la e torná-la 

produtiva. 

Visando interesses pela arrecadação do quinto de ouro na região, o 

governador da capitania de São Paulo mudou-se para a região onde 

atualmente é a Capital do estado, Cuiabá, na época chamada de Vila Real 

de Bom Jesus de Cuiabá, porém com as arrecadações e a diminuição da 

produção, os bandeirantes passaram a ir cada vez mais longe de Cuiabá. 

No ano de 1934, o Brasil passa a ter o primeiro código Florestal que 

tratava de forma geral, sobre as regras de exploração da vegetação nativa, 

visando o que cada região poderia produzir e enfrentando os efeitos sociais 

e políticos da época. 

Com a promulgação do Código Florestal de 1965, começa-se a falar 

em áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL), 

visando preservar a denominada “quarta parte”. 

Com a separação de Mato Grosso, intensificou-se a vinda de pessoas 

com habilidades, experiência e disposição de trabalhar na terra e torná-la 

produtiva e não somente com a intenção de fazer exploração mineral, para 

tanto, foi necessário desmatar as terras para que pudessem realizar os 

plantios de café, guaraná, cacau e lavoura branca também criar animais, 

principalmente gado de corte.  

Para que ocorresse a limpeza das áreas de mata fechada os produtores 

necessitavam de meios que fossem mais céleres, não muito onerosos e que 

facilitassem a supressão das matas. 

Um dos meios encontrados foi a utilização de uma corrente com elos 

de 40 a 52 cm, presos de um trator a outro que era arrastado por dentro a 

mata, derrubando tudo que tinha pela frente. 

A utilização desse implemento agrícola foi proibido por meio do 

decreto nº 420 de 2016, e passou a ser considerado crime ambiental, sob o 
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argumento de que a utilização de corrente pra supressão da vegetação era 

nociva ao meio ambiente, pois não se podia ter uma noção exata do que 

estava sendo suprimido, além de matar pequenos  animais que não podiam 

ser vistos e acabavam morrendo no meio da mata derrubada. 

O uso do correntão volta a ser liberado no Mato Grosso após reunião 

da Famato, setor produtivo e o governo do Estado, estabelecendo-se regras 

para a utilização desse mecanismo através do Decreto Legislativo nº 49/ 

2016, donde ficam sustados os efeitos do artigo 68, do Decreto nº 

420/2016. 

CONTEXTO HISTÓRICO, COLONIZAÇÃO DO MATO GROSSO E 

O USO DO CORRENTÃO  

Em 1734 pelos irmãos Fernando e Artur Paes de Barros, quando os dois 

buscavam mão de obra indígena e descobriram ouro no rio Galera, no vale 

do Guaporé, atribuíram o nome de Minas do Mato Grosso, onde se pode 

afirmar que advém o nome do estado de Mato Grosso, dando inicio a sua 

colonização.  

Mato Grosso foi fundado em 1748, com o incentivo de Portugal que 

ofereceu isenções e vantagens como a doação de terras para as pessoas que 

tivessem interesse em colonizar onde atualmente é a cidade de Cuiabá, hoje 

capital do Mato Grosso. Ofereceu também expedições que saiam de vários 

lugares do território nacional, seguindo as regras do tratado de Tordesilhas, 

tais expedições serviam para captar trabalhadores indígenas, prata, ouro, 

pedras preciosas e madeira, para isso, necessitavam de fiscalização e quem 

fiscalizava a exploração de recursos naturais, era a capitania de São Paulo, 

que naquela época tinha como governador Rodrigo César de Menezes. Ao 

passar dos anos, os bandeirantes passaram a receber dinheiro dos paulistas, 

pelo fato dos paulistas visarem lucros com essas expedições. 

O governador Rodrigo César de Menezes se mudou para Cuiabá, pois 

tinha interesse pela arrecadação dos quintos de ouro que na época era 

apenas uma vila que, após mudança passou a ser chamada de Vila Real do 

Bom Jesus de Cuiabá, e com as devidas arrecadações e diminuição da 

produção os bandeirantes foram buscar seus tesouros cada vez mais longe 

de Cuiabá e de Rodrigo César de Menezes, no século XIV, houve uma 

grande diminuição da extração de ouro. 

No ano de 1934, o Brasil passa a ter o primeiro Código Florestal, 

Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934, onde trata de forma geral 

sobre as regras aplicadas para a exploração das vegetações nativas, 

determinando as áreas que deveriam ser preservadas e o que seria 

autorizado a produzir nas regiões, semeando os diferentes produtos a serem 
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produzidos, enfrentando os efeitos sociais e políticos negativos que 

ocorreram pelo aumento do preço e falta de lenha e carvão, pois com os 

avanços das derrubadas tinham de ser coletadas cada vez mais longe. 

Com isso, fez-se necessário que os proprietários de terras 

mantivessem a denominada “quarta parte”, ou seja, 25 por cento de sua 

área coberta por vegetação nativa, passando essa área a ser uma espécie de 

reserva Florestal. Essas áreas de reserva, nos dias atuais são denominadas 

de Áreas de Preservação Permanente (APPs).  

Com uma nova fonte de energia, o combustível a lenha deixa de ser o 

principal fator de importância da economia, entretanto vindo a crescer, com 

mais consciência, o papel da preservação das florestas e do meio ambiente, 

surgindo assim, o novo Código Florestal, Lei 4.771, de 15 de setembro de 

1965.  

Tal Código apresentava em seu texto algumas alterações, tornando-o 

mais exigente, ostentando em seu novo texto os conceitos de Reserva Legal 

(RL) e Áreas de Preservação Permanente (APPs), visando preservar a 

“quarta parte” citada na lei anterior, no qual com a vigência desta Lei, a 

“quarta parte” passando a ser 50% de toda a área para fim de reserva na 

Amazônia, enquanto no restante do país continuava 20%, assim tendo uma 

maior definição de distancia mínima das APPs. 

No ano de 1977, acontece o desmembramento do estado do Mato 

Grosso em dois Estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, passando a 

ser a maior unidade federativa do país por extensões econômicas motivadas 

pelas produções agrícolas e  pecuárias. 

Segundo informações colhidas no site da G1 MT, a divisão do estado 

de Mato Grosso passa a dar resultado, pois trouxe consigo pessoas para a 

região com habilidades, experiência e disposição para cultivar a terra, que 

segundo uma revista de circulação nacional a época chega a dizer que “o 

patinho feio tinha virado cisne”, sendo o Estado de Mato Grosso o patinho 

feio e o Estado de Mato Grosso do Sul, o cisne. 

Para se adquirir tal produção agrícola e pecuária, os produtores e 

pecuaristas necessitaram de fazer limpeza das áreas e fizeram isso através 

das derrubadas, utilizando-se de meios que facilitassem a supressão da 

mata. 

O mecanismo mais usado para acelerar a retirada da mata foi 

utilização de correntes de elos grandes e fortes que ligavam trator de 

grande potência a outro, conhecido popularmente como “correntão”. O uso 

dos correntões foi largamente utilizado pelos desbravadores por ser um 
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meio muito mais rápido e eficiente do que o sistema de derrubada da mata 

com o auxilio de moto serras, comumente usado por pequenos agricultores. 

Vale ressaltar, que antes de passar o correntão na mata, todas as 

árvores com madeira de valor comercial eram retiradas e vendidas para as 

madeireiras, alavancando o desenvolvimento da região, que passava a ter 

áreas limpas para serem cultivadas e exploradas. 

Na década de 80, acreditava-se ter encontrado um caminho que levava 

a solução dos conflitos no Estado. Embora acanhado e voltado 

principalmente para solucionar o problemas dos conflitos existentes, o I 

Plano Regional de Reforma Agrária de Mato Grosso (I PRRA-MT, 

dezembro/85) apresentou como sua meta para os próximos 3 anos a 

proposta de assentar 41.900 famílias. No ano de 1990, que fora previsto 

para o término da primeira fase do PRRA-MT, porém o INCRA realiza 

apenas 23,46% das desapropriações que seriam necessárias, assim 

assentando somente 17,39% das famílias previstas pelo plano. 

Com o sancionamento da Lei 7.511, de 07 de julho de 1986, que altera 

o regime de reserva legal, ficando permitido aos proprietários de florestas o 

desmatamento de 100% da área, porém sendo necessário fazer o manejo 

dessa área, efetuando-se a reposição florestal com espécies nativas da 

região, permitindo que tal reposição se fizesse com espécies exóticas, 

conforme versa o Art. 2º, sobre a nova redação dada ao Art. 19 da Lei nº 

4.771/65, passando a ser: 

Art . 2º O artigo 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19. Visando a rendimentos permanentes e à preservação de espécies 

nativas , os proprietários de florestas explorarão a madeira somente através 

de manejo sustentado, efetuando a reposição florestal, sucessivamente, com 

espécies típicas da região. 

§ 1º É permitida ao proprietário a reposição com espécies exóticas nas 

florestas já implantadas com estas espécies. 

Porém, com a Lei 7.803, de 18 de julho de 1989, passa a ser 

determinado que tal reposição devesse ser efetuada com espécies de 

vegetações nativas da região, protegendo assim as nascentes dos rios com 

vegetação originária, garantindo de maneira mais eficaz a proteção das 

nascentes e dos animais que abitavam a região. 

Com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o Brasil previa na lei 

anterior diversas infrações administrativas, que com a promulgação dessa 

Lei passaram a ser consideradas como crimes ambientais e também criando 

outras infrações ambientais, permitindo a aplicação de penas mais severas e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm#art19.
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de pesadas multas por órgãos de fiscalização ambiental, como por exemplo, 

o IBAMA. 

No tocante as derrubadas, tal lei trata em sua Seção II, dos crimes 

contra a flora, onde visa punir quem cometer tais atos, devastando a 

vegetação nativa e prejudicando o meio ambiente e as florestas. 

A mais recente alteração do Código Florestal fora realizada pela Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, vigente nos dias atuais passando a 

estabelecer normais gerais para a proteção da vegetação, conforme versa 

seu Art. 1º - A: 

Art. 1
o
-A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 

florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos 

produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 

instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus 

objetivos.      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Parágrafo único.  Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta 

Lei atenderá aos seguintes princípios:      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012). 

I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das 

suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da 

biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema 

climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras;      (Incluído 

pela Lei nº 12.727, de 2012). 

II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade 

agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa 

na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de 

vida da população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e 

internacional de alimentos e bioenergia;      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012). 

III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, 

consagrando o compromisso do País com a compatibilização e 

harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do 

solo e da vegetação;      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas 

para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções 

ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;      (Incluído pela Lei nº 

12.727, de 2012). 

V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o 

uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das 

florestas e demais formas de vegetação nativa;      (Incluído pela Lei nº 

12.727, de 2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a 

preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o 

desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.      (Incluído pela 

Lei nº 12.727, de 2012). 

Essa lei tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável, 

preservando suas florestas e outras formas de vegetação nativa, para 

garantir o bem estar das futuras gerações com melhor qualidade de vida 

fomentando cada vez mais a preservação e a recuperação das vegetações 

originarias de cada região. 

CORRENTÃO E A PROIBIÇÃO DE SEU USO FRENTE AO NOVO 

CODIGO FLORESTAL 

Com a promulgação do Novo Código Florestal, lei 12.651, de 25 de 

maio de 2012, o Brasil passa a ter uma regulamentação maior sobre Meio 

Ambiente, que visa à proteção da vegetação nativa, também regulando 

como se procederia ao uso da terra, dificultando o uso do correntão para a 

supressão da vegetação e limpeza de áreas já abertas. 

Fora destituído de uso o melhor e mais eficiente modo de supressão e 

limpeza de áreas de floresta nativa e pastagens, utilizado para abertura de 

terras para que se possa limpar de maneira rápida pequena e grandes áreas 

agricultáveis, para que possam ser utilizadas no plantio as tornando 

produtiva, visando cumprir a função social da propriedade, que é cumprida 

quando se atende os requisitos que versa o Art. 186 da Constituição 

Federal, de 1988: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 

lei, aos seguintes requisitos: 

I – aproveitamento racional e adequado; 

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente; 

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

Ou seja, deverá se aderir ás condições que a função social da 

propriedade propõe , seja na esfera ambiental, ecológica ou ações 

pertinentes ao homem médio, devendo a terra ser produtiva e não somente 

para exploração econômica, onde terra produtiva seria aquela que de 

alguma forma, seja por plantações, criações de animais, turismo, 

exploração de recursos naturais, entre outros, seja utilizada para gerar 

frutos, já a terra para especulação financeira seria aquela que não é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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produtiva, ou seja, há apenas um interesse comercial, visando lucro pela 

sua valorização no mercado. 

O uso do “correntão”, como sendo uma modalidade de mecanização 

agrícola, é praticado comumente no Brasil para o desmatamento e limpeza 

de pastagem e de grandes áreas cobertas de vegetação rasteira, visto que as 

arvores que podem ser comerciadas no mercado são retiradas, ou seja, é 

feito um aproveitamento da madeira que possui valor comercial.  

O “correntão” nada mais é do que um implemento agrícola composto 

por uma corrente com elos de 40 a 52 cm presa cada extremidade de em um 

trator, geralmente trator de esteira devido a sua potência, fazendo uma 

varredura bruta em toda área de vegetação que se pretende limpar. 

O novo Código Florestal, Lei 12.651/12, precisamente em seu artigo 

26, trata da supressão de vegetação para uso alternativo do solo, que 

dependerá de autorização do órgão estadual competente, versando o 

seguinte texto: 

Art. 26.  A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto 

de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento 

do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão 

estadual competente do Sisnama. 

§ 1
o
  (VETADO). 

§ 2
o
 (VETADO). 

§ 3
o
  No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que 

contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu 

a supressão. 

§ 4
o
  O requerimento de autorização de supressão de que trata 

o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da 

Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com 

pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel; 

II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4
o
 do art. 33; 

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas; 

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada. 

Porém, para que possa ser utilizada a terra deverá ser realizado 

cadastramento do imóvel rural no CAR, que nada mais é que o cadastro 

ambiental rural, que segundo o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental 

Rural (Sicar) é:  

O Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro eletrônico, obrigatório 

para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações 

ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - 
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APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de 

vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das 

propriedades e posses rurais do país. Criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito 

do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, o 

CAR se constitui em base de dados estratégica para o controle, 

monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas 

de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e 

econômico dos imóveis rurais. 

Ou seja, é uma ferramenta que auxilia a administração publica no 

processamento de dados das propriedades e posses rurais, para facilitar 

regularização ambiental, conforme tipificado no artigo 29, do Código 

Florestal: 

Art. 29.  É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema 

Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público 

eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com 

a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses 

rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

§ 1
o
 A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, 

no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, 

exigirá do proprietário ou possuidor rural:      (Redação dada pela Lei nº 

12.727, de 2012). 

I - identificação do proprietário ou possuidor rural; 

II - comprovação da propriedade ou posse; 

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, 

contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um 

ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos 

remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, 

das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também 

da localização da Reserva Legal. 

§ 2
o
  O cadastramento não será considerado título para fins de 

reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a 

necessidade de cumprimento do disposto no art. 2
o
 da Lei n

o
 10.267, de 28 

de agosto de 2001. 

§ 3
o
  A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e 

posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, 

prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do Chefe do Poder 

Executivo.          (Redação dada pela Lei nº 13.295, de 2016) 

A utilização do correntão para a supressão de vegetação foi proibida 

no Estado de Mato Grosso pelo Decreto nº 420, de 05 de fevereiro de 2016, 

sendo considerado crime ambiental, como tipificado no artigo 68: 

Art. 68 Fica proibido o uso de 'correntão' para supressão de vegetação 
nativa para uso alternativo do solo no Estado de Mato Grosso e a sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10267.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10267.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13295.htm#art4
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utilização configurará crime ambiental previsto na Lei Federal nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998 e infração administrativa prevista no Decreto 

Federal nº 6.514, de 23 de julho de 2008. 

Parágrafo único. O uso de 'correntão' é vedado mesmo na supressão de 

vegetação nativa devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente. 

Sendo utilizado como argumento que tal pratica é nociva ao meio 

ambiente, pois com a possibilidade de desmatamento de grandes áreas, não 

é realizada uma verificação de tudo o que está sendo derrubado e possíveis 

animais que possam estar no meio da área a ser suprimida.  

Devido a agressividade dessa modalidade de desmatamento que  pode 

arrancar até mesmo árvores de grande porte, pequenos animais e plantas 

podem ser mortos. 

Passando a ser considerada como crime tal supressão, comina penas 

de detenção, reclusão e penas de multa, onde cada uma varia de acordo 

com a gravidade e intensidade da lesão ao meio ambiente e a floresta, de 

forma que se verifique o cabimento da infração nos artigos da Seção II, da 

Lei 9.605/98, que descreve os crimes contra a fauna.  

Na maioria das vezes essas infrações são penalizadas com multas 

altíssimas, que passam a desenvolver um papel preventivo, onde um sendo 

punido por ter praticado tal conduta outros venham a ficar com receio de 

praticar tal ato e também serem penalizados. 

CORRENTÃO VOLTA A SER LIBERADO EM MATO GROSSO 

O emprego de corrente presa em dois tratores, tema que fora discutido pela 

Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), entidade 

essa conhecida como entidade-mãe que congrega os elos do sistema 

sindical rural do Estado, em âmbito federal está ligada à Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que congrega também as 

federações dos demais estados brasileiros, e pelo setor produtivo, 

juntamente com o governo do Estado volta a ser autorizado através do 

Decreto Legislativo nº 49, de 07 de julho de 2016, de autoria do Deputado 

Dilmar Dal Bosco, donde ficam sustados os efeitos do artigo 68, do 

Decreto nº 420, de 05 de fevereiro de 2016, que proibia o uso de tal 

mecanismo para a limpeza de áreas, pela assembleia legislativa do Estado 

de Mato Grosso.  

O “correntão” volta a ser liberado no Estado de Mato Grosso, 

permitindo que os produtores voltem a utilizar o uso de tal implemento 

agrícola na abertura de áreas prevista pela legislação federal, podendo ser 

aberto 20 % da área no bioma amazonas e 65 % no bioma cerrado, o que 
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pode ser visto como um avanço, devido sua menor onerosidade para o 

proprietário de terras realizar tais procedimentos em sua propriedade. 

Esse método de supressão de vegetação é considerado um dos meios 

mais viáveis, economicamente falando, para os produtores mato-

grossenses, pois tal técnica possibilita uma recuperação de área com maior 

relação custo beneficio para o proprietário da terra. 

Porém para se utilizar de tal método faz-se necessária autorização de 

desmatamento legal dada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 

Mato Grosso (SEMA). 

Na reunião entre os sindicatos dos produtores com o governo do 

Estado, ficou acordado também que os pecuaristas não necessitam mais de 

autorização ou de realizar uma comunicação formal ao órgão competente, 

no caso do Estado de Mato Grosso, a SEMA, para fazer a roçada. 

Nessa roçada se utiliza de tal mecanismo para limpeza de áreas em 

que já houve o desmatamento, ou seja, áreas de pastagem para criação de 

animais. Fazendo-se necessário somente comunicar a SEMA da limpeza de 

uma área que já está em regeneração. Precisando, para isso, de um laudo do 

engenheiro florestal relatando ser possível realizar tal limpeza sem uma 

autorização de desmate. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do correntão como implemento agrícola veio para viabilizar o 

desmatamento de áreas para serem utilizadas na produção de alimentos e 

criação de animais. Esta forma de supressão da vegetação apresenta-se com 

menor onerosidade para quem o utiliza, do que os métodos normalmente 

empregados.  

Em alguns lugares de difícil acesso torna se inviável o uso de métodos 

que normalmente seriam empregados, passando assim, o correntão a ser 

mais viável economicamente para os proprietários, diminuindo-lhes custos, 

além de assegurar mais rapidez no trabalho que será realizado. 
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