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Pergunta nº: 1086/Question nº: 1086 

 
Título: /Title: Diferença entre toras e toretes de madeira 

                   Por: / By: Fabrízio Novais 

 

E-mail: fabrizionovais@ig.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Celso, tudo bem? 
Li alguns de seus artigos sobre eucalipto e gostaria de parabenizá-lo e 

agradecê-lo por esclarecer e elucidar vários pontos importantes sobre a 

cultura do Eucalipto. 

Tenho uma dúvida simples e gostaria de saber se pode esclarecê-la. 

Sou produtor rural e estou retirando licença para corte de eucalipto em 
minha propriedade. Constatei aqui no IEF-MG que a taxa para corte de 

tora ou torete se diferencia muito. 

Vejo que alguns produtores e profissionais do ramo madereiro aqui da 

região sempre retiram notas de torete devido ao custo mais baixo e 
transportam “toretes” de 15, 20m com 40, 50 cm de diâmetro, o que 

acredito serem toras. 
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O próprio IEF não soube me colocar qual a diferença entre TORA e 

TORETE e isto é o que venho humildemente lhe perguntar, pois tenho 

medo de seguir a regra dos outros produtores e depois ter problema 

com a fiscalização. 
Desde já agradeço a atenção. 

  

Fabrízio Novais 

Produtor Rural – MG 
fabrizionovais@ig.com.br 

 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Caro Fabrízio, bom dia. 

O termo torete é indicativo de toras curtas de madeira para ser serrada, 
abaixo de 220 cm de comprimento, mas com diâmetro pré-fixado acima 

de 20 cm.  

O termo e seu significado estão definidos em norma técnica da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e você pode encontrar isso 
em: 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=11132 

e 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=10

06&subject=Qualidade&title=Respeito%20%E0s%20normas%20valoriza
%20a%20madeira 

e 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/649043/dou-secao-1-08-05-2009-

pg-96 
Em termos práticos e populares, torete significa tora curta, em geral 

fina, capaz de ser carregada manualmente por uma única pessoa. Mas 

isso não serve de apoio em demandas com as entidades fiscalizadoras. 

Melhor você se apoiar em normas técnicas. 
Acredito que você possa obter mais informações junto ao setor de 

normas da ABNT (http://www.abnt.org.br/ e 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5193). 

Um abraço 
Celso Foelkel 

 _________________________________________________ 
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