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Pergunta nº: 1142/Question nº: 1142 

 
Título: /Title: Queima de madeira de páletes em caldeiras 

                   Por: / By: Wanderlei Barbosa Peres 

 

E-mail: wanderlei@frangoeste.com.br 
 

Questão: /Question: 
  
Bom Dia Celso 

  
Trabalho na empresa Frangoeste de Tietê, e utilizamos queima de madeira em 
tora eucalipto (m³) e ouvi dizer que a queima de madeira de pallets é mais barata 
e também é algo ecologicamente correto, pois os mesmos já foram utilizados e na 
maioria das vezes já são entulhos. 
  
O que eu gostaria de saber é se a queima dos pallets corresponde a mesma 
queima da madeira em tora, se ela gera muito resíduo/cinza e qual seria a 
proporção em m³ de cada um.  
  
Não sei se você pode me ajudar, 
  

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


  
Abraço 
  
FRANGOESTE AVICULTURA LTDA 

Wanderlei Barbosa Peres 

(15)3285-8200 

(15)9787-1804 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Wanderlei – boa tarde. 
A madeira dos páletes é um bom combustível, pois não deixa de ser 

madeira e está em geral bastante seca.  

Entretanto, sugiro cautela em alguns pontos: 

 a madeira não deve ser tratada com produtos preservativos, pois 
implicaria em poluição aérea grave de metais como cromo, 

arsênico, cobre, boro;  

 a madeira deve ser isenta de pregos ou outros amarrios metálicos, 
que poderiam danificar os tubos da caldeira;  

 se a madeira for contaminada com algum produto químico ela 
deve ser avaliada e solicitada autorização ao órgão ambiental. 

Recomendamos que em todos os casos o órgão ambiental seja 

informado e dê um aval para essa queima, mesmo que seja de 

madeira tal qual, sem contaminações.  

 em geral, a madeira de páletes é de baixa densidade, pois os 

páletes não devem ser muito pesados. Usa-se muito a madeira de 

Pinus e de eucalipto (até mesmo costaneiras, ou então madeiras 
de menor qualidade). Com isso, pode ser que a densidade 

energética do material seja baixa (calorias por volume de 

madeira);  

 por se tratar de madeira isenta de contaminantes, inclusive de 
casca (como deve ser para se queimar o pálete), o resíduo em 

cinzas não deve ser diferente entre a queima de páletes e de 

cavacos de toras de madeira.  

 Apesar dessa queima ser entendida como uma forma ecológica de 

descarte de resíduos, ela precisa obedecer a critérios de 

sustentabilidade, como qualquer outra operação industrial. Por 
isso, se vierem a adotar a prática, há que se estabelecerem 

especificações técnicas e ambientais para os páletes a serem 

comprados e queimados. 



Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Wanderlei Barbosa Peres 
 

E-mail: wanderlei@frangoeste.com.br 

 

Obrigado Celso. 
 

Vou procurar entender melhor o processo completo, e verificar se 

podemos utilizar este material. 

 
Agradeço a prontidão. 

 

Abraço 

 

Wanderlei Barbosa Peres 
 


