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Melhores praticas no recolhimento de palha

Realização:Participação:
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A biomassa como fonte energética.
Biomassa é o nome dado à massa biológica base da produção de energia a partir da decomposição 
de resíduos orgânicos.

Vantagens como fonte alternativa de energia, destaca-se:

* Produz menos poluentes, sendo considerada uma "energia limpa";
* Pode ser facilmente transportada;
* Aplicável em vários lugares com facilidade;
* Fonte inesgotável de matéria-prima;
* Custo baixo de operação;
* Possui uma elevada eficiência energética;

Fonte Energética
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Palhiço
39%

Etanol
24%

Bagaço
37%

Combustão
(Geração de 

Energia Elétrica)

0,88 MWh / ton de 
palha 

Hidrólise
(Etanol 2ª 
Geração)

1 ton palha seca = 
250 L 

Etanol 2G

Cana
1 ha 

8~18 ton/palha

Uma nova Matriz Energetica

OPORTUNIDADES BIOMASSA
Oportunidade palha da cana e bagaço
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Álcool Celulósico ( 2G) Co-Geração de Energia

ESTOQUEBiomassa

Industria Pellets Industria briquete
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Portfólio
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Sistema de Recolhimento de Palha

Rake  Baler Stacker

loader / Unloader Transport/Logistic 

5130 2270 / 2270 XD

Chopper   

Lift / stock /Logistic   



O que é Aleiramento?

* 1ª Operação do sistema de recolhimento;

* Formação das leiras;

* Junção do material garantindo alimentação para enfardadora;

* Operação que afeta de forma significativa a qualidade da leira,

(impureza mineral);

* Operação deve ser de alta eficiência, evitando impacto nas

próximas operações;

Benefícios ao meio ambiente e canavial:

* Brotação.

* Evitando o Risco de Incêndio;

* Podem levar a diminuição da população de Pragas;

* Diminui a poluição ambiental.

Aleiramento
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Aleiramento

Recomendações

- Existe uma media entre 8 a 18 toneladas de palha por hectare.*

- Recomenda-se recolher entre 40% e 70% deste total.*

- Formação de leiras de 1 a 1,5m

Diferenciais

- Diminui índice de impurezas – a palha é rolada e não arrastada 
sobre o solo. 

- Os dedos não trabalham em contato direto com o solo.

- Permite regulagem da quantidade de palha a ser recolhida.

- Permite regulagem da faixa de recolhimento e consequentemente 
da largura da leira.

- Baixíssima manutenção – dedos curtos com base vulcanizada.

1,0 a 1,5 m
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Sistema Operacional

⃰ Alto rendimento com aplicação HD para condições severas;

⃰ Sistema pantográfico e flutuação independente por mola em cada roda 

para copiar desníveis do terreno;

⃰ Largura trabalho (abertura)– ajustáveis até - 9,22 m;

⃰ Largura da leira ajustáveis até – 1,83 m;

⃰ Velocidade de trabalho 6 a 13 km/h;

⃰ Capacidade de campo: 5 - 7 ha/h;

⃰ Os braços do aleirador podem ser articulados individualmente;

Aleiramento
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Tipos de Aleiramento – MF RK 662 TRC

Modelos

- Largura de trabalho 5,80m a 10 m

- Largura de leira 1,20m a 2,20m

- Potencia de 26 cv a 75cv
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Enfardamento

- 2º Operação, após a confecção das leiras;

- Operação consiste no recolhimento de material vegetal depositado no solo;

- O material recolhido será compactado formando fardos densos e compactos;

-Principais características;

- Maior capacidade operacional;

- Melhor formato para transporte, trabalha com vários comprimentos;

- Fácil manejo e otimização no estoque (empilhamento dos fardos);

- Fácil operar com o palha;

- Trabalho continuo no atamento, ganhando tempo na operação;

- Os fardos produzidos pela enfardadora são liberados no campo automaticamente deixados para recolhimento.

Enfardamento – Recolhimento da palha da cana



Tipos de Enfardamento

Fardos redondos ou cilíndricos

Enfardamento

Fardos retangulares grandes



⃰ Desenvolvida para realizar trabalhos pesados palha da cana entre outros tipos de 

capins e palhas;

⃰ Desempenho inigualável, excelente produtividade ton/hora;

⃰ Alta segurança operacional;

⃰ Equipamento de alta durabilidade, menor desgaste de componentes e menos 

manutenção.

⃰ Robustez na sua estrutura, sendo um dos seus pontos mais fortes;

⃰ Fácil operação, manutenção e com baixo custo.

⃰ É a linha mais avançada, confiável e produtiva do mercado;

⃰ Capacidade de campo: até 4 ha/h*;

Sistema Operacional

Enfardadoras AGCO serie 2200



Enfardadoras Retangulares Grandes

• O melhor sistema comercial;

• Melhor formato para otmizar espaço

* Fácil de estocar no caminhão;

* Melhor solução para deslocamentos a longa distância;

* Fácil dimensionamento do comprimento dos fardos;

Enfardadoras
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PNEUS
EIXO SIMPLES 700/50 X 22,5
EIXO TANDEM 620/40 X 22,5

ENFARDADORAS MODELOS 2270

Simples Tandem

Simples Tandem

PNEUS
EIXO SIMPLES 700/50 X 22,5
EIXO TANDEM 620/40 X 22,5

A partir 180 cv / 1.000 RPM

eXtra Density - XD

 Alta densidade
 Alta capacidade
 Alta durabilidade

ENFARDADORAS MODELOS  2270 XD

Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes



* Pickup recolhedor, formado por um conjunto de dedos curvos flexíveis de alta 

durabilidade, ajudando em trabalhos em velocidades elevadas

* Passando a ter um recolhimento homogêneo, com uma área de trabalho até 2,4 m 

de largura.

* 4 Sem-fins, Exclusivo, 2 de cada lado para centralização do material 

recolhido.(fluxo continuo e homogêneo)

Sistema de Recolhimento

Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes
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Recolhedor
Picador

Câmara de 
formataçã
o das 
fatias

Garfos do 
transportador

Processo de Enfardamento

Recolhedor

Garfos do 
transportador

Retentores da fatia

Chapa disparadora

Garfos alimentadores

Pistão Câmara do 
fardo

Garfos
alimentadores

Celulas
de 
carga

Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes
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* Largura: 1,20m
* Altura: 0,90 m
* Comprimento: 0,6 até 2,75 m

Peso dos fardos
* Material – características da cultura
* Umidade
* Tamanho 

* Dimensões do fardo : 3 x 4;
* Amarração por fio - NÓ DUPLO – Polipropileno

Especificações dos Tamanhos dos Fardos
Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes

Sistema de Nós Duplos

* Formado por um conjunto de seis atadores.

* A amarração é feita por seis fios, fazendo um nó no início e 
outro no final do fardo. 



23

1. O material entra na câmara do 
fardo por baixo;

2. O fio é colocado na parte 
superior e inferior do fardo;

3. O fio não é retido no disco 
retentor.

1.

2.

2.

3.

4. O fardo atinge o 
comprimento desejado;

5. O braço disparador aciona a 
embreagem do atador;

6. O pistão comprime o material 
na câmara;

7. As agulhas trazem o fio por
baixo até o atador;

4

5

6

7

8. A agulha apanha o fio de cima;
9. Os dois fios são colocados no 

atador;
10. amarrados juntos e as pontas

cortadas para finalizar o fardo
na câmara.

8. 9.

10.

11. O segundo nó é amarrado;
12. As agulhas se retraem

totalmente;
13. Os fios estão prontos para

começar o próximo fardo.
14. As agulhas se retraem e os

fios retidos no retentor e 
bico;

11.

12.

13.

14.

Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes
Sistema de atamento – nó duplo
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Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes
Características Operacionais

- Sistema HD para trabalhos na cana de açúcar;  

- 6 atadores com sistema autolube, lubrificação automatica;

controlado pelo computador de bordo (Recomendado 40s 

intervalo de 25 fardos ;

- Sistema de nós duplos;

- Sistema tipo colmeia - capacidade de 30 rolos;

- EXCLUSIVO sistema de limpeza 

- Ventiladores tipo turbina;

- Acionamento hidráulico;

- Controle de rotação e alto volume de ar para uma 

melhor limpeza dos atadores;

- maior vida útil dos componentes;

- menor custo de manutenção;
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- Operação simplificada;
- Informações ao alcance da mão do operador;
- Monitor colorido 7”;
- ISOBUS.

Monitoramento:
- Produtividade;
- Hora de trabalho;
- Lubrificação;
- Controle de pressão;
- Informações de todos os sensores na tela.

Monitor C1000

Gerenciamento e Controle
Golpes do pistão por  fatia

Flecha esquerda/direita

Fatias do fardo 
momentâneo

Fatias do último fardo

Pressão da câmara
do fardo

Embreagem do pickup

Carga Real

Auto/manual 

controle da 
pressão

Alarme de 
tensão (Volt)

Bloqueio do eixo 
tandem.

Lubrificação do atador

Alarme do ciclo atador
picador

Dados momentâneos 
do campo

Contador 
de fardos

Sensor da carga do 
pistão Esquerda/ 
direita

Ajuste de 
carga

Rpm da TDP

Enfardadoras AGCO fardos retangulares grandes



Trabalhos Noturnos

* Sistema de luzes Estrategicamente posicionados para 

trabalhos noturnos;

* Ajudando nas Manutenções noturnas.

Enfardadora AGCO fardos retangulares grandes
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Recolhimento dos fardos no campo

- Minimizar a compactação dos canaviais;
- O recolhimento dos fardos facilitam o carregamento para o
transporte, quando depositados nos carreadores

Fardos no campo
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Fardos no campo
Formas de retirada do fardos em campo



Tipos de carregamento

- Efetuado após a retirada dos fardos do campo;

- Ocorre nos carreadores;

- Realizados por manipuladores telescópicos, implementos 

montados em cima de tratores ou carregador frontal;

Fardos no campo
Carregamento dos fardos para industria



Tipos de Transporte
Transporte de fardos



Tipos de descarregamento dos fardos 
Fardos no campo
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-Trabalhos devem ser realizados com a palha, após o descarregamento:
- Sofrendo operações, adequando a palha para o seu uso industrial;

- Operações dependem do destino que será dado a palha;

Seguem algumas operações:

Industria – Tipos de trituradores
Fardos no campo
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- Benefícios econômicos:

- Co geração de energia,

- Produção do etanol 2G

- Peletts

- Briquetes

- Papel e celulose

-Enfardamento da palha:  

Já é uma realidade... Uma nova FONTE de Renda !!!!

Recolhimento de Palha
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PERGUNTAS?

Marcelo.Pupin@agcocorp.com
Cel:11 9 7731 0009



Muchas Gracias


