
486

1Trabalho apresentado ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Pós Colheita de Grãos e Segurança Alimentar , da 
Unifil, Londrina, PR.
2Coamo Agroindustrial Cooperativa Ltda, Rua Fioravante João Ferri nº 99, Jd. Alvorada, Campo Mourão, PR. , CEP 
87.340-445. E-mail: fpilar@coamo.com.br
3Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Centro Nacional de Pesquisa de Soja (Embrapa Soja). Rodovia 
Carlos João Strass Sn - Distrito de Warta, Caixa Postal 231, CEP86001 970 Londrina, PR. E-mail: irineu.lorini@embrapa.br

Expurgo Comparativo em Silos Metálicos 
com e sem Vedação Interna das Chapas, e a 
Recirculação de Fosfina (PH3)1

Flavio Ramos Pilar2; Irineu Lorini3

RESUMO

O expurgo ou a fumigação é uma técnica empregada para eliminar qualquer 
infestação de pragas em grãos e sementes armazenadas. O inseticida indicado 
para expurgo de grãos, pela eficácia, facilidade de uso, segurança de aplicação e 
versatilidade é o gás fosfina.  O objetivo deste trabalho foi de avaliar comparativamente, 
o expurgo em silos metálicos com e sem vedação interna da chaparia, e também 
o uso da técnica de recirculação de fosfina, que visa uniformizar a distribuição do 
gás durante o expurgo. Foram realizados 4 expurgos em dois silos distintos, um 
vedado pela aplicação de um selante (store seal) na parte interna, entre as emendas 
das chapas, promovendo uma maior hermeticidade, outro silo não vedado. Os dois 
primeiros expurgos foram feitos sem recirculação da fosfina durante o expurgo, e os 
dois últimos com o sistema operando contínuo durante os dez dias. A medição da 
concentração foi realizada com equipamento SILOCHEK conectado as mangueiras 
de sucção inseridas na massa de grãos dos silos.  Os resultados mostraram que 
houve liberação da fosfina durante os expurgos, mas que a maior parte vazou nos 
primeiros dias comprometendo a eficiência do mesmo. A recirculação manteve 
uma maior uniformidade do gás durante o expurgo e o silo vedado apresentou 
maior concentração da fosfina, porém todos com vazamentos. Estes vazamentos 
resultaram em expurgos não eficientes da massa de grãos de milho, pois não foi 
possível manter a concentração de 400 ppm por 120 horas.

Palavras-chave: Recirculação de Fosfina, Distribuição de gás, Silo metálico
vedado, Expurgo.
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INTRODUÇÃO

As pragas de produtos armazenados são consideradas severas porque 
atacam diretamente o grão produzido, com prejuízo imediato. Possuem 
preferência alimentar variável se adaptando as diversas espécies vegetais, e 
são responsáveis por perdas em grãos e produtos industrializados destinados 
ao armazenamento, comercialização e consumo (LORINI, 2008).

O conhecimento do hábito alimentar de cada praga é um elemento importante 
para definir o manejo a ser implementado nos grãos e sementes durante o período 
de armazenamento. Segundo esse hábito, as pragas podem ser classificadas em 
primárias ou secundárias. As primárias são aquelas que atacam sementes e grãos 
inteiros e sadios e, dependendo da parte que atacam, podem ser denominadas 
de primárias internas ou externas. As internas perfuram os grãos ou sementes 
e nestes penetram para completar seu desenvolvimento. Alimentam-se de todo 
o tecido de reserva dos grãos ou semente e possibilitam a instalação de outros 
agentes de deterioração. Já as secundárias dependem de grãos ou sementes 
já danificados ou quebrados para se alimentar, pois não conseguem atacá-los 
quando intactos. Ocorrem nos grãos e sementes trincadas, quebradas ou mesmo 
danificadas por pragas primárias e, geralmente, infestam desde o período de 
recebimento ao de beneficiamento do produto (LORINI, 2008).

O expurgo ou a fumigação é uma técnica empregada para eliminar qualquer 
infestação de pragas em grãos e sementes armazenadas (LORINI, 2008). O 
expurgo, é a operação que visa a eliminação dos insetos que se encontram nos 
produtos armazenados em suas diversas fases de desenvolvimento, procurando 
atingir uma eficiência de 100% no controle (REZENDE, 2011). 

O inseticida indicado para expurgo de grãos, pela eficácia, facilidade de uso, 
segurança de aplicação e versatilidade é o gás fosfina. Para que o expurgo seja 
eficiente, ou seja, para que os insetos sejam eliminados, independentemente da 
fase do ciclo de vida, a concentração de fosfina deve ser mantida, no mínimo, 
em 400 ppm por pelo menos 120 horas de exposição (DAGLISH et al., 2002; 
LORINI et al., 2011), e a distribuição do gás no interior do silo deve ser uniforme 
para evitar resistência (LORINI et al., 2007). Krzyzanowski et al. (2010) em 
expurgo de sementes de soja, verificaram que a fosfina não afeta a qualidade 
fisiológica da semente e que a eficácia do expurgo foi devido a manutenção da 
concentração do gás acima de 400 ppm durante as 168 horas de exposição das 
sementes.

 A recirculação de fosfina durante o expurgo foi usada com sucesso em 
silos de alvenaria, onde propiciou eliminação de todas as pragas, nas suas 
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diferentes formas do ciclo de vida, uniformidade de distribuição do gás em todos 
os pontos da massa de grãos de trigo e economicidade do tratamento (SILVA 
et al. 2010). Porém, em silos metálicos que são amplamente utilizados para 
armazenamento de grãos, um dos problemas encontrados nestes é a falta de 
hermeticidade, devido aos vazamentos nas chapas e na estrutura de base. 

 Assim, o objetivo deste trabalho foi de avaliar comparativamente, o expurgo 
em silos metálicos com e sem vedação interna da chaparia, e também o uso da 
técnica de recirculação de fosfina, que visa uniformizar a distribuição do gás 
durante o expurgo. 

MATERIAIS E MÉTODOS

 O experimento foi realizado em dois silos metálicos, de 3.000 t de 
capacidade cada, contendo 2.800 t (3.733 m³) de milho, pertencentes à Coamo 
Agroindustrial Cooperativa Ltda, unidade de Manoel Ribas, situada na região 
Centro Norte do Estado do Paraná.

  Um destes silos foi anteriormente vedado pela aplicação de um selante 
(store seal) na parte interna, entre as emendas das chapas, com objetivo de 
fazer a vedação, promovendo assim uma maior hermeticidade ao silo, e este 
foi denominado de silo metálico vedado. O outro silo usado no experimento 
é semelhante, porém sem nenhuma vedação extra nas emendas das chapas, 
apenas o que foi realizado pelo fabricante do silo na montagem, este denominado 
de silo metálico não vedado.

Com auxilio de uma sonda pneumática realizou-se a inserção das mangueiras 
de PVC no interior da massa de grãos, junto ao cabo central de termometria, em 
três profundidades da massa de grãos, 1,0; 6,0 e 11,5m, acopladas a um cabo 
de aço. As mangueiras de PVC serviram para monitorar a concentração do gás 
fosfina na massa de grãos, pela coleta de amostras em tempos determinados 
do expurgo.

Foram realizados 4 expurgos, dois em cada silo. Os dois primeiros 
expurgos, um em cada silo, foram realizados sem o acionamento do sistema 
de recirculação de fosfina, e os dois  últimos com foram com o sistema de 
recirculação de fosfina ligado durante as 24 horas nos dez dias do expurgo. A 
medição da concentração foi realizada com auxílio do equipamento SILOCHEK 
de fabricação australiana (Canary Co), que apresenta a concentração de fosfina 
de forma direta para leitura ao se conectar as mangueiras de sucção inseridas 
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nos silos. Estas medições foram realizadas as 8, 11 e 17 horas, todos os dias 
do expurgo.  

Em todos os expurgos foi usada a dosagem de 6 g/m3 (aproximadamente 
9g/t de milho) de pastilhas comerciais contendo fosfina. As pastilhas de fosfina 
foram aplicadas na superfície da camada de grãos, em uma profundidade de 20 
cm, inseridas na massa de grãos.

Para os dois últimos expurgos um sistema de recirculação de fosfina no 
interior do silo foi instalado previamente. Para este sistema foram usados canos 
de PVC de 50 mm de diâmetro, instalados na parte superior interna do silo, 
com conexão externa a um equipamento tipo calador pneumático, adaptado 
para fazer a sucção do gás de fosfina da superfície interna do silo, sob a lona, 
através de um cano de PVC com 9 metros de comprimento, perfurado na parte 
inferior, com vários furos de 6 mm de diâmetro. Posterior ao recirculador, o 
cano foi conectado na base ao ducto do sistema de aeração. Este sistema de 
recirculação funcionou sem a admissão de ar externo, em circuito fechado, 
movimentando a fosfina da parte superior, onde estava sendo liberada, para a 
parte inferior do silo no sistema de aeração instalado. 

Os resultados foram analisados e apresentados graficamente, permitindo 
as comparações entre os silos e a recirculação da fosfina liberada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Foi possível medir as concentrações de gás no interior da massa de grãos 
de ambos os silos durante os quatro expurgos.

O primeiro expurgo no silo vedado sem sistema de recirculação operando, 
mostrou-se desuniforme na distribuição do gás no interior da massa de grãos, com 
maior concentração do gás liberado entre as 30 e 78 horas após a liberação das 
pastilhas na massa de grãos (Figura 1). Neste intervalo de tempo a concentração 
foi superior a 400 ppm em grande parte do tempo, porém esta não foi suficiente 
nem em concentração, nem em tempo de manutenção na concentração letal 
para todas as fases de vida da praga, resultando em um expurgo ineficiente.

No segundo expurgo no silo não vedado e sem sistema de recirculação 
operando, a concentração da fosfina foi muito baixa, chegando no máximo 
ao redor de 100 ppm em um momento apenas (Figura 2). Isto demonstrou 
ineficiência total do expurgo e também o vazamento de todo gás liberado no 
interior do silo. Buscando as causas desta alta perda de gás, foi verificado que a 
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lona utilizada no expurgo estava com muitos microfuros, quase imperceptíveis,  
mas que geraram todo este vazamento.

No terceiro expurgo realizado no silo vedado e com sistema de recirculação 
operando 24 horas por dia durante os dez dias do expurgo, houve uma melhor 
distribuição da fosfina no silo e com manutenção da concentração acima de 
400 ppm por mais tempo durante o expurgo (Figura 3). Mesmo nesta situação, 
o ideal de 400 ppm de concentração de fosfina por 120 horas contínua, não 
foi conseguido pois houve vazamento de gás no silo. A recirculação da fosfina 
permitiu uniformizar a distribuição do gás no silo, porém não suficiente para a 
eficácia do processo.

 No quarto expurgo realizado no silo sem vedação e com o sistema de 
recirculação operando durante os dez dias de expurgo, a concentração do 
gás foi baixa, tendo apenas alguns momentos onde esta foi superior aos 400 
ppm determinados como mínimo de eficiência técnica (Figura 4). Como a lona 
superior foi substituída, houve uma melhora na distribuição e manutenção da 
fosfina no silo durante o expurgo, embora insuficiente para se ter um expurgo 
eficaz.

Figura 1. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3), durante o expurgo em 
diferentes profundidades no centro do silo metálico vedado, com a distribuição das 
pastilhas de fosfina na  superfície da massa de grãos, sem sistema de recirculação 
da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Figura 3. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3), durante o expurgo em 
diferentes profundidades no centro do silo metálico vedado, com a distribuição das 
pastilhas de fosfina na  superfície da massa de grãos, com sistema de recirculação 
da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Figura 2. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3), durante o expurgo em 
diferentes profundidades no centro do silo metálico não vedado, com a distribuição 
das pastilhas de fosfina na  superfície da massa de grãos, sem sistema de recirculação 
da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Figura 4. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3), durante o expurgo em 
diferentes profundidades no centro do silo metálico não vedado, com a distribuição 
das pastilhas de fosfina na  superfície da massa de grãos, com sistema de recirculação 
da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.

Figura 5. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3), durante o expurgo na 
entrada e saída do gás do recirculador de fosfina, com a distribuição das pastilhas 
de fosfina na  superfície da massa de grãos, com sistema de recirculação da fosfina. 
Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Visando avaliar a concentração de fosfina que passava pelo equipamento 
recirculador, usados no terceiro e quarto expurgos, foram feitas medições da 
concentração de fosfina na entrada e saída do recirculador, a cada 24 horas de 
intervalo. Os resultados mostraram que a concentração se manteve elevada, 
superior a 400 ppm de fosfina, desde o início até as 120 horas do expurgo, 
reduzindo para baixo deste patamar a partir das 144 horas de avaliação (Figura 
5). Em ambos silos, vedado e não vedado, houve liberação de fosfina, que passou 
pelo recirculador em quantidade satisfatória inicialmente, mostrando a eficiência 
do equipamento em movimentar a fosfina, sem perdas no mesmo. nos dois 
equipamentos as medições foram semelhantes.

CONSIDERAÇÕES

 Os resultados deste trabalho demonstram a grande importância de medir 
a concentração de fosfina durante os expurgos de grãos. Esta permite avaliar se 
o expurgo foi eficiente no controle das pragas pelo atingimento da concentração 
mínima de 400 ppm pelo período de 120 horas, referência técnica de eficácia no 
controle das pragas (LORINI et al., 2011).

Também ficou demonstrado o vazamento de fosfina durante os expurgos 
em ambos silos metálicos, sendo mais significativo no silo sem vedação das 
chapas metálicas. Estes vazamentos resultaram em expurgos não eficientes da 
massa de grãos de milho, pois não foi possível manter a concentração de 400 
ppm por 120 horas.
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