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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a inflamabilidade de cinco 
espécies nativas de um fragmento da Floresta Ombrófila Mista: Ocotea puberula, 
Araucaria angustifolia, Allophylus edulis, Cupania vernalis e Luehea divaricata. 
A escolha das espécies baseou-se na distribuição numérica e espacial dentro do 
fragmento estudado. Para avaliar a inflamabilidade utilizou-se um epirradiador 
em capela com a potência nominal de 500 W e a temperatura média em torno 
de 250 °C. A partir disso fizeram-se 50 repetições com 1 grama cada das folhas 
de cada espécie. Desta forma analisou-se os seguintes critérios: Frequência de 
Ignição (IF); Tempo de Ignição (ID); Duração do Tempo da Combustão (CD); 
Altura da Chama (AC); Índice de Combustão (CI); Valor de Inflamabilidade (IM) 
e Teor de Umidade (TU). Para a comparação dos dados entre si utilizou-se o 
teste Student Newman-Keuls com um intervalo de confiança de 95 e 5% de 
probabilidade. Os testes demonstraram que a maior IF (41) foi para espécie A. 
edulis e a menor foi (4) para A. angustifolia. A respeito do ID, o maior tempo ficou 
com A. angustifolia (47,25 s) e o menor com L. divaricata (23,21 s). Em relação 
ao item CD o maior tempo foi para a espécie C. vernalis (16,48 s) e o menor para 
O. puberula (11,65 s). Sobre a AM, a maior média registrada foi para a espécie 
O. puberula com 23,92 cm e o menor para as espécies A. angustifolia e L. 
divaricata, ambas com 13,50 cm. O TU teve uma grande variabilidade entre as 
espécies, sendo de 81% para L. divaricata e 254% para A. edulis. Todas as 
espécies atingiram o CI 5, que representa a intensidade de combustão mais alta, 
ou altura média das chamas superior a 12,5 cm. Por fim, sobre o IM, somente a 
espécie A. edulis atingiu o nível 1, o que a classifica como pouco inflamável, 
enquanto as demais espécies atingiram o nível 0, que significa que são 
fracamente inflamáveis. A partir dos testes realizados é possível concluir que as 
espécies estudadas apresentam potencial para serem utilizadas em cortinas de 
segurança. 
 

Palavras-Chave: Epirradiador. Frequência de Ignição. Tempo de Ignição.   
                            Duração da Combustão. Índice de Combustão. Valor de   
                            Inflamabilidade.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis was to evaluate the flammability of five native 
species of a fragment of the Ombrophilous Mixed Forest: Ocotea puberula, 
Araucaria angustifolia, Allophylus edulis, Cupania vernalis and Luehea 
divaricata. The choice of species was based on the numerical and spatial 
distribution within the fragment studied. To evaluate the flammability, used an 
epiradiator with a rated power of 500 W and the mean temperature was around 
250 °C. Thereafter 50 samples were made with 1 gram each of the leaves of each 
species. In this way the following criteria were analyzed: Ignition Frequency (IF); 
Ignition Time (ID); Combustion Duration (CD); Flame Height (FH); Combustion 
Index (CI); Flammability Mark (IM) and Moisture Content (TU). The Student 
Newman-Keuls test was used to compare the data with a confidence interval of 
95 and 5% of probability. The tests showed that the highest IF was (41) for A. 
edulis, and the lowest was (4) for A. angustifolia. Regarding the ID, the longest 
time was with A. angustifolia (47,25 s) and the lowest with L. divaricata (23,21 s). 
In relation to CD the hightest time was for C. vernalis, (16,48 s) and the lowest 
for O. puberula (11,65 s). On FH, the tallest average was for O. puberula with 
23,92 cm and the smallest for A. angustifolia and L. divaricata, both with 13,50 
cm. TU had a great variability among species, being 81% for L. divaricata and 
254% for A. edulis. All species attained IC 5, which represents the highest burning 
intensity, or mean flame height above 12,5 cm. Finally, on the IM, only the species 
A. edulis reached level 1, which classifies it as not very flammable, while the other 
species reached level 0, which means that they are weakly flammable. Based on 
the tests carried out, it is possible to conclude that the studied species have 
potential to be used in green breaks. 
 
Keywords: Epirradiator. Ignition Frequency. Ignition Time. Combustion Duration.   
                  Combustion Index. Flammability Mark.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os incêndios florestais podem ser considerados como um dos 

problemas ambientais encontrados atualmente no Brasil. Além de perdas de 

ordem econômica, há o que provavelmente seja o mais importante, que é a 

destruição dos ecossistemas e a perda da biodiversidade.  

Segundo uma reportagem do Portal Brasil (2016), anualmente o IBAMA 

investe R$ 25 milhões na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Este 

recurso é aplicado desde o monitoramento, capacitação de brigadistas e ações 

de combate ao fogo.  

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), mesmo com um sistema de monitoramento como o PrevFogo, 

o número de focos de calor no ano de 2015 foi de 236.637, o maior dos últimos 

5 anos, o que representa um aumento de 28,7% em relação ao ano de 2014 

(INPE, 2016).  

Em 1963 ocorreram no estado do Paraná uma série de incêndios que 

atingiram 10% de seu território e 110 pessoas morreram. Esta que foi não só 

uma das maiores tragédias do gênero no Brasil, como no mundo todo, devido as 

proporções e perdas causadas (ANTONELLI, 2013).   

Segundo o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Monitoramento do 

Prevfogo, Rossano Marchetti, os fenômenos climáticos tal como o El Niño são 

responsáveis por esse aumento dos incêndios florestais no Brasil, que têm 

causado diminuição das chuvas no norte e nordeste do país (EBC, 2016).  

Em virtude da gravidade dos incêndios, é fundamental o desenvolvimento de 

técnicas e medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais. A 

aplicação das técnicas de prevenção implica na compreensão de toda a 

dinâmica de como ocorre o incêndio. Além disso, é fundamental conhecer as 

características da vegetação e sua reação em relação ao fogo, e a principal delas 

é a determinação do grau de inflamabilidade das espécies vegetais. Se, por 

exemplo, uma espécie tem baixa inflamabilidade, a mesma pode ser utilizada em 

cortinas de segurança, seja para a borda de reservas legais ou áreas de 

preservação permanente, ou para aceiros e beiras de estradas. Outra aplicação 

importante é em planos de reflorestamento ou recomposição de áreas 
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degradadas. Por este motivo, que o estudo da inflamabilidade das principais 

espécies de uma formação vegetal como a Floresta Ombrófila Mista, é essencial 

e ajuda traçar um perfil do comportamento do fogo, bem como manejá-lo. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
  

 Avaliar a inflamabilidade de cinco espécies nativas de um fragmento da 

Floresta Ombrófila Mista. Para tal estudo, as espécies escolhidas foram: canela-

guaicá (Ocotea puberula), araucária (Araucaria angustifolia), vacum (Allophylus 

edulis), cuvantã (Cupania vernalis) e açoita-cavalo (Luehea divaricata).  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

Identificar o potencial de cada uma das espécies avaliadas por meio de 

vários testes e índices de classificação de intensidade de combustão e 

inflamabilidade. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 Incêndios florestais  
 

 O incêndio florestal ocorre quando o elemento fogo é causado seja ele de 

forma natural ou por ação do homem e o seu modo de ação não está sob 

controle, consumindo desta forma todo tipo de material combustível existente na 

floresta. O fogo em si ocorre quando a biomassa disponível na floresta, em forma 

de combustível, juntamente com o oxigênio presente no ambiente, recebe 

energia de uma fonte de calor e dá início ao processo de combustão. Estes três 

elementos: combustível, oxigênio e calor compõem o triângulo do fogo, onde a 

ausência ou a redução de qualquer um deles impossibilita o processo da 

combustão (SOARES; BATISTA, 2007).  

 Segundo os mesmos autores, o modo de ação do incêndio depende em 

qual estrato do combustível da floresta ele está ocorrendo. Desta forma, os 

incêndios podem ser classificados como: subterrâneo, superficial ou de copa, 

sendo este último o que está mais relacionado aos experimentos realizados para 

este trabalho. O incêndio de copa é caracterizado pelo fogo que se propaga 

através dos combustíveis localizados acima de 1,80 m de altura. Tirando os 

casos iniciados por raios, a maioria deles se iniciam por incêndios superficiais, 

sendo as florestas densas, folhagem inflamável e a presença do vento fatores 

importantes para a propagação do fogo entre as copas das árvores. Neste tipo 

de incêndio, a folhagem das árvores é totalmente consumida pelo fogo, o que 

ocasiona uma alta taxa de mortalidade das mesmas. 

A ocorrência dos incêndios pode variar devido a inúmeros fatores, como 

a localização geográfica, altitude, o tipo da vegetação e por variações 

meteorológicas. De modo geral, no Brasil o período de maiores ocorrências de 

incêndios fica entre junho ou julho e novembro, havendo pouca variação entre 

as regiões do país, este período é baseado em ocorrências de incêndios 

registradas pelos mesmo autores durante os anos de 1983 a 1987 e 1998 a 

2002.  
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3.1.1 Incêndios florestais no Paraná 

 

 De acordo com um estudo realizado por Vosgerau et al. (2006), a respeito 

dos registros de incêndios florestais no estado Paraná, durante os anos de 1991 

e 2001 foram registrados 15.890 incêndios, o que dá uma média anual de 1.444 

ocorrências. Quando analisada a distribuição dessas ocorrências durante o ano, 

os meses com mais registros foram agosto, julho e setembro, nesta ordem. Isso 

demonstra a correlação com o que foi estudado por Soares e Batista (2007) para 

o padrão de comportamento do resto do país.  

Quando analisado os dados do 4° Grupamento de Bombeiros (GB) de 

Cascavel (2016) para o ano de 2015, no estado do Paraná foram registradas 

7.140 ocorrências que resultaram em uma área afetada de 438.314 ha. Dentre 

esses números, 2.173 foram em vegetação rasteira (430.280 ha), 364 em 

florestas (231,7 ha) e 294 em capoeira (555,3 ha). Como é possível observar, as 

ocorrências em vegetação rasteira representaram 30,43% do total registrado, 

porém, quando analisada a área afetada, esse número chegou a 98,16% da área 

atingida por incêndios. 

 

3.1.2 Incêndios florestais na região de Curitiba 

 

 Quando se aborda a região de Curitiba, Vosgerau et al. (2006) relataram 

que durante os anos de 1991 e 2001, segundo informações do 1° GB de Curitiba, 

o maior número de incêndios atendidos ocorreram nas regiões com vegetações 

rasteiras, seguido por áreas de floresta. Se tratando dos municípios, Curitiba foi 

o terceiro com o maior número de ocorrências de incêndios florestais, registrando 

2.339 (14,72%) dos casos. De modo geral as principais tipologias florestais 

afetadas pelos incêndios florestais foram: floresta, vegetação rasteira e capoeira. 

Somadas, estas formações florestais representaram 86,19% dos registros das 

ocorrências de incêndios no período observado, sendo que somente a tipologia 

classificada como floresta representa 31,11% do total. 

 Ainda, segundo a área de atuação do 1° GB Curitiba, para o ano de 2015 

foram registradas 336 ocorrências, destas 76 em vegetação rasteira, 7 em 

florestas e 1 em capoeira. Apesar da soma destas ocorrências representarem 
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25% dos registros, em questão de área queimada, elas representam 50,43% ou 

4.729 ha (4° GB, 2016).  

 

3.2 Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

 

 A Floresta Ombrófila Mista (FOM) pertence ao bioma Mata Atlântica e 

também é conhecida como “mata-de-araucária” ou “pinheiral”. É uma formação 

florestal de maior ocorrência nos planaltos meridionais do Brasil e no seu estado 

atual é considerada “clímax climático”. A composição florística desta floresta 

apresenta um predomínio de gêneros primitivos como Drymis, Araucaria e 

Podocarpus. Dentro da Floresta Ombrófila Mista são encontradas quatro 

formações florestais: aluvial, submontana, montana e alto-montana, que se 

encontra situada entre 400 e 1000 m de altitude (VELOSO et al., 1991) 

 De acordo com os mesmos autores, a formação florestal montana da FOM 

encontra-se quase toda a sua extensão nos estados do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul em planaltos acima de 500 m de altitude. Atualmente, 

encontram-se poucos fragmentos conservados deste tipo de formação florestal, 

sendo a localidade do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná), um belo exemplo. 

No planalto catarinense, entre as cidades de Lages e Rio Negro, encontram-se 

associações entre Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze que emerge no dossel 

da floresta, juntamente com Ocotea pulchella (Ness e Mart.) Mez e Ilex 

paraguariensis A. St. - Hil. Entre o norte do estado de Santa Catarina e o sul do 

estado do Paraná, A. angustifolia é acompanhada de Ocotea porosa [Ness e 

Mart.] Barroso, que formam grupos bem característicos. 

 

3.2.1 Ocotea puberula (Rich.) Nees (canela-guaicá)  

 

 A espécie Ocotea puberula (Rich.) Ness, também conhecida pelos nomes 

populares de canela-guaicá, canela-sebo, canela-parda ou somente guaicá, é 

uma angiosperma pertencente à família Lauraceae. Ela normalmente tem até 25 

m de altura, com um DAP entre 40 e 60 cm e é dioica. As suas folhas são alternas 

espiraladas, elípticas a oblongo-elipíticas, subcoriáceas, glabras. É de 

ocorrência natural nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
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Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, em praticamente todas as formações 

florestais que ocorrem nestes estados. Por ser uma espécie pioneira e produzir 

grande quantidade de frutos, ela é muito importante na recuperação de plantios 

mistos de áreas degradas e de preservação permanente. É uma espécie 

semidecídua que costuma invadir capoeiras e chega a dominar o estágio da 

sucessão secundária. Ocorrendo também em clareiras de florestas e florestas 

abertas, sendo rara no interior da floresta primária (LORENZI, 2008). 

 

Figura 1. Ocotea puberula  
 

 
 

Fonte: IBF (2016) 

 

3.2.2 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (araucária)  

 

 A espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, também conhecida 

como pinheiro-do-paraná, pinheiro, pinho, ou somente araucária, é uma 

gimnosperma pertencente à família Araucariaceae. A espécie é dioica, tem até 

50 m de altura com 90 a 180 cm de DAP. Possui folhas aciculadas, coriáceas e 

glabras. Sua ocorrência natural vai desde o estado de Minas Gerais, passando 

por Rio de Janeiro e até o Rio Grande do Sul, predominantemente em regiões 

acima de 900 m de altitude. A sua semente, conhecida como “pinhão”, é 

comestível e muito apreciada na culinária da região sul do Brasil, por este mesmo 

motivo, ela é muito apreciada pela fauna, principalmente pelas aves. É uma 
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espécie prenifólia, heliófita e pioneira, ocorrendo geralmente em forma de 

agrupamentos e dominando o dossel superior. É encontrada fértil nos meses de 

setembro a outubro e a maturação das sementes ocorre de abril a maio 

(LORENZI, 2008).  

 

Figura 2. Araucaria angustifolia  
 

 
 

Fonte: O Autor (2016) 

 

3.2.3 Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) (vacum)  

 

 A espécie Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.), que também 

é conhecida pelos nomes populares de vacum, chal-chal, fruta-de-pombo, murta-

branca e murta-vermelha, é uma angiosperma pertencente à família 

Sapindaceae. A árvore costuma ter até 20 m de altura, entre 15 e 30 cm de DAP. 

As suas folhas são alternas espiraladas, compostas e trifolioladas, sendo os 

folíolos lanceolados ou geralmente elípticos a ovalados, com margens 

serreadas. É de ampla ocorrência natural, desde a região amazônica até o 

Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, indo até o Rio Grande do Sul, 

principalmente na floresta pluvial e estacional semidecídua. Por ser uma planta 

pioneira, seus frutos são apreciados por pássaros e é muito indicada para 

reflorestamento de áreas degradadas. É uma espécie semidecídua, comum no 
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interior de matas primárias e localizada em solos úmidos. A espécie ocorre em 

capoeiras e florestas mais abertas situadas sobre solos rochosos, florescendo 

durante os meses de setembro a novembro e os frutos amadurecem entre 

novembro e dezembro (LORENZI, 2008). 

 

Figura 3. Allophylus edulis  
 

 
 

Fonte: Trilha da Floresta (2016) 

 

3.2.4 Cupania vernalis Cambess. (cuvantã)  

 

 A espécie Cupania vernalis Cambess. também conhecida pelos nomes 

populares de camboatá, camboatã, cubantã ou cuvantã, é uma angiosperma 

pertencente à família Sapindaceae. A espécie apresenta até 22 m de altura e 50 

a 70 cm de DAP. As suas folhas são alternas espiraladas, compostas pinadas, 

com folíolos oblongos e de margens serreadas. Ela ocorre nos estados de Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, em quase todas as 

formações florestais. Também é indicada para plantios mistos destinados a 

recomposição de áreas degradadas que visam a preservação. É uma espécie 

semidecídua, heliófita, característica da floresta pluvial atlântica. Ocorrendo 

tanto no interior das matas primárias, quanto em todos os estágios das 

formações florestais secundárias. A espécie floresce durante os meses de março 

a maio e os frutos amadurecem de setembro a novembro (LORENZI, 2008).  
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Figura 4. Cupania vernalis  

 

 
 

Fonte: CEAPLA (2016) 

 

3.2.5 Luehea divaricata Mart. & Zucc. (açoita-cavalo)  

 

 A espécie Luehea divaricata Mart. & Zucc. também é conhecida pelos 

nomes populares de ibatingui, caiboti, pau-de-canga e açoita-cavalo, é uma 

angiosperma que pertence à família Malvaceae. A árvore possui até 25 m de 

altura e um DAP entre 50 a 60 cm. Possui folhas simples, obovadas a oblongas 

e esbranquiçada. Ocorre naturalmente desde o sul da Bahia, passando por Rio 

de Janeiro, São Paulo, até o Rio Grande do Sul. Por ser uma espécie pioneira e 

de rápido crescimento, é muito utilizada em reflorestamentos mistos de áreas 

destinadas a preservação. É planta decídua, heliófita, característica de florestas 

aluviais, a sua dispersão é irregular e é comumente encontrada ao longo das 

margens de rios, terrenos rochosos e íngremes. Floresce durante o período de 

dezembro a fevereiro, sendo que os frutos amadurecem entre maio a agosto 

(LORENZI, 2008).  
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1BROIDO, 1973 apud VARNER et al., 2015 
2ANDERSON, 1970 apud VARNER et al., 2015 
 

Figura 5. Luehea divaricata 

 

 

 
Fonte: IBF (2016) 

 

3.3 Inflamabilidade  

 

A inflamabilidade refere-se à capacidade que os combustíveis presentes 

dentro da floresta têm de começar a ignição e prosseguir para a combustão 

(BROIDO1, 1973 apud VARNER et al., 2015).  Segundo Anderson2 (1970 apud 

Varner et al., 2015), o conceito de inflamabilidade deve incluir três componentes, 

o primeiro deles é o tempo de ignição, que demonstra o tempo necessário até a 

aparição da primeira chama a partir da fonte de ignição. O segundo é a 

sustentabilidade ou duração da combustão, que começa a ser contabilizado 

juntamente desde o aparecimento da primeira chama e vai até a extinção do 

fogo. O terceiro elemento é a combustibilidade ou a taxa de perda de massa, 

que representa o quão rapidamente queima o combustível. Posteriormente 

Martin et al. (1993) acrescentaram um quarto fator: a consumibilidade, que trata 

da proporção de combustível consumido pelo fogo.  

A medição e integração de todos estes componentes levam a entender 

o comportamento do fogo, bem como a taxa de dispersão (inflamabilidade), a 

intensidade da linha de fogo (combustibilidade), o tempo de residência da chama 

frontal (sustentabilidade) e o consumo do combustível (MARTIN et al. 1993). 
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3LUKE e MCARTHUR, 1978 apud TROLLOPE et al., 2002 
 

Quando se pensa em fatores externos ao material combustível, pode-se 

incluir o teor de umidade como um critério importante a ser avaliado. Segundo 

os autores Luke e McArthur3 (1978 apud Trollope et al., 2002), o teor de umidade 

da atmosfera influencia diretamente no teor de umidade do material combustível. 

Segundo Soares e Batista (2007) os estudos têm demonstrado que a 

probabilidade do material combustível florestal entrar em ignição com teores de 

umidade acima de 25 a 30% é praticamente nula. Isso é o que é descrito como 

umidade de extinção. 

Segundo Pearce (2005) a inflamabilidade pode ser analisada também 

pelas características do ambiente como um todo. Desta forma, as espécies que 

apresentam alta inflamabilidade tendem a ter características que ajudam o fogo 

a se espalhar e a queimar tão intensamente que outras plantas menos 

inflamáveis também podem ser afetadas. As cargas de combustível pesado 

(grandes quantidades de material vegetal presente), incluindo uma elevada 

proporção de madeira morta e folhas proporcionam outro ambiente propício para 

acontecer a ignição do fogo. As características químicas e físicas, tais como: 

óleos voláteis presentes na madeira e folhas e estrutura contínua do material 

combustível. Por fim, a idade e a situação fisiológica também podem afetar a 

inflamabilidade. Por exemplo, vegetação madura contém mais material morto e 

isso contribui para a sua carga de combustível disponível. As árvores 

estressadas pela seca queimam mais facilmente do que em condições normais. 

 

3.3.1 Material combustível 

 

 De acordo com Soares (1982) e Schroeder e Buck (1970) o material 

combustível presente na floresta pode ser considerado como toda a matéria 

orgânica, seja ela viva ou morta, que se encontra acima ou abaixo do solo e que 

seja suscetível a entrar em combustão. De acordo com Countryman (1964) as 

principais características do material combustível são continuidade, arranjo e 

quantidade. Isso, aliado à geometria de organização das partículas, a textura da 

superfície, o conteúdo da umidade, a composição química e a absorção térmica. 

Ainda segundo Batista (1990) essa quantidade de material combustível pode ser 

dividida entre a total e a que está disponível, pois nem todo o material existente
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encontra-se disponível para entrar no processo de combustão. Isso se deve 

principalmente ao teor de umidade encontrado em cada combustível. 

Segundo Brown e Davis (1973) outra forma importante de classificação 

dos combustíveis florestais é quanto à localização do mesmo em relação ao 

estrato em que ele está, ou seja, se ele é aéreo, superficial ou subterrâneo. 

Portanto, os combustíveis superficiais são todos os combustíveis que se 

encontram localizados logo acima do piso da floresta e que estão até 1,80 m de 

altura. Sendo assim, os combustíveis aéreos são todos aqueles acima de 1,80 

m. 

 

3.3.2 Umidade do material combustível 

 

 De acordo com Soares e Batista (2007), a umidade do material 

combustível é comumente expressa em termos que represente a porcentagem 

de água que o mesmo contém, comparado com sua massa seca. Desta forma, 

o conteúdo da umidade se torna a principal propriedade para definir se um 

material combustível está disponível para entrar em ignição e consequentemente 

em combustão. Sendo assim, ainda segundo os mesmos autores, a 

inflamabilidade está fortemente relacionada ao teor de umidade presente no 

combustível, seja vivo ou morto. Este mesmo teor, no ambiente da floresta pode 

variar desde 2 até mais de 300%, porém na vegetação viva essa variação é 

menor. Ainda, segundo os mesmos autores, os principais fatores que afetam a 

umidade do material combustível morto são a chuva, a umidade relativa do ar e 

a temperatura.  

 

3.4 Prevenção de incêndios 

 

 A prevenção dos incêndios engloba todas as atividades que tem como 

objetivo reduzir ou impedir que o incêndio comece, bem como a sua propagação. 

Outro ponto importante da prevenção também está ligado a fator financeiro da 

atividade, no geral costuma ser uma atividade com menos custos do que o 

combate em si. Desta forma, a prevenção age sobre dois vértices do triângulo 

do fogo, a ignição e o combustível (SOARES; BATISTA, 2007).  
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Sendo assim, o estudo em questão, surge como uma ação preventiva 

para o combustível presente no ambiente florestal, seja como diversificação das 

espécies ou pela escolha de espécies pouco inflamáveis. Segundo Soares 

(2000), a diversificação da vegetação, e consequentemente das espécies 

florestais é recomendável com o intuito de proteção contra o fogo.  

Se uma espécie é muito inflamável evita-se superfícies extensas o que 

ajuda a intensificar e facilitar os incêndios florestais. Neste ponto pode-se aplicar 

uma medida de prevenção tal como a cortina de segurança. A seleção de 

espécies para as cortinas de segurança também conhecida em inglês como 

green breaks é difícil porque as plantas variam muito em forma e composição. 

Os fatores genéticos e fisiológicos, incluindo, idade e as influências ambientais 

(fertilidade do solo, relevo, clima) contribuem para essa variabilidade 

(FOGARTY, 2001). Esse quesito deve ser levado em conta na hora de um 

projeto de cultivo florestal, pois assim intercalam-se espécies de baixa e alta 

inflamabilidade, e que estejam dentro dos objetivos ecológicos e econômicos do 

projeto.  

De acordo com Pearce (2005), o órgão neozelandês New Zealand Forest 

Research Institute, que é responsável pelo controle de incêndios florestais, 

defende que o conceito de cortinas de segurança também é associado ao termo 

em inglês para defensible space (espaço defensivo). Sendo assim, quando 

associadas as duas medidas, pode haver a remoção da vegetação da mesma 

forma quando se constroem aceiros ou pela escolha de espécies pouco 

inflamáveis para a construção de cortinas de segurança 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área geográfica: Curitiba 

 

Os testes realizados tiveram como base um fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista, também conhecido como Capão do Tigre (Figura 6), presente 

no Campus III da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, mais 

precisamente na área localizada no Jardim Botânico. Sendo que a área de 

estudo está localizada a 900 m do nível do mar, portanto na região da floresta 

montana.   

 

Figura 6. Fragmento de Floresta Ombrófila Mista estudado conhecido como Capão do Tigre 

 

 
 

Fonte: Google Maps (2016) 
 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima em Curitiba é do tipo  

Cfb, ou seja, é considerado temperado com a temperatura média no mês mais 

frio abaixo de 18 °C (mesotérmico). Os verões são frescos, sendo a temperatura 

média no mês mais quente abaixo de 22 ºC e sem estação seca definida. É 

possível observar na Figura 7, os valores médios mensais, durante os anos de 

2006 a 2015, das temperaturas para o munícipio de Curitiba.  
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Figura 7. Médias mensais das temperaturas para Curitiba (2006 – 2015) 
 

 
 
FONTE: INMET (2016) 

 

 Todos os testes foram realizados no período do outono, mas é possível 

observar que de março até junho as temperaturas médias tendem a diminuir. Na 

Figura 8, é possível observar as médias mensais de precipitação e umidade 

relativa para Curitiba de 2006 a 2015. 

 

Figura 8. Médias mensais da precipitação e umidade relativa para Curitiba (2006 – 2015) 
 

 
 

FONTE: INMET (2016) 

 

0

5

10

15

20

25

30

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

°C

T Mín Média

T Máx Média

T Média

70

75

80

85

90

95

100

0

50

100

150

200

250

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out NovDez

%

m
m

Precipitação média

UR Média



29 
 

 

 De modo geral, a precipitação média durante os meses de março até 

junho se mostraram irregulares, o mês de maio destoante e seco que os demais. 

Porém em questão de umidade relativa, ocorre variação entre os meses. 

 

4.2 Coleta de dados 

 

Para este estudo utilizou-se material fino das espécies selecionadas, ou 

seja, menor que 7 mm. Estas amostras foram coletadas em um intervalo de três 

dias sem ocorrência de precipitações, para garantir que as folhas não estivessem 

úmidas e saturadas de água. Sendo assim, utilizou-se tesoura de poda e podão 

em galhos mais altos para a coleta do material. Para evitar a interferência do teor 

de umidade, cada conjunto de amostra foi utilizado em um período de até 1 hora 

e meia e sempre que precisou manusear o material utilizou-se luvas de borracha, 

pelo mesmo motivo. Desta forma foram necessárias duas coletas de material 

para cada espécie, onde dentro do período estipulado foram realizados por volta 

de 30 testes, que representam 30 gramas de material. Para cada teste realizado 

foi utilizada uma câmera digital para gravação em vídeo, o que viabilizou 

posteriormente a análise das imagens com mais exatidão para verificação dos 

parâmetros propostos pela metodologia.  

Como mencionado anteriormente, todas as espécies utilizadas 

apresentam exemplares no Capão do Tigre e a escolha das espécies foi baseada 

em estudos de formações florestais semelhantes à deste trabalho. Em um estudo 

realizado por Sonego et. al (2007) em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista 

na Floresta Nacional São Francisco de Paula no Rio Grande do Sul, mostrou que 

as espécies A. angustifolia, L. divaricata, A. edulis, O. puberula, e C. vernalis, 

estão entre as 30 espécies mais numerosas em ordem decrescente no número 

de indivíduos por hectare. Em outro estudo realizado por Klauberg et. al (2010) 

na mesma formação florestal, porém no munícipio de Lages em Santa Catarina, 

observou-se uma pequena alteração na ordem decrescente no número de 

indivíduos, sendo assim C. vernalis, A. edulis, O. puburela, A. angustifolia, 

porém, estão entre as 15 espécies mais numerosas. Em um estudo realizado em 

uma Floresta Ombrófila Mista montana, na região de Irati, Valério et al. (2008) 

realizou uma análise da composição florística no Parque Ambiental Rubens Dalle 

Grave. Neste estudo, observou-se outra alteração na distribuição decrescente 
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no número de indivíduos por hectare, ficando desta forma: L. divaricata, C. 

vernalis, O. puberula, A. edulis, estando estas espécies entre as 20 mais 

numerosas no fragmento estudado.  

 

4.3 Procedimentos metodológicos  

 

4.3.1 Parâmetros avaliados 
 

A metodologia aplicada para o teste de inflamabilidade segue o que foi 

proposto por autores como Petriccione (2006) e Valette (1990), desta forma 

foram realizados os seguintes testes: 

a) Frequência de ignição (Ignition Frequency ou IF): representa o número de 

resultados positivos de ignições em 50 testes realizados. 

b) Tempo de ignição (Ignition Duration ou ID): expressa o tempo médio que as 

amostras levaram para entrar em ignição. Desta forma, as amostras que não 

entraram em ignição, não foram contabilizadas para este cálculo. 

c) Duração do tempo de combustão (Combustion Duration ou CD): mede o 

tempo que a chama se manteve acesa.  

d) Índice de combustão (Combustion Index ou CI): é uma média baseada na 

análise das imagens dos vídeos de cada amostra que entrou em ignição, onde 

foi registrada a altura máxima que a chama atingiu.  

e) Valor de inflamabilidade (Flammability Mark ou IM): é um índice numérico que 

varia de 0 a 5, indicando o grau de inflamabilidade de uma espécie vegetal. Este 

índice foi elaborado por Valete (1990), podendo ser calculado através das 

variáveis ID e IF. 

f) Teor de Umidade (TU): O conteúdo de umidade é a mais importante 

propriedade que controla a inflamabilidade da vegetação. Portanto, a estimativa 

desta propriedade é um componente essencial neste estudo. O teor de umidade 

foi obtido de amostras de folhas das espécies testadas. 

 

4.3.2 Metodologia  
 

 Para a realização dos testes foram realizados 50 ensaios para cada 

espécie, sendo que em cada um deles foi registrado em vídeo e utilizou-se 1 g 
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de amostra para cada repetição. Para o experimento realizado foi utilizado um 

epirradiador em capela do Laboratório de Proteção da UFPR (Figura 9), que 

possui uma potência nominal de 500 W constante e uma temperatura média em 

operação de 250 °C. O material utilizado era fresco, recém-coletado, sendo que 

o teor de umidade podia variar, dependendo das características de cada espécie 

testada e do estágio de desenvolvimento do vegetal. Desta forma, cada amostra 

ficou exposta ao epirradiador e à chama piloto por um período de 60 segundos, 

em que a Frequência de Ignição (IF) foi determinada de acordo com o número 

de vezes que as amostras testaram positivo, ou seja, quando ocorreu a ignição 

e a amostra foi consumida pelo fogo. Caso a amostra não entrasse em ignição 

durante o período de 60 segundos, ou após o mesmo, ela era considerada 

negativa.  

 

Figura 9. Epirradiador em capela junto da chama piloto e a escala em centímetros 
 

 
 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Ainda segundo a metodologia proposta por Valette (1990), foi calculado 

o Tempo de Ignição (ID), que é o tempo decorrido até as amostras que testaram 

positivo, entrarem em ignição. Desta forma trabalhou-se com as amostras que 

testaram positivo, foi medida a Duração da Combustão (CD), que é o intervalo 

de tempo do momento que ocorre a ignição até o desaparecimento da chama 

por completo. Caso ocorra da amostra entrar em combustão mais de uma vez 

dentro dos 60 segundos, foram somados todos os períodos de tempos que 
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houveram combustão. Por fim, com a ajuda dos vídeos, foi analisada a Altura da 

Chama (AC), onde observou-se o ponto máximo que a chama atingiu durante a 

combustão (VALETTE, 1990).  

Baseado na AC foi possível chegar ao Índice de combustão (CI) que 

mede a intensidade da combustão. Para chegar a tal classificação, o índice vai 

de 1 a 5, sendo o primeiro de menor intensidade e o último o mais intenso. Na 

Tabela 1 é descrita como a intensidade da combustão é classificada e na Figura 

10 é possível ver testes que deram positivos e a classificação em centímetros ao 

fundo da imagem, que servem para medir a AC. 

 

Tabela 1. Índice de combustão, de acordo com a altura da chama  
 

Índice de Combustão Intensidade Altura da Chama (cm) 

1 Combustão muito baixa.               < 1  
2 Combustão baixa            1 – 3  
3 Combustão média            4 – 7  
4 Combustão alta            8 – 12  
5 Combustão muito alta               > 12  

 
Fonte: Valette (1990) 
 
 

Figura 10. Testes de ignições positivos para Ocotea puberula e Allophylus edulis 
 

 
 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Por meio da IF e do ID, foi possível chegar ao IM, que vai de 0 a 5 (Tabela 

2). Ele indica o quão inflamável a espécie pode ser, no valor 0 a espécie é 

considerada fracamente inflamável e no valor 5 é considerada extremamente 

inflamável (VALETTE, 1990). 
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Tabela 2. Classificação da inflamabilidade de espécies florestais em função da frequência de   
                ignição e tempo de ignição 

 

           IF 
ID (s) 

< 25 25 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 

        > 32,5 0 0 0 1 1 2 
27,5 – 32,5 0 0 1 1 2 2 
22,5 – 27,5 0 0 1 2 3 3 
17,5 – 22,5 1 1 2 2 3 3 
12,5 – 17,5 1 1 2 3 3 4 
        < 12,5 1 2 3 3 4 5 

 
Legenda: IF – frequência de ignição (número ignições positivas de um total de 50 tentativas); 

                ID – tempo de ignição, em segundos; 0 = fracamente inflamável; 1 = pouco inflamável;   

                2 = moderadamente inflamável; 3 = inflamável; 4 = altamente inflamável;  

                5 = extremamente inflamável.  

Fonte: Valette (1990) 

 

Para a determinação do Teor de Umidade (TU) foram coletadas 

amostras com a massa aproximada de 500 g. Após a coleta, foram determinadas 

as massas e colocadas em estufa para secagem a 75 °C por 72 horas, sendo 

determinadas as massas novamente após esse período. O teor de umidade do 

material coletado foi determinado através da fórmula proposta por Soares e 

Batista, (1990).  

 

100*%
MS

MSMU
U


  

 
Legenda: U% = teor de umidade do material combustível, em percentagem; MU = massa   
                (úmida) do material combustível no momento da coleta; MS = massa (seca) do   
                 material combustível após secagem em estufa a 75 °C por 72 horas. 

 

4.4 Análise estatística  

 

Os dados provenientes das amostras das cinco espécies coletadas e do 

comportamento do fogo durante os testes serviram como base para compor a 

planilha de dados que foram analisados. A avaliação das diferenças 

significativas das médias de teor de umidade, tempo de ignição e duração da 

combustão foi feita através de ANOVA e teste de comparação de médias 

Student, Newman-Keuls com intervalo de confiança de 95% e 5% de 

probabilidade, por meio do software Statgraphics. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Frequência de Ignição (IF) 

 

Após todos os testes em laboratório foi possível obter diferentes critérios 

de avaliação para a inflamabilidade. Primeiramente iniciou-se pela IF, que pode 

ser vista na Figura 11.  

 

Figura 11. Frequência de ignição das espécies testadas: número de ignições positivas do total   
                 de 50 testadas 
 

 
 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Estudando os resultados, foi possível observar que a espécie A. 

angustifolia obteve poucos testes positivos, ou seja, um IF baixo se comparada 

às demais espécies testadas. Não foram encontrados estudos para o mesmo 

gênero de Araucaria, nem família, sendo o comparativo mais próximo por ambas 

serem gimnospermas. Elas pertencem ao gênero Pinus halepensis, Pinus 

pinaster e Pinus taeda estudadas por Petriccione (2006) e Tres et al. (2012), que 

obtiveram uma IF de 40, 44 e 50 respectivamente. As espécies A. edulis, C. 

vernalis e O. puberula alcançaram um IF de 41, 29 e 36 respectivamente, 

destaca-se as duas primeiras são da mesma família (Sapindaceae) e a última 

(Lauraceae). No entanto, não foram encontrados estudos de espécies próximas 

para comparação em ambos os casos. A espécie L. divaricata apresentou um IF 
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intermediário de 14 testes positivos, o que mostra um comportamento diferente 

do encontrado em um estudo realizado por Ulchak et al. (2012), para a espécie 

Hibiscus rosa-sinensis pertencente à mesma família (Malvaceae), que obteve 

um IF de 0. 

 

5.2 Tempo de Ignição (ID) 

 

 Em um segundo momento, avaliou-se os resultados sob as amostras que 

testaram positivo. Desta forma fez-se a avaliação do ID, foi observado os 

resultados expressos na Tabela 3.   

 

Tabela 3. Tempo médio de ignição (ID) das espécies testadas  
 

Nome científico Nome popular Média (s) 

Ocotea puberula  Canela-guaicá 35,14 b 
Araucaria angustifolia  Araucária 47,25 a 
Allophylus edulis  Vacum 28,10 b 
Cupania vernalis  Cuvantã 31,03 b 
Luehea divaricata  Açoita-cavalo 23,21 b 

 
Fonte: O Autor (2016) 

 

De acordo com o teste SNK, as espécies O. puberula, A. edulis, C. 

vernalis e L. divaricata podem ser consideradas estatisticamente não tem 

significância, enquanto que a espécie A. angustifólia foi diferente 

significativamente das demais, apresentando a maior média de ID, sendo 

superior ao dobro da menor média de tempo (L. divaricata). 

A espécie de maior ID, A. angustifolia apresentou um comportamento 

diferente das espécies P. halepensis, P. pinaster e P. taeda, pois estas tiveram 

um ID de 20,8 s, 29,13 s e 18 s, sendo uma média com o dobro de tempo destas 

espécies (PETRICCIONE, 2006; TRES et al., 2012). Como mencionado 

anteriormente, a espécie Hibiscus rosa-sinensis, pertencente à mesma família 

da espécie L. divaricata apresentou uma IF 0, por isso tanto o ID, quanto os 

demais valores a seguir foram 0. Para as demais espécies deste estudo não há 

espécies próximas para comparação. 
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5.3 Duração da Combustão (CD) 

 

Ainda em cima dos testes positivos avaliou-se a duração de cada uma 

das combustões e calculou-se as médias das mesmas. Os resultados 

observados estão dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Duração da combustão (CD) e comparação de médias pelo teste SNK  
 

Nome científico Nome popular Média (s) 

Ocotea puberula  Canela-guaicá 11,65 a 
Araucaria angustifolia  Araucária 15,25 a 
Allophylus edulis  Vacum 14,51 a 
Cupania vernalis  Cuvantã 16,48 a 
Luehea divaricata  Açoita-cavalo 14,50 a 

 
Fonte: O Autor (2016) 

 

Neste critério de avaliação, estaticamente todas as espécies não 

apresentam diferença significativa de acordo com o teste SNK. A diferença em 

valores absolutos entre o maior e a menor média não passou de 5 segundos. 

Quando se compara a espécie A. angustifolia (15,25 s) com as do gênero 

Pinus, mencionadas anteriormente, pode-se observar que se mantem uma 

diferença entre estas espécies que obtiveram um CD de 7,25 s, 11,31 s e 11,8 s 

para P. halepensis, P. pinaster e P. taeda, respectivamente (PETRICCIONE, 

2006; TRES et al., 2012).  

 

5.4 Altura da Chama (AC) 

 

O último quesito avaliado diretamente com as amostras que testaram 

positivo foi a Altura da Chama (AC). A média com todos os testes positivos estão 

dispostos na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Altura da Chama (AC) e comparação de médias pelo teste SNK 
 

Nome científico Nome popular Média (cm) 

Ocotea puberula  Canela-guaicá                   23,92 a 
Araucaria angustifolia  Araucária  13,50 c 
Allophylus edulis  Vacum  19,44 b 
Cupania vernalis  Cuvantã  18,31 b 
Luehea divaricata  Açoita-cavalo  13,50 c 

 
Fonte: O Autor (2016) 
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Neste item, foi possível observar uma maior diferença estatística entre 

as espécies. As espécies A. angustifolia e L. divaricata, de famílias diferentes, 

Araucariaceae e Malvaceae, obtiveram as mesmas médias, portanto ficando em 

um mesmo grupo de médias menores e estaticamente iguais. A espécie O. 

puberula ficou sozinha em grupo, sem apresentar nenhuma igualdade estatística 

com nenhuma outra espécie estudada. 

 Neste parâmetro não foram encontrados dados de mesmos gêneros, 

famílias ou família para uma comparação. Neste caso, pode-se observar que as 

espécies A. edulis e C. vernalis, que são da família Sapindaceae, ficaram em um 

grupo estatístico intermediário. 

 

5.5 Teor de Umidade (TU) 

 

Outro item analisado posteriormente aos testes em laboratório, foi o do 

Teor de Umidade (TU) das espécies. Os resultados encontrados estão dispostos 

na Figura 12. 

 

Figura 12. Teor de umidade base seca das espécies avaliadas após 72 horas em estufa com   
                  ventilação forçada 
 

 
 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Neste critério foi possível observar uma grande variabilidade no teor de 

umidade entre as espécies. A espécie L. divaricata por exemplo, apresentou 

80,76%, ao passo que a espécie A. edulis apresentou um teor de 253,73%. Essa 
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diferença nos TU podem estar relacionadas aos estados fisiológicos das 

espécies e o próprio comportamento quanto a permanência e renovação das 

folhas. A espécie L. divaricata é decídua e na época da coleta das folhas para 

análise estava começando a perder as suas folhas, o que pode explicar o baixo 

teor de umidade.  

Quando se compara a espécie A. angustifolia com as espécies do 

gênero Pinus spp. foi possível observar que estas tiveram um teor variando de 

120 a 192% (PETRICCIONE, 2006). Lembrando que as espécies A. edulis e C. 

vernalis são da mesma família e tiveram uma variação considerável entre os 

seus teores, 254 e 140%. 

 

5.6 Índice de Combustão (CI) 

 

Baseado nos valores médios da AC, foi possível chegar ao índice de 

combustão (CI). Na Figura 13 é possível observar como cada espécie está 

classificada, elas estão separadas de acordo com o mesmo grupo estatístico 

pela mesma cor, porém em tonalidades diferentes. 

 

Figura 13. Altura da Chama e o respectivo Índice de Combustão para cada espécie. 
 

 

 
Fonte: O Autor (2016) 
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Todas as espécies estudadas apresentam um CI muito alto segundo a 

metodologia aplicada por Valette (1990), pois a altura média das chamas durante 

as repetições ficou acima de 12 centímetros. Isto classifica as espécies no nível 

mais alto. Porém, como visto anteriormente, estaticamente há uma diferença 

entre as espécies que podem ser divididas em três grupos. Para esta avaliação, 

não foram encontrados dados de outros trabalhos para comparação. 

 

5.7 Valor de Inflamabilidade (IM) 

 
A partir dos valores de IF e do ID foi possível estabelecer o Índice de 

Inflamabilidade (IM). Na Tabela 6, é possível observar o perfil de cada uma das 

espécies estudadas.  

 

Tabela 6. Valor de inflamabilidade das espécies testadas e a respectiva classificação 

  
           IF 
ID (s) 

< 25 25 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 

        > 32,5 0 (II) 0 (I) 0 1 1 2 
27,5 – 32,5 0 0 (IV) 1 (III) 1 2 2 
22,5 – 27,5 0 (V) 0 1 2 3 3 
17,5 – 22,5 1 1 2 2 3 3 
12,5 – 17,5 1 1 2 3 3 4 
        < 12,5 1 2 3 3 4 5 

 
Legenda I = O. puberula; II = A. angustifolia; III = A. edulis; IV = C. vernalis; V = L. divaricata. 
Fonte: Adaptado de Valette (1990) 

 

Como é possível ver na tabela do IM, quatro espécies: O. puberula, A. 

angustifolia, C. vernalis e L. divaricata foram classificadas com o valor 0 e de 

acordo com Valette (1990), isso significa que elas são fracamente inflamáveis. 

Por outro lado, a espécie A. edulis alcançou o nível 1, indicando que esta espécie 

é pouco inflamável.  

Quando comparada a espécie A. angustifolia com as do gênero Pinus 

spp. observa-se uma variação nos valores. Enquanto a primeira apresentou um 

IM 0, a espécie P. halepensis IM 2, P. pinaster IM 1 e P. taeda IM 5 

(PETRICCIONE, 2006; TRES et al., 2012). Ambas as espécies L. divaricata, 

deste estudo e Hibiscus rosa-sinensis estudada por Ulchak et al. (2012), são da 

família Malvaceae e foram classificadas igualmente pelo mesmo IM 0.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que: 

- Frequência de Ignição: todas as espécies apresentaram como positivas, isto é, 

todas entraram em ignição em um período menor do que 1 minuto. Allophylus 

edulis apresentou a maior frequência, enquanto que Araucaria angustifolia 

apresentou a menor; 

- Índice de Combustão: todas as espécies foram classificadas no nível 5. 

Portanto, todas apresentam intensidade de combustão muito alta; 

- Valor de Inflamabilidade: quatro das espécies foram classificadas como 

“fracamente inflamável” enquanto a espécie Allophylys edulis foi classificada 

como “pouco inflamável”. 

 A partir dos resultados encontrados, foi possível constatar que as 

espécies estudadas têm pouca inflamabilidade de acordo com os testes 

realizados e os parâmetros de avaliação utilizados.  
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