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Tectona grandis é uma espécie em ascensão considerada de alto valor comercial. Possui 

densidade básica em média de 0,55g/cm³, porém, existem variações dependendo das condições 

edafoclimáticas. Portanto, a pesquisa objetivou-se determinar a densidade básica da madeira em 

teca e relacionar com umidade, contrações, colapso e o coeficiente de anisotropia. Foram 

utilizadas madeiras provenientes de resíduos madeireiros dimensionadas a 2 x 2 x 5 cm e 

demarcadas nas dimensões lineares. As amostras foram lixadas, verificadas a ausência de 

defeitos e se estavam perfeitamente orientadas conforme as direções ortotrópicas. As amostras 

foram imersas em água e submetidas a vácuo até completa saturação em estufa com temperatura 

constante (103 ± 2ºC). A determinação da densidade foi realizada de acordo com a NBR 11941 e 

o processamento dos dados feito através de análise estatística descritiva. A densidade média 

obtida foi 0,51g/cm³. Resultados que indicam que contrações parciais e totais foram maiores no 

eixo tangencial seguido do eixo radial em 97% das amostas. A madeira de teca apresentou 

baixos valores de colapso (2,53), contração parcial (3,64) e total (5,23). Os coeficientes de 

anisotropia (CA) parcial e total foram de 1,77 e 2,18 respectivamente, apesar do alto CA se 

enquadrando no conceito de estáveis dimensionalmente. De acordo com o coeficiente de 

Pearson, foi significativo (p < 0,01) entre densidade e a umidade relativa (r = -0,76), indicando 

relação inversa ele estes. Com excessão da umidade relativa, o coeficiente de determinação foi 

baixo para todos os parâmetros, sendo que, as amostras no PSF apresentaram os menores 

valores, não demostrando nenhuma relação com a variação da densidade. O Coeficiente de 

Person foi negativo (p < 0,01) entre a densidade e parâmetros: coeficente anisotropico MTU (r = 

0,33); contração radial MTU (r = 0,17), contração tangencial MTU (r = 0,04) e contração 

volumétrica PSF (r = 0,04). As amostras para os parâmetros no PSF apresentaram os menores 

valores de coeficiente de determinação, não demostrando nenhuma relação com a variação da 

densidade. Portanto, a densidade básica demostrou relação para todos os parâmetros, exceto com 

a umidade, e enquadra-se na classificação de madeira estável dimensionalmente, podendo ser 

empregada para vários fins comerciais onde se tem o uso de madeiras nobres.  
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