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O Tauari preto (Couratari stellata A.C. Sm.) é uma espécies florestal muito explorada, pois
possui um valor comercial considerável. Pertence a família Lecytidaceae, e ocorre nas
Guianas e no Brasil, com grande ocorrência na região Amazônica. Para avaliar as condições
físicas da madeira do Tauari preto foram feitos corpos de prova de dimensões 2x2x3cm e
2x2x10cm cortados no sentido axial paralelo as fibras, os quais foram colocados em uma
campânula de vidro submersos em água, onde ficavam, alternadamente, 15 minutos sob
pressão e 15 minutos sem a pressão, para ser retirado o ar das amostras, e os mesmos serem
preenchidos com água. Após serem feitas as medições das amostras saturadas, os corpos de
prova foram colocados para secar em estufas a ± 102 °C. Foram feitas pesagens das amostras
até não haver mais variações nos valores. Os volumes foram obtidos através do método
esteriométrico utilizando-se um paquímetro de 5mm, no qual faziam uma medição axial, duas
medições nas faces tangencial e radial a 1cm da borda das amostras tirando uma média das
duas últimas. Após a obtenção dos dados foi determinado à densidade da madeira úmida,
seca, a contração e teor de umidade. Os resultados de contração foram 4,21% para a face
radial, 5,21% para a face tangencial e 9,41% para a volumétrica e de densidade foram
densidade aparente 0% de umidade igual a 0,54 g/cm³, densidade aparente básica igual a 0,52
g/cm³ e, densidade aparente U% igual a 0,60 g/cm³, e o fator anisotrópico foi de 1,24. O que
nos permite indicar a madeira do Tauari preto a ser usado na confecção de móveis finos, por
apresentar um baixo valor anisotrópico.

Palavras chave: Contração, fibras, densidade.
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