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A tectona grandis, também chamada comercialmente de teca ou teak é uma madeira nativa do sul e 

sudeste da Ásia, suas melhores espécies estão em Myamar(Birmania) e Indonesia, mas também são 

encontradas na India, Tailandia e Laos, utilizada desde século XVIII, pelos ingleses e holandeses na 

confecção de embarcações, devido a sua alta resistência as intempéries. É a madeira mais indicada 

para confecção de decks para embarcações, a grande procura pela Teca que não tem outra madeira 

que a substitua, a tornou umas das madeiras mais reflorestada do mundo, ocorrendo plantações em 

diversas partes do mundo como países da Africa, América Central, Ásia e América Latina, no Brasil 

começou a ser plantada em quantidade comercial nos anos 70 e teve seu pico de plantio no inicio 

dos anos 2000. 

A durabilidade da teca se deve à presença da “tectoquinona”, uma substância natural que protege a 

madeira contra os raios UV e contra cupins e outros insetos, e que também impede a proliferação 

dos diversos tipos de fungos que causam o apodrecimento de outras madeiras. A teca também con-

tém "caucho"(sílica), uma espécie de látex, que reduz sua permeabilidade, contribuindo para a esta-

bilidade dimensional, resistência a empenamentos e que lubrifica sua superfície, reduzindo a abra-

são. Essas características da madeira esta ligada ao tempo de plantio, quanto mais velho o plantio, 

maior a quantidade de Tectoquinona e Sílica estão presentes na madeira,  para madeira importada o 

mercado internacional valoriza a madeira com plantio acima de 80 anos, a madeira nacional ainda 

esta em estudo, mas hoje o indicado são madeiras com idade superior a 30 anos de plantio, pois 

com idade inferior os pisos de embarcações começam a escurecer muito rápido e começam a apo-

drecer quando exposto ao tempo. 

MADEIRA TECA ( TEAK) 
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Corte Catedral Corte Quarter 

A madeira da Quarter  tem um valor alto devido ao trabalho necessário para serrar cada prancha e dimi-

nuir consideravelmente o aproveitamento da madeira, na tora de madeira e feito o corte em forma de 

cruz criando 4 partes  e depois cada parte é serrada em um ângulo radial. 

Este método de serrar produz uma prancha onde os anéis de crescimento da árvore estão próximos ou 

totalmente perpendicular à superfície da prancha. Isso produz um padrão de grão reto e linear. Esse tipo 

de corte e o preferido pelos fabricantes de barcos e especialista em teca no mundo, além de um visual 

único que esse corte proporciona , existem outros benefícios na sua utilização. 

- Maior integridade estrutural; 

- Superfície mais lisa devido a grãos menos distintos; 

- Diminuição da expansão e contração na largura das ripas; 

- Resistência à torção, escavação e empenamento; 

- As chances de trincos da superfície são significativamente reduzidas; 

- Mais resistente à penetração de umidade. 

Piso de Teca fabricado corte Catedral Piso de Teca fabricado corte Quarter 

Outra particularidade do uso náutico esta ligado a forma de corte da madeira, sendo o indicado para 

uso náutico a madeira serrada com corte Quarter.  
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Um deck de teca confere ao seu iate um acabamento bonito e luxuoso, mas definitivamente também 

traz benefícios práticos. 

Um novo deck de teca é de cor marrom. Depois de um tempo, o convés de teca muda de cor por meio 

de um processo natural de marrom dourado até um cinza prateado natural. 

Vantagens do seu deck de teca: 

Anti derrapante: A teca é uma madeira naturalmente áspera, úmida ou seca. Um deck de teca aumenta 

a segurança a bordo, pois possui um bom efeito antiderrapante sob todas as condições climáticas.  

Efeito isolante: O deck de teca também tem um efeito isolante muito eficaz no interior. 

Manutenção do seu deck de teca 

Para manter o seu deck de teca em boas condições, são recomendadas as seguintes medidas de manu-

tenção. 

Semanal 

Lave o convés de teca uma vez por semana com água doce ou salgada, sem agentes de limpeza para 

evitar poluição. 

Limpe o máximo possível os derrames de bronzeadores, óleos de motor ou alimentos oleosos com um 

pano limpo ou uma toalha de papel. 

Algas e mofo podem começar a se estabelecer na estrutura de grãos (tornando o convés de teca ver-

de), o que torna a estrutura mais áspera. 

A estrutura mais áspera torna o convés mais suscetível ao desgaste. Você pode evitar isso limpando o 

deck de teca uma ou duas vezes por ano. 
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Uma ou duas vezes por ano 

Faça uma solução de sabão Neutro em um balde de água morna ou fria. 

Pegue uma escova macia e esfregue o convés, exercendo uma leve pressão com a escova, sobre o grão 

da madeira ou faça movimentos rotativos. 

Essa é uma maneira eficaz de remover os contaminantes do convés sem danificá-lo. 

Além da manutenção acima mencionada, recomendamos que você inspecione seu convés de teca a 

cada cinco anos. O objetivo desta inspeção é verificar se há danos no convés e inspecionar os rejuntes 

de calafetagem. As calafetagens podem ficar desgastadas com o tempo. É importante substituir ou re-

parar essas calafetagens desgastadas a tempo de evitar que a umidade penetre abaixo das tábuas do 

convés de teca. 

O que você definitivamente não deve fazer 

Nunca use um limpador de alta pressão para limpar seu deck de teca. 

Isso parece limpar o convés de teca rapidamente, mas o uso de um limpador de alta pressão tira o grão 

mais macio das tábuas. Isso torna a estrutura do grão muito mais dura, com o resultado de que a sujei-

ra se torna mais facilmente incorporada no convés de teca, fazendo com que ela se desgaste mais rapi-

damente e fique mais fina. 

Nunca use uma escova dura, pois o uso de uma escova dura também remove o grão macio da madeira. 

Nunca use produtos de limpeza domésticos que não sejam sabão neutro e, definitivamente, não use 

detergentes. 

Outros produtos de limpeza contêm desengordurantes potentes, que prejudicam a madeira e, possivel-

mente, as calafetagens. 

Os detergentes também são ruins para a pintura a bordo, pois têm um poderoso efeito desengorduran-

te 

Construção 

O corte correto e a espessura dos decks do convés de teca, o método de construção e a maneira como 

o convés de teca é fixado ao piso são fatores de importância essencial para garantir que você desfrute 

do seu convés de teca nos próximos anos. 


