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Resumo Este trabalho cobre a pesquisa de um grande número de
espécies madeireiras tropicais da Amazônia visando definir
suas aptidões para os diferentes componentes de instrumentos
musicais de corda e de sopro. A investigação dessas espécies
incluiu a determinação de características gerais (cor, textura,
figura egrã), propriedades físicas (peso específico, contração),

r , propriedades mecânicas (flexão estática e compressão paralela
à grã), estabilidade dimensional sob diferentes condições
climáticas, propriedades acústicas e propriedades de
usinabilidadc. Os resultados dessa pesquisa permitiram a
classificação das espécies para os diferentes componentes dos
instrumentos, no entanto, a adequação de cada espécie terá de
ser confirmada através do seu uso efetivo na fabricação de
protótipos de cada tipo de instrumento e subsequentes testes de
qualidade desses instrumentos por músicos profissionais.

O projeto foi idealizado pela Fundação Nacional de Arte
(FUNARU), financiado pela Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) e executado pelo Centro de Pesquisa de

.	 .	 Produtos Florestais (CPPF) do Instituto Nacional de Pesquisas.0	 1	 lI	 .
da Amazônia (INPM e velo Laboratório de Produtos florestais
(LPF) cio Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF).
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Abstract This paper covers an investigation of a large number of
Amazon tropical Limber species, testing their suitability for
stringed and wind musical instruments components. The inves-
tigation determined the general characteristics (color, texture,
figure and grain), physical properties (specific gravity, shrink-
age), mechanical properties (static bending and compression
parallel to the grain), dimensional stability under different
climatic conditions, acoustical properties and machining prop-
erties. The results ofthe investigation allowed the classification
of the species for different instrument components, however,
the suitability of each timber has to be confirmed by its actual
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quality testing by professional musicians.
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1. Introdução O Brasil é essencialmente um país importador de madeiras
estrangeiras para a a fabricação de instrumentos musicais de
corda e de sopro. Por esta razão, surgiu a idéia de realizar um
projeto para definir espécies brasileiras capazes de substituir as
importadas. E praticamente desconhecido no Brasil e no
mundo, um trabalho sistemático de pesquisa científica para
determinar a adequação de novas espécies de madeira na
fabricação de instrumentos musicais, e o Brasil está realmente
abrindo fronteiras nessa área.

A fabricação de instrumentos musicais é muito mais uma
questão de tradição e arte do que um simples processo indus-
trial, e os fabricantes e artesões desses instrumentos são bastante
conservadores na escolha das madeiras, que durante séculos
vem sendo utilizadas para os diferentes componentes de um
instrumento.

Seria quase impossível que dentre as milhares de espécies
tropicais existentes não se encontrassem pelo menos algumas
poucas com potencial para substituir as tradicionalmente usadas
na fabricação de instrumentos musicais.



2- Espécies madeireiras 2.1. Madeiras para componentes de instrumentos de corda

tradicionalmente	 (violinos, violões, violoncelos e contrabaixos)
O projeto consistiu na seleção e análise de um número

relativamente grande de espécies, e foi na verdade um trabalho
de cooperação multilateral, tendo a Furdação Nacional de
Arte (FUNARTE) como órgão Coordenador, e o Centro de
Pesquisa de Produtos Florestais (CPPF) do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, o Laboratório de
Produtos Florestais do IBDF, Brasília, e a Divisão de Madeiras
do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), São Pauto, como
agências executoras. O Instituto de Pesquisa Tecnológica foi
responsável pelos testes de um número considerável de
diferentes espécies e os resultados dessas análises serão
publicados separadamente. Este projeto foi financiado pela
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

O objetivo maior da pesquisa foi selecionar espécies
brasileiras adequadas para substituir madeiras importadas na
fabricação de instrumentos musicais, seus componentes e
acessórios, através de:

1. análise comparativa das características e propriedades
dessas espécies;

2. fabricação de protótipos dos diferentes instrumentos de
corda e de sopro com as espécies selecionadas, tomando
como base os resultados da análise do item "1"

3. testes desses instrumentos, durante o período de 01 ano,
por músicos profissionais.

A análise de 21 espécies de madeiras da Amazônia (16
• . espécies para instrumentos de corda e 5 para instrumento de

sopro) realizada pelos laboratórios do INPA e do IBDF,
envolveu a pré-seleção das espécies, a amostragem na floresta,
a preparação do material de teste, a determinação das
características gerais da madeira e propriedades físico-
mecânicas básicas, o comportamento durante a secagem, a
estabilidade dimensional, a usinabilidade e as propriedades
acústicas.

A primeira fase do projeto abrangeu somente a pré-
seleção e os testes das madeiras brasileiras. A fabricação dos
protótipos e os testes desses instrumentos por músicos estão
previstos para a segunda e terceira fases do projeto. O presente
trabalho cobre somente a P fase, encenada em novembro/85,

- - - •após uma reunião entre executores, fabricantes e artesões de
instrumentos musicais, na qual foram selecionadas as espécies
mais promissoras para a fabricação dos componentes de
instrumentos, de acordo com os resultados obtidos nesta fase.

usadas na	 Os tampos dos instrumentos são tradicionalmente
fabricação de	 confeccionados em abeto europeu (Picea abies), porém abeto
instrumentos	 sitka (Picea sitchensis) também tem sido usado como substituto.
musicais. O fundo, o ço, as volutas e as faixas são normalmente

feitos de "Sycautore" (Acer pseudoplatanus) ou plátano
europeu (Acer platanoides). O plátano é espécie madeireira
bastante procurada porque além da boa figura que produz, é
fácil de éntalhar, fatori importante na confecção das volutas. A
razão mais importante para a preferência do abeto na confecção
do tampo e do plátano para o fundo é que após a montagem do
instrumento as notas musicais produzidas belas duas lâminas
(tampo e fundo) devem ter uma relação exata entre elas, ou
seja, o fundo deverá produzir notas (1) um tom acima das
produzidas pelo tampo 9).

A alma e as barras são geralmente feitas na mesma
madeira do tampo, ou seja, em abeto. Para blocos e
revestimentos usa-se o abeto e algumas vezes "Willow" (Salix
alba). As escalas são tradicionalmente feitas de ébano africano
ou ébano de Mauritius. A maioria dos ébanos que são espécies
do gênero "Diospyros", não existem no Brasil, e é essencial
para a confecção de escalas que a madeira escolhida seja dura
e pesada, visto que as cordas, sendo metálicas, têm tendência
a cortar a madeira durante o uso do instrumento. O estandarte
é feito de ébano, "boxwood" ou "rosewood". Os queixeiros são
também confeccionados de ébano ou "boxwood". As cravelhas
são feitas de "boxwood", "rosewood" ou ébano, e devem ser
bastante lisas para que girem facilmente, sem no entanto
permitirem muito folga. As pontes são feitas de "sycamore" ou
plátano europeu, na Europa, e de plátano rocha (Racher
nigrum) nos EEUU 9).

A única madeira considerada realmente adequada para a
confecção de arcos é o Pau-Brasil (Pernambuco) (Caesalpinia
echinata). Esta madeira é excepcional para tal finalidade, pois
possui peso específico necessário, elasticidade e resistência
mecânica alta (especialmente MOE e MOR na flexão estática).
E extremamente difícil encontrar uma substituta para esta
madeira que possua a mesma combinação de propriedades.

As madeiras de maior preferência para a confecção de
violões clássicos são o abeto das florestas da Suíça e da
Alemanha, e abeto "Sitka" da América do Norte, para o tampo;



Amapá doce

Cedro
Coração de negra
Coração de negro

Brosimum padnarioides
subsp. pannaufo/des Ducke

Cedrela odorata L.
Swarlz/a laxiflora Bong ex. Benlh
Swartzia panacoco (AubI.) Cowan

Envira preta	 Onychope!afum amazon/cum Frias

Faveira tolha tina	 Piptadenia suavoolens Mig.

Freijó verdadeiro	 Cordi.a goeidiana Huber

Gumbeira	 Swast/a leptopetala Benth

Curuá-Una (Pará)

Rondônia
Curuá-Una (Pará)
Reserva florestal da
Superintendência da Zona Franca
de Manaus
Reserva Florestal do Tapajós (Pará)
Reserva Florestal do Tapajós (Pará)
Cunsá-Una (Pará)
Cunjá-Una (Pará)

Da/beiyia spruceanum Benth

Platymiscium duckel Huber

Simawba ama, AubI.

Mauás (Amazonas)
curuá-Una (Pará)
Curuá-Una (Pará)
Reserva florestal da
Superintendência da Zona Franca
de Manaus

Jacarandá
Macacaúba
Marupá

Mogno	 Sw/eten/a macrophy//a	 Rondônia

Morotolá	 Schefllera ,no#vtotoni(Aubl.) Frodin	 Cunjá.tJna (Pará)
Reserva florestal da
Superintendência da Zona Franca
de Manaus

Tabela 1 - Lista das espécies testadas.
o pau-rosa do Brasil para o fundo e faixas; o mogno e o cedro
de Honduras para o braço e, o ébano para as escalas .	

NOME COMUM
	 NOME OOTANICO
	 ORIGEM 00 MATERIAL

2.2. Instrumentos de soro
(clarineta, oboés)

As espécies madeireiras que são consideradas adequadas
para a fabricação de instrumentos de sopro devem ter densidade
alta e textura relativamente fina. Textura grossa, grã aberta e
densidade de mediana à baixa têm um efeito prejudicial no

• tom. É essencial que a madeira permita um acabamento
- excelente, principalmente no torneamento, furação e na
perfuração. A facilidade de usinabilidade no entanto, não é
considerada fator importante, uma vez que as espécies que
apresentam melhores resultados muitas vezes são aquelas que,
de acordo com as normas, são consideradas muito difícies de
serem usinadas. A estabilidade dimensional porém é um fator
bastante importante, pois qualquer alteração nas dimensões
dos furos pode alterar a qualidade do som do instrumento, que
fica sujeito a consideráveis variações de teor de umidade, porque
são soprados pela boca 9). Uma das espécies mais usadas na
fabricação de clarinetas e oboés é "blackwood" Africana
(Dalbergia melanoxylon).

II

3. Pré-seleção. de	 Os critérios usados na pré-seleção das madeiras brasileiras
espécies madeireiras a serem utilizadas para os testes e na posterior confecção dos
brasileiras para os	 protótipos foram: a) características anatômicas em geral (cor,
diferentes	 grã, textura e figura); b) propriedades físicas (densidade da
instrumentos	 madeira e contração); c) propriedades mecânicas (módulos de

musicais e seus	 ruptura e elasticidade na flexão estática, compressões paralelas

componentes. e perpendicular a gra, cisalhamento e dureza).
A maioria das espécies selecionadas foi previamente

testada para outras finalidades cem geral apenas uma pequena
quantidade do material de teste por espécie foi usado, o que
pode ser considerado insuficiente para se chegar a conclusões
confiáveis no que diz respeito aos seus possíveis usos na
fabricação de instrumentos musicais. Portanto, era esperado
de antemão que nem todas as espécies pré-selecionadas fossem
adequadas e diversas delas deveriam ser eliminadas quando
dados conclusivos ficassem disponíveis. Na Tabela 1 estão
listadas todas as espécies pré-selecionadas.

Muiracatiara	 Astron/um lecoin lei Ducke

Muirapixun&	 Cassia scieroxylon Ducke

Munguba grande	 Pachira spp.

Pará-Pará
	 Jacaranda copa/a 0.Dow

Preciosa	 Arriba cane/i//a (H,B.K,) Mez

Tachi preto folha grande Tachigalia c.f. nisby/F1arms

Tauari	 Courata,i ob/ong,Tdlla Ducke

Ucuúba da terra firme	 t'7,v/a ci. ,nicheli/ Heckel

curuá-Una (Pará)
Cunjá-Una (Pará)
cumá-Una (Pará)
Curuá-Una (Pará)
Reserva florestal da
Superintendência da Zona Franca
de Manaus
Curuá-Una (Pará)
Reserva florestal da
Superintendência da Zona Franca
de Manaus
Curuá-1Una (Pará)
Curuá-Una (Pará)

Curuá-Una (Pará)

Unjcú da mata	 Lixa a,to,a Huber	 Reserva Florestal do Tapajós (Pará)

* Espécies de madeiras selecionads para instrumentos de sopro

6
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4. Amostragem e	 A coleta de madeira de árvores da região Amazônica é
processamento do	 uma tarefa difícil e muitas vezes perigosa, além de ser um

material de teste empreendimento que consome tempo e capital, por causa da
inacessibilidade dos locais, falta de infra-estrutura e dificuldades
de transporte.

As áreas de amostragem foram escolhidas com base nos
resultados de inventários florestais existentes, a saber, a Reserva
Florestal da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(ZF-II), a floresta de Curuá-Una, ao Norte de Santarém, e a
Reserva Florestal de Tapajós, ao Sul de Santarém.

Para cada um destes locais foi enviada uma equipe de
campo, devidamente treinada nos procedimentos de
amostragem, ou seja, derrubada das árvores. Corte de toras,
tratamento preservativo e coleta de material botânico (excicatas)
para posterior identificação.

De cada espécie coletaram-se amostras pelo menos 3 árvores
diferentes. As extremidades das toras foram vedadas com urna
mão de tinta à base de asfalto, com a finalidade de evitar secagem
excessiva das extremidades e o desenvolvimento de rachaduras
nas toras durante o arraste, aramazenagem e transporte.

Para arrastar as toras da floresta foram usadas tratores
("Skidders") e para transportá-las até as serrarias foram
utilizadas balsas ou caminhão. As serrarias responsáveis pelo
desdobramento das toras foram as do Centro de Pesquisa de
Produtos Florestais - CPPF/INPA, em Manaus, e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM, em Santarém. As toras foram serradas de acordo
com instruções dos fabricantes de instrumentos musicais, ou
seja, grande parte das toras foram cortadas no sentido radial
(perfeitamente quarteadas). Todo o material, com exceção das
espécies de densidade alta, recebeu tratamento de imersão ou
uma solução mista de fungicida e inseticida após a serragem,
para evitar o ataque de fungos e insetos durante a pré-secagem
ao ar livre nos pátios das serrarias.

5. Metodologia e	 S.I. Determinação das características gerais
resultados As características gerais da madeira englobam cor, textura,

figura e grã. A fabricação de instrumentos musicais, como já
foi mencionado, é altamente conservadora e para cada diferente
componente de um instrumento se exige que haja combinações
específicas destas características.

Cor: a determinação da coloração visual é um
empreendimento subjetivo. A impressão ao olho humano do

amarelo ou laranja, vermelho ou castanho-avermelhado difere
de pessoa a pessoa. A determinação exata da cor só é possível
com a ajuda de análises colorimétricas. A escolha da cor terá
que levar em conta algumas exigências já consagradas pela
tradição, por exemplo, como no caso das clarinetas e dos oboés,
que são de cor preta. A madeira também tem a tendência a
mudar de cor quando exposta à luz ou ao ar, através da oxidação
de certas substâncias presentes na sua estrutura. Um exemplo
é o Coração de negro, que muda do marrom-amarelado fraco,
logo que é cortado, para o preto-marrom após ser exposto à luz
e ao ar (Tabela 3). As diferenças de cor entre o alburno e o
cerne são também bastante importantes, tendo em vista que
não se deve usar o alburno na fabricação de instrumentos de
música e que a diferença de cor entre eles facilita a separação.
No entanto, muitas das espécies madeireiras Amazônicas de
cor clara não apresentam essas difi renças entre ceme e alburno,
dificultando portanto a diferenciação entre ambos. Além do
mais, a espessura da camada do alburno é um fator limitante na
seleção das espécies, uma vez que a largura mínima das tábuas
para a fabricação de um violão é de 20 em, por exemplo. Como
a madeira tem que ser perfeitamente quarteáda,é necessário
que o diâmetro mínino do cerne seja de pelo menos 50 cm, o
que significa que árvores com 5 cm de espessura na camada de
alburno devem ter um diâmetro de pelo menos 60 cm para
permitir a largura necessária.

O método colorimétrico usado na determinação da cor da
madeira exige amostras de dimensões 15 x 15 cm. Para cada
amostra são medidos valores reflectantes das três cores básicas
- vermelho, verde e azul - através de um fotômetro com filtro
de leitura de reflectância. Estes valores representam os
chamados valores "tri-estimulus" X, Y e Z pata 02 - obervador
- padrão do sistema colorimétrico CIE (Comissão Internacional
de Iluminação). A iluminação das amostras é feita através de
uma lâmpada XENON com filtro de conversão que simula
aproximadamente a luz - padrão D65 recomendada pela CIE.
A iluminação é difusa e a amostra é colocada diretamente
oposta ao fotômetro. Os valores "tri-estimulus".X, Y e Z são
convertidos nas coordenadas tricromáticas X e Y que são
suficientes para caracterizar uma cor. Para tomar esses valores
compreensíveis dão-se nomes a eles ou, utilizando a tábua de
cores DIN da Norma Alemã DIN 6164, pode-se transformá-los
em códigos. O código 4:2:3, por exemplo, relaciona índices.de
matiz, saturação e luminosidade de acordo com a Norma DIN.
O índice de matiz vai de 1 a 24,99, começando do amarelo (1),
passando pelo vermelho (7), violeta (3), azul (17) e verde (21)

8	 9



Amapá doce

Cedro

Coração de negro

r1vira preta

Faveira tolha fina

Freijô verdadeiro

Combeira (sapwocd)

Gonibeira (heartwood)

Jacarandá

Macacaúba

Marupá

Mogno

Morototó

Muimcaara (stripes)

Muirapixuna

Munguba

Pará-Pará

Preciosa

Tachi preto tolha grande

Tauari

Ucuúba da terra firme

Urucú da mata

Marrom-amarelo pálido 	 CIE Y.x,y 45.2. 0.388, 0.373
Marrom-amarelado pálido	 CIE V,x,y 35.7, 0.399. 0.371

Preto (acromático) 	 dE Y.x.y 82. 0.333. 0.331
Amarolo-amarronzado acinzentado claro CIE Y,x,y 48.4, 0.367. 0.374
Marrom-amarelo pádo	 CIE.Y,x,y 35.3, 0.395, 0.331
Man-orn-amnarelo fraco	 CIE Y,x,y 29.1. 0.386. 0.373

Marrom-amarelo pálido	 CIE Y,x.y 41.2, 0.401, 0.391

Marrom-amarelo fraco 	 CIE Y,x.y 24.0, 0.400, 0.371

Marrom-acinzentado escuro 	 CIE Y,x,y 11,3.0.393. 0.360
Marrom fraco	 CIE Y.x.y 19,0. 0.425. 0.369

Amarelo amarronzado acinzentado 	 CIE Y,x,y 64,8. 0.364. 0.375
muito claro

Marrom-amarelado pálido 	 CIE Y,x.y 35.6, 0,400, 0374

Marrom-amarelado acinzentado claro 	 CIE Y,x,y 45.7, 0.360, 0.357

Marrom-amarelo pálido 	 CIE Y,x,y 46,6, 0.387, 0.372

Marrom-amarelado acinzentado escuro	 CIE Y,x,y 10.8. 0.375, 0.361

Marrom-amarelado acinzentado claro 	 CIE Y.x.y 47,6, 0.374, 0.374

Marrom-amarelado acinzentado muito 	 CIE Y.x.y 60.0, 0357, 0.363
claro

Marrom-amarelado acinzentado escura 	 Y,x.y 11.0.0,370,0.366
Marrom-amarelo pálido 	 CIE Y,x,y 36,3, 0.396, 0.393
Marrom-amarelo muito pálido 	 CIE Y.x,y 51.3. 0.379. 0.331
Marrom-amarelo fraco 	 CIE Y,x.y 31 2.0.401,0.379
Marrom-amarelo acinzentado 	 CIE Y,x,y 47.7, 0,357, 0.356

3:3:2

4:3:2

7:0: 6

2:2:2

3:3:2

3:3:3

3:3:2

4:3:3

5:2:5

5:3:3

2:2:1

4:3:2

3:2:2

3 :3 :2

3:2:5

3:2:2

3:2 :1

3:2:5

3:3:2

3:3:1

3:3:3

3:2:2

e de volta ao amarelo. O valor mínimo do grau de saturação é
o zero e o máximo varia de 7 a 16, dependendo do índice de
matiz. A luminosidade de O a 10, do branco ideal ao preto ideal.
Pode-se ainda, segundo a Norma ASTM D-1535-68,
transformaras coordenadas de cromaticidade X e Y nos índices
correspondentes do Sistema Munsell.

Tabela 2 - Determinação das cores das madeiras pré-selecionadas

NOME COMUM	 COR	 CÓDIGO

Fonte luminosa : Xenon	 Iluminação :d/O

Coordenadas da cromaticidade, x,y, e a retletãncia luminosa, y- de acordo com as normas CIE no
segundo nível padrão do sistema colorirnetro - pode ser convertido para anotação de cor MUNEEL.L
seguindo a Norma ASTM O 1535,

As cores da madeira caem numafaixa relativamente pequena
entre o amarelo e o vermelho, com algumas exceções como a
"violeta" (Peltogyne catingae Ducke) que é marrom escuro logo
depois de cortada, mudando em seguida para o roxo e violeta.
Determinando-se a cor da madeira através da eol orimetria obtém-
se resultados objetivos sobre a alteração de cor durante o processo
de acabamento. As cores das espécies que estão sendo analisadas
neste trabalho estão apresentadas na Tabela 2.

FIGURA: comercialmente o termo figura se limita a padrões
altamente decorativos, principalmente resultantes da
aparência de camadas incrementais durante o crescimento
da árvore, irregularidades na orientação das células e
distribuição de cor não uniforme A madeira para
instrumentos musicais de cordas deve ser perfeitamente
quartcada, o que significa dizer que a figura aparece sobre
a superfície radial. A madeira quarteada geralmente
apresenta uma quantidade considerável do tecido dos
raios, que é em grande parte responsável pelo valor
decorativo da madeira. A classificação de figura das
espécies pré-selecionadas baseou-se em três características:
tecido dos raios; distribuição de cor e irregularidades na
orientação das células (Tabela 4).

TEXTURA: As diferenças no aparecimento dos anéis de
crescimento, que resultam das variações em tamanho e
uniformidade das dimensões das células, constituem a
textura da madeira. Ao contrário de muitas madeiras
européias a norte-americana, como por exemplo o
Carvalho, a maioria das madeiras Amazônicas apresenta
textura uniforme. A classificação de textura usada para as
espécies pré-selecionadas baseou-se no tamanho dos poros
e na visibilidade do parênquima, e foi considerada grossa:
com poros de diâmetros acima de 300 micron e parênquima
abundante visível a olho nú; média: com poros de diâmetro
entre 100 a 300 micron e parênquima visível sem o auxilio
de lentes e fina: com poros de diâmetro menor do que 100
micron e parênquima visível apenas com o auxílio de
lentes (Tabela 4).

GRÃ: A grã se relaciona às direções gerais das fibras e outros
elementos da madeira, podendo ser definidacomo: direita,
espiralada, reversa, ondulada e torcida. Preferencialmente
as madeiras utilizadas na confecção de instrumentos
musicais devem apresentar grã-direita, no entanto muitas
espécies tropicais apresentam grã-cruzada ou entrecruzada.

iii]
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NOME COMUM

Anapé doce

Cedro

conçio de Negro
Erivka preta

Faveira folha fina

FreijÓ verdadeiro

Jacarandá

Macaca uba -

Marupá

Mor
Moro(olÕ

Muiracatia,a

Muirapixuna

Munguba

Pari-Parti (caroba)

FIGURA

Distinta, listras conspicuas

Ausente

Listras Iracas (anéis de crescimento)

Lialras fracas (anéis de crescimento)

Listras Fracas (anéis de crescimento)

Distinta, listras conspicuas

Ausente

Distinta, lisiras conspicuas

Distinta, listras conspicuas

Ausente

Distinta, listras consplcuas

Listras Fracas (anéis de crescimento)

Listras iri'ogularos, muito conspicuas

Listras Fracas (anéis do crescimento)

Ausente

Ausente

TEXTURA 1	 1 LUSTRE

média

coara e

fina
média

média

média

fina

média

fina

média

média

média

fina

fina

média

média

Fina

mSa

média

média e rrr,a

média

entracnizada	 fraco

direita	 n,édIo

direita Lo ineg.iar	 fraco
direita	 fraco

cnzada irregular	 médio

direita	 forte

direita	 médio

direita to waw	 Forje

direita (o wa',	 Forte
direita	 médio

entrecnjzada

direita	 médio
direita	 M"0

direita	 médio
direita	 Fraco
direita	 fraco

direita à irregular	 médio

fade
direita	 médio
direita	 ftaco

direita	 médio

r

t

t.

+

'1"
.4..

t

+

Tabela 3 - Mudança de cor de "Coração 4e Negro" em contato com a luz e ar.

COR
	

CÔDIGO	 TEMPO

Marrom amarelado fraco 	 CIE V.x,y 21.1. 0.424, 0.380 4:3:3
	

11:00

Amarelo-verde 	 CIE Y.x.y 17.7, 0.306, 0.448 	 23 5 : 4	 11:30

Amarelo-verde 	 CIE V,x,y 16.1, 0.315, 0.437 	 23 : 4 : 4	 11:40

Verde amarelado forte 	 CIE Y,x,y 14.6, 0.247, 0.467 	 22 : 7 : 4
	

11:50

Verde amarelado forte 	 CIE 'Y,x,y 13.9, 0.254, 0.461
	

22 : 6 : 4	 11:55

Verde amarelado forte 	 CIE V.x.y 13.4, 0.244, 0.460 	 22 : 7 : 4	 12:00

Marrom acinzentado escuro	 CIE Y,x,y 10.3, 0.400.0.341
	

8:2:5
	

15:00

Marrom acinzentado 	 CIE Y,x.y 9.7, 0.415, 0.323
	

8:3:5
	

16:00
avermelhado escuro

Marrbm acinzentado escuro	 CIE V,x.y 6.9, 0.381, 0.340
	

6:2:5	 18:00

Amarelo amarTonzado escuro 	 CIE Y,x,y 7.3, 0.327, 0.344	 2:1:6	 10:00 nextday

Marrom amarelo escuro	 CIE Y.x.y 7.9. 0.346. 0.348	 3;I:6	 11:00

Marrom escuro	 CIE Y.x,y 8.0, 0.355, 0.345	 5:1:6	 12:00

5.2. Determinação das propriedades físicas

Densidade básica é uma propriedade de grande
importância por causa da sua relação direta com outras
propriedades, como por exemplo resistência mecânica.

Na fabricação de instrumentos musicais a densidade básica
das espécies tradicionais deve ser diferente para os vários
componentes, ou seja, o peso específico de uma madeira para
o tampo do violino deve ser menor que o daquela usada para
o fundo. A madeira usada na fabricação de instrumentos de
sopro deve ser pesada e com peso específico de
aproximadamente 0.90 (g/cm3).

A densidade básica foi uma das principais propriedades
levadas em consideração na pré-seleção das espécies. As
Tabelas 5 e 7 mostram a comparação entre os valores dessa
propriedade nas madeiras tradicionais e nas nacionais. Os
cálculos de densidade básica foram feitos com base nos pesos
secos das madeiras e nos volumes destas quando verdes.

Contração (volumétrica, tangencial e radial) e também a
relação contração tangencial/contração radial foram
determinadas para todas as espécies (tabela 5). Até certo
ponto, o valor da contração radial é um indicado; do

comportamento da madeira durante a secagem e, quanto menor
for este valor (< 2) melhor será a chance de secagem sem
ocorrência de defeitos. Os valores absolutos para contração
tangencial e radial também são até certo ponto indicadores da
estabilidade dimensional da madeira, isto é, quanto menores
estes valores, menores serão as mudanças dimensionais com a
absorção ou desorção de umidade.

Teor de umidade inicial, é uma propriedade de suma
importância tendo em visto que operíodo de secagem é influenciado
por este fator. No entanto, um alto teor de umidade inicial está
diretamente relacionado com a densidade da madeira, ou seja, o
teor de umidade inicial diminui com o aumento do peso específico.
Por conseguinte aquelas madeiras tropicais que apresentam baixa
densidade e portanto alto teor de umidade inicial são geralmente
fáceis de secar sem apresentar defeitos graves.

Tabela 4 - Característica gerais das espécies pré-selecionadas.

Preciosa	 Ausente

Tad,i preto	 Distinta, listras onduladas conspicuas

Tauari	 1 Distinta, listras conspicuas

Uc,úba da twa f.e 	 Ausente
Umü da mala	 1 Listras fracas (anéis de crescinlefilo)

e-
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Tabela 6 - Propriedades mecânicas das madeiras pré-selecionadas

Marupá	 0.38	 664	 82	 352	 47	 32	 71	 439 267
$,'en,M ame/e	 (0.40)
Mogno	 0.52	 562	 66	 323	 72	 49	 89	 517 435
Stenl& mecmphyEs	 (0.48)
Morutolo	 0.39	 725	 113	 405	 46	 62	 105	 489 357
SCF,eMee. ,no.vIo(onf	 (0.51)
Muiracaliara	 0,72"	 1026	 115	 531	 113	 69	 100	 672 684 locbnkal
Al~ /cco/nte/	 (0.75)	 Soei.. n'.B

Part-Pará	 0.31	 562	 89	 313	 31	 29	 61	 336 194
Jece,ands copa/e	 (0.33)

~.`a
	 0.92	 1875	 181	 997	 206	 28	 188	 1500 152

.On,be cane/ije	 (1.02)
Tacisi preto	 0.53	 1070	 112	 578	 93	 40	 122	 762 562
recnj,aaa myni,ecophylla	 (063)
Tsuari	 0.49	 905	 108	 477	 52	 37	 87	 542 380

oidoA/ang/bSe	 (0.49)
Ucuúba da lorva leme 	 0.50	 972	 121	 522	 60	 49	 101	 671 472
Vuvi, ,y*heiQ	 (0.50)
Urucú da inala 	 0.32	 555	 77	 365	 40	 24	 64	 396 198
Gira amorne	 (0.30)	 1

- WOOD NANDBOOI4. FPL. FOR SERV10E U.S. OEPT DF AGRICULTURE N0 72 1914
ESPÉCIES FLORESTAIS DA AMAZÕNIA. SÉRIE TECNICA N°6. PNUO/FAO/I8DFIBFtA-46, 1976

OUTROS DADOS: MADEIRAS DA AMAZONIA. VOLUME 1. FLORESTA NACIONAL DO TAPAJOS. IBDF/CNP, 1981

r

t

r
4

e

e

e

e

e

e

e,

e.

e.

e.

t

4

+
+

,pê..	 Raxão e,tblica	 Compressão	 Tene8o	 Cisalha	 Durora
ospecirico	 1	 ente	 (Janta)

(põso	 MOR	 MOE	 1/j.	 1	 1 inâúno pare-volume verde)	 1glcm'

	

kg/m' lOokg/ç.n' ,nâxlma esforço 	 nax. 1 
CIS - -

resistancla	 um.	 r.slstãncia 1
P.P.

kgfcni'	 Isg/an'	 kg.'am2 1 kg/cm	 1w	 kg
0.57	 1043	 115	 581	 82	 3D	 102	 734 567

(0.54)

0.36
(0.37)

(0.43)-

0,64
(0.54)
0,72
0.77)
0.48

(0.49)
0.75••

Miapá doce
Bms/mun' petta.te:

Cedro
Cedaile odoa

Envfra preta
Onychopelwn 8Ffla2onfoJm

Fav&r, tolha roa
P#sden sua voo/ana
FieiS vordadoko
COIU& pOekCSn.

Macacaúba
Pie O'ntdwn u/a/

553 1	 70	 1	 312

714	 81	 448

-	 .	 -	 -	 227 h.ndbook

58	 38	 76	 450 324 T.d,nkal
Series n' 6

71064
697	 lIS

517	 62

543	 III

29	 104	 822 695
51	 126	 733 785

SI	 85	 608 452

60	 98	 914 DII Cesta
condilion,

TerJv.icsI
Soei., n• 6

1265	 140
1285	 134

932	 104

1039	 106

II

NOME COMUM

Amapá doce

Cedro

Coração do Negro

Envira preta

Faveira folha fina

Freô verdadeiro

Gumbei,a

Jacarandá

Macacaúba

Marupã

Mogno

Morototá

Muiracatiara

Muirapixuna

Munguba

Pará-Pará

Preciosa

Tachi preto

Tauari

Ucuõba da terra &me

Urucú da mata

5.3. Propriedades mecânicas

As propriedades mecânicas foram determinadas em ocasiões
anteriores para todas as espécies pré-selecionadas de baixa e
média densidades. As espécies selecionadas para instrumentos de
sopro são tão densas e pesadas que não é necessário se determinar
suas resistências mecânicas. As Tabelas 6 e 7 mostram uma
comparação entre as resistências das madeiras tradicionais e das
espécies nativas pré-selecionadas para este estudo.

ESPECIFICO	 CONTRAÇÕES
OÁSICO (PESO
SECO, VOLUME VOLUMÉTRICA TANGENCIAL RADIAL RAZÃO
VERDE) G/CM 3 	 %	 (C11C

0.54	 13.3	 7.9	 4.9	 1.61
0.37	 12.2	 6.7	 4.3	 1.58
1.00	 17.0	 10.0	 6.5	 1.55
0.54	 15.4	 8.6	 6.0	 1.44

0.77	 12.7	 7.8	 4.5	 1.75
0.49	 14.5	 8.1	 5.7	 1.43

0.83	 17.1	 10.5	 5.8	 1.80
0.92	 12.7	 8.1	 4.2	 1.94

0.74	 6.6	 4.6	 2.6	 1.8
0.40	 10.7	 6.6	 3.4	 1.94

0.48	 9.9	 5.7	 3.3	 1.73
0.51	 23.0	 13.2	 8.1	 1.62
0.72	 12.9	 7.4	 4.6	 1.61
1.03	 11.0	 7.7	 4.9.	 1.61

0.50	 13.3	 10.0	 4.5	 2.23
0.33	 16.1	 9.0	 6.0	 1.50
1.02	 15.2	 8.7	 5.7	 1.53
0.63	 43.8	 8.4	 4.7	 1.77
0.49	 11.3	 6.4	 4.2	 1.51
0.50	 13.7	 8.3	 4.6	 1.79
0.30	 9.7	 6.1	 3.1	 1.97

Tabela 5 - Propriedades fisicas das madeiras pré-selecionadas.
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900	 -

-	 26

-	 27

820
820
1440	 -

1000	 -
1550

-	 46

67	 -
84	 .	 208
81	 232

75	 267	 217

90
90	 -
107

90	 -
124

184	 -	 659

125	 -	 520

-	 1282

123

149

Tabela 7 - - Propriedades fisicas e mecânicas das madeiras tradicionais

1
o'

pho
elTi uso para msbomenbs	 especlro

nisica)

vok,m4
comum e científico	 gJoi'	 ¶4

1. Pices eh/os	 i0.43	 12,2
European spnjcc

2. Picos siIcf,ensjs 4)	 0.40	 11.5
Siçs spruca

3. PkeaghsgfcsEa,lem	 0,40	 13.7
Conadian spn,ce

4. A-,	 1)	 '0.59	 11.5
Sycamore	 n',,.0.63	 I?.8

5. 4corp1a134okj6 1) European	 dc0.62	 12.1
maple	 n50.66	 116

6. Acer sacchanim4)	 0.58	 14.7Sugar maple	 (12%m.c.)
7. Acer ~m 4)	 0.57

Rock npie
8. Buxus 3emp.ny.4sre 	 090

Europear. boarooij
9. Cesye bmenk,354) 	 0.64	 17.8Modçomut hickory
10. CsIy69bm4) SheIfl,a,lç 	 0.62	 192

ho
II. Dseir/o menoÀyb,	 0.95	 10.8

Afriean btackwood

12. atrnvieIvA,saGnnadiIa	 0.90	 10.4
13. Dbspyros spp. Aftican ebony	 0.90	 -
14. CaessP*wa ech/naw Pau 	 1.25	 14.4Brasil
IS. Da~ ngr, Jacamndã	 027	 14.1

	

Confraçõe,	 Proç
fluio estUcaC0(npfesSâØ

ngenciaI radial . razio 	 MOR	 MOE	 tu	 ci.
¶4	 % Tang/Rad "MI x 

1000 máxima eslorçc
I(gicm 2 resisléncia Um. pr

Kq/Cm'	 Kglcn
7.8	 3.6	 2.tT	 660	 tio	 430	 -
8.0	 4,0	 2.00	 710	 92	 421

	

7.5	 4.3	 1.7	 721	 110	 396	 41

	

8.2	 41	 1.7	 688	 94	 364	 40

	

0.0	 3.0	 2.7	 1120	 94	 580

	

8.5	 4.4	 1.9	 950	 94	 490	 -
1090	 114	 570

	

8.4	 3.2	 2.6	 1370	 113	 620

	

9.0	 4.9	 1.8	 1140	 121	 590	 -

	

9.9	 4.8	 2.1	 1117	 129	 553	 52

	

8.0	 4.0	 2.0	 920	 112	 461	 70

	

-	 1335	 .	 -

	

11.8	 7.7	 1.4	 1357	 156	 632	 122

	

12.6	 7.6	 1.6	 1279	 133	 565	 127

	

7.1	 2.9	 2.4	 1414	 210	 703	 -

	

6.8	 2.9	 2.3	 -	 162

	

6.0	 3.5	 1.7	 1414	 200	 632

	

7.9	 4.4	 Ii	 320

	

10.2	 4.9	 2.1	 1383	 119	 644	 -

mecânica,

clsauia-	 dureza Oanka)
Imeio

'II	 Ti.	 máj.kaia	 exWmo lado
resi.tânda



5.4. Aplicação de diferentes métodos na secagem do
material de teste

A secagem do material destinado à fabricação de
instrumentos musicais deverá ocorrer livre das tensões internas,
que geralmente são geradas durante a usinagem e podem
causar deformações tais como curvamento e arqueamento.
Por esta razão, o método aplicado na secagem é crucial na
prevenção destas tensões. Isto significa que a madeira deve
secar sob condições que evitem endurecimento e colapso,
defeitos que ocorrem normalmente durante os primeiros
estágios do processo de secagem.

5.4.1. Secagem de madeira serrada para instrumentos
de corda

Na secagem de madeira q arteada das espécies pré-
selecionadas para instrumentos de corda, com espessura de
aproximadamente 3 cm e com variação na largura de 17 a 28
cm, foi aplicada uma combinação de três técnicas diferentes,
ou seja, secagem ao ar livre, secagem artificial pelo processo
convencional e secagem à baixa temperatura (desumidificação).

Após a secagem e o tratamento preservativo nas serrarias
do CPPF e SUDAM, a madeira foi empilhada em um galpão
coberto para secagem ao ar livre até atingir um teor de umidade
de 30 a 40%. Durante o inverno a média de temperatura e
umidade relativa do ar chega a 271C e 90%, respectivamente,
na região Amazônica, o que corresponde a um teor de umidade
de eqüilíbrio na madeira de aproximadamente 20%. Essas
condições resulatarani numa secagem lenta ao ar livre e não
foram observados defeitos nas espécies analisadas durante esta
fase. Depois da pré-secagem ao ar livre a madeira foi secada
em secador convencional, sob condições moderadas, com
temperatura não superior a 551C e umidade relativa
decrescendo gradualmente de 85% para 70% durante o
processo, chegando a um teor de umidade final de 12 a 14%.
No decorrer da fase final a madeira foi empilhada em câmara
de aclimatização (desumidificação) sob condições
correspondentes a um eqUilíbrio de teor de umidade de 10%.

Os resultados dessa combinação de processos de secagem
foram excelentes para todas as espécies pré-selecionadas para
instrumentos de corda, e os defeitos se limitaram a leves
rachaduras nas extremidades em algumas poucas espécies.
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5.4.2. Secagem de madeiras para instrumentos
musicais de sopro

As espécies madeireiras usadas ria fabricação de
instrumentos de sopro como clarinetas, oboés e outros variam
de pesadas a muito pesadas, com uma densidade básica de 0.90
(glcm3) ou mais. Essas espécies são difíceis de secar exigindo
cuidados especiais durante o processo. A secagem ao ar destas
madeiras, que apresentam teores de umidade inicial baixas por
causa da sua densidade, pode levar até mais de um ano, para se
realizar sob as condições climáticas prevalentes na região
Amazônica, pois sequer o teor de umidade final de 15%, exigido
pelos fabricantes pode ser alcançado sem algum tipo de secagem
artificil. As opções para acelerar o processo de secagem são
muito limitadas também por causa das dimensões da matéria-
prima. O único método adequado nesse caso é secar à baixa
temperatura através de desumidificação. Portanto, a secagem
das espécies pré-selecionadas Coração de Negro, Gombeira,
Preciosa, Muirapixuna e Jacarandá foi realizada em câmaras
de desumidificação.

A temperatura e umidade relativa iniciais foram de
respectivamente 33°C e 88%. Estas condições foram
gradativamente alteradas até uma temperatura final de 35°C e
uma umidade relativa de 80% durante o processo de secagem,
correspondendo a um teor de umidade final de 15% na madeira.
Os maiores defeitos observados na madeira destas espécies
foram rachaduras superficiais e rupturas nas extremidades.
Coração de Negro e Gombeira, espécies pertencentes ao gênero
Swartzia, e Preciosa mostraram defeitos negligenciáveis após
cuidadosa secagem, entretanto, Muirapixuna mostrou uma fone
tendência a rachaduras e rupturas.

S.S. Estabilidade dimensional das madeiras

Todos os instrumentos musicais tem em comum o fato de
que na escolha das espécies deve-se levar em consideração não
somente sua adequação para a performance do instrumento
mas também o fato de que o instrumento é geralmente fabricado
sob condições climáticas diferentes do local onde será utilizado.
De acordo com Pearson 9) o pequeno movimento dimensional
é unia característica comum a muitas das madeiras que são
particularmente adequadas para cada diferente parte dos
instrumentos. Arqueamento ou contrações são detalhes que os
fabricantes de instrumentos mais temem, desde que eles estão
associados a incapacidade funcionais do instrumento, tais ccmo

falhas durante ouso ou encaixes frouxos. Por outro lado,o tom
que deveria ser um ponto de máxima importância não o é, mas
é considerado um problema à parte pelos fabricantes.

Os fatores que determinam a estabilidade dimensional são a,
contração e o inchamento (dentro de um intervalo de teor de
umidade de 0% até o ponto de saturação das fibras) e a taxa de
absorção ou desorção de umidade (higroscopicidade). A última,
dentre os outros fatores, depende de extrativos e quanto maior for
o teor de extrativos na madeira menor será sua permeabilidade.
Além disso, a espessura da tábua tem um efeito "inercial" sobre
o tempo necessário para alcançar uma certa faixa do eqüilíbrio de
absorção. Se o inchamento externo é restringido, desenvolvem-se
tensões de inchamento, que se opõem à absorção adicional. Em
outras palavras, absorção e conseqüente inchamento podem ser
impedidos pelas tensões internas da madeira.

Para as necessidades práticas, a importância do teor de
umidade se dá no intervalo de 8% a 16%. As condições climáticas
em zonas temperadas como no sul do Brasil, na Europa e na
América do Norte causam alterações no teor de umidade dentro
deste intervalo. No verão, o teor de umidade de eqüilíbrio (TL.JE)
pode ficar em 15 e 16%, enquanto no inverno, quando os
instrumentos são guardados ou usados em locais com aquecimento-
central, o TIJE pode ficar tão baixo como 8%.

Em casos extremos, como nas condições climáticas
prevalecentes em Brasilia e na Bacia Amazônica, o intervalo do
teor de umidade de eqüilíbrio é diferente. A prolongada estação
de seca em Brasilia faz com que o teor de umidade da madeira caia
até 5 ou 6%, e os músicos são forçados a guardar seus instrumentos
até em banheiros para prevenir uma desorção de umidade excessiva
e conseqüentes mudanças dimensionais, enquanto que as condições
ao ar livre na Amazônia durante o período de chuvas corresponde
a um teor de umidade de eqüilíbriode 19a20%, onde instrumentos
devem serguardados em locais com ar-condicionado, onde oTUE
pode ser mantido a 11 ou 12%.

Os exemplos acima mostram o efeito das condições
climáticas durante períodos de tempo relativamente longos, no

- entanto, os músicos também observam a influência de diferentes
temperaturas e umidades relativas sobre seus instrumentos durante
períodos curtos de tempo, quando viajam de um local para outro.

-	 Além das alterações dimensionais, a qualidade do som
também depende do teor de umidade, isto sem mencionar a

t	 .	 dependência da estrutura e da densidade da madeira. Greenheil,
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trabalhando com madeiras Australianas, chegou à conclusão que
o efeito do teor de umidade é apreciável no decaimento logarítmico
médio, cujos valores foram 0.0322, 0.0365, 0.0379 a teores de
umidade de 8,15 e 19% respectivamente.

Para testar a estabilidade dimensional das 16 espécies pré-
selecionadas para instrumentos de corda, foram cortadas tábuas
perfeitamente quarteadas com 50 em de comprimento, 0,5 cm
de espessura e com largura média de 26 cm, as quais foram
colocadas sob condições climáticas correspondentes a um teor
de umidade de eqüilíbrio de mais ou menos 12%. No entanto,
como pode ser visto através dos números nos gráficos e nas
figuras 14, a maioria das espécies não chegou a esse valor de
eqüilíbrio antes do teste de estabilidade dimensional começar.
Após terem atingido o eqüilíbrio higroscópico, as amostras
foram colocadas numa câmara de aclimatização mantendo-se
uma temperatura de 29,4°C (85°F) e uma umidade relativa de
90% correspondendo a um teor de umidade de eqüilíbrio entre
19 a 20%, simulando-se assim as condições climáticas na
Amazônia durante o período de chuvas. As amostras foram
pesadas e suas alterações dimensionais medidas em intervalos
regulares de tempo para obtenção das curvas de absorção e de
inchamento durante um período de 18 horas (Fig. 1-4). Em
seguida as condições climáticas iniciais da câmara foram
alteradas para condições correspondentes a um teor de umidade
de eqüilíbrio de 8% durante 16 horas. Na Tabela 8, está
mostrada a contração radial absoluta; o inchamento e a
contração expressos em percentagem para 1 por cento de
mudança no teor de umidade de duas espécies tradicionais e
das espécies brasileiras selecionadas.

Como já foi mencionado anteriormente, a estabilidade
dimensional de uma espécie é determinada pelo total de
inchamento e contração que ela sofre, pela razão de absorção,
deserção e correspondente inchamento/contração dentro de
um certo intervalo de teor de umidade (846% M.C.). Em
comparação com o plátano europeu e o abeto, as espécies
brasileiras, com exceção de Pará-pará e Morototó, apresentam
valores de contrações absoluta iguais ou mesmo menores do
que os das espécies tradicionais. Grandes diferenças no entanto,
podem ser observadas entre as espécies brasileiras, no que diz
respeito à taxa de absorção e correspondentes mudanças
dimensionais. Tauari, Morototá e Freijó, por exemplo, mostram
taxas de absorção de umidade de respectivamente 3.0, 4.5 e

4.5%, correspondendo a um aumento na largura das espécies
de 0.94, 1.01 e 1.02 por cento e conseqüente percentagem de
inchamento para cada 1% de variação de teor de umidade de
respectivamente 0.23, 0.23 e 0.24. Os últimos valores são mais
altos do que aqueles do plátano europeu e o abeto
(respectivamente 0,19 e 0,20) significando que estas madeiras
brasileiras são menos estáveis dimensionalmente do que as
européias. Por outro lado, espécies como oCedro, Mogno, Urucú
da mata, Munguba, Pará-pará e Marupá apresentam estabilidade
dimensionais melhores ou iguais às das madeiras tradicionais.

Tabela 8- Inchamento e contração radial em % popr 1%. Alteração em teor de umidade.

contrações	 absorção inchamento desorção contração
radial absoluta	 em % por 1%

	
em % por 1%

alteração em teor de alteração em teor de
NOME COMUM
	

umidade	 umidade

European spruce4
	

3.6-4.0
	

0.19

European mapIe'
	

3.2-4.9
	

0.10-0.20

Cedro
	 4.3

	
0.06
	

0.09

Mogno
	

3.3
	

0.08
	

0.16

UnicCi da Mata
	

3.1
	

0.09
	

0.08

Munguba
	

4.5
	

0.12
	

0.13

Pará-Pará
	

5.4
	

0.12
	

0.09

Marupá
	

3.4
	

0.16
	

0.14

Ucuúba
	 4.6

	
0.21
	

0.21

Amapá Doce
	 4.9
	

0.22
	

0.27

Envira
	 3.9

	
0.22.	 0.23

Faveira
	 4.5

	
0.22
	

0.20

Morototá
	

8.1
	

0.23
	

0.25

Tauari
	

4.2
	

0.23
	

0.20

Freijá
	

4.1
	

0.24
	

0.21

Macacaúba
	 2,6

	
0.24
	

0.24

Tachi preto
	 4.7

	
0.27
	

0.29

Muiracatiara
	 4.6

	
0.36
	

0.23
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Figura 3 - Curvas de absorção de umidade (estabilidade dimensional)
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Figura 4 - Curvas de absorção de umidade (estabilidade dimensional)
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5.6. Propriedades acústicas das madeiras pré-selecionadas
para Instrumentos de cordas -

Os pincípios de ressonância e as propriedades de radiação
do som na madeira foram aplicados durante séculos na
construção de instrumentos musicais em madeira, antes mesmo
de serem cientificamente comprovados. Atualmente, as
propriedades acústicas da madeira são conhecidas e podem ser
devidamente investigadas.

Nos testes conduzidos pelo Laboratório de Produtos
Florestais em Brasília, o método de vibração forçada foi utilizado
para determinar a freqüência natural de vibração (fr) e o
decaimento logarítmico (DL) de dezessis espécies madeireiras
durante a análise de sua adequação para a fabricação de
instrumentos de corda.

De
1	 Ir	 6f acordo com 1-learmon 8): DL = -r•

onde "fr" é a freqüência de ressonância e fé o diferencial
da freqüência entre dois pontos diretamente opostos, acima e
abaixo do ponto de ressonância, no qual a amplitude de vibração
cai para a metade do valor do ponto de pique de ressonância
com freqüência de "meia amplitude" f e f" (Fig. 6).

Para realização dos testes foi usado um aparelho que
consiste de um excitador eletromagnético com um intervalo de
vibração de O a 20MH7, com amplitude constante e umavariação
na freqüência em forma de "degraus" de 0,01HZ. A freqüência
requerida foi obtida através de um micro-computador que
controlava todo o sistema. Um detector de sinais recebe a
vibração transmitida através da amostra de madeira (dimensões
30 x 2 x 0,3 cm) e o computador interpreta esses sinais. A
posição dos suportes da amostra de madeira (5) varia de acordo
com o teste feito para a determinação da fundamental, primeira
e segunda harmônicas. Os resultados dos testes podem ser
obtidos através de um osciloscópio, de um delineador de gráficos
ou de uma impressora conectada ao computador (Fig. 5).

O conceito do teste é simples: o excitador faz com que a
amostra de madeira vibre a uma freqüência quevai aumentando
progressivamente e quando esta freqüência coincide com a
freqüência natural da madeira a amostra entra em ressonância.
Isto induz um sinal de alto valor no detector, o qual é lido pelo
computadbr e transnitid6 para o osciloscópio, o delineador
gráfico ou, numericamente, para uma impressora.
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Uma outra diferença no comportamento de absorção de
umidade entre as espécies brasileiras é mostrada pelas curvas das
figuras 14. Algumas espécies como Tauari eFreijó apresentam
aumento maisou menos uniforme de ahsorçãode umidadedurante
um período de 18 horas, enquanto outras como EnVira-pkta,
Tachi-preto, Muiracadara apresentam o maior aumento de
absorção e niudânças dimensionais, nas primeiràs6 a 8 horas, após
as quais, o aumento de peso e mudanças dè dimensões começam
a diminuir consideravelmente. 	 - -

As estabilidades dimensionais das espécies Coração-de-
negro, Gombeira, Preciosa, Muirapixuna e Jacarandá-do-Pará,
as quais foram sele 'cionadas para instrumentos de c6rdis foram
testadas empiricamente. Após a madeira ter sido scdda até
um teor de umidade de aproximadamente 15%, confeécionou-
se cada peça separadamente (bocais, soquetes, encaixes'eguizo)
com bastante cuidado para que cada parte, apesafde móvel,

- encaixasse perfeitamente nas 'uas partes adjacdntes:. Em
seguida, essas peças foram colocadas em um ambiente com ar-
condicionado onde o teor de umidade de eqüilíbrio da madeira
correspondia a 10% e observou-se a'reação de cada urna das
peças a estas condições ambientais. Acsar de todas as cinco
espécies terem uma tendência à rachaduras, as espécies
Coração-de-negro, Gombeira e Preciosa não apteseiitaram
nenhum defeito depois de três meses de exposição às condições
acima citadas. Entretanto, Muirapix' na e Jacarandá-do-Pará
apresentaram rachaduras no guizo. 	

\ \
As espécies d6 gênero "Swartzia", Coração-de-negro e

Gombeira são comparáveis ao Freijó e Tauari nas suas taxas de
absorção e desorção (perda) de umidade, o que é uma característica
desfavorável se comparada com a tradici&ialmente usada
Blackwood Africana (Dalbergia melanoxylon), conhecidh pela

- sua secagem excepcionalmente lenta devido àpreseriça de dcx5sitos
de óleo, que a tomam bastante estável dimensionalrnentejjando
o instrumento está pronto para ouso. Para melhorára estabilidade
dimensional das peças pré-acabadas dos instrumentos fabricados
com outras madeiras normalmente aplica-se um tratamento de
banho-de-óleo.	 :..



Espócies adequadas
para fabricação do
lampo'

European spnjce

Envira Prata

Freijó

Marupá
Morototó

Munguba
Part-Pará

Unjcú-da Mala

Espécies adequadas
para fabricação do
'fundo
European maple

Amapá doce
Cedro
Faveira folha fina

Jacarandá

Macacaúba
Mogno

Muiracatiara

Tachi-prelo

Tauari
Ucuúba

187	 514	 1014 0.021	 4977

186 504	 992 0.019 4945

195 535 1044 0.014 5173

170 468	 921	 0.02*	 4519

202 549 1064 0.020 5361

178 478	 934 0.021	 4733

187 480	 938 0.022 4978

172 485	 950 0.020 4572

148 1 404 1 784 1 0.026 1 3928

186 575	 998 0,023 4959

142 408	 800 0.025 3770

170 469	 912 0.020 4526

170 496	 962 0.017 4599

176	 518	 1014 0.017	 4575

166 446	 871 0.010 4422

180 488 952 0.020 4804

176 484 942 0.020 4587

172 412	 925 0.027 4571

186	 508 1012 0.023 4955

0.33-0.47- 0.68,0.47

0.62

0.51

0.43

0.52

0.57

0.44

0.34

0.53-0.63-0.79
O.56-0.66-0.6

0.69

0.44

1.02

0.75

0.53

0.76

0.72

0.52

0,84

Bergahorm
"Spitzahorm

Parâmetros
Fr = Freqüência de resonância
Fr '° = Freqüência de resonância (lst harmônica)
Fr 220 = Freqüência de resonância (2nd harmónica)
DL = Decaimento logarítmico
C + Velocidade de propagação do som

E
EX CIT ATOR	 DETECTOR	 Tabela 9 - Propriedades acústicas cies espécies pré-selecionadas para instrumentos de cordas

fj
	 (segundo RABELO, LPF, Brasília)

COM P U TER

Fr F, r1 	 Fr 	 DL	 C
Hr	 1-Ir	 -Ir	 nilsa	 rn/sec.

C.

Péso especifico a
base de 12% T.U.

NOME COMUM

MOM

Figuras - Diagrama do equipamento usado para realização dos testes de freqüência

2I' i±J

ir	 ri'
Figura 6- Curva de freqüência

Os resultados dos testes de acústica estão mostrados na
Tabela 9, onde os valores da freqüência de ressonância (fr), o
decaimento logarítmico (DL) e o peso específico a 12% de teor
de umidade O das espécies brasileiras são comparadas aos
valores de plátano europeu e do abeto, que são as madeiras
tradicionalmente utilizadas na confecção do tampo e do fundo
de violinos, violas, etc. De acordo com Rabelo (Laboratório de
Produtos Florestais, Brasilia), os seguintes critérios podem ser
usados na seleção de espécies madeireiras para a fabricação de
tampos e fundos:
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1

Tampo de violinos ou violões:	 Fr> 170 Hz
DL c 0,021
<0,40 Vem3

Fundos de violinos e violas: Fr > 150 Hz
DL c 0,030
> 0,40 g/cm3

Fundos de violão: Fr> 150 Hz
DL c 0,020
> 0.60 glcm3

Aplicando-se esses critérios aos resultados dos testes, as
espécies podem ser sub-divididas em dois grupos, um grupo
formado de madeiras favoráveis à confecção de tampos, no
qual se encaixam as espécies Freijó, Marupá, Morototó e
Munguba. O segundo grupo deve ser dividido em espécies
adequadas para fundos de violinos e espécies para fundos de
violões. Amapá-doce, Tauari e Ucuúba são três espécies
adequadas para a confecção de fundos de violinos e Faveira
folha fina, Macacaúba e Muiracatiara seriam mais favoráveis
para fundos de violões.

5.7. Propriedades de usinabilidade das espécies madeireiras
pré-selecionadas

Uma das mais significativas características da madeira é a
facilidade com a qual ela pode ser trabalhada. As espécies
madeireiras variam amplamente entre sino que diz respeito ao
seu comportamento quando submetidas às ferramentas de
corte, de maneira que é necessário se utilizar métodos
sistemáticos para se determinar suas adequações para um
determinado uso onde a qualidade do acabamento superficial
é um fator de grande importância. Apesar da qualidade do
acabamento superficial de qualquer instrumento musical ser
um fator extremamente importante para os padrões industriais,
as propriedades de usinabilidade da madeira, que influenciam
bastante este fator, não são de fato o critério principal como o
seriam em outro tipo de indústria. Isto acontece parcialmente
porque existem outros requisitos mais importantes, e também
porque há uma considerável parcela de trabalho manual a ser
feito, como, por exemplo, na fabricação de um violino.

Dentro do contexto deste projeto de pesquisa, no entanto,
foi considerado bastante importante a obtenção de dados de
comparação sobre o comportamento das espécies sob
investigação no que tange à usinabilidade.

Os testes de usinabilidade conduzidos durante as análises
concluíram aplainamento, fresamento, furação, lixamento e
torneamento, sendo todos eles operações muito comuns na
fabricação de produtos madeireiros. Os equipamentos usados
para a realização desses testes consistiram em máquinas de
tamanho comercial. Para se chegar a resultados compatíveis
usados em cada operação foram mantidos constantes para
todas as espécies, o que significa dizer que provavelmente
poderia ter-se obtido melhores resultados usando-se ângulos
de corte diferentes para as facas, diferentes velocidades de
aplainamento, outros tipos de broca na furação e lixas mais
finas no lixamento.

4	 Os testes de torneamento foram realizados somente com
as espécies selecionadas para instrumentos de sopro. Esses

+	 testes foram aplicados em espécies com teor de umidade
variando de 11 a 14%.

4 Os parâmetros usados em cada operação de usinabilidade
estão mostrados no Apêndice! e os resultados foram compilados
na Tabela 10. Na classificação da qualidade do acabamento
superficial foram estabelecidas quatro diferentes classes:

Classe de qualidade Porcentagem entre amostras
sem defeitos e amostras com

•	 defeitos despreziveis

Excelente	 >	 65%

Bom
	

70 - 84%

t	 Regular
	

50 - 69%
-	 .	 Ruim	 c - 50%

7.

30	 1	 31



Tabela 10 - Propriedades de usinabilidade

EspécIes	 Aplainamento	 Frexamento	 -	 Furação	 Lixarnento	 Torneamento

	

quaf-	 defeito	 quart-	 defeito	 Qualidade	 Qualidade 0a de r.n prado.	 qual-	 defele

	

dada	 prado-	 dada	 pradoS	 minant	 dada	 prodo-minanle	 nente	
1 

ndal pangenctet —W-1-1 	
defect	 reinante

Nmepã dOca	 isgular	 grã	 excetenla	 lasca-	 excelente excelente regulas 	 reQutar	 regular	 gol,	 -	 -felpuda	 mento	 felpuda
Cedro	 •xcelenta nenhum excelente nenhum	 bom	 bom	 bole 	 excelente nenhum
Co.sção de lfeg,o	 excelente isca- excelente nenhum excelente excelente excelente excelente excelente neMnum exalante nenhum

monto
Eneira Frete	 excelente lasca- excelente	 grã	 excelente excelente excelente	 bom	 excelente nenhum	 -	 -

	

manto	 felpuda

Fnelre Folria Rita 	 regula,	 lasca- excelente lasca- excelente 	 bom	 bom	 bom	 excelente nenhum	 -

	

manto	 mente
Freã	 excelente lasca-	 bom	 grã	 excelente	 bom	 excelente	 bom	 excelente nenhum	 -	 -

	

mente	 felpuda
Gombelte	 excelente nenhum excelente nenhum excelente excelente excelente excelente excelente nenhum excelente nenhum
Jacarandã	 excelente nenhum excelente nenhum excelente excelente excelente excelente excelente nenhum excelente nenhum
Macacaúba	 excelente nenhum excelente nenhum excelente excelente excelente 	 bom	 excelente nenhum excelente nenhum
Manipã	 excelente nenhum excelente 	 grã	 bon,	 bom	 regular	 bom	 excelente nenhum	 -	 -

felpuda
Mogno	 regulei- lascamen regular 	 grã	 excelente excelentebom	 registar	 regular	 grã	 -	 -

	

lo +grf	 felpuda	 felpudafelpuda
Morolotõ	 excelente lasca- excelente	 grã	 regular	 regular	 regular	 regular	 regular	 grã	 -	 -

	

rnenlo	 felpuda	 felpuda
Muiracafara	 regular	 lasca-	 bom	 gri	 eecelenue	 bons	 bem	 ruiM,	 regular	 grã	 excelente nenhum

	

manto	 felpuda	 felpuda
&luiapixuna	 excelente nenhum excelente nenhum excelente excelente excelente excelente excelente nenhum excelente nenhum
Munguba Orando	 excelente lasca- excelente nenhum axcetenle excelente 	 bom	 bom	 excelente nenhum	 -	 -monto
Parã-Parã	 excelenl laxcame0 regular	 grã	 regular	 regular	 regular	 reguier	 regular	 gil	 -	 -

	

lo • grã	 felpuda	 felpudafelpuda
Preciosa	 excelente nenhum excelente nenhum excelente excelente excelente excelente excelente nenhum excelente nenhum
Tachi prelo	 excelente lasca-	 regular	 grã	 bom	 bom	 bom	 bom	 bom	 bumed	 -	 --	 ..me	 felpuda	 ..,faceTauati	 excelenl	 lasca-	 excelent nenhum	 bom	 regular	 regular	 bern	 excelente nenhum	 -monto
Ucuúba	 excelente lasca-	 bom	 lasca- excelente bem	 bom	 bom	 bom	 grã	 -	 -

	

mente	 mente	 felpudaUws)ba de mala	 excelenu lasca-	 bom	 lasca- excelente regular	 regular	 bom	 excelente nenhum	 -	 -

	

mente	 nxento

Superficie queimada pelo conteúdo da resina
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Tabela 11 - Agrupamento das propriedades das espécies tradicionais e das espécies brasileiras.

ESPÉCIES	 cor	 (çura	 laxtwo	 grã	 p*so	 Co.tações	 Fkaxão estática	 compressão absorção frequênda decai- 	 péso
ospoclíico	 II	 inchamento	 do	 monto espociSco

radIal por rew.ánda Ioga- 	 (12%C

	

vol tang radel TIR	 suormoe	 Kg/an	 j	 t	 d	 base.)
% ¶4	 ¶4	 Kç]cm' Kg/cm'ilO'	 9/au'	 g/cnl'

Eurcpaan	 ruanom	 Ebas compíscuas	 média	 daita	 çt0.43 12.0 7.8	 3.6	 2.1	 660	 110	 430	 0.19	 187	 0.021	 0.47

5p1U00	 amarelado	 r,,t4D.47

Europoan	 branco	 las, complacusa	 uraifomie	 direita	 rs0.59	 11.5 8.0	 3.0	 2.7	 1120	 94	 580	 0.10.0.20	 148	 0.026	 0.63

maple	 amarelado	 tina	 rO.GG 12.8 8.5	 4.4	 1.9	 950	 114	 490
13.8 9.0	 4.9	 1,8	 1090	 113	 570

1370	 121	 620

Mia$ doca	 nwrom	 poucas bandas	 rnêdb enlreciu,a	 0.54	 133 7.9 4.9 1.6	 1043	 115	 581	 022	 168	 0.023	 0.69

amarelado páldo	 distintas	 da

Codro	 nwrom	 ausenle	 grossa	 direita	 0.37	 122 6.7	 4.3	 1.6	 553	 70	 312	 0.06	 142	 0.025	 0.44

amarelado pálido	 0.43	 714	 SI	 446

C9raçãodo	 prato	 li tias complscuas	 fina	 direita	 1.00	 17.0 10.0 6.5	 1.5
Negro	 (.csomádco)	 fracas	 kTegular
Ensira preta	 emareto	 latas complscuaa	 "dia	 direita	 0.54	 15.4 8.6 6.0	 1.4	 1265	 140	 710	 0.22	 188	 0.019	 0,62

amarronzado	 fracas
acinzentado claro

Fav&ra	 marrom	 lisa-as coanplscuas	 média	 cruzada	 0.77	 12.7 7.8 4.6	 1.7	 1285	 134	 697	 0.22	 170	 0.020	 0.82

amarotado pálido	 fracas	 i'regular

Frei»	 marlorn amarelo	 dj,linla lias,	 média	 direita	 0.49	 14.5 8.1	 57	 1.4	 932	 104	 517	 0.24	 195	 0.014	 0.51

ftaoo	 compiacuas trocas
Gon*eka	 preto	 ausente	 fina	 direita	 0.83	 17.1 10.5 5.8	 1.8	 .	 -	 -	 -

Jaiacandi	 marrom	 dis&ufa, taba,	 média	 direita	 0.92	 12.7 8.1	 4.2	 1,9	 .	 -	 -	 170	 0.017	 1.02

	

ac*izentado	 conipiscuas fracas

taJ



absorçgo Irequarcis

c

	doca!'	 piso
Idiamanho

or
	de	 n'renti espoclfi

radialp	 resenénta Ioga'	 (l2%(
1%	 W	 ,fbrto butj

0.24	 178	 0.017	 0,75

0.16	 170	 0.021	 0.43

o
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ESPÉCIES	 r	 11gw.	 ledas	 9z8	 piso	 ConfraÇóos	 Fiado eslMka
especlfco

9/cai
vc,1 tang radial PR	 mor	 n
% IS	 IS	 K9/cm' Kglcm'alo'

Macsúba	 manom fraco	 (asila, 8aas	 fina	 direta	 0.74	 66 46 26 Ii 1039	 106taaspkuai
Manjpã	 amarela	 ausente	 média	 direita	 0.10	 10.7 6.6 34	 1.9	 664	 82amarmnzado

ecuentado multo
claro

Mogno	 manto, amarelado 	 poucas bandas	 média enfreavza	 0Ã8	 9.9 5.7 3.3 1.7	 582	 66

	

pâlo	 distintas	 da
MO.O(OIÓ	 marrom amarelado UsIna conspicuas	 nédia	 direita	 0.51	 23.0 13.2 8.1	 1.6	 725	 113aSsentado fraco	 fraca,

malta,,, amarelado	 hhaa conspiojas	 fina	 direita	 0,12	 12.9 7.4	 4.6	 1.6	 1026	 115

	

páldo	 irregulares escuras
Multaplauna	 marrom amarelado	 listras asnsprojas	 fina	 direita	 1.03	 11.0 7.7 4.9	 1,6	 .	 -

acinzentado escuro	 fracas
Munguba	 marrom amarelada	 ausenle	 média	 direita	 0.50	 13.3 10.0 4.5 2.2

adnzcnlado claro
P34-Pará	 amarelo	 ausente	 média	 direita	 0.33	 16,1 9.0 6.0	 13	 562	 69anharronzado

acinzentado mudo
claro

Preciosa	 mano,,, amarelado	 auserita	 fina	 direita	 1.02	 15.2 8.1	 5.7	 1.5	 1875	 161ackusenlado escuro	 flegular
Tad,i prelo	 nianom amarelado	 dislinta, Usns	 média	 irregular	 0.63	 13.8 8.4 4.7	 1.8	 1070	 112

	

pálio	 conspicuas fortes
Tauarl	 amarelo milho	 distinta, listas	 nédia	 direila	 0.49	 11.3 6.4	 4.2	 1.5	 905	 108pálio
Ucuúba	 amarelo	 ausente	 média	 direita	 0.50	 13.1 8.3 4.6 1$	 912	 121alTiarronzado fraco	 para fria
lkucú	 marrom amarelo 	 Useis conapicuas	 nédia	 direita	 0.30	 9.7 6.1 3.1 2.0	 555	 77acinzentado dato	 fracas

323	 0.08	 168	 0,010	 0.53

405	 0,23	 202	 0,020	 0.52

531	 0.36	 160	 0.020	 0.76

0.12	 178	 0.021	 0.57

313	 0.12	 187	 0.022	 0.44

997

578
	

0.27
	

116	 0.020	 0.72

477
	

0.23
	

172	 0.027	 0.52

512
	

0.21
	

188	 0,023	 0.64
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6. Discussão Na introdução deste trabalho foi mencionado o fato de
que seria praticamente impossível que dentre as milhares de
espécies de madeiras tropicais da Amazônia não se
encontrassem pelos menos algumas poucas aptas a substituir as
tradicionalmente usadas na confecção dos diferentes
componentes de instrumentos musicais. À primeira vista, tal
afirmação parece ser verdadeira e os resultados deste projeto
de pesquisa confirmaram que um certo número de espécies
tropicais selecionadas tinham características e propriedades
muito semelhantes às das espécies tradicionalmente usadas.
No entanto, ficou claro, durante o desenrolar da pesquisa, que
seria difícil encontrar novas espécies para cada componente
específico de um instrumento nue apresentasse a mesma
combinação de características ,ncontradas nas madeiras
tradicionais.

Dentro deste conceito, uma questão é levantada: o que é
necessário para se produzir um instrumento musical de boa
qualidade? Um violino ou violão adequado para ser utilizado
por solistas profissionais necessita ser de primeira qualidade,
no que diz respeito ao som produzido e à aparência, enquanto
violinos usados por estudantes em conservatórios ou violões
destinados ao uso popular podem ser de qualidade inferior.
Em outras palavras, um instrumento musical não precisa
necessariamente ter a qualidade de um violino Stradivarius, de
um violão Orige ou Romanillos, ou de um piano Steinway para
satisfazer às necessidades de um grande número de pessoas
que querem simplesmente tocar um desses instrumentos.
Considerando a questão sob esse ponto de vista, os resultados
do projeto mostram-se muito promissores, apresentando diverss
espécies e combinações de espécies com potencial para
fabricação de instrumentos de boa qualidade, os quais serão
detalhados adiante, quando violões fabricados com espécies
Amazônicas forem discutidos.

Baseando-se nas características e propriedades das
madeiras Amazônicas foi feita a seguinte seleção para os
diferentes componentes de instrumentos musicais:
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II
1. Instrumento de corda

a. Violinos, violas, etc.

Tampo: Freijó, Marupá, Morototó e Munguba

Fundo e Lados: Amapá doce, Tauari e Ucuúba

Escala, cauda, Queixeiros: Coração de negro, Gombeira

Arco: Louro chumbo (Licaria cayennensis Kosterm).

b. Violões

Tampo: Freijó, Marupá, Morototó e Munguba

Fundo e Lados: Faveira folha fina, Jacarandá do Pará,
Macacaúba, Muiracatiara

Braço: Cedro, Mogno e Urucú da mata

Escala e Ponte: Coração de negro, Gombeira e Muirapixuna

2. Instrumentos de sopro

a. Clarinetas, Oboés, flautas : Coraçãode de negro,
Gombeira, Preciosa e Muirapixuna

b. Fagotes: Muiracatiara

3. Pianos

Tampo de ressonância: Marupá, Morototó

Mecanismo: Faveira folha fina, Munguba, Tauari e Ucuúba

Todas as espécies selecionadas para tampos de
instrumentos de corda possuem combinações de características
e propriedades favoráveis, exceto pela estabilidade dimen-
sional do Freijó e do Morototó. Amapá-doce, Tauari e Ucuúba
poderão ser adequadas para fundos e lados de violinos, apesar
da estabilidade dimensional do Tauari ser quase a mesma do
Freijó. As espécies que apresentam-se mais indicadas para
fundos de violões são Faveira folha fina, Jacarandá do Pará,
Macacaúba e Muiracatiara.

Coração de negro e Gombeira possuem praticamente as
mesmas propriedades que o ébano e podem substituí-]o nas
escalas, caudas e queixeiros de violinos e para escalas e pontes
de violões. Para violões, Muirapixuna poderá eventualmente
também ser usada.

As espécies Cedro, Mogno e Urucú da mata são adequadas
para a confecção de braços, cabeças e joelho do violão, por

t
	 causa da sua leveza, resistência e estabilidade dimensional. -

Já foi anteriormente mencionado que a única madeira
realmente adequada para arcos é o Pau-Brasil (Caesalpinla
echinata), no entanto, uma outra espécie foi encontrada

+	 possuindo quase as mesmas propriedades, entre as quais, grã
t relativamente direita e módulo de elasticidade naflexão estática

acima de 300 x 101 kg/cm2. Esta espécie foi o Louro-chumbo
(Licaria cayennensis).

Para instrumentos de sopro, como clarinetas, obóes e
flautas, as espécies Coração de negro, Gombeira e Preciosa
parecem ser as mais favoráveis. Todas as três apresentam
densidade alta combinada com textura fina e produzem um
excelente acabamento no que diz- respeito a torneamento e
furação. Além do mais, Coração de negro e Gombeira tomam-
se pretas quando expostas à luz e ao ar. Um ponto a favor da
Preciosa é a sua estabilidade, causada por depósitos de óleo que
não existem nas outras duas espécies. No entanto, de acordo
com a opinião de um fabricante de clarinetas do Sul do Brasil,
um banho de óleo poderá resolver este problema destas espécies.
A espécie Muiracatiara deverá ser usada na fabricação de
protótipos de fagotes.

Fabricantes de pianos no Sul do Brasil têm mostrado interesse
no Marupá para o tempo de ressonância. Outras quatro espécies
adequadas para a construção dos outros mecanismos dos
instrumentos serão usadas por um fabricante para testes, a saber,
Faveira folha fina, Munguba, Tauai-i e Ucuúba.

As reações dos artesões e fabricantes de instrumentos têm
sido bastante favoráveis e vários pedidos de fornecimento das
madeiras testadas para a fabricação de protótipos de todos os
tipos de instrumentos musicais têm chegado ao Centro de
Pesquisa de Produtos Florestais do INPA, Manaus.

Para testar a validade das espécies selecionadas para os
diferentes componentes de instrumentos musicais, foi decidido
que o violão clássico seria o instrumento escolhido para os
testes e que seria confeccionado um certo número deles no
CPPF, usando-se diferentes combinações de espécies. Até o
presente momento foram confeccionados três unidades com a
mesma forma e dimensões, o mesmo sistema de suporte do
tampo e o mesmo tipo de cordas metálicas.
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Violão n	 Tampo Fundo & Lados	 Braço	 Escala &
Pontes

Marupá Faveira Folha Fina Freijó	 --	 Gombeira
Marupá Muiracatiara	 Freijó	 Gombeira
Freijó	 Tauari	 Urucú da mata Gombeira

01
02
03

T

Foram usadas as seguintes combinações de espécies: 	
7. Conclusões
	 Resumidamente, as conclusões são:

Os critérios usados na seleção das amostras foram: acústica,
firmeza para resistir ao movimento das cordas no braço e no
corpo do instrumento sem provocar distorção, e leveza (peso)
para manter o eqüilíbrio do instrumento nas mãos do músico.

Os três instrumentos foram testados por músicos
profissionais e suas opiniões se concentraram sobre intensidade,
cqüilíbrio sonoro, deterioração, sensibilidade, ressonâncias
indesejáveis, peso e brilho de cada instrumento.

O resultado das observações podem ser sumarizados como
segue:
Características	 Violão

1	 2	 3
Intensidade	 moderado	 bom	 bom
Eqüilíbrio sonoro	 baixo/fraco	 bom	 bom
Deterioração	 rápido	 bom	 bom
Sensibilidade	 duro	 ótimo	 regular
Ressonâncias	 nada	 nada	 nada
Peso	 pesado	 médio	 leve
Brilho	 mal	 bom	 ótim6

Os resultados dos testes falam por si próprios. O violão n
1 foi considerado ode menor qualidade. 0s violões 2 e 3 foram
considerado bons instrumentos, apesar das opiniões se dividirem
sobre qual dos dois seria o melhor.

A pesquisa deverá ter continuação e mais violões serão
confeccionados para se chegar a melhor combinação de cspécits
para estes instrumentos. A princípio, Freijó não deverá ser
mais usada para a confecção do braço por ser uma madeira
pesada. Combinações como Munguba ou Morototó para
tampos e Macacaúba e Muiracatira para fundo e lados serão
usados, enquanto o braço deverá ser feito de Mogno, Cedro ou
Urucú-da-mata.

Como mencionado anteriormente, os protótipos serão
fabricados por artesões e no futuro, por fabricantes no Sul do país.

1.o projeto envolvendo a pesquisa de diversas espécies tropicais
daAmazôniacom aptidões para a fabricação deinstrurnentos
musicais pode ser considerado um sucesso. Baseando-se nos
resultados desta pesquisa um considerável número de
espécies podem ser selecionadas como potencialmente aptas
para a fabricação de instrumentos musicais, considerando-
se no entanto, que a palavra final deve ser dada por fabricantes
e músicos.

2. A maioria das espécies envolvidas neste projeto estão
disponíveis em volumes suficiente nos diferentes Estados
da Amàzônia, garantindo um suprimento contínuo de
matéria-primano futuro.

4	
3. Apesar de teenologistas em madeira não estarem

¶ . familiarizados com as peculiaridades das exigências feitas
por lutiés e fabricantes de instrumentos musicais, este projeto
vem provar que eles podem oferecer urna grande ajuda na
seleção de possíveis substitutas para espécies tradicionais
usadas durante eras para este propósito.

+
4
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Apêndice 1

Especificações das máquinas usadas em testes de
trabalhabilidade

1.Plaina desengrossadeira - Baüerle, modelo DM 63
Velocidade de rotação do cabeçote: 3450 rpm
Angulo de corte: 30°
Velocidade de alimentação: 20mlmin.
Alimentação manual
Plano de corte: radial
Marcas de faca: 8 por (cm)
Número de facas: 2
Profundidade de corte: 2.0 rnti

2.Tupia - Baüerle, modelo SFM/DF90 (um (1) eixo)

Velocidade de rotação: 12000 rpm
Ângulo de corte: 15°
Alimentação manual
Planei de corte: tangencial

3.Furadeira horizontal - Baüerle, modelo LBO
Velocidade de furação: 3400 rpm
Broca: 2 canais de corte retos
Alimentação manual
Diâmetro: 12 mm (topo e tangencial)

15 mm radial

4.Lixadeira de 2 rolos de cinta larga-tmcsavers, Inc., Mod, 352-2HD

Velocidade da lixa no 1 rolo: 1920 m/min.
Velocidade da lixa no 2 9 rolo: 1290 m/min.
Velocidade de alimentação: 12 m/min.
Profundidade de lixamento 1,0 mm
Tipo de lixa no N rolo: n 80
Tipo de lixa no 29 rolo: n2 100

S. Torno - Marca
Velocidade de rotação do eixo: 734 rpm
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a). tampos, tábuas harmônicas; mecanismo de piano:
- freijó verdadeiro
- marupá
- munguba grande
- morototó

b). fundos e lados de violinos e violões; fagote; mecanismo de
piano:

- amapá-doce
- tauari
- ucuúba da terra firme
jacarandá

-	 - macacaúba
- muiracatiara
-faveira-folha-fina

c). braços:
- cedro
- mogno
- urucu da mata

d). clarinetas, oboés, flautas; acessórios e partes para
instrumentos de corda:

- coração-de-negro
- gombeira
- muirapixuna
- preciosa

4

Apêndice 2	
Packira óflp.

Fichas técnicas das madeiras analisadas
	 Munguba grande

Origem: Curuá-Una, Pará

Características gerais:
Densidade básica: 0.50 g/cm3 ; figura ausente; textura média; grã-direita; brilho fraco; cor

marrom-amarelõ acinzentado claro.

Usinabilidade:: A madeira apresenta excelentes resultados em todas as operações de
usinagem (aplainamento, fresamento, furação e lixamento (lixa ri2 100).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.5%; absorção; inchamento em %
por 1% alteração em teor de umidade 0.12; desorção contração em 1% alteração em teor
de umidade 0.13. Esta madeira tem alta estabilidade dimensional

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 178; freqüência de ressonância (P
harmônica); freqüência de ressonância (2 ii harmônica); 934; decaimento logarítmico
0.021; velocidade de propagação do som 4733.

Aplicações: Tampos de violões e violinos, mecanismo do piano.

Propriedades físicas e mecânicas:

rDe.sWdadofisicas

	 •	 Propriedades mecânicas

Confração	 Flexão ealâGca	 compre.- Compressão aselha- Dureza
3 	são	 perpendicular monto

paralela

Tang. Radial Volumáica	 Módulo de Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Extsemos Facei

elasficidade de	 do	 limite pro.	 de	 (kg)	 (kg)

X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kgJcm1)	 ruptura

(kglcm2) 	(kg/a	 wn) (kg]3) 	 (kgJcin')

10.0 4.5 	13.3

t
LEGENDA: ABC
A - Valor médio

t	 B - Desvio padrão
C - Número de amostras
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Propriodades fisicas 	 Propriedades mecânicas
o

Densidade	 Contração	 Flexão estádca	 Compres- Compressão Ci,aUa - Dureza
básica	 fl	 são	 perpendicular monto

Tang. Radial Volumétrica	 Módulo de	 Módt
elasticidade de
x 100 ruplu

(kglc

040	 6.6	 3.4	 10,7	 82	 664

LEGENDA: ABC
A Valor médio
5 - Desvio padrão
C - Número de amostras

+
e
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Corcilci fjoetliana
Freijó verdadeiro

Origem: Curuá-Una, Pará

Características gerais:
Densidade básica: 0.49 g/cm3; Figura: distintas listas conspícuas. Textura média; grã-

direita; brilho forte; cor marrom-amarelo fraco.

Usinabilidade: A madeira é fácil para trabalhar e apresenta bons a excelentes resultados em
todas as operações de usinagem (aplainamento, fresamento e lixamento).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.1%; absorção inchamento por
1% alteração em teor de umidade 0.24; desorção contração em % por 1% alteração em
teor de umidade 0.21. Embora a madeira seja menos estável do que Abeto e Plátano
europeu é adequada para tampos de instrumentos de corda.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 195; freqüência de ressonância (10
o	 harmônica) 535; freqüência de ressonância (20 harmônica) 1044 decaimento logarítmico

0.014; velocidade de propagação do som 5137.

Aplicações: Tampos de violões, violinos, violas, etc.

,Simaruba amara
M a ru pá

Origem: Curuá-Una, Pará; Reserva Florestal da Superintendência da Zona Franca de
Manaus.

Características gerais:
Densidade básica: 0.40 g/cm3 ; figura ausente; textura média; grã-direita; brilho médio; cor

j mare10-amarronzado acinzentado muito claro.

Usinabilidade: É uma madeira fácil de trabalhar e apresenta excelentes resultados nas
operações de aplainamento, fresamento e lixamento, e é de bom a regular na furação.

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta: 3.4%; absorção: inchamento em
por 1% alteração em teor de umidade 0.16; desorção contração em % por 1% alteração
em teor de umidade 0.14. Essa madeira tem alta estabilidade dimensional:.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 170; freqüência de ressonância (10

harmônica) 466; freqüência de ressonância (20 harmônica) 921; decaimento logarítmico
0.21; velocidade de propagação do som 4519.

Aplicações: Tampos de violões e violinos, tampa de ressonância do piano.

t.
t
4

+

+
+
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4
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Propriedades físicas e mecânicas: 	 Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades listas	 .	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Confração	 Flexão esláUca	 Compres Compressão cisalha - Dureza
básica	 =	 são	 perpendicular mente
(g/cm 	 - 	 paralela

Tang. 4145olumétrica	 Módulo de Módulo Módulo Tensão no	 Tensão Extremas Faces
elasticidade de	 de	 limite pro.	 de	 (kg)	 (kg)
X 1000	 ruptura	 ruptura	 ltd(kgicm2)	 ruptura

____________	 (3	 (kg/c,n)	 (kgicm') (kg/cm') 	 (kg/cni2)______

049	 5.1	 . 	 104	 932	 517	 62	 65	 608	 542

LEGENDA: ABC
A Valor médio
B - Desvio padrão
C - Número de amostras
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..Schc//Iem morotoloni

Morototó

Origem: Curuá-Una, Pará; Reserva Florestal da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Características gerais:
Densidade básica: 0.51 g/cm 3 ; figura com listras fracas nos anéis de crescimento; textura

média; grã-direita; brilho médio; cor marrom-amarelo acinzentado claro.
Usinabilidade: Comportamento da madeira em aplainamento excelente, em fresamento

ruim, furação regular, Recomenda-se usar uma lixa mais fina (> n Q 100).
Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 8.1%; absorção inchamento em 1%

por 1% alteração em teor de umidade 0.23; desorção contração em % por 1% alteração
em teor de umidade 0.25. E uma madeira dimensionalmente menos estável do que o
abeto e o plátano europeu.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 202; freqüência de ressonância (1
harmônica) 549; freqüência de ressonância (22 harmônica) 1064; decaimento logarítmico
0.020; velocidade de propagação do som 5361.

Aplicações: Tampos de violões e violinos, tampa de ressonância do piano.

grojimum parinarioic/Eó

Amapá doce

Origem: Curuá-Una, Pará

Características gerais:
Densidade básica: 0.54 glcm 3; figura: distintas listras conspícuas; textura média: grã

entrecruzada; brilho fraco; cor marrom-amarelo pálido.

Usinabilidade: Comportamento da madeira nas operações de aplainamento e fresamento:
regular. Muito provável que cm outros ângulos de corte e troca de velocidade (rpm)
apresentarão melhores resultados; resultados de furação: topo e radial excelentes:
tangencial regular: lixamento com lixa n 80 e 100 apresentam resultados regulares.
Recomenda-se usar uma lixa mais fina (> flQ 100).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta: 4.9%; absorção: inchamento em
por 1% alteração em teor de umidade 0.22; desorção: contração em % por 1% alteração
em teor de umidade: 0.27. Resultados mostraram menor estabilidade dimensional que
abeto e plátano europeu.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 186; freqüência de ressonância (D
harmônica) 514; freqüência de ressonância (2 harmônica) 998; decaimento logarítmico
0.023; velocidade de propagação do som 4959.

Aplicações: Fundos e lados de violinos, violas, etc.

Propriedades físicas e mecânicas: 	 Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades mecânicas

Flexão estática
500

Módulo de Módulo	 Módulo
elasticidade de	 de
X 1000	 ruptura	 ruptura
(4/em')	 (41cm') (kglcrni

113	 725	 405

Propriedades fisicas	 Propriedades mecânicas
e
o

Densidade	 contração	 E Flexão estática	 Compres- Compressão Cisalha- Dureza
básica	 são	 perpendicular mento

lu,o	

paralela

Tang. Radial Volumõtric 	 Módulo de Módulo 	Módulo	 Tensão no	 TensãoExbemos Faces
Y'mlasticidade de 	de	 lmitopio,	 de	 (4)	 (4)

X 1000	 ruptura	 ruptura	 (41cm')	 nipbjia
(kglcrn) 	 (kg/cm) fliglctn) 	 (4/cm')

•	 0.54	 7.9	 4.9	 13.3 lis 	1043	 561	 62	 102	 734	 567

Propriedades fisicas

Densidade	 Contração
básica
(g/cm')

Radial 1 Volumébica

0.51	 113.2 18.1	 123.0

compressão Cisalha - Dureza
perpendicular mente

Tensão no	 Tensão Extremos Faces
imite pro.	 de	 (kg)	 Qcg)

(kglcm')	 ruptura

46	 lias	 1489	 1357

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
O - Desvio padrão
C - Número de amostras

ERI

*	 LEGENDA: ABC
-	 A - Valor médio

B - Desvio padrão
-	 C - Número de amostras
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LEGENDA: ABC
A - Valor médio
B - Desvio padrão
C - Número de amostras

-	 LEGENDA: ABC
-	 A Valor médio

6 - Desvio padrão
t	 C - Número de amostras

Courcijari ol/onyi/o éLt
Tauari

/
Origem: Cunjá-Una, Pará

Características gerais:
Densidade básica: 0.49 g/cm 3 ; figura distinta, listras conspícuas; textura média; grã-direita;

brilho médio; cor marrom-amarelo muito pálido.

tisinabilidade: Madeira relativamente fácil para trabalhare apresenta excelentes resultados em
aplainamento e fresamento; regular até boa em furação e boa em lixamento (lixa n0 100).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.2%; absorção: inchamento em %
por 1% alteração em teor de umidade 0.23; desorção contração em % por 1% alteração
em teor de umidade 0.20.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 172; freqüência de ressonância (i
harmônica) 472; freqüência de ressonância (2q harmônica) 926, decaimento logarítmico
0.027; velocidade de propagação do som 4571.

Aplicações: Fundos de violinos, mecanismo do piano.

cf. micIwfI3
Ucuúba da terra firme

Origem: Curuá-Una, Pará.

Características gerais:
Densidade básica: 0.50 glcm 3 ; figura ausente; textura média afina; grã-direita; brilho fraco;

cor marrom-amarelo fraco.

Usinabilidade: A madeira apresenta bom a excelentes resultados em todas as operações de
usinagem (aplainamento, fresamento, furação e lixamento); (lixa n Q 100).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.6%; absorção inchamento em
por 1% alteração em teor de umidade 0.21; desorção contração em 1% por 1% alteração
em teor de umidade 0.21. A madeira tem estabilidade dimensional ligeiramente inferior
à espécie abeto e plátano europeu.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 186; freqüência de ressonância (1
harmônica) 508; freqüência de ressonância (2 harmônica) 1012 decaimento logarítmico
0.023; velocidade de propagação do som 4955.

Aplicações: Fundos de violinos, mecanismo do piano.

li

e

e

4

a

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedade, físicas	 .	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Conflção	 Flexão estálica	 Compre,-Compressão Cisalha - Dureza
básica	 são	 perpendicular manto
Cg/cm)  	 paralela

Tang. Radial Voluméfrica	 Módulo de Mddulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Exfrernos Faces
elasticidade de	 de	 limite p't.	 de	 (kg)	 (kg)
X 1000	 npkira	 ruptura	 (kWcm1)	 ruptura

cS	 (kg/cm')	 (kg/cm')	 (kg/cm) 	 (kg/cm')

0.49	 6.4	 4.2	 tl.3	 1108	 905477	 62	 87	 542	 380

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedade, tisicas 	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Conação	 Flexão estãUca	 Compres- Compressão cisalha- Dureza
básica	 D	 são	 perpendicular manto

paralela

TanQ, Radial Volurné&lca	 Módulo de	 Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Extremos Fama
Stc2 elaslicidade de 	de	 limite mo.	 de 	(kg)	 (kg)

X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kgícm')	 nipitira
0€,oo (kg/ccn )	 (kg/cm2 )	 kg/cm') 	 (kglcm)

0.50	 8.3	 4.6	 13.7	 121	 972	 522	 60	 101	 671	 472
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Propriedades mecânicas

Flexão asiática compres-Icompres 	 lCisalha- lDtnna
são	 Perpendicular 1 manto 1

Módulo deMódulo
elascidade de
X 1000	 niplura
(kg/cm')	 (kg/cm')

Propriedade. fiscas

Densidade	 Confrsçào
básica

Tang. Radial Volu

092	 8.1	 4.2	 12.7

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
B - Desvio padrão
C - Número de amostras
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Módulo 1 Tensão no	 Tensão	 Extemos Face,
de	 limite pro	 de	 (kg)	 (kg)
ruptura	 (kg/vm2)	 ruptura

T

c2cJ1eria ipruceana

Jacarandá

Origem: Maués (Amazonas)

Características gerais:
Densidade básica: 0.92 g/cm3; figura distinta, listras conspícuas; textura média; grã-direita

a onduladas; brilho forte; cor marrom-acinzentada escura.

Usinabilidade: A madeira apresenta excelentes resultados em todas as operações de usinagem
(aplainamento, fresamento, furação [topo, tangencial, radial] torneamento e lixamento).

Estabilidade dimensional:
Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 170; freqüência de ressonância (1?

harmônica) 496; freqüência de ressonância (2? harmônica) 962; decaimento logarítmico
0.017; velocidade de propagação do som 4599.

Aplicações: Fundos e lados de violões.

Ptatstmiicium a/ei
Macacaúba

Origem: Curuá-Una, Pará.

Características gerais:
Densidade básica: 0.74 glcm 3 ; figura distinta, listras conspícuas; textura fina; grã-direita a

ondulada; brilho forte; cor marrom fraco.

Usinabilidade: Madeira fácil para trabalhar e apresenta excelentes resultados em todas as
operações de usinagem (aplainamento, fresamento, furação [topo, tangencial, radial]
torneamento e lixamento).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 2.6%; absorção inchamento em
por 1% alteração em teor de umidade 0.24; desorção contração em % por 1% alteração
cm teor de umidade 0.24.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 176; freqüência de ressonância (1?
harmónica) 518; freqüência de ressonância (2? harnônica) 1014; decaimento logarítmico
0.017; velocidade de propagação do som 4676.

Aplicações: Fundos e lados de violões.

Propriedades físicas e mecânicas: 	 Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades fisicas 	 .	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Contração	 florão eslática	 Compres- Compressão Cisalha . Dureza
básica	 D	 são	 perpendicular monto

o	 paralela

Tang. 1 Radial Volumátrica	 Módulo de Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Exbesnos Face,
elaskidade de	 da	 limite pra.	 de	 (kg)	 (kg)

2	 X IODO	 ruptura	 ruptura	 (kç/cin)	 ruptura
r34 (kg/cm')	 (kg/cm) (kg/cm) 	 (kg/ç-')

0.74	 4.6	 2.6	 6.6	 JA5 105	 1039	 543	 III	 98	 914	 911

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
B - Desvio padrão
C - Número de amostras
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...Aótroniwn fecoinlei
Muiracatiara

Origem: Curuá-Una, Pará.

Características gerais:
Densidade básica: 0,72 g/cm 3; figura apresentando listras irregulares; textura fina; grã-

direita; brilho médio; cor marrom pálido.

Usinabilidade: Em virtude das listras escuras existentes no tecido lenhoso, os resultados nas
operações de usinagem tomam-se variáveis. Provavelmente pode-se conseguir melhores
resultados usando-se outros ângulos de corte e velocidade (rpm) em aplainamento e
fresamento. Recomenda-se usar lixa mais fina (> 0 100).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.6%; absorção: inchamento em %
por 1% alteração em teor de umidade 0.36; deserção contração em % por 1% alteração
em teor de umidade 0,23. A Estabilidade dimensional: da madeira mostra-se
inferior as madeiras europeias abeto e plátano.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 180; freqüência de ressonância (P
harmônica) 488; freqüência de ressonância (2 2 harmônica) 952; decaimento logarítmico
0.020; velocidade de propagação do som 4804.

Aplicações: Fundos de violões, fagotes.

/9ipiaienic.c óuaueo

Faveira folha Fina

Origem: Reserva Florestal do Tapajós.

Características gerais:
Densidade básica: 0.77 glem 3 ; textura média; grã cruzada irregular; brilho médio; figura:

apresenta listras nos anéis de crescimento; cor marrom-amarelo pálido.

Usinabilidade: Comportamento da madeira em aplainamento: regular. Muito provável que
em outro ângulo de corte e troca de velocidade (2 rpm) darão melhores resultados.
Resultados de fresamento, furação e lixamento (lixa n9 100): bons a excelentes.

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta: 4.5%; absorção, inchamento em
por 1% alteração em teor de umidade: 0.22; desorçáo contração em % por 1% alteração
em teor de umidadde: 0.20. A madeira é ligeiramente menos instável que plátano
europeu.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 170; freqüência de ressonância (1iI
harmônica); freqüência de ressonância (20 harmônica) 912; decaimento logarítmico
0.020; velocidade de propagação do som 4526.

Aplicações: Fundos de violão, mecanismo do piano.

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades fl.ica.	 Propriedades mecânicas

Donsidade	 Contração	 Flexão eslâtica	 Compres- Compressão Cisalha- Dureza
básica	 são	 perpendicular mente
(g/cm')__	 paralela

Tang. Radial Voluméota	 Módulo de Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Exfremo, Faces
'-m elasUcidade do	 de	 inhte pro.	 de	 (kg)	 (kg)

X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kg/crn')	 ruptura
c343 (kg/cm)	 (kgfcm')	 (kgcm') 	 Qcg/crn)

0.12	 7.4	 4.6	 12.9	 115	 1026	 531	 113	 100	 662	 604

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
B - Desvio padrão
C - Número de amostras

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades físicas	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Contração	 E Flexão estática	 Compres- Compressão Cisalha- Dureza
básica	 w	 são	 perpendicular mente
(gicm3) 	 ______________ paralela

Tang. 1 Radial voIuméica	 Módulo de Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão Externo. Facea
elasticidade de	 de	 limite pro.	 de	 (kg)	 (kg)

P 2 X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kglcm')	 ruptura
J4 (kg/c.n')	 (kg/cm') (kgtcm') 	 (kglcm')

0.77	 7.8	 4.5	 12.7	 9,Ê1134	 1285	 697	 115	 126	 733	 185

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
6 - Desvio padrão
C - Número de amostras
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Cecireta octorata
Cedro

Origem: Rondônia

Características gerais:
Densidade básica: 0.43 Wcm 3; figura ausente; textura grossa; grã-direita; brilho fraco; cor

marrom-amarelo claro.

Usinabilidade: Madeira fácil para trabalhar, mostrando bons resultados em todas as operações
de usinagem (aplainamento, fresamento, furação e lixamento).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.3%; absorção inchamento em
1%, alteração em teor de umidade 0.06; desorção contração em 1% alteração em teor de
umidade 0.09. A madeira tem melhor estabilidade dimensional do que o abeto que é
plátano europeu.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 142; freqüência de ressonância (1
harmônica) 406; freqüência de ressonância (2a harmônica) 800; decaimento logarítmico
0.025; velocidade de propagação do som 3770.

Aplicações: Braço de violão, violino, viola, etc.

Swieienia macropÁ&jtffa

Mogno

Origem: Rondônia.

Caracteristicas gerais:
Densidade básica: 0.48 g/cm 3; figura distinta, listras conspícuas; textura média; grã

entrecruzada; brilho fraco; cor marrom-amarelado pálido.

Usinabilidade: É uma madeira relativamente difícil para trabalhar, por ser grã entrecruzada.
Seu comportamento na operação de aplainamento: regular. Provavelmente outros
ângulos de corte e troca de velocidade (rpm) apresentarão resultados melhores. Resultados
de furação são de bons até excelentes. Recomenda-se usar uma lixa mais fina (> ri-' 100).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 3.3%; absorção: inchamento em %
por 1% alteração em teor de umidade 0.08; desorção contração em % por 1% alteração
em teor de umidade 0.16. Essa madeira tem alta estabilidade dimensional.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 166; freqüência de ressonância (lã

harmônica) 446; freqüência de ressonância (2a harmônica) 871; decaimento logarítmico
0.019; velocidade de.propagação do som 4422.

Aplicações: Braço de violão.

\\

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedade, fisicas	 .	 Propriedades mccnicas
(ooDensidade	 Contração	 Ê	 Flexâoestãtjca	 Compres- compressao Cisalha- Dureza

bica	 D	 são	 perpendicular mento
{Jcm)	 a,	 paralela

Tang. Radial IVolurnêtricaMódulo de Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Extremos Focos
elasticidade de	 de	 limito pro.	 de	 (kg)	 (kg)
X IODO	 ruptura	 ruptura	 (kgtcrn')	 ruptura
(kgfcm')	 (kg/cm')	 (kg/crn') 	 (kg/cm')

0.49	 6.4	 4.3	 t2.2	 ai	 714	 446	 58	 176	 450	 324

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
8- Desvio padrão
C - Número de amostras

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades fisicas 	 Propriedades mocãnicas

Densidade	 Contração	 Flexão estática	 'Comprei- Compressão Cisalha- Dureza
básica	 são	 perpendicular manto
(g/crn') 	 paralela

Tang. Radial volumóico	 Módulo de Módulo 	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Extremos F.ces
elasticidade de	 de	 limito pio.	 do	 (kg)	 Qg)
X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kglcm')	 ruptura
(kq/cm)	 (lçglcm)	 (kgtcrn') 	 (kg/GR")

0.48	 5.7	 3.3	 9.9	 66	 562	 323	 72	 89	 517	 435

LEGENDA: ABC
A- Valor médio
8 - Desvio padrão
C - Número do amostras
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Propriedades fillicas

Densidade	 Co.*ação
básica
Wczn'l

Tang. Radial Vo

0.30	 6.1	 9.7	 9.7

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
B - Desvio padrão
C - Número de amostras

58

Propriedades mecânica.

Flexão eslãlka	 Compres- Compressão clsaa- Dureza
são	 perpendicular monto

Módulo deMódulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 E,btmos Faces
elasticidade de	 de	 limite pro.	 de	 (kg)	 (kg)
X 1000	 1 ruptura	 1 ruptura	 1 (kg/cm)	 1 ruptura

77	 1555	 1385	 140	 164	 1396	 lisa

Propriedades físicas e mecânicas:

óeixa Jorea

Urucú da mata

Origem: Curuá-Una, Pará.

Características gerais:
Densidade básica: Wcm3; figura apresentando listras em madeira (anéis de crescimento);

textura média; grã-direita; brilho médio; cor marrom-amarelo acinzentado.
Usinabilidade: Comportamento dessa madeira nas operações de aplainamento, fresamento

e lixamento (lixa n9 100), bom a excelente. Os resultados em furação variaram de ruim
(tarig ) até excelente (topo). Recomenda-se usar brocasbem afiladas e troca de velocidade
(rpm).

Estabilidade dimensional: Contração radial absoluta 4.6%; absorção: inchamento em
por 1% alteração em teor de umidade 0.21; deserção contração em % por 1% alteração
em teor de umidade 0.21. A madeira tem estabilidade dimensional ligeiramente inferior
a espécie abeto e plátano europeu.

Propriedades acústicas: Freqüência de ressonância 172; frequência de ressonância (1!
harmônica) 485; freqüência de ressonância (29 harmônica) 950; decaimento logarítmico
0.20; velocidade de propagação do som 4572.

Aplicações: Braço de violão.

Swartzia L/tL
Coração de negro

Origem: Curuá-Una, Pará; Reserva Florestal da SUFRAMA.

Características gerais: Textura fina; grã-direita a irregular; brilho fraco, apresentando
figura com listras fracas nos anéis de crescimento; cor preto (acromático).

Usinabilidade: A madeira apresenta excelentes resultados em todas as operações de usinagem
(aplainamento, fresamento, furação (topo, tang., radial, torneamento e lixamento).

Estabilidade dimensiona!:
Propriedades acústicas:
Aplicações: Teclado, cauda, queixeiros. fabricação de clarinetas, oboés e flautas.

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades !iscas	 Propriedades mecánicas

Densidade	 Confração	 àFlexão estática	 Compres- compressão Cisalha- Dureza
básica	 D	 são	 perpendicular mento
(91cio)  	 paralela

Tang. Radial Volumét,ica	 Módulo de Mddulo	 Mdduto	 Tensão no	 Tensão	 Externos F.c.s
2'o elasticidade de	 de	 limite pra.	 de	 (kg)	 (kg)

X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kgícm')	 ruptura
____________ ,3. (kg/cm')	 (kg/cm') (kgécm') 	 (kglcm')

1.00	 10.0	 6.5	 17.0

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
8 - Desvio padrão
O - Número de amostras
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Swczrizia feplopetafa

Gombeira

Origem: Curuá-Una, Pará.

Características gerais:
Densidade básica: 0.83 g/em 3; figura ausente; textura fina; grã-direita; brilho médio; cor

preta (acromático).
Usinabilidade: Essa madeira apresenta excelentes resultados em todas as operações de

usinagem (aplainamento, fresamento, furação (topo, tang., rad.), torneamento e lixamento.
Estabilidade dimensional:
Propriedades acústicas:
Aplicações: Teclado, cauda, quexeiros, fabricação de clarinetas, oboés e flautas.

Caóóia dc&mx/on

Muirapixuna

Origem: Curuá-Una, Pará.

Características gerais:
Densidade básica: 1.03 g/cm 3; figura apresentando listras irregulares, muito conspícuas;

textura fina; grãdireita; brilho médio; cor marrom-amarelado acinzentado escuro.

Usinabilidade: A madeira apresenta excelentes resultados em todas as operações
de usinagem (aplainamento, fresamento, furação (topo, tang., rad.), torneamento
e lixamento (lixa n 2 100)).

Estabilidade dimensional:
Propriedades acústicas:
Aplicações: Fabricação de clarinetas, oboés e flautas.

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedade, Iblca,	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Contração	 Flexão oatãtica	 Compres- Compressão Cisalha- Dureza
bãslca	 3	 são	 perpendicular rnento

paralela

Tang. Radial Volumõbica 	 Módulo de Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Extremos Faces
.vi elasticidade de	 de	 limile pra,	 de	 (kg)	 (kg)

X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kg)cm')	 ruptura
8 4i (kg/..)	 (kg/cm1) (kg/cm') 	 (kg/=')

0 . 63 10.5	 5$	 17.1

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
B - Desvio padrão
C- Número de amostras

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedades fisicas wv	 Propriedades mecânicas

Densidade	 Contração	 flexão estática	 Compres- Compressão Cisalha- Dureza
básica	 3	 são	 perpendicular mento

paralela

Tang. Radial Volumétrica	 Módulo da Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Extremos Face,0 'o 	 . .	 - -elasticidade de	 de	 limite pro.	 de	 (kg)	 Qg)
X 1000	 rupbjra	 ruptura	 (kgfczn)	 niflira
(kglcm')	 (kç(cm') (kWcxn) 	 (kg/csn)

1.03	 - - 'LI	 4.9	 11.0 

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
8 - Desvio padrão
C - Número de amostras
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Evaluation of Selected Amazonian
Wooci Species for Musical lnstrument
Manufacture

...Aniba cane1//a

Preciosa

Origem: Curuá-Una, Pará; Reserva Florestal da Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Características gerais: 	 -
Densidade básica: 1.02 g/em3 ; figura ausente; textura fina; grã-direita a irregular; brilho

médio; cor, marrom-amarelo acinzentado escuro. 	 -

Usinabilidade: A madeira apresenta excelentes resultados em todas as operações de usinagem
(aplainamento, fresamento, furação, torneamento e lixamento).

Estabilidade dimensional:-
Propriedades acústicas:	 .	 ..
Aplicações: Fabricação de clarinetas, oboés e flautas. 	 '	 -«----«

•I.

Propriedades físicas e mecânicas:

Propriedade. fisicas	 Propriedades mecânicas
rio

Densidade	 Contração	 e	 FleXão eslfitica	 Compres. Compressão Cisalha- Dureza
básica	 J	 são	 perpendicular monto

paralela

Tang. Radial Volumélrica 	 Módulo de	 Módulo	 Módulo	 Tensão no	 Tensão	 Esfrernos Faces
2o claslJcidade de	 de	 tmile pro,	 de	 (kg)	 (kg)
E5 X 1000	 ruptura	 ruptura	 (kgJcm')	 ruptura
3	 (kg/cm')	 (kg/c,&)	 (kg/cm') 	 (kgicm')

1.02	 8.7	 5.1	 15.2	 181 -	 1875	 997	 206	 188	 1500	 1528

LEGENDA: ABC
A - Valor médio
8 - Desvio padrão
C - Número de amostras
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1. Introduction Brazil is an importer ofwoods from abroad for the manu-
facture of stringed and wood wind musical instruments. This
was the reason for developing a project to find suitable Brazil-
lan substitutes for imported species. Systematic, scientiflc re-
search to determine the suitability of new wood species for
musical instrument manufacture is almost unknown in the
world, so Brazil is really braking ground in this field.

The manufacture of musical instruments is very much a
matter of tradition and more an art than an industrial process.
Mariufacturers and builders of these instruments are very
conservative in their wood setection and use ofspecies, that for
centuries have been favoured for different components.

The idea of the Brazilian National Art Foundation
(FUNARTE) to investigate substitutes for the traditional
imported woods may be considered as an example ofBrazilian
initiative.

It is very unlikely that among the thousands of tropical
species that à few, suitable to replace thc traditional ones for the
different conponents of musical instruments, can not be found.
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2. Traditional woods in
use for musical
instruments

The research project was in fact a multilateral effort with
FUNARTE as general coordinator and the Forest Products
Research Center (CPPF) at the National Institute for Aniazon
Research (INPA), Manaus, the Forest Products Laboratory at
Lhe Brazilian Institute for Forest Development (IBDF), Brasília,
and the Wood Products Department at the Technological
Researeh Institute (IPT), São Paulo, as executing agencies.
The later was responsible for the testing of a number of
different species and the results of this investigation will be
published separately. The projectwas financed by the Fínanc-
ing Agency for Studies and Projects (FINEP).

The main objective of the research was the selection of
Brazilian wood specics suitable to substitute imported woods
for the manufacture of musical instruments, their components
and accessories, by:

1. a comparative analysis of the characteristics and properties
of these species,

2. the manufacture of prototypes of the different stringed and
wood wind instruments with those species selectcd based on
the research results of the previous investigation (sub. 1),

3. the testing of those prototypes by musicians during aperiod
of one year.

The investigation of twenty one Aniazonian wood spe-
cies, i.e. sixteen for sttinged anil five for wood wind instru-
ments, by the Forest Products Center aI INPA in Manaus and
LPF, Brasília, involved the pre-selection of these species, sam-
pling in the forest and preparation ef Lest material, determin-
ing of general characteristies, basic physical and mechanical
properties, drying behaviour, dimensional stability, machining
and acoustical properties.

The first phase of the project covered Lhe pre-selection
and testing of Brazilian species. lhe manufacture of proto-
types and the testing of these instruments by musicians are
planned for the second anil third phases of Lhe project. This
paper covers the first phase which terminated during a meet-
ing with manufacturers and instrurnent makers in November
1985, during which, based on the first phase research results,
promising species were selected for Lhe different stringed and
wood wind instrument components.

.2.1. Woods for Stringed Lnstrument Components
(violins, violins and celios)

The belly ("table") is traditionally made from European
spruce Picea abies and as a substitute sitkaspmcePicea sitchensis,
is used,

The back, neck, seroli and ribs are made from sycamore
Acer pseudoplaianus or European maple Acer platanoides.
Maple and sycamore are preferred because, apart from their
figure they carve well, an importam factorfactor in making serolis.
The main reason given for preferring spruee for the belly anil
maple for 9w back is that, after correct shaping the fundamen-
tal notes of the Iwo pates have the right relationship with each
other, the back giving a note one tone higher than the belly.
The sound post anil bar are usually made of the same timber
as the belly, spruce. Blocks and linin gs, are sometimes of
spruce, but also of WilIow Salix alba. The fingerboard tradi-
tionaily is made of African ebony or Mauritius ebony. Most
ebonies are species of the genus "Diospyros". It is essential
that lhe timber for fingerboards is hard and heavy, since the
strings cut into lhe wood during playing. The tail piece is made
either of ebony, boxwood or rosewood. Chinrests are also of
ebony or boxwood, ]g are made of boxwood, rosewood or
ebony. They are required to be vciy smooth SO that they turn
easily, without being too loose. The brid ges are made of sy-
camore or european mapte and in the USA Canadian rock
maple Acer nigrum (9).

The only wood considered to be really suitable for kQw
is Brazil wood (Pau Brasil Pernambuco) Caesalpinia echinata.
Brazil wood is exceptional in having the required weight,
fiexibility and high strength properties (espccially MOE and
MOR in static bending) (9). li is extrernely difficult to find a
substitute for this wood that has the sarne property combination.

Woods chosen for the eonstruction of the classical guitars
are Alpine spruce from Lhe forests of Switzerland and Ger-
many anil Sitka spruce from Norlb America for lhe table
(soundboard), Brazilian rosewood for lhe sides and back,
mahogany or Honduras ceder for lhe neck and ebony for Lhe
fingerboard (7).
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Table 1 -. List of species tested

'11	 _

COMMON NAME

Amapá doce
7..

Cedro
- Coração de negro

Coração de negro

4.

En*a preta
Faveira folha fina

lI

Freijó verdadeiro
Gumbeira

BOTANICAL NAME

Brosimum paririarioides
subsp. pannaiaidesDucke
Ce&&a odomia 1.
Ssvr iaxiftofd Bong ex. Benth
Swartzia panacoco (Aubi) Cowan

Onycbopeta/um amazonidum Frias
&'tadenia sua veo/ens Mig.
Cordia goeldiana Huber
SiwQb Jeptopetala Benth

ORIGIN OF MATERIAL

Curuá-Una (Pará)

Rondônia
Curuá-Una (Pará)
Foreslry reserve aI lhe
Superinlendency of lhe Manaus
Freo Zona
Tapajós Foresby Reserve
Tapajós Foresfry Reserve
Curuá-Una (Pará)
Curuá-Una (Pará)

Jacarandá	 Da/bergia sptuceanum SonO.	 MauS (Amazonas)
Macacaúloa	 Pia (ymiscium duckeiHuber	 Curuá-Una (Pará)
Marupá	 .	 ..	 $»avta amam Aiibl.	 Curuá-una (Pará)

Forestry reserve 01 lhe1	 .1[4	 ....	 ... 1 	-.
Superinlendency o! lhe Free
Trado Zona Manaus

Mogno	 / L . Sw/elen/a macmp/y/Ia 	 Rondônia
Mi,rototó	 .. Schef/lem mowtoloni(AubI.) Frodin Cunjá-Una (Pará)

Forestry reserve ol lhe
Supedntendency o! lhe Free
Trade Zona Manaus

Muiracatiara .	 Asimnium iecoinieiDucke	 Cunjá-Una (Pará)
Muirapixuna	 Cassia sclemxylon Ducke	 Curuá-Una (Pará)
Munguba grande 	 Pachfrwspp.	 euruá-una (Pará)
Pará-Pará	 Jacamnda capais D,Dow	 Curuá-tJna (Pará)

-	 Foresiry reserva of lhe
Superirdendency o! lhe Freo
Trade Zone Manaus

Preciosa	 Aniba cano/fila (H,B.K.) Mez	 Curuá-Una (Pará)
Foresby reserve o! lhe
Supedntendency o! lhe Freo
Trade ZoneManaus

Tachi preto folha grande Tach,a/ia cl. nisby/Harnis 	 Curuá-Una (Pará)
Tauari	 Coumla#ob/ongifo/h, Ducke	 Curuá-Una (Pará)
Ucuúba da terra firme 	 14,-v4a cf. ,i,icheiffHeckel 	 Cunrá-Una (Pará)
Unjcú da mala	 Bixa a,ba,ea Huber	 .	 Tapajós Foreslry reserve (Pará)

peclesseiectea Tar wooa wlndlnstrunlents:

o

2.2 Wood Wind instruments
(clarinets and oboes)

Ali the species of timber which have been found to be
best for wood wind instruments have a very higli density and
a reasonably fine texture. Course texture, open grain and a
medium to low density have a detrimental effect on the tone.
It is essential that the timber has a good finish, especially in
ttirning, boring and drilling. 1-lowever, case of machining is not
considered to be a primaiy factor and the species which give
Lhe best results are often those, which by normal standards, are
considered very difficult to machine. Dimensional stability is
also important, since any change in the dimension of the bore
can alter the pitch of Lhe instrument, which is subjected to
considerable variation of moisture content owing to it being
blown by mouth (9). One of the major species used in the
manufacture of clarinets and oboes is African Blackwood,
Dalbergia nielanorylon.

3. Pre-selection of	 The criteria used in the pre-selection of Brazilian woods
brazilian wood	 species to be sampled for testing and Lhe manufacture of

species for difíereni prototypes were:

musical instruments	 general anatomical characteristics, such as color, grain,
and their	 Lexture and figure; physical properLies, such as wood density
cornponents (basie specific gravity) and shrinkage; mechanical properties,

such as modulus of rupture and modulus of elasticity instatic
bending, compression parailei and perpendicular to the grain,
shear and hardness. Most of the species selected were pre-
tested for other purposes, but usually a small amount of test
material per specie was used, insufficient to arrive at reliable
conciusions in regard to their possible use in musical instru-
ment manufacture. Therefore, it was expected that not ali pre-
selected species wouid be suiLable and severai would have to be
eliminated when conclusive data become available. The pre-
selected wood species are listed in Table 1.

ii
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4. Sampling and	 The collection of wood from trees in the Amazon region

processirig of tesi	 is a difficult, often hazardous time and money consuming

material	 enterprise, because of inaccessibility, iack of infrastructure
and transportation facilities.

Three sampiing arcas were chosen due to the avaiiable
inventory resuits; the Forest Reserve of the Superintendency
for the Free Trade Zone, Manaus, the Curuá-Una Forest
north of Santerém and the Tapajós Forest Reserve, south of
Santerém.

In each locality a field crew was trained in the foliowing
samphng procedures; tree feiling, log cutting, prophylactic
treatment and coliection of botanical material for identifica-
tion. From each specie a minimum of three treeswere sampled.
Log ends were painted with an asphait base paint to prevent
excessive end diying and hence the splitting of the logs during
extraction, storage and transportation.

Log extractionwas carried outwith tractors and/or skidders
and transportation te the sawmills by either barge (water
transport) or by truck. lhe two sawmiills responsibie for the
conv'èrsion of the iogs were the miii at the Forest Research
Conter (CPPF/INPA) in Manaus and the miii of the Superin-
tendency of the Amazon (SUDAM) in Santerém. The logs
were sawn in accordance with directions given by the musical
instruments manufacturers, thus a iarge part of the logs were
perfectiy quarter sawn. Ali material, except for heavy species,
received a dip treatment with a soiution of a fungicide/insec-
ticide mix after ieaving the saw, te prevent fungus and insect
attacks during pre-airseasoning at the miii site.

5. Test procedures	 S.I. Determination of general characteristies

and resulis
General characteristics of wood comprise of its color,

texture, figure and grain.. Tradition is vezy strong in the musical
instrument industry and for the different components of in-
struments specific combinations of general characteristics are
required.

COLOR: Color determinatiori is a subjective task. The
impression by lhe human eye of orange or yellow, red or
reddish brown is different from person to person. Objective
color determination is possible only with lhe assistance of
colorimetry. Color is an iinportant feature in instrument manu-
facture. For example, eiarinets and oboes traditionally have to
be black. Woods also have the tendency to change color when

exposed to air or light due te the oxidation of certain sub-
stances present. One example is Coração de Negro w'1.
changes its color froni yeiiowish brown when freshly cut to a
dark black brown on exposure to air or iight ('rabie 3). A color
difference between heartwood and sapwood is aiso veiy im-
portant, as sapwood is not allowed in the manufacture of
musical instruments color difference facilitates lhe separation
of lhe two. }Iowever, many iight coiored Amazônian wood
species do not have color differences between the sapwood
and heartwood, making it difficult to differentiate lhe two. 'lhe
thickness of the sapwood iayer might also be a limiting factor
in the selection of species. The minimum width in guitar
manufacture is 20cm, since the wood has to be perfectiy quar-
ter sawn, the minimum heartwood diameter should be at least
50 em, which means that trees with a 5cm thick sapwood iayer
should have a diameter of at least 60 cm.

lhe, calorimetric method used ia lhe determination of
wood color requires sampies of 15 x 5 cm. For each sample at
ieast three reflectance vaiues of three basic coiors - red, green
and blue - are measured by a reflectance reading filter, colo-
rinieter. These values represent the tristimuius values X,Y and
Z for the CIE- standard observer in the 2 degree standard
calorimetrie system (CIE stands for International Commis-
sion on Iliumination). A XENON iamp stimulates approxi-
mateiy a 65 D source. The iliumination of the sample, directiy
iocated opposite the photometer is defuse (d/O). The X,Y and
Z tristimuius values are converted to the chromaticity coordi-
nates X and Y. To make these values comprehensibie they are
given names and are transformed to color vaiues in accor-
dance with the DIN color chart (DIN 6164). The DIN color
cede, e.g. 4:2:3, shows hue, saturation and iightness. Hue
ranges frorn, 1 te 24.99 - from yeliow (1) te red (7), vioiet (3),
blue (17) and green (21) back to yeilow. Saturation ranges
from 1 to 16 increasing with number and brightness decreasing
from 1 to 10. Following ASTM D 1535 standard the chroma-
ticity coordinates X and Y and lhe luminous reflectance Y can
be converted to the Munseil Color Notation.

Wood colors fali into a reiativeiy smali range between
yeilow and red with a few exception e.g. "vioiet" Peltogyne

cabingae Ducke, which is dark brown after cutting, changing te
purpie and violet.

Determiningwood color through lhe appiication of colo-
rimetry provides objective resutts of color alteration during the
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COOE

CIE Y.x,y 45.2, 0.388, 0.378

CIE Y,x,y 35.7, 0.399, 0.371

CIE Y.x.y 6.2. 0.333. 0.331

CIE V,x,y 484, 0.367, 0.374

CIE Y,x.y 35.3. 0.395. 0.381

CIE Y,x,y 29.1, 0.386, 0.373

CIE Y,x,y 41.2, 0.401, 0.391,

CIE V.x.y 24.0, 0.400, 0.371

CIE V.x,y 11.3, 0.393. 0.360

CIE Y,x,y 19.0, 0.425, 0.369

CIE Y,x,y 64.8, 0.364, 0.375

CIE Y.x.y 35.6, 0.400, 0.374

CIE Y,x,y 45.7, 0.360, 0,367

CIE tx.y 46.6, 0.387, 0.372

CIE Y,x,y 22.8 0414 0380

CIEY.x.y 10.8, 0.375, 0.361

CIE Yx,y 47.6, 0.374. 0.374

CIE Y.x.y 60.0. 0357, 0.363

CIE Y.x,y 11.0, 0.370, 0.366

CIE Y,xy 36.3. 0.396, 0.393

CIE Y,x,y 51.3, 0.379, 0.381

CIE V,x.y 31.2, 0.401, 0.379

CIE Vxy 47.7, 0.357. 0.356

3:3:2

4:3:2

2:2:2

3:3:2

3:3:3

3:3:2

4:3:3

5:2:5

5:3:3

2:2:1

4:3:2

3:2:2

3 : 3 :2

4:3:3

4:2:5

3:2:2

3:2:2

3:2:5

3:3:2

3:3:1

3:3:3

3:2:2

Weak yeIlowish-bron

Yeltowlreen

Yeilow-grein

Strong yellowish-green

Strong yellowi5h-greon

Strong yellowish-green

Dark grayish brown

Dark grayish recidish brown

Dusky bluish-red

Darjç grayish reddish-brown
- .
	 Brownish-y&low. black

YeItow-brown. black

Brown.black

CIE Y,x,y 21.1, 0.424, 0.380 	 4 :3 :3

CIE Y,x,y 17.7 • 0.306, 0.448	 23 : 5:4

CIE V,x,y 16.1. 0.315, 0.437 	 23:4:4

CIE Y.k.y 14.6, 0.247, 0.467	 22: 7 :4

CIE Y,x,y 13.9, 0.254, 0,461	 22 :6 :4

CIE Y,x,y 13.4, 0.244, 0.460 	 22 : 7 :4

CIE V.x,y 10.0, 0.377, 0.351 	 5 : 2 : 5

CIE V.x,y 10.3. 0.400, 0.341 	 6 : 2 : 5

CIE V,x,y 9.7, CAIS, 0.323	 8 :3 : 5

CIE V,x,y 8.9, 0.381, 0.340	 6 :2 :5

CIE Y,x,y 7.3. 0.327, 0.344	 2: 1: 6

CIE Y,x,y 7.9, 0.346, 0.348	 3; 1: 6

CIE Y,x,y 8.0, 0.355, 0.34J 	 5:1: 6

11:00

11:30

11:40

11:50

11:55

12:00

14:30

15:00

16:00

10:00

10:00 next day

11:00

12:00

FIGURE: Conimerciaiiy the term figure is limited to the highty
decorative patterns, that principafly result from the ap-
pearance of increment Iayers, irregularities in the orien-
tation of the edis and uneven color distribution. Wood
used for stringed musical instruments has to be perfectly
quarter sawn which means that the figure appears on the
radial surface. Quarter sawn wood generaily presents a
considerable quantity of ray tissue, which, to an impor-
tant extent, is responsible for the decorative value of lhe
wood. lhe figure classification for the pre-selected species
was based ou three characteristics; ray tissue, color distribu-
tion and irreguiarities in the ccli odentation (Table 4).

TEXTURE: The difference in the appearance of growth incre-
ments as a result of variations in size and uniformiw of
ccli dimensions constitute lhe texture of lhe wood. Cori-
trary to many European and North American woods,
oaks for example, the majority of Aruazonian woods have
a uniform texture. The classification of texture used for
the pre-selected species was based ou pote size and the

II

finishing process. The colors of the spccics under investigation
	 Table 3 - Color change of "Coração de Negro" in contaci with air and Iight

M
	

)	 .: are presented in Table 2.

COLOR
	 TIME

Tablé 2 - Colors of Pre-selected wood species

COMMON. NAME .. - .... 	 COLOR

Amapá doce	 Pala yellow brown

Cedro	 Pata yellowish-brown	 -

- Coração de negro 	 ,	 Black (achromaEc)

Envira preta	 Q	 Light grayish brownish-,elIow

Faveira folha fina	 Pala yellow-brbw,

Freijó verdadeiro	 Weak. ye!Iow-brown	 -

Gornbeira. (sapwood) ' . Pala yellow-brown

Gombeira (heartwood) 	 Wek yellowish-brown (when-	
' freseey cut, black after exposure)

Jacarandá	 Dark grayish brcwn

Maacaúba	 .	 Weak lrown

Marupá	 .	 .	 Very Iight grayish brownish-yeUow

Mogno	 ..:	 1 PaIe'yeIlowish-brovn

Morototó	 Light grayish yellow-brown.

Muiracatiara (st'ipes) 	 ., Pais yeliow-brown

Muiracaliara (stsipes)	 Weak yellowih-brown

Muirapixuna : - 	 0arI?grish yeIiowish-trown

Munguba •.. .,,	 Light grayish yellow-brown

Pará-Pará	 Ver>' Iight g.rayish yellow-brown

Preciosa	 Oark grayish eIiow-brown

Tachi preto folha grande	 Pale yellow-brown

-Tauari	 1 .	 - i. Very pala yeliow-brown

Ucuúba da terra firme	 Weak yellowbrown

Iirucú da mata	 .light grayish yow-brown

•	 •	 -:
Iluminant : Xenon	 lllumination:d/O
DIN 6164

Chromaticity coordinates ;x,y; and luminous refleàtànce, y - accordirig to the CIE standards
in lhe second degree standard colorirnetrie system - can be converted to MUNSELL Color
Notionfollowing ASTM O 1535.
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Table 4 - General characteristics of Pre-selected species (quarter sawn)

c	 €
M$ dcc.

Caso

Co~ de Negro

Envia —

Faveira fo*a fina

Fm6 ve,dadSo

Jac.trn,dg

Morolotá

Muiacatiars

Muirapixune

Munguba

PflPa4 (Cwa)

Preciosa

Tactià prelo

Taovl

Ucuába da teria lini*

Unicú da mala
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FIGURE

Dblinct, p.0rxiunced ribton

Atsent

Faint growlh-sing slripe

Faint growth-.ing siripe

Fainl srowth-.ing strip.

Dislinci. oonspicuous ~h-.ing strip.

Abseril

Oislinct, cuispicuoua groMh-,ing siripe

Distinck oonspicuoqa wo'Mh-.ing st4e

Distinct pronouncsd iibtjcn

Faini growth-.ing siripe

Voty nspicuous. Inegula, dark colorod
.tiipes slrvngly contrasto9 with lhe reel ci
wood

TEXTURE	 CRAIN
	

LUSTRE

medhin,	 LqI edoçked	 lo.,

coarse	 straighl	 mediu,,

rwio	 slrai9h1 te iriegula,

mediam	 slr&ght	 bw

rnedium	 CtOss-grainoti irregular medi~

niedium	 straighl	 high

fino	 straighl	 mediu,,

mediu,.	 aftaight to wavy	 high

rins	 straiM to wmy	 high

mediam	 into,Iocjçed	 Iow

medium	 slraight	 mediu,,

íu,e	 straighl	 mediu,,

medium

lo.,

lo.,

mediam

Ngh

low

mediu,,

FainI grasth-.ing siripe	 tine	 slraight

Akaonl	 mediu,,	 slraight

Abami	 mediu,,	 stiaighl

Absonl	 fins	 straighl to irregular

Dislinci, oonspicuous wa growlh-.irç stripo mediu,, 	 inogulat

Dislinci. conspioijous groMh-ring slripo 	 mediu,,	 straight

AbsenI	 mediu,. to tine slraight

Fainl growth-.ing stripe	 mm

5.2. Determination of Physical properties

The most important physical properties of wood are lis
density (basic specific gravity) and shrinkage. Basic speciflc
gravitv ofwood is a property of importance because of its direct
relationship with other properties, such as mechanical strength.

In musical instruments the basic speciflc gravity oftradi-
tional species is different for the various components for ex-
ample, specific gravity of the wood for the belly of a violin is
iower than that of the back. Wood used in wind instrument
manufacture is veiy heay and with a speciflc gravity of ap-
proximately 0.90.

The basic specific gravity was one of the main properties
used in the pre-selection of the species. Tables 5 and 7 com-
pare the values of this property in Lhe traditional and national
woods. The basic specific gravity calculations were based on
Lhe weight of oven diy wood and volume when green.

Shrinkage (volumetric, tangential and radial) and also
the tangential/radial shrinkage rabo were determined for ali
species (Table 5). To a certain point the latter value is an
indicator of the diying behaviour of the wood; the lower this
value (c 2) the better is the chance that drying will occur
without defects. The absolute values for radial and tangential
shrinkage also are to a certain extent :tdicators for the dimen-
sional stability of a wood, i.e. the lower these values are lhe
lesser the dimensional changes with absorption or desorption
of moisture.

5.3. Mechanical Properties

The mechanical properties were determined in previous
investigations for ali prc-selected species of low and medium
density. The species selected for wood wind instruments are so
dense and heavy that it is not necessaiy to determine their
strength properties. In Tables 6 and 7 the strength properties
of traditional and pre-selected species are shown.

5.4. Drying of Test Material Applying Different Methods

Dry material for the manufacture of musical instrument
shail be free of intemal stress, whieh is usually liberated during
machining and can cause deforrnities such as warp and bow.
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parenchyma visibility; coarse: pores with diameters over
300 microns and abundant parenchyma visible to the
naked eye, medium: pores with diameters between 100 to
300 microns and a parenchyma visible without using lens,
fine: pores with diameters less than 100 microns and a
parenchyma not visible without a lens (Table 4).

GRAIN: Is related to Lhe general direction of the fibers and
other elements in the wood. The characteristic is defined
as straight, spiralled, wavy, spiral, interlocked or cross
grained. Woods used in musical instruments manufac-
ture preferably require a straight grain, however, many
tropical species have either a crossed or interlocked grain.
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For this reason the diying method applied is crucial to prevent
the occurrence of these stresses. This signifies that the
lumber must be dried under conditions preventing&	

-	 casehardening and coliapse, defects that occur normally
•	 in the first stages of drying.

TabI 5 - Physical properties of Pre-selected species

BASIC SPECIFIC

	

GRAVITY (OVEN	 SI-IRINKAGE

DRY WEJGHT
VOLUME WIIEN VOLUMETRIC TANGEN11AL RADIAL RTIO

•	 COMMON NAME	 GREEN G/CM' 	 %	 TS/RS

Amapá doce	 0.54	 13.3	 7.9	 4.9	 1.61

Cedro	 0.37	 12.2	 6.7	 4.3	 1.56

•	 Coração de Negro 	 1.00	 17.0	 10.0	 6.5	 1.55

Envira preta	 0.54-	 15.4	 6.6	 6.0	 1.44

•	 Faveira folha fina 	 0.77	 12.7	 7.8	 4.5	 1.75

FreijÓ verdadeiro-	 0.49	 14.5	 8.1	 5.7	 1.43

Gumbeira	 0.83	 17.1	 10.5	 5.8	 1.80

Jacarandá	 . -	 0.92	 12.7	 8.1	 4.2	 194

Macacaúba	 0.74	 6.6	 4.6	 2.6	 1.8

Marupá	 0.40	 10.7	 6.6	 3.4	 1.94

Mogno	 0.48	 -	 9.9	 5.7	 3.3	 1.73

Morototó	 0.51	 23.0	 13.2	 8.1	 1.62

Muiracatiara	 0.72	 12.9	 7.4	 4.6	 1.61

Muirapixuna	 1.03	 11.0	 7.7	 4.9	 1.61

Munguba	 .	 0.50	 13.3	 10.0	 4.5	 2.23

Pará-Pará	 0.33	 16.1	 9.0	 6.0	 1.50

' .	 Preciosa	 1.02	 15.2	 8,7	 5.7	 1.53

tachi preto	 0.63	 13.8	 8.4	 4.7	 1.77

Tauari	 0.49 -	 11.3	 6.4	 4.2	 1.51

Ucuúba da terra firme 	 0.50	 13.7	 8.3	 4.6	 1.79

Urucú da mata	 0.30'	 9.7	 6.1	 3.1	 1,97

Table 6 - Mechanical properties of pre-selected species.
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Ucuúba da torta IlrT-no	 0.50	 972	 121	 522	 60	 42	 101	 671	 472
Yan4. tnthe4	 (0.50)
Unjcú da mato	 0.32	 555	 77	 365	 40	 24	 64	 396	 196Bisa a'to,ea	 (0.30)
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Table 7 - Physical and mechanical properties of traditional wood species.
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5.4.1. Drying of Sawn Luinber for Stringed Lnstruments

II! In the dzying of quarter sawn lumber of the pre-selected
species for stringed instrumen, having a thickness ofapproxi-
mately 3 cm and with a width variation of 17 to 28 cm, a
combination of three different techniques was applied, air-
seasoning, conventional kiln diying and dehumidiflcation (low
temperature drying).

After sawing and preservative treatment in the CPPF and
SUDAM sawmills the lumberwas stacked in an open shed and
seasoned to a moisture content of 30 to 40 percent. During the
rainy season in the Amazon region the average temperature
and relative huniidity are respectiveiy 27 ° C and 90% corre-
sponding to an equilibrium moisture content in the wood of
about 20 percent. These conditions result in a slow seasoning

•1 
process and no defccts were observed in the species under
investigation during this phase. After air-seasoning the lumber
was dried in a conventional diy kiln under veiy moderate
conditions, with a temperature not greater than 55 ° C and

•	 relative humidity gradually decreasing from 85% to 70% dur-
• ing the process arriving ata final humidity content of 12 to 14%

in the wood. During the final phasc the lumber was stacked in
a climate roem (dehumidification chamber), underconditions

•	 corresponding to the equilibriuni moisture content of lOpercent.

Results of this combined drying process were excellent
for ali the pre-selected species for stringed instruments. De-
fects were [irnited to slight end-checking in a few species.

5.4.2. Wood Drying for Wnod Wind Instruments

Wood species used iri lhe manufacture of wind instru-
ments clarinets, oboes and others, are heavy to very heavy,
having a basic specific gravity of 0.90 or more. These species
are difficult to diy, demanding special care during the diying
process. Drying has to be slow using 10w temperatures and
high relative humidities to prevent surface and end-checking
and internal stresses. Air-seasoning of these woods, although
they have a tow initial moisture content because of their high
density, may take up to more than one year under the preva-
lent climatic conditions in the Amazon. The required final
moisture content of about 15 percent that is indicated hy the
manufacturers, can not evcn be reached with out some kind of
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artificial drying, The options to accelerate lhe diying process
are very aiso limited because of Lhe dimensions of Lhe raw
material. The oniy suitable method to be applied in this case
is drying at 10w temperatures by dehumidification. Thus Lhe
drying of Lhe pre-selected species, Coração de Negro,
Gombeira, Preciosa, Muirapixuna and Jacarandá was carried
oul in dehumidification chambers.

Initial temperature and relative humidity were respec-
tively 33°C and 88%. These condirions were gradually changed
to a final temperature of 35°C and a relative hurnidity of 80%
during Lhe diying process, corresponding to a final wood mois-
ture content of 15 percent. The major defects ohserved in Lhe
wood of Lhese species are surface-checking and end-splitting.
Coração de Negro and Gombeira, species belonging to Lhe
genus Swartzia and Preciosa show negiigible defecLs after
earefui seasoning. However, Muirapixuna, has a strong ten-
dency to checking and splitting.

S.S. Dimensional Stability of Lhe Woods

Ali musical instruments have one factor in common that
Lhe choice of spccies is affected not only by iLs relationship to
Lhe performance of Lhe instrument, but by Lhe fact that often
is manufactured under climaLic conditions different from the
piace where it will he used. According to Pearson (9) one
property, that of a small dimensional movement, is common to
many of Lhe Linibers particulariy suitabie for the more exacting
instrument parts. Warping and swelling or shrinkage are Lhe
Lhings that the musical instrument maker fears Lhe most, since
Lhey are assoeiated with functional disability of Lhe instrument,
such as jamming ef Lhe action or loose joinLs. Whiie tone,
whieh shou!d he expecLed to be of prime importance, is noL, on
lhe whole found to be such an ouLstanding problem by the
instrument makers.

lhe factors Lhat determine dimensional stabihty are
shrinkage and swelling, Lhe nloisture contera ranges from 0%
to fiber saturation point and the raLe of absorpLion and desorp-
tion of moisture (hygroscopicity). The iaLter, among other
factors, is dependem on extractives, Lhe higher Lhe extracLive
contem is in wood Lhe lower is its permeahility. Furthermore,
board thickness has an "inertial" effect on Lhe time necessaiy

to achieve a given faction of equilibrium absorption.lf exter-
nal swelling is restrained a swelling stress develops which
opposes further absorption. In other words absorption and
hence swelling can be restrained by internal stresses in the wood.

For practical purposes lhe wood moisture contem rangerange
of importance is from 8 to 16 percent. ClimaLic conditions in
temperate zones such as southem Brazil, Europe and North
America, cause eontent changes within this range. In Lhe suminer
equihbrium moisture content (EMC) may be 15 or 16%, while iri
Lhe winter, when instruments are stored or used in rooms with
central heating, the (EMC) rnay be as low as 8 percent

In extreme cases such as the clirnatic conditions that exist
in Brasília and Lhe Amazon basin Lhe EMC range is different
The long dry season in Brasilia causes wood moisture content
to drop to 5 or 6 percent and musicians are forced to store their
instruments in bathrooms to prevenI them from excessive
moisture dcsorption and hence considerable dimensional
changes. While Lhe outside conditions in the Amazon during
Lhe rainy season correspond to an EMC of 19 to 20 percent and
instrumenLs shouid be sLored in air-conditioned rooms, where
an EMC of 11 or 12 percent can be maintained.

The above examples show Lhe effect of climatic condi-
tions over relaLive long periods of Lime, however, musicians
aiso experience Lhe influence of different relaLive tempera-
Lures and humidiLy on Lheir instruments during shorL periods
of travei from one iocality to another.

Besides Lhese dimensional changes, tone richness is, ex-
ccpt for uniformity in wood structure and density, dependent
on moisture contem. Greenhili (5), working with Australian
woods, found Lhe effecL of moisture contem to be appreciable
on logarithmic decremcnr averaging 0.0322, 0.0365, 0.0379 aL
8, 15 and 19 percent moisture content respecLively.

To tesL Lhe dimensional sLabiliLy of sixteen pre-selected
species for stringed instrumenLs, perfectly quarLer sawn samples
50 em long, 0.5 cm Lhick and with an average widLh of 26 cm,
were stored under climatic condiLions corresponding to an
equilibrium moisture content ofabout l2percenL. 1-lowever, as
can he seen from Lhe graphs in figs.1 to 4, most of Lhe species
did nol arrive at this equilibrium before Lhe dimensional sta-
hility Lest sLarted, After conditioning, Lhe sampies were put in
a climate ehamber ata Lemperature of 29.4°C (85 °F) and a
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Fig. 1 - Moisture adsorption and radial dimensional increase.
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As mentioned above, the dimensional stability of a specie
is determined by its total swelling and shrinkage, the rate of
moisture absorptionldesorption and the corresponding swell-
ing/shi-inkage within a certain moisture content range (8 -16%
M.C.). In cornparison with European Spruce and maple the
Brazilian species, with the exception of Pará-Pará and Morototó,
show equal or even lower absolute shrinkage values than the
traditional ones. However, great differences can be observed
among the Brazilian . species ia the rate of absorption and
corresponding dimensional changes. Tauari, Morototó and
Freijó, for example, show high moisture absorption rates of
respective!y 3.9, 4.5 and 4.5 percent, corresponding with a
sample width increase of respectively 0.94, 1.01 and 1.02 per-
cent and aconsequent!y swel!ing in % per 1% M.C. change of
respectively 0.23, 0.23 and 0.24. The latter values are higher
than those for European spruce and maple (respectively 0.19
and 0.20 (max.)) (2), meaning that these Brazilian species are
less stable than the European ones. On the other hand, species
such as Cedro, Mogno, Urucú da Mata, Munguba, Pará-Pará
and Marupá, show better or equal dimensional stability than
the traditiona! species.

Another difference in absorption behaviour between
Brazilian species is shown by the curves in Figs.1-4. Some
species, like Tauari and Freijó present a more or less uniform
increase in moisture absorption during the entire eighteen
hour period, whi!e others such as Envira-Preta, Tachi-Preto,
Muiracatiara show Lhe híghest increase in absorption and
dimensional change during the firsi six to eight hours, after
wliich weight and dimensional increases start to slow down
considerably.

The dimensional stability of the species Coração de Ne-
gro, Gombeira, Preciosa, Muirapixuna and Jacarandá do Pará,
setected for wind instrumentswas empirica!ly tested. Afterthe
wood had been dried to a moisture content of approximately
15 percent, separate sections of Lhe mouth piece, socket,joints
and be!l were manufactured with high accuracy so that each
part, a!though being removable, fitted tightly into its
neighbouring section. Then the sections were stored in an air-
conditioned room where Lhe equilibrium wood moisture con-
tent corresponded to 10 percent and Lhe reaction of the parts
to these environmental conditions observed. Although ai! five
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Fig. 6 - Frequency curve.

puter.that controlled the whole system. The detector receives
a vibration transmitled through the wood sample (dimensions
3 x 2 x 0.3 cm) and the computer interprets the signal. lhe
posilion of lhe supports of the wood sample (L) varies in
accordance with the test for the delermination of lhe funda-
mental lst and 2nd harmonic. The results of the tests can be
ohlained through an oseilioscope, a graphic plotter ora printer
eonnecled to lhe computer.
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DETECTOR

Fig. 5 - Schematic instrumeni set-up for frequency test.

.1

Negro Gombeira and Preciosa did not show any defects after
.	 .	 three months storage under the above conditions. However,

Mrapna and Jacarandá do Pará developed checks in the beil.

The Swartzia speeies Coração de Negro and Gombeira
are.comparable to Freijó and Tauari in their rale of moisture

. i.	 . . .	 absorption and desorption. This is an unfavourable character-
.	 . .	 . .	 istic compãred to lhe traditionaHy used African Blackwood

Da1beiia melanoxylon, known for lIs exceptionaliy slow move -
• ..	 ment of moisture through lhe timber dueto oil deposits, thus

• ..	 ..t. .	 heing dimensionally very stable when lhe finished instrument
•i I .• . •:!	 .	 ..	 . isin use. To improvethe dímensionallystability ofpre-finished

•.	 .	 .	 . instrurnents .parts made.frorn other woods it seems to be
normal practice to give these parts an oil bath treatment.

••

•	 .,	
S. Àdoustii Properfle of lhe Pre-Selected Woods for

Stringed Instruments

:The principies of resonance and sound radiating proper-
1,í':,t

	

	 tiesofvibratingwoodwereappliedintheproduclionofwooden
musical instruments for centuries before these principais were

.1	 •.	 ,.., understoodToday, the acoustic properties ofwood are known
and can be investigaled.

.	 :i In tests carried out by lhe Forest Producls Laboratory in
.	 Brasília, free vibration was applied to determine lhe natural

1	 •	
ii ...: freguency ofvihranon (fr) and lhe Ioarithmic decrement(DL)

1 . l í . ... of the.sixteen wood species under investigalion for stringed
instruments. According to Herman (8)

	

..	 ,.	 .	 ••.	
DL rvrr

.	 i	 1

r	 .	 Whcrefr is lhe resonance frequeney and f is lhe fre-
+	 •	 quency difference between lhe two points direclly above and

below resohance, at which lhe amplitude of vibration falis to
.... halfthepeakresonancepointvaIue"hatfamplilude"frequen-

. .	 .	 II.. rc p•	 4	 ir;, K (Ç\

Düring teSa bcedres an instrument sel-up was used as
SchemalicallS/ shown in fig.5 and consisting of an electro-
mgnetie excilalor vith à vibration range of O to 20 MHz, a

. .........constam amplitude and	 lep-wise frcqueney change of 0.01
.•t ...vï.	 .	 HZ.	 rquitédfrcqunby was obtaincd with a micro-com-
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Table 9 - .AcousLical .properties of .pre-selected species for slringed instruments (according
to RABELO, LPF I Brasília)

DL	 C	 specific gravity
cri/se rWsec. based on 12% M.C.
C. 1	 1	 a/em3

COMMON NAME	 Fr F, t o Fr2°
Hr	 1*	 14

1. Species suitable
for Ue belly

European spruce

Envira Preta

Frerjó

Maupá'

Morototã

Munguba

•	 Pará-Pará

Unjcú-da Mata

II. Species suitable
for "backC

European rnaple

Amapá doce

Cedro

Faveira folha fina

Jacarandá

Macacaúba

Mogno

Muira ca tia ra

Tachi-preto

Tauaó

Ucuúba.

Bergaharm
°Spitzahorm

187 514	 1014 0.021	 4977

186 504	 992 0.019 4945

195 535 1044 0.014	 5173

170 466	 921	 0.021	 4519

202 549 1064 0.020 5361

178 478	 934 0.021. 4733

187 480	 938 0.022 4978

172 485	 950 0.020 4572

145 404

186 575
	

998 0.023 4959

142 406	 800 0.025	 3770

170 469	 912 0.020 4526

170 496	 962 0.017

176	 518	 1014 0.017	 4675

166 : 446
	

571- 0.019	 4422

180 488	 952 0.020 . 4804

176 484	 942 0.020 4687

172 472	 926 0.027	 4571

186 508 1012 0.023	 4955

0.330.47- 0.68.0.47

0.62

0.51

0.43

0.52

0.57

0.44

0.34

0.53-0,63-0.79*
0.56-0.66-0.811—

0.69

0.44

0.62

1.02

0.75

0.53

0.76

0.72

0.52

0.64

Parameters:
Fr = frequency of resonarice
Fr 1 0 = frequency ai resonance (lst harmonic)
Fr 22' = frequency ol resonance (2nd harmonic)
DL = logarithmic decrement
C + Velocity of sound propagation

-	

7

The concept of the test is simple, the excitator causes the
• wood sample to vibrate with mi inereasing frequency, when the

frequency coincides with Lhe natural frequency of the wood the
• sãmple is in resonance. This induces a high value signal in the
• detector, which is read by the computer and transmitted to the
oscilloscope, lhe graphic plotter or numerically to lhe printer.

lhe results of Lhe acoustical tests are shown in Table 9,
where lhe values for frequency resonance (fr), the logarithmic
decrement (DL) and the specific gravity aI 12% moisture
content () of Lhe Brazilian species for stringed instruments are
compared with Lhe values for European spruce and Maple
being the traditional ones for respectively the "befly" and lhe
"back" of violins, violas etc. According to Rabelo of lhe Forest
Products Laboratoiy in Brasília, lhe foliowing criteria can be
used to select lhe wood species for lhe tables ('beilies") or
"backs".

Belty of violin or guitar: 	 Fr > 170 Hz

DL < 0.021

<0.60 gícm

Back of violin, viola:	 Fr> 150 Hz

DL c 0.020

> 0.60 glcrn

Back of guitars:	 Fr > 150 Hz

DL -c 0.020

> 0.60 glcm 3

Applying Ibese criteria to the test resulls Lhe species can
be subdividcd into mo groups, one group of woods for tables
or beilies consisling of Lhe species Freijó, Marupá, Morototó
and Munguba. The second group needs to be divided inÏo
species for violin and guitar backs. The lhree species meeling
lhe requirernents for violin backs are Amapá Doce, Tauari and
Ucuúba and for guitar backs lhe species Faveira Folha Fina,
Macacaúba and Muiracatiara are promising.

90	
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Quality of class Percentage of defect free ample
and samples with negligible
defects

ExceI!ent	 > 85%
Good	 70-84%

Regular	 50- 69%
Poor	 < 50%

Table 10 - Machining properties

plantg	 ernaping	 hcdng	 sanding
quall1	 prado.	 quality	 prado-	 quallty	 goallly papar gdt 1 p(odo- 1 Qualily 1 prado-

minant	 minant
defact	 deloci	 and	 radIal	 tangonrfal	 00	 too

regular	 tuny e,cellenl	 chipad	 excoiloni exceflent 'açular 	 regular	 regular
grain

oncoflonl nono excolenl 	 nona	 good	 çood	 good	 good	 •tc.11anl
enrolem chipped n'cabal	 nono	 e,tcellenl nceflent excoleni excellent oncellenl
axcellent chippod n'caíraM fuzis' grela exceienl excellent excellent 	 çood	 axceileni
regular chippad oxcoltonl 	 ctiipped	 excerleni	 good	 geod	 good	 encellenl

excellent chipped	 good	 luzas' grela axcelleni good 	 oxcoflent	 good	 excelleni
excolont nono	 emcellonl	 nona	 oxcelle.il exceilanl eoceborul eacellenl eacellent
excellenl norma	 excolienl	 n oro	 excellenl exceilenl escelanl eouellent excelieni
ercelleni nona	 excellenl	 nona	 excelienl arcollon? eacellcnl 	 good	 excebleni
excellenl nona	 excailenl nas' grain	 good	 good	 regular	 good	 excellent
regular ctripped	 p00'	 furis' grela excellanl ercellent 	 good	 P.	 regular

-to ias'
grain

exceilenl ctrippod excolenl fuzis' grain 	 regular	 regu lar	 poor	 poor	 regular

'poDes

Amapá doce luzas'
gran
nono	 •	 -
nona eor-.ellant nane
nona
nona	 -	 -

nona	 oxcelIeril nono
nona	 axcalher,l nor.e
non.excellenl nona
nono	 •	 -
luzas'	 •	 -
91311

Cedro
Coração de Negro
Envia Prola
Faveira Folha Fina
FreiJó
Goo,be Ira
Jacarandá
Macacaba
Manjpá
Móg no

M~16lo lã luzas'	 -	 -
graln
fuzis' excellenl nona

nono excalIenI nona
nona	 -	 -
luzas'
grela

Muisacaliara	 1	 °°' •chippcd ! good	 fuzis' grain 1 cacorloni	 good	 good 1	 bed	 regular

Musaplxuna
Munguba Grande
porá-Part

Preciosa
Tachi prelo

Tauad
Ucuúba

Ucuúba da inala

nono excelenl nona
bumed
surlace

excelleril	 nono	 euctlerib	 rrulre	 cxc SIeni eucellenl axcelent exceilen' excelleni
excelionr chippcd excellonl 	 nono	 excollonl exceflenr 	 good	 good	 excellent
exceleni chlpped	 poor	 luzas' grain	 regular	 regular	 poor	 poci	 regular

luzir
grein

excelenl nono	 azcellenl	 nono	 axcSlenl excelani exccallent excerlenl excelenb
axcoloni ctrippod	 p00'	 luzas' g.-lan,	 good	 good	 good	 g000	 good

hurni
ourtace duo

lo real,
excelenl chipped excabonl 	 nona	 9000	 regular	 regular	 good	 •xcallent	 nona
axcaOenl chipped	 good	 chipped	 axcelseni good	 9000	 9000	 gcori	 luzzy

grela
axcelenr chlpped	 gQod	 chipped	 excellorni regular	 poor	 9000	 excellant	 nona

•	 57 Machining Propertieiof lhe Pré-Se!ectedWoodSpecies

•	 One of the most significantcharaceristiçs of wood isits
-. machining faci!ity. Differçnt species vary great!y in their

beh.aour undercutting toois soa systeatic method is needed

	

• -	
õ determine theifsuitability for uses where the qua!ity of the

• --- - mechahical surface is, of utmost importance. Although the
surface qdahty of a!l finished musica! instrúments is extremely
importam, the s'ood áiachining quahties are not se much the

•

	

	 first c'riterion, as ihn)) industries. Partly'this is because of
other more iriipottant fequirements and àlso because of a

• •.

	

	 considerable amount of work is done by hand, as in violin
• making. lii musical iristrument manufacture it is possib!e to
devote thé necessaiy time when dealing with difficuit timber.

•'+. fl	 .- .. 9..
•	 In Lhe context of this research project, however, it was
- considered important enough to obtain some comparabie data

oh machining behaviour ôíthe species under investigation.

— - - The machining tests conducted during the investigation
inc!uded pianing, shaping, drilting and turning, ali ofwhich are
common wood working operations used in the manufacture of

• ... ::..r :wooden products. é equipment used to carry out the tes
consistcd of modern commërcial size machines. To arrive at
comparable results the paameters ued in each operation
were kept constam for ai! species. That is to say that probably
better resu!ts can be obtained with some species showing poor
to regular results using different knife ang!es and feed spceds
in p!atiing different types of bits in boring aÃd finer paper grits
in sanding.

•

	

	 The turning tests wéie carried oul only with those species
selected for wood witid instruments. Tests were conducted

.with sampies varying in moisture content from 11 to 14 per-
cent. The parameters used in each machining operation are
shovn in Appendix.1, and the resuits have been compiled in

•	 Tab!e,10. In the clasification of finished surface qua!ity four
different classes were used. 	 -	 •

tr.,-r•-••••• 
..	 - • j	 ':	 ,.,	 :	 -

r	 :ç...	 .......	 •
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o

Table 11 - Ali properties combined for traditionai and brazilian species.

SP€ClES

E urope a o
spruce
European
rua pie

Amapá

Cedro

Coração de
Negro
Envisa prela

Faveka

Frejó

Gombelra

.)aracandá

colo,	 íguro	 texlure	 gra	 spec46c	 shrfrikage	 atadc boodingcaio. p, abso.t6on froquericy logadthmlc sp.dfiç
gravit	 II	 radial	 cl	 dean,nl 9r.Vy
gkm - - - -	 Kgftd aweling resononce g/an	 (12%C

per 1%	 Hrvai tang radial TIR nu	 ne

	

-	 % ¶4	 ¶4	 K9/CIT? KgJqn*1 g3

yello*zhbrown	 9mwmring stjipe	 medium sfreight	 ça0 ,43 12.0 7.8	 3.6 21	 660	 110	 430	 0.19	 187	 0.021	 0.47

yellowish wIlile	 growffidng se	 uriifovm	 sl,aight	 r?0.59 11.5 80	 3.0	 2.7	 1120	 94	 580	 0.10.0.20	 148	 0.026	 0.63
ddIU	 tino	 r11t0.66 12.8 8.5	 4.4	 1.9	 950	 114	 490

13.8 90	 4.9	 1.8	 1090	 113	 510

	

1370	 121	 620
pele yellowiah .	pronour'ccd ,tbbon	 n'edium inlodocked	 0.54	 13.3 7.9	 4.9	 1.6	 1043	 115	 561	 0.22	 186	 0.023	 0.69

brown
pala yellow-brown	 abseril	 courze	 siraighl	 0.37	 12.2 6.7	 4.3	 1,6	 553	 70	 312	 0.06	 142	 0.025	 0.44

0.43	 714	 61	 446
black	 falnl çrowthdng aipo 	 tino	 ,traighl	 1.00	 17.0 10.0	 6.5	 1.5

irregular
light grayish	 falol growilirIng aaipe medum	 slraii,l	 0.54	 15.4 8.6	 6.0	 1.4	 1265	 140	 710	 0.22	 166	 0.019	 0.62

brownish-yellow
pala yellow.brown faial growúwing alripe ruediuru	 crossed	 0.77	 12.7 7.8	 4.5	 1.7	 1285	 134	 697	 0.22	 170	 0.029	 0.62

iTT09
weali yellow.	diafincl,	 rnediuru	 slraighl	 0.49	 14.5 8.1	 5.7	 1.4	 932	 104	 517	 0.24	 195	 0.014	 0,51

browe	 conspicous grow'Urring
a-

blac4	 abant	 llne	 sfraighl	 0.83	 17.1 10.5	 5.8	 1.8	 '	 -	 -

derti groyish	 djsmncl, çornpçjorj,	 nodium sv-aight lo	 0.92	 12.7 8.1	 4.2	 1.9	 '	 .	 '	 '	 170	 0.017	 1.02
brown	 growtring slnpe	 wavv	 -



wC1E5	 1	 colar f'gure	 textura	 grato	 speci8c	 sfuinkage	 sIatiç bcndinç	 M. pr absorbon frequ,ncy
gravily	 II	 radial	 of
gkzn' - -	 -	 Kgicsn' .wellr.g rasonance

vol tang 1 nadial TIR	 !"°'	 moe
	

per 1%	 Hr
% %.	 KgFon2 Kg&m'xlO'

wavítv
(12%C

Macacaúba	 weakb,own	 dinsnct, conspictou, 	 tine	 straighllo . 0.74	 6.6 4.6	 2.6	 1.8	 1039	 106	 543	 1334	 1 78	 LJ.V1(	 U.I
	 II

growlhring slripe	 wavy	 -
Manjpá	 very lightgraylah	 abseni	 medium aboight 	 0.40 10.7 6.6	 3.4	 1.9	 664	 82	 352	 0.16	 170	 0.021	 0.43

browtsh yellow
Mogno	 pato yelowish-	 disncI pronounced	 rnedium inlerlockcd 0.48	 9.9 5.7	 3.3	 li	 562	 66	 323	 0.08	 166	 0.019	 0.53

brown	 ribboru
Morolotõ	 light grayish	 lainl growltiring saipe n,edium 	 shighl	 0.51	 23.0 13.2 81	 1.6	 725	 113	 405	 0.23	 202	 0.020	 0.52

yellowish-brown
Muiracaiara	 pato yellow brown	 vory cons irregular	 tine	 sfruighl	 0.72	 12.9 7.4	 4.6	 1.6	 1026	 115	 531	 0.36	 180	 0.020	 0.76

dait cobred sriipes
Muirapixuna	 darlç grayiah	 faial growtiring atripe	 tine	 straighl	 1.03	 11.0 7.7	 4.9	 1.6

yellowlsh-brown
Munguba	 lighl grayish	 abseal	 mediurn	 straighl	 0.50	 13.3 10.0 4.5	 2.2

	
0.12
	

178
	

0.021	 0.57
yollow brown

Pará-Pari	 very lighl grayish	 absent	 mediurn	 slraighl	 0,33	 16.1 9.0	 6.0	 1.5	 562
	

89
	

313	 0.12
	

167
	

0.022	 0.44
yellow bmw.,

PrecIosa	 dark graylali 	 absent	 talo	 5IaigIll lo	 1,02	 15.2 8.7	 5.7	 1.5	 1875
	

181
	

997
yelIow-brown	 irregular

Tachi prelo	 pato yelow.brown	 dialncl, çonspiçOus	 inediuru irregular 	 0.63	 13.8 6.4	 4.7	 1.6	 1070
	

112
	

576	 0.27
	

176
	

0.020	 0.72
wavy gruwdiring

atripes
Tauari	 very pala yelow	 distnctconspicous	 mediurr,	 straight	 0.49	 11,3 6.4	 42	 1.5	 905

	
108
	

477	 0.23
	

172
	

0.021	 0.52
grow,dng atripe

Uajúba	 weak llow-	 abaent	 inedium swaighl	 0.50 13.7 8.3	 4,6	 1,8	 972
	

121
	

522	 021
	

188
	

0.023	 0.64
brown	 lo tine

tlrucú	 tghl gmyish	 temI growening slripe medium sfraight 	 0.30	 9.7 6.1	 3.1	 2,0	 555
	

77
	

365	 0.09
	

172
	

0.020	 0.34
yellow bmw.,



6. Discussion In the introduction of this paper it was stated, that it is veiy
urilikely that among the thousands of tropical Amazonian
species that a few suitable woods can be found as substitutes for
those traditional!y being used for different components of
musical instruments. AL flrst sight this appears to be true and
the results of this research project confirm Lhat a number of
selected tropical species come very dose in their characteris-
Lics and properties to the traditional ones. However, it became
clear during Lhe investigation that it is difflcult to find new
species for a specific instrument component having the exact
combination offeatures encountered in the traditional woods.

The question ariscs What is required of a musical instru-
nient as far as quality is concerned? A violin or guitar played
by a concert soloist has to be of prime qua!ity in sound and
appearance. While violins uscd by students in music schools or
guitars p!ayed for popular entertainment can be of an lower
quality. In other words, a musical instrument does not ncces-
sarily have to be a Stradivarius violin, a Orige or Romanilios
guitar, ar a Steinway concert grand piano to satisi the de-
mands of a large number of peoplc who want to play one
instrument or another. Taking these corisiderations in to ac-
count Lhe resu!ts of the investigation show to be very promising
and several species and combinations of species allow for the
manufacture of good quality instruments, which will be ex-
plained later when guitars actua!ly manufactured from Ama-
zonian species are discussed.

Based on characteristics and properties of the Amazo-
nian woods the fotlowing selection has been made for different
musical instruments components.

1. Stringed lnstniment

a. Violin, viola, etc.

Table ("belly") Freijó, Marupá, Morototó, and Munguba.

Back and sides Amapá Doce, Tauari and Ucuúba.

Fingerboard, tailpiece, chinrcst Coração de Negro and
Gani beira.

Bow Lauro Chumbo Licaria cayennensis (Kosterz-n).

.b..Guitars

Table Freijó, Marupá, Morototó and Munguba.

Back and sides Faveira Folha Fina, Jacarandá do Pará,
Macacaúba and Muiracatiara.

Neck Cedro and Urucú da Mata.

Fingerboard and bridge Coração de Negro, Gombeira and
Muirapixuna.

2. Wood Wind Instruments

a. Clarincts, Oboes, Flutes: Coração de Negro, Gombeira,
Preciosa and Muirapixuna

b. Fagot: Muiracatiara.

3. Piano

Soundboard Marupá and Morototó

Mechanism: Faveira Folha Fina, Munguba, Tauari and
Ucuúba

AU four spccies se!ected for the table of stringed instru-
ments have favourable cornbinations of characteristic and
properties, exccpt for the dimensional stability of Freijó and
Morototó. Promising for the backs and sides of violins are
Amapá Doce, Tauari and Ucuúba, a!though Lhe dimensional
stabi!ity of Tauari is about Lhe same as Freijó. The species
appearing most suitable for backs of guitars are Faveira Folha
Fina, Jacarandá do Pará, Macacaúba and Muiracatiara.

Coração de Negro and Gombeira have about lhe sarne
properties as Ebony and can substitute the latter for finger-
boards, tailpicces and chinrests in violins and for fingerboards
and bridges in guitars. For guitars Muirapixuna can be used as
wc!!. The species Cedro, Mogno and Urucú da Mata are
suitabte to be used for necks, heads and heals in guitar manu-
facture because of their !ightncss, strength and dimensional
stab iii ty.

Itwas mentioned above that Lhe on!ywood really suitable
for bows is Brasil wood Caesalpinia echinata, however, another
specics has becn found that possesscs about thc sarne proper-
ties, that among others are, a rather straightgrain and modulus
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Guitar n°	 Table

of elasticity ia static bending of above 300.000 kg/cm 2, Louro
Chumbo Licaria cayennensis.

For wood wind instruments, clarinets, oboes and flutes,
the three species Coração de Negro, Gombeira and Preciosa
appear to be the most suitable. Ali three have a very high
density combined with a fine texture and work to an exceilent
finish ia turning, boring and drilling. Furthermore, Coração de
Negro and Gornbeira turn black upon exposure to air and
iight. A favourable point for Preciosa is its stability, caused by
deposits of 011 that do not exist in the other two species.
However, according to a clarinet maker in southern Brazil, an
oil bath will solve this probiem. The specie Muiracatiara could
be used in the manufacture of the prototype fagots. Piano
manufacturers in the southern Brazil have shown their interest
ia Marupá for soundboards and four species will be used by
one manufacturer for testing the instrurnent meehanism,
Faveira Folha Fina, Munguba, Tauari and Ucuúba.

The reactions from luthiers and instrument manufactur-
ers has been veiy favourable and many requcsts reach the
Forest Products Rcsearch Center tu furnish wood from a
variety of tested species for the manufacture of prototypes of
a whole range of musical instruments.

To test the validity ôf the selection of species for different
musical instrument components the classical guitar was cho-
sen and itwas decjded to build a number of these instruments

• at the Forest Products Research Center using different com-
binations of species. So far three instrurnents have been com-

• pleted having the sarne forro overall dirnensions, the sarne
system ef fan strutting under the table and the sarne type of ali
metal strings. The following combinations of species have
been used.

The following combination of specics was used:

Back & Sides	 Neck	 Fincierboard &

The criteria used ia the species selection were : acoustics,
sturdiness to resist Lhe puli of the strings on the neck and body
without distortions and lightness (weight) to maintain the
balance of the instrument in the player's hands.

Three instruments tested by professional guitar players
and their opinion asked about volume, balance, (treble/bass),
decay, feel, boom, weight and brightness of each instrument.

Thõ results of their observations can be summarized as
follows:

Characteristic	 Guitar n°

2	 3

Volume	 moderate	 g' od	 good

Balance	 week bass	 good	 good

Decay	 fast fading	 good	 good

Feel	 hard	 best	 moderate

Boom	 none	 none	 none

WeighL	 heavy	 medium	 light

Brightness	 heay	 good	 best

The rcsutts of the tests speak for themselves. Quitar n° 1,
was rated to be far inferior in quatity. Guitars 2 and 3, were
considered to be good instrurnents although the opinions were
divided which of Lhe two was the best instrument.

The research will be continued and more guitars pio-
duced to arrive aL the best combination of species for the
different instrument components. To start with Freijó will not
be used any more for the neck as it is too heavy. Combinations
such as Munguba or Morototó for tables and Macacaúba or
Muiracatiara for backs and sides will be used. Whiie the neck
will be made of Mongo, Cedro or Urucú da Mata.

As mentioned above, instrument prototypes will be pro-
dueed by tuthiers and manufactures ia the South of Brazil, in
Lhe near future

1:

01	 Marupá Faveira Folha fina Freijó	 Gombeira
02	 Marupá Muiracatiara	 Freijó	 Gombeira
03	 Freijo	 Tauari	 Urucú da mata Gombeira
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7. Conclusions	 A summary of the conclusions follows:

1. The project involving the investigation of many different
tropical Amazônian species for their suitability in the manu-
facture of musical instruments may be considered a suc-
cess. Based on the research results a number of species
potentially suitable for the different components of musical
instruments could be selected. However, the final word will
be given by the manufacturers and musicians.

2. Most of the species involved in this project are available in
sufficiently large volumes in the different Amazon states
guaranteeing a continuous supply of raw material in the
future.

3. Although Lhe wood technologist is not familiar with the
requirements of the luthiers and musical instrument manu-
facturers, this project has proven that they can be quite
helpfut in selecting possible substitutes for traditional spe-
cies that have been used for centuries.
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Appendix. 1

Specifications of the machines used in machining tests:

1. Production thickriess plainer - baüerle, model dm 63

Speed of Cutèrhead: 3450 rpm
Cutting angle : 30°
Feed speed 20m/min.
Feeding manual
Cutting plane radial
Knife marks 8 per cm
Number of knives 2
Cuttingdepth 2.0 mm

2. Spindle shaper - baüerle, model sfm/df90 (one spindle)

Speed of Cutterhead 12000 rpm
Cuttirig Angle : 15°
Feeding manual
Cutting plane tangential

3. Drilling niachine - Baüerle, model LBO

Dritling spced 3400 rpm
Bit : 2 chanel, straight edge
Feeding manual
Diameters 12 mm (end and tangential)
Bit : 15 mm (radial)

4. Two head wide belt sander - Timesaver, Inc., Model 352- 2HD.

Abrasive helt speed P 1920 m/min.
Abrasive belt speed 2 2 1290 m/min.
Feed specd 12 m/min.
Sanding depth 1.0 mm
BeIL first head 80 grit
Belt second Head 100 grit

S. Lathe - Joineville

Spindle speed 734 rpm

fl; 4.-.4.ir.I......
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APPENDIX. 2

Technieal eards:

a). BeIIy, harmonica plate, piano mechanisms:

- Freijó verdadeiro

Marupá

Munguba grande

Morototó

b). Violin, guitar, fiigot, back and sides; bassoon; piano mechanisnis:

- Amapá doce

- Tautri

- Ucuúba da tcrrc firme

- Jacarandá

- Macacaúba

- Muiracatiara

- Faveira folha fina

e). Neck:

Cedro

- Mogno

- Urucu de mata

d). Clarinets, oboes, flutcs; stringed instrument accessories:

- Coração de negro

- Gombeira

- Muirapixuna

- Preciosa

act ira ópp.

Munguba grande

Origin: Curuá-Una (Para).

General characteristics: Basic density 0.50 gJcm3, figure absent, medium texture, straight
grain, week brightness, light grayish yellow-brown color.

Machining: The wood presents excellent results in ali machining operations (planing, milling,
drilting, turning and sanding (sander No 100).

Dirnensional stability: Absolute radial contraction is 4.5%, during absorptionwood sweliing
is 0.12% per 1% variation in the moisture content, during desorption wood shrinkage is
0.13% per 1% variation in the rnoisture content. This wood has high dimensional stabihty.

Acoustic properties: Resonance frequency 178, resonance frequency (P' harmonica) 478,
resonance frequency (2 n1 harmonica) 934, logarithmic decrement 0.021, speed ofsound
propagation 4733.

Applications: BeIIy for violins and guitars, piano mechanisms.

Physical and mechanical properties:

Physcat properbes	 Mechanical properes

Basic den5ity Sh,inkae	 Sta!ic bending	 Paraliel	 Perpendicular Sheer	 Hardness
(qlcm)   	 shrinkage shrinkage

Tang Radial Volumetric	 Module ol Module ot Module o? Tension ai 	 Tension	 EM Sido
ruplure	 nipture	 ruptura	 prop	 ai ruptura (kg) (kg)

O (kg/crn2 )	 (kg/cm2) (kg/cm1)	 (kg/=,)	 (kg/cm)

0.50	 10.0	 4.5	 13.3

KEY: ABC
A . Medium value
B - Standard deviation
C - Number of samples

104	 105



(orclia oethana
Freijó verdadeiro

Origin: Curuá-Una (Pará).

General characteristics: Basie density 0.49 g/cm3, figure of distGi& strips, mediuní
texture, straight grain, strong brightness, weak yellow-brown color.

Machining: An easy wood to work and presents excellent results lii planing, milling and
sanding operations.

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.1%, absorptionwood swelling
is 0.24 per 1% variation in the moisture content, desorption wood shrinkage is 0.21 per 1%
variation in the moisture content. AIthoigh this wood is less stable than Abeto and Plátano
europeu, it is suitable for the bellies of stringed instrument.

Acoustic properties: Resonance frequency 195, resonance frequency (1' harmonica)
535, resonance fréquency (2R1 harmonica) 1044, Iogarithmic decrement 0.014, speed ofsound
propagation 5173:

Application: Beilies for violins, guitars, violas etc.

.Simarulcc amara

Marupá

Origin: Curuá-Una (Pará), Forest Reserve of the Superintendency of the Free Trade
Zone, Manaus.

General characteristics: Basic density 0.40 g/cm 3, figure absent, medium texture, straight
grain, medium brightness, very light grayish brownish-yellow color.

Machining: An easy wood to work and presents exceflent results in planing, milling and
sanding operations and is good to regular to drili.

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 3.4%, absorption wood swelling is
0.16 per 1% variation in the moisture content, desorption wncd shrinkage is 0.14 per 1%
variation in the nioisture content. This wood has high dim isional stability.

Acoustic properties: Resonance properties 170, resonance properties (lst harmonica) 466,
resonance frequency (2' harmonica) 921, logarithmic decrement 0.21, speed of sound
propagation 4519.

Applications: beilies for violins and guitars, sounding board for pianos.

Physical and mechanical properties:

PIysical pmporflas	 Mechanical properes

Basic donsiiy Shrinkage	 StalJc bending	 Parallel	 Perpendicular Shoer	 Hardnes5.
(gicm3) 	 shrinkago shrinkage______

Tang Radial Volumetric	 Module ai Module of Module of Tension ai 	 Tensioh	 End Sido
ruptura	 ruptura	 rupture	 prop	 ai rupture (kg) (kg)

O (kglcm) (kglcm2) (kg)cm)	 (kg/cn)	 (kg/cm) - -

0.49	 8.1	 5.7	 14.5	 1	 104	 932	 517	 62	 85	 608 542

Physical and mechanical properties:

Physical properlies	 Mechanical properlies

Basic density Shrinkage	 E	 Sialic bending	 Parailel	 Perpendicular Sheer	 Hardness
(gim) 	 shdnkage shrinkage

Tang Radial Volumebic	 Module ai Module ei Module a? Tension ai	 Tens4on	 End Sido
0.	 ruptura	 ruptura	 ruptura	 prop	 ai ruptura (kg) (kg)
o (kg/cm') (kg/çm') (kg/cm')	 (kg/cm')	 (kg/cm) - -

0.40	 6.6	 3,4	 10.7	 82	 664	 352	 47	 71	 439 267

KEY: ABC
	

KEY: ABC

A - Mediurn value
	 A - Medium value

O - Standard deviation
	 8 - Standard deviation

C - Number of samples
	 C - Number of samples

106	 1	 107



o

Sc/e///ercc mornio/oni

Morototó

Origin: Curuá-Una (Pará), Forest Reserve for the Superintendency of the Free Trade
Zone, Manaus.

General characteristics: Basic density 0.51 glcm 3, figure of faint growth-ring stripes,
medium texture, s,^ra[gh t grain, medium brightness, light grayish yeltow-brown color.

Machiriing: The comportment of this wood in planing is excellent, in milling it is bad and
drilling regular. It is recornrnended to use a fine sander (> n° 100).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 8.1%, absorption wood swelling is
0.23 per 1% variation in t.hc moisture content, clesorption wood shrinkage is 0.25 per 1%
variation in the moisture contnt. This wood is diniensional!v Icss stable than abeto and
Plátano europeu.

Acoustic properties: Rcsonance frquency 202, resonace frequency (1 harmonica) 549,
resonance frcqueney (2' harnionica) 1064, logarithrnic decrenient 0.020, spccd ofsound
propagation 5361.

Application: Beilies for guitars nd vioNos and soundhoard for pianos.

emó imuín parinarioc/eó

Amapá doce

Origin: Curuá-Una (Pará).

General characteristics: Basic density 0.54 g/cm 3, figure of distinct pronounced ribbon,
medium texture, interloeked grain, weak brightness, pale yellow-brown color.

Machining: The comportment of this wood in planing and milling operations is regular. li is
very probable that with bther cutting angles and speeds (rpm), it could produce better
results. Drilling resufts on the radial and ends were excellent, tangential regular. Sanding
with sanders No 80 and 100 showed regular results. It is recommended to use  fine sander

no 100).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.9%, absorption wood swelling is
0.22 per 1% variation in the nloisture content, desorption wood shrinkage is 0.27 per 1%
variation in the moisture content. Test resutts showed less dimensional stability than
Abeto and Plátano europeu.

Acoustic properties: Resonance frequency 186, resonance frequency (P harmonica) 514,
resonance frcquency (2 n1 harmonica) 998, logarithmic decrement 0.023, speed of sound
propagation 4959.

Application: Backs and sides of guitars and viotins, etc.

Physical and mechanical properties:

KEY: ABC
A - ?vledium value
9- Standard deviation
C - Numberofsamples

Physical and mechanical properties:

Physical properOes 	 Mechanical properlies

Basic density Shrinkaqe 	 E	 Slac bending	 Paraliel	 Perpendicular Sheer	 Hardness
(glcm)  	 shrinkage shrinkage

Tang Radial Volumeliic	 Module of Module cl Module aí Tension ai 	 Tension	 End Sido
nipture	 njpture	 rupturaprop	 aI ruptura (kg) (kg)

O (kg/cm 7)	 (kg/cm')	 (kg/cm)	 (kg/cm')	 (kg/crn')

0.54	 7.9	 4.9	 13.3	 115	 1043	 581	 82	 102	 734 567

KEY: ABC
A- Medium value
8 . Standard deviation
C . Nurnber of samples

108
	 109



Ii
Couraiari oh/oncji/oÃa

Tauari
N

Origin: Curuá-Una (Pará).
General characteristics: Basic density 0.49 glcm 3, figureof distinet conspicuous

growth-ring stripes, medium texture, straight . grain, medium brightness, very
pale yellow-brown color.

Machining: A relatively easy wood te worlc, presents exceilent resutts in planing and milling,
•	 regular to good in drilling and good in sanding (sander n il 100),

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.2%, absorption wood sweiling is
0.23 per 1% variation in the moisture content, desorption wood shrinkage is 0.20 per 1%
variation in the moisture content.

Acoustic properties: Resonance frequericy 172, resonancc frequency (1 harmonica) 472,
resonance frequency (2fil harmonica) 926, logarithmie decrenient 0.027, speed ofsound
prepagation 4571.

Application: Backs of viotins, piano mechanisnis.

Vi j
Lenúba da terra firme

Origin: Curuá-Una (Pará)
General characteristics: Basic density 0.50 g/cm3, figure absent, medium to fine texture,

straight grain, weak brightness, weak yellow-brown color.

Machining: This wood presents excellent results in ali machining operations (pianning,
muliing, drilling and sanding (sander n 0 100).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.6%, absorption wood sweiiing is
0.21 per 1% variation in the moisture content, desorption wood shrinkage 150.21 variation
in the moisture content. This wood has a dimensional stability siightly inferior to Lhe
species Abeto and Plátano europeu.

Acoustic properties: Resonance frequency 186, resonance frequency (1 1 harinonica) 508,
resonance frequency (2 harmonica) 1012, logarithmic decrement 0.023, speed of sound
propagation 4955.

Application: Violin backs, piano rncchanisms.

Physical and mechanical properties:

Physical propertios 	 Mochanical propedies

Basic density Shuinkage 	 E	 SIac bonding	 Paraliel	 Perpendicular Sheer	 Hardness
(g/cm)  	 _________ 	 shrinkago shrinkago 

Tang Radial Volumebic 	 Module ai Module ai Module o! Tension at	 Tensian	 End Sido
00 é ruptura	 rupturo	 ruptura	 prop	 at rupture (kg) (kg)
O (kgtcrn1 )	 (kglcm2)	 (kgIcmZ)	 (kg)crn') 	 (kg/cm)

0.49	 6.4	 4.2	 11.3	 108	 905	 477	 62	 87	 542 380

Physical and mechanical properties:

Physical properlies	 Mechanical properlies

Basic denaity Shrinkage	 E	 Slatic bending	 Paraliel	 Perpendicular Sheer	 Haitines,
(glcm)  	 shrinkago shdnkage

Tang Radial Volumeic 	 Module ai Module o! Module ot tension at	 Tension	 End Sido
E ruptura	 ruptura	 ruptura	 prop	 at ruptura (kg) (kg)
O (kgíczn2 )	 (kg/cxn')	 (kglcrn')	 (kg/cm,)	 (kglcm')

0.50	 6.3	 4.6	 13.7	 121	 972	 522	 60	 101	 671 472

KEY: ABC
	

ICEi: ABC
A - Medium value 	 A - Medium value
B- Standard deviation 	 B Standard deviation
C - Number aí samples 	 C - Nurnber aí samples

110	 1	 111



LatÇria ápruccana

Jacarandá

Origin: Maués (Amazonas)

General characteristies: Basic density 0.92 glcm 3, figure of distinct conspicu-
ous growth-ring stripes, medium texture, straight to wavy grain, strong brightness,
dark grayish-brown color.	 -

Machining: This wood prescnted excellent results iii ali the machining operations
(planing, milling, drilling (end, tangential and radial), turning and sanding).

Dimensional stability:
Acoustic properties: Resonance frequency 170, resonance frequency ( 1 51 har-

monica) 496, resonance frequency (2nd harmonica) 962, logarithmic decrement 0.017,
speed of-sound propagation 4599.

Application: Guitar hack and sides.

/9/afpncicium a/ei
Macacaúba

Origin: Curuá-Una (Pará).

General characteristics: Basic density 0.74 g/cm 3, figure of distinct conspicuous growth-
ring stripes, fine texture, straight to wavy grain, strong brightness, weak brown color.

Machining: An easy wood to work and presents excellent resulta in ali machining operations
(planning, milling, drilling (end, tangential and radial), turning and sanding).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 2.6%, absorption wood swelling is
0.24 per 1% variation in the moisture content, desorption wood shrinkage is 0.24 per 1%
variation in the moisture content.

Acoustic properties: Resonance frequency 176, resonance fi quency (1 1 harmonica) 518,
resonance frequency (251 harmonica) 1014, logarithmic decrement, speed of sound
propagation 4676.

Application: Guitar backs and sides.

Physical and rnechanical properties:

Physical proporfiei	 Mechanical properlies

Basic densily Shrinkage 	 E	 StatJc bendin9	 Paraliel	 Perpendicular Sheer	 Hardness
(gIcm') 	 sleinkage shrinkage

Tang Radial Volurneic	 Module ar Module aI Module of Tension at 	 Tension	 End Sido
rupture	 nipture	 rupture	 prop	 at rupture (kg) (ky)

O (kglcrn')	 (kglcrn')	 (kglc'n')	 (kg/cm')	 (kg/cm')

0.92	 8.1	 4.2	 12,7

KEY: ABC
A - Medium value
B - Standard deviation
C - Nurnber of samples

Physical and mechanical properties:

Physical properes	 Mechanical propores

Basio density Shrinkage 	 E	 SLaUC bending 	 Parallel	 Perpendicular Sheer 	 Hardne,s
(g/cm) 	 shrinkage shrinkage

	
T

Tang Radial Volumeic 	 Module aí Module aí Module af Tension a 	 Tensian
rupture 	ruplure	 nipture	 prop	 a rupture 

O (kglcm')	 (kg/=2 )	 (kg/cm')	 (kg/cm')	 (g/cr&)

11 0.74	 4.62.6	 6.6	 106	 1039	 543	 111	 98	 914 911

KEY: ABC
A - Medium value
6 - Standard deviation
C - Number o! sarnples

112
	 113



....,4ótmniumn leco Intel
Mui ra ca ti ara

Origin: Curuá-Una (Pará).

General characteristics: Basic density 0.72 g/cm 3, figure of very irregular dark colored

stripes strongly eontrasting with the rest of the wood, tine texture, straight grain, medium
brightness, pale yellow-brown color.

Machining: Doe to the dark stripes on the woody tissue, lhe results of the machining
operations varied. Probably better results could be obtained by using different cutting
angles and speeds (rpm), when planing and milling. II is recomniended to use a fine

sander (> n9 100).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.6%, absorption wood swelling is
0.23 per 1% variation in the moisture content, desorption shrinkage is 0.23 per 1%
variation in lhe moisture coritent. The dimensional stability of this wood registered as
inferior to Lhe woods Abeto and Plátano europeu.

Acoustic properties: Resonance frequency 180, resanance frequency (1 harmonica) 488,
resonance frequency (2 harmonica) 952, Iogarithrnic decrement 0.020, specd of sound

propagation 4804.

Application: Guitar backs, bassoons.

Rp/ctcLenicz íucweo /enó
Faveira folha tïna

Origin: Tapajós Forest Reserve.

General characteristics: Basic density 0.77 g/crn3, figure of faint growth-ring stripes,
medium texture, crossed irregular grain, medium brightness, pale yellow-brown colar.

Machining: lhe comportment of this wood in planing is regular. It is probable that with
different cutting angles and a change of speed (rpm) it would give better results. Excellent
results were found in milling, drilling and sanding (sander n 2 100).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.5%, absorption wood swetling is
0.22 per 1% variation in the moisture content, desorption wood shrinkage is 0.20 per 1%
variation in lhe moisture content. This wood is slightly less instable than Plátano europeu.

Acoustic properties: Resonance frequency 170, resonance frequency (1" harmonica),
resonance frequency (2n1 harmonica) 912, logarithmic decrement 0.020, speed of sound
propagation 4526.

Application: Quitar backs and piano mechanisms.

Physical and rnechanical properties:

Ptiysical properties 	 Mechanical properlies

Basic density $h,inkage	 E	 Slatic bending	 Parailel	 Perpendicular $heer	 Hardness
shrinkage shrinkage

Tang Radial Volurneut 	 Module ol Module af Module of Tension at	 Tension	 End Sido
8j rupture	 ruptura	 ruptura	 prop	 ai ruptura (kg) (kg)

° (kg/cm1)	 (kglcrn)	 (kg/cm')	 (kgícrn2)	 (kg/cm')

0.72	 7.4	 4.6	 12.9	 115	 1026	 1531	 113	 100	 662 604

'(EX: ABC
A - Medium value
8- Standard deviation
C - Number of samples

114

Physical and niechanical properties:

Physical properties	 Mechanical properbes

	

Ln77.8age

	 2 Stalic bending 	 ParalIel Perpendicular Sheer l4ardness
shrinkage shrinkage

RadialVolurneliic 	 Module o? Module ol Module o? Tension aiTension 	End Side
ruplure	 ruptura	 ruptura	 prop	 ai rupture (kg) (kg)

	

(kglcm2 )	 (kg/cm') (kg/cm?)	 (kg/—') (kglcm2)

4.5 	 12.7134 	1265	 697	 115	 126	 733705

KEY: ABC
A - Medium.value
8 Standard deviation
C - Number of samples

115



Ced2 octorafa
Cedro

Origin: Rondônia.

General characteristics: Basic density 0.4.3 glcm 3, figure absent, course texture, straight

grain, weak brightness, pale yellowish-brown color.

Machining: An easy wood to work, it showed good results in ali machining operations

(planing, milhing, drilling and sanding).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.3%, absorption wood swelling is
0.06 per 1% variation in the rnoisture content, desorption wood shrinkage is 0.09 per 1%
variation in lhe moisture content. This wood has better dimensional stability than Abeto

and Plátano europeu.

Acoustic properties: Resonance frequency 142, resonance frequency (1" harmonica) 406,
resonance frequency (2' harmonica) 800, logarithrnic decrement 0.025, speed of sound

propagation 3770.

Application: necks for violins, guitars, violas etc.

Swic/cnia macmplzyfL

Mogno

Origin: Rondônia.

General characteristics: Basic density 0.48 g/cm3, figure of distinct pronounced ribbon,
medium texture, interlocked grain, weak brightness, pale yellowish-brown color.

Mactiining: A relatively difficultwood to work, because of its interlocked grain, lis comportment
in planing is regular, probably with other cutting angles and a spced change (rpm) better
results could be produced. Drilling results are good to excellent. It is recommended to use
afine sander (> n2 100).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 3.3%, absorption wood swelling is
0.08 per 1% variation in the moisture content, desorption shrinkage is 0.16 per 1%
variation in the moisture content. This wood has high dimensional stability.

Acoustic properties: Resonance frequency 166, resonance frequency (11 harmonica) 446,
resonance frequency (2nd harmonica) 871, logarithmic decrement 0.019, speed ofsound
propagation 4422.

Application: Guitar fingerboard.

Physical and niechanical properties: 	 - -

Physical properlies	 Mechanical properües

Basic denslty Slirinkage	 E	 Stalic bending 	 Paraliel	 Perpendicular Sheer	 Hardness

(gicm' 	 snrinkage shrinkage

Tang Radial Volumebic	 Zo Modulo o! Module ni Module ei Tens ,on ai 	 Tension	 End Sido
00 do niptuit	 nJpture	 rupbJre	 prop	 ai wpture (kg) (kg)
O (kglan') (kglcrn2) (kglcm)	 g/cm2)	 (k9lcm2) - -

0.49	 6.4	 4.3	 12.2	 81	 714	 446	 58	 76	 450 324

KEY: ABC
A - Medium value
B - Standard deviation
C - Number o! samples

Physical and mechanical properties:

/
Physical properties	 Mechanical properties

Oasic density Shhnkage	 E Static bending 	 Parailel	 Perpendicular Sheer 	 Hardneis
shrinkage shiinkage

oTang Radial Volumebie	 Module ci Module o! Module o! Tension ai 	 Tension End Sida
8! ruptura	 ruptura	 nipwte	 prop	 ai rupture (kg) (kg)
O (kglcrn') (kg/cm')	 (kglcm1)	 (kg/cm)	 (kg/cin2)

0.48	 5.7	 3.3	 9.9	 66	 562	 323	 172	 89	 517 435

KEY: ABC
A - Medium value
B - Standard deviation
C - Number of samples

1i
	 117



ei.ra ar4 orcei

Urucú da mata

Origin: Curuá-Una (Pará).

General characteristiCS: Basic density 0,30 g/cm3, figure of faint growth-ring stripes,

medium texture, straight grain, medium brightness, Iight grayish yellow-brown color.

Machining: The cornportment of this wood in pianing, milling and sanding (sander n 9 100)

operations is good to excellent. Drilting results vary from bad (tangential) to excellent
(end). li is recommended to use sharp bores and change the speed (rpm).

Dimensional stability: Absolute radial contraction is 4.6%, absorption wood swelling is
0.21 per 1% variation in the moisture content, desorption wood shrinkage is 0.21 per 1%
variation in the moisture content. This wood has a dimensional stability slightly inferior
to the species Abeto and Plátano europeu.

Acoustic properties: Resonance frequency 172, resonance frequency (P t harmonica) 485,

resonance frequency (2nd harmonica) 950, logarithmic decrement 0,20, speed of sound

propagation 4572.

ApplicatiOn: Guitar finger board.

Physical and niechanical properties:

Ptiyslcal properties 	 Mechanical properlies

Basla deasity Shrkkage	 !	 Stallc bending 	 Parailel	 Perpendicular Sheer 	 Haitnesi
shrinkago- shrinkage 	 - -

Tarig Radial Volumel,ic 	 Module o! Module ai ModuTosin at	 Tension End Sida
ruptura	 rupiure	 ruptup	 ai iupture (ky)
(kg/crn2) (kglcm2) Qgtckg/crn2) 	(kg/cm) - -

0.30	 6.1	 91	 91	 77	 555	 365	 40	 64	 396196

KEY: ABC
A - Medium value
B - Standard deviation
C - Number of samples

118

Swartzia Li/t
Coração de negro

Origin: Curuá-Una (Pará), Forest Reserve of the Superintendency of the Free Trade
Zone, Manaus.

General characteristics: Figure of faint growth-ring stripes, fine texture, straight to
irregular grain, weak brightness, black (achromatic) color.

Machining: Awood that shows exceiient results in ali machining operations (planing, mi1iing
drilting (end, tangential and radial), turning and sanding).

Dimensional stability:
Acoustic properties:
App!ication: Keyboards, coronet taii, the manufacture of clarincts, oboes and flutes.

Physical and mechanical properties:

Physical properties	 Mechanical properlies

Basic density Shtinkage	 !	 Stac bending	 Parailel	 Perpendicular Sheer 	 Hardness
(g/crn)   	 zhrinkage shrinkage

Tang Radial Volumeic	 Module of Module o! Module ai Tension ai 	 Tension End Sido
rupture	 iupture	 rupture	 prop	 ai rupture (kg) (kg)

(g/crn')	 (kg/cm2)	 (kgJcm)	 (kg/cn)

1.00	 10--o 6.5	 11.0

KEY: ABC
A - Medium value
8 - Standard deviation
C - Number of sarnples

119



Physical and mechanical properties:

Ptiyslcal properties

Bas4c density Shrinkage
(g/cm)

Tang Radial IVoluf

0.83	 10.5	 5.8	 17.1'

KEY: ABC
A - Mediurn value
B - Standard deviation
C - Number of samples

120

hiííI-

Mechanical

Static bending	 ParalielPerpendicular Shoor 	 Hardness
slirinkage shnkage

Module ai Module o! Module o! Tension ai	 Tensieng
k9d

5k
ruptura	 niphire	 nipiure	 prup	 ai ruptura (lcç

O (kq)cm2} (kgfcd) (kg/an)	 (kglcm)	 (kg/cm')___

t
4

4

Swariz;a /cpz'opeta/a

Gombeira

Origin: Curuá-Una (Pará).

General characteristiCs Basie density 0.83 glcm3, figure absent, fine texture, straight

grain, medium brightness, black (achromatic) color.

Machining: This wood presents excellent results in ali machining operations (planing,

milling, drilhing (end, tangential radial), turning and sanding).

Dimensional stability:
Acoustic properties:
Applicatiofl: Keyboards, coronet tails, chinrests, the manufacture of clarinets, oboes and flutes.

Ca±iia Jc/emx%f ton

Muirapixuna

Origin: Curuá-Una (Pará).	 -

General characteristics: Basic density 1.03 g/cm3, figure of faint growth-ring stripes, flue
texture, straight grain, medium brightness, dark grayish yellowish-brown color.

Machining: This wood presents excellent resuits in ali machining operations (planing,
milling, drilling (end, tangential and radial), turning and sanding (sander n2 100).

Dimensional stability:
Acoustic properties:	 - -
Application: Manufacture of clarinets, oboes and fiutes.

o

Physical and mechanical properties:

Physical properties	 Mechanical properties

Basie density Shrinkage 	 StaIic bending	 Parael	 Perpendicular Sheer 	 Hardness
shrinkage shrinkage

Tang Radial Volunie&ic 	 Module o! Module ai Module o! Tension ai	 Tension	 End Sido
2ruptire	 ruptura	 iupture	 prop	 ai rupwre (kg) (kg)

	

0 (kg/cm) (kg/cm') (k9lcm)	 (kg/cm')	 (kçlcm)	 -

1.03	 7.7	 4.9	 11,0

KEY: ABC
A - Medium value
8 - Standard deviation
C - Number of samples

121



.Anila cano ft2tfa
Preciosa

Origin: Curuá-Una (Pará), Forest Reserve of the Superintendency of the Free Trade

Zone, Manaus.

General characteriStiCS: Basic density 1.02 glcm3, figure absent, fine texture, straight to

irregular grain, medium brightness, dark grayish yellow-brown color.

Machining: This wood presented excellent resu!ts in aíl machining operations (planing,

milhing, drilting, turning and sanding).

Dimensional stability:
Acoustic properties:
Application: The manufacture of clarinets, oboes and flutes.
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Características e Utilização, vol. 1: Floresta Nacional do
Tapajós; IBDFJCPNq, Brasília, 81 pp. 113,

12.WANGAARD, F.F. - Wood: Its structure and properties, vol.
1. the Pennsylvania State Univ., '81, pp.465.

Ptiysical and niechanical properties:

Physleal properties 	 Mechanical properlies

Baslc density Shrinkage	 !	 Stalic bending	 Paraliel	 Perpendicular Shoor	 )4ardness
(gkd) 	 _________________ shrinkage shrinka9e

Tang Radial Volumehic	 Module ef Module ei Module of Tension ai 	 Tension End Sido
j rupbire	 rupture	 niptre	 prop	 alrupbJre (kg) (kg)
° (kg/=')(kglcm') (kglcm)	 (kgicn?)	 (kg1cm) - -

1.02	 8.7	 5.7	 15.2	 i15 181	 1875	 997	 206	 186	 15001528

KEY: ABC
A - Medium value
B - Standard deviation
C - Number af samples
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