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1. Resumo: Este trabalho tem como objetivo o estudo 

da diferença de timbre entre guitarras montadas com 

braços de diferentes módulos de elasticidade. Com 

auxilio de microfonia e um software de gravação de 

audio, é possível observar as principais características 

de uma onda sonora, o envelope sonoro, e o espectro 

sonoro. Assim é viável relacionar as propriedades 

mecânicas do braço com o timbre produzido. 

2. Introdução: 

 Para definir o timbre de um instrumento são 

analisadas duas características principais, a forma de 

onda e o envelope sonoro (Patè, Carrou, Navarret, 

Dubois, & Fabre, 2012). A primeira demonstra as 

frequências presentes na onda, dando origem ao 

espectro sonoro, e o envelope sonoro mostra como o 

som se comporta com relação ao tempo (Kelner & 

Farias) (Reyleight, 1894) (Pate, Carrou, & Fabre, 2013). 

3. Instrumentação: 

Para a obtenção dos resultados deverão ser 

produzidos dois braços de guitarra de materiais 

distintos, um de cabreúva (um tipo de mogno) e outro de 

pinus (madeira para aplicações de baixo custo e carga). 

As madeiras foram escolhidas devido à disparidade 

entre seus módulos de elasticidade, de 14 e 9 [GPa] 

respectivamente, ambos medidos no laboratório de 

engenharia mecânica do Centro Universitário da FEI. 

Estes possuem mesma dimensão, acabamento e 

adicionais (pestana, trastes, tarraxas, seguradores e 

cordas) de mesmo modelo, garantindo que a propriedade 

mecânica módulo de Young será isolada para o estudo. 

A análise do timbre para ambos os corpos de 

prova (braços) serpa conduzida da seguinte maneira, 

primeiramente um braço será acoplado a um corpo de 

guitarra de modelo T (pronto), para que as gravações 

possam ser feitas, em seguida o procedimento será 

repetido para o segundo corpo de prova. Estas gravações 

serão feitas com auxílio de microfonia comum e 

analisadas utilizando o software Audacity.  

Este software possibilita a visualisação do 

envelope sonoro, como visto na figura 1, e também do 

espectro sonoro como visto na figura 2. 
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Figura 1 - Espectro Sonoro (Audacity) 

Figura 2 - Espectro sonoro (Audacity) 
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