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RESUMO 

 

O propósito desse projeto é estudar o tampo de um violão de fibra de carbono através da 

comparação entre outros dois tampos de madeira, um com reforço e outro sem o reforço. Com 

a analogia, será possível avaliar a substituição da madeira pelo compósito. 

A análise focará na resposta estrutural dos modelos aos modos vibracionais e suas formas. Estas 

informações serão utilizadas para fundamentar as analogias citadas. 

A metodologia usada será descrita apresentando o processo de criação do modelo 

tridimensional, o processo de exportação e processamento por softwares de elementos finitos. 

Os resultados da análise estrutural do tampo de compósito foram comparados com os das outras 

duas análises para avaliar o desempenho do modelo devido as tensões atuantes no violão devido 

as cordas. 

A análise modal e modos vibracionais foram necessárias para calcular a resposta a diferentes 

frequências de fibra de carbono em comparação ao tampo sem reforço que, em teoria, apresenta 

a melhor resposta e ao tampo com reforço, que apresenta um resultado realista.  

 

Palavras-Chave: Violão; Fibra de Carbono; Frequências naturais. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the project is to study a graphite-epoxy guitar soundboard by comparing it with two 

other soundboards, one without bracing and the other braced. By comparing the soundboards, 

the composite was evaluated as a replacement for wood in musical instruments 

The analysis conducted focused in the structural response of the models’ modes and modal 

shapes of the soundboards. This characteristic was used as the base for the analogy carried out. 

The methodology used in the study is fully discretized, presenting the processes of 3D geometry 

creation, exporting process and FEA solving.  

The mode and modal shapes of the models were necessary to calculate the response to different 

frequencies of the carbon fiber model in relation to a free soundboard, that presents ideal 

response, and a braced soundboard.  

With the results obtained, it was concluded that graphite-epoxy is a viable substitute to the 

traditional wood in the musical industries and can even improve the final product due to the 

material`s characteristics.     

 

Key-Words: Graphite-Epoxy; Guitar; Eigenvalues. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O violão pode ser considerado um instrumento relativamente novo. Tal 

instrumento moderno apareceu no final do século XIX e só foi popularizado no século 

seguinte. Desde o século XX, ele vem evoluindo para diferentes instrumentos, indo do 

violão clássico à guitarra, possuindo diversos designs e propriedades. Formas, estruturas, 

técnicas de construção e materiais estão sendo implementados para inovar em sua 

elaboração, sendo que cada nova tecnologia reinventa o instrumento, criando um produto 

melhor e mais acessível. O conceito de “melhor” é subjetivo, já que engloba diferentes 

aspectos, incluindo vida útil, estabilidade, resistência ao ambiente, conforto, tamanho, 

peso e, por fim, timbre. 

No caso específico do violão, muitos destes aspectos estão ligados diretamente à 

configuração do tampo, presença de reforço e material. Desta forma, a pesquisa e 

desenvolvimento tem papel fundamental. 

O instrumento em questão é formado por duas partes principais, o corpo e o braço. 

O braço é fundamental para variar a nota tocada e aguentar as tensões provenientes das 

cordas. O corpo, por sua vez, amplifica o som oriundo das cordas. Este é formado, 

principalmente, pelo tampo e pela braçadeira.  

O tampo é responsável por ampliar o som das cordas, que oscilam vibrando e 

excitando o ar no interior do corpo, amplificando o som. Consiste de um prato fino 

conectado às cordas através da ponte. Devido à natureza de seu funcionamento, o tampo 

é uma estrutura relativamente frágil, dependendo de reforços para resistir às tensões 

externas.
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A braçadeira é utilizada para distribuir as tensões pelo corpo do violão. No 

entanto, uma consequência deste reforço é o aumento da rigidez do conjunto, além do 

aumento do amortecimento do tampo. O reforço pode ser trabalhado para moldar o som 

do instrumento, sendo uma área de interesse constante de pesquisa.  

Este projeto, por sua vez, foca no estudo do uso de fibra de carbono na produção 

de tampos de violão. Isto será alcançado a partir da analogia entre tampos de fibra de 

carbono e dois tampos de madeira: um sem reforço e outro com reforço padrão Tipo X. 

Serão usados como critério da análise as frequências naturais do tampo assim como o 

formato dos modos, para avaliar o comportamento do modelo. O tampo sem reforço será 

usado como modelo idealizado, já que tem maior liberdade para vibrar, enquanto o outro 

será utilizado como parâmetro para cálculo de frequências naturais aceitáveis. 

A análise será realizada numericamente, comparando um modelo simplificado a 

um modelo matemático. Desta forma, espera-se compreender a metodologia de resolução 

do software utilizado, assim como analisar a qualidade do resultado. Após as análises, 

estudos posteriores referentes à qualidade dos modelos serão realizados, com o objetivo 

de ponderar as simplificações do problema. Por fim, será avaliado o uso de fibra de 

carbono como material substituto para a madeira tradicionalmente utilizada. 



 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1 CONCEITOS SOBRE MÚSICA E SOM 

 

O conceito de música, não é moderno. Há milhares de anos, os instrumentos musicais 

já eram utilizados. Como exemplo de instrumentos de corda, há muitos séculos arcos eram 

utilizados para emitir sons melodiosos, evoluindo para uma gama de outros instrumentos, 

dentre eles, o violão (C. SACHS, 2006). 

A teoria por trás de instrumentos de corda data da Grécia Antiga. Os estudos se iniciaram 

com Pitágoras de Samos, quando o mesmo observou que, para cordas iguais, o som produzido 

dependia de seu comprimento (R.M. FRENCH, 2009). 

Atualmente, sabe-se que, o comprimento da corda excitada não é o único parâmetro que 

influencia o som resultante, mas este depende também da densidade linear da corda assim como 

da tensão aplicada à mesma. Sendo assim, é possível explorar estes três parâmetros diferentes, 

aumentando a complexidade dos instrumentos modernos (R.M. FRENCH, 2009). 

A seleção desses parâmetros, porém, não é arbitrária. Instrumentos são construídos de 

forma a produzirem combinações agradáveis de sons. Desta forma, os parâmetros são 

escolhidos de modo que se obtenha tais configurações. Comumente, as notas são escolhidas de 

acordo com convenções regionais, sendo a ocidental a mais aceita (R.M. FRENCH, 2009).  

Considerando a continuidade do espectro de ondas que podem ser geradas por cordas 

dentro da faixa de audição humana, a convenção discretiza as tonalidades deste intervalo em 

semi-tons, totalizando doze diferentes notas. Completando o ciclo de doze notas, tem-se a 

repetição da tonalidade à metade da frequência da nota de mesma tonalidade anterior. Estas 

notas são conhecidas como oitavas. 
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Cada nota é identificada por uma letra de A à G e, assumindo que a audição humana vai 

de 20 Hz a 20 KHz, utiliza-se o número 0 para indexar a primeira nota. A cada oitava, o índice 

avança uma unidade. Portanto, de acordo com a notação, a primeira nota seria 𝐸0 estendendo-

se até 𝐸10, sendo a primeira nota a 20,6 Hz e a última em 21,1KHz (R. NAVE, 2015). Estes 

valores estão destacados na tabela 2.1: 

Tabela 2.1-Notação musical e respectivas frequências (Hz). 

 

Em azul estão representadas as frequências (Hz) presentes no violão e, em laranja, as 

frequências inaudíveis ao ouvido humano. 

A qualidade do som é um dos parâmetros mais importantes em um instrumento musical. 

Contudo, devido ao seu teor subjetivo, não é possível quantizar esse parâmetro. Pode-se obter 

um som agradável e outro não para a mesma frequência. Essa diferença na qualidade do som é 

denominada timbre. 

O timbre é um dos principais aspectos considerados na elaboração de um instrumento. 

Para instrumentos de corda, o timbre depende diretamente da vibração da fonte. Isto vem a ser 

um fator limitante na construção do instrumento, visto que qualquer mudança na estrutura 

poderia influenciar o som final. 

Outro fator decisivo é a amplificação do som (H. FASLT 2007). Um som muito alto 

pode causar desconforto, enquanto um muito baixo não seria ouvido propriamente. 

Instrumentos elétricos podem contornar facilmente esse fator, enquanto instrumentos acústicos 

dependem somente de amplificação mecânica.  

Como mencionado anteriormente, duas notas iguais (de mesma frequência) podem 

apresentar sons diferentes, mesmo quando produzidas por instrumentos distintos, como por 

C  C#
/D

b
D  D#

/E
b

E F  F#
/G

b
G  G#

/A
b

A  A#
/B

b
0 B0

0 16,35 17,32 18,35 19,45 20,6 21,83 23,12 24,5 25,96 27,5 29,14 30,87

1 32,7 34,64 36,7 38,9 41,2 43,66 46,24 49 51,92 55 58,28 61,74

2 65,4 69,28 73,4 77,8 82,4 87,32 92,48 98 103,84 110 116,56 123,48

3 130,8 138,56 146,8 155,6 164,8 174,64 184,96 196 207,68 220 233,12 246,96

4 261,6 277,12 293,6 311,2 329,6 349,28 369,92 392 415,36 440 466,24 493,92

5 523,2 554,24 587,2 622,4 659,2 698,56 739,84 784 830,72 880 932,48 987,84

6 1046,4 1108,48 1174,4 1244,8 1318,4 1397,12 1479,68 1568 1661,44 1760 1864,96 1975,68

7 2092,8 2216,96 2348,8 2489,6 2636,8 2794,24 2959,36 3136 3322,88 3520 3729,92 3951,36

8 4185,6 4433,92 4697,6 4979,2 5273,6 5588,48 5918,72 6272 6645,76 7040 7459,84 7902,72

9 8371,2 8867,84 9395,2 9958,4 10547,2 11176,96 11837,44 12544 13291,52 14080 14919,68 15805,44

10 16742,4 17735,68 18790,4 19916,8 21094,4 22353,92 23674,88 25088 26583,04 28160 29839,36 31610,88
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exemplo uma flauta e um violão. Essa diferença de sons caracteriza o timbre. Os diferentes 

timbres são consequência direta da diferença no formato da onda, ou seja, enquanto a frequência 

da onda define a tonalidade do som, o formato da mesma definirá a qualidade do som. 

 

Figura 2.1.1-Estudo de timbres 

A Figura 2.1.1 apresenta gravações da mesma nota, no mesmo instrumento, com uso de 

um equalizador. Neste caso, uma onda sonora pode ser discretizada em um somatório de ondas. 

O equalizador, por sua vez, é utilizado para favorecer um grupo de ondas, chamado de bandas. 

Pode-se aumentar a amplitude de bandas de alta frequência, por exemplo, e diminuir a 

amplitude de bandas de baixa frequência. Isto alteraria diretamente o formato da onda e, 

consequentemente, o timbre do som final. Nesta imagem, a primeira onda apresenta banda de 

altas frequências favorecidas, enquanto a segunda onda apresenta bandas de médias frequências 

e a última bandas de baixas frequências favorecidas. 

Todas as três ondas representam a mesma nota. Foram gravadas com o mesmo 

equipamento e com o software Sound Forge Audio Studio 10. A única variação foi o uso de um 
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equalizador analógico. O período de cada uma destas notas é de 9,2 ms, fornecendo uma 

frequência de 108 Hz. Considerando erros de medição somados aos  erros causados por 

possíveis folgas no instrumento, podemos dizer que a nota refere-se ao A2, de 110 Hz. 

 

2.2 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 Por mais que o conceito de compósitos seja relativamente recente, a ideia de misturar 

diferentes tipos de materiais para obter-se uma combinação de suas propriedades, não é nova. 

Tem-se registros, por exemplo, da aplicação de misturas de palha e lama na construção de 

instrumentos desde a Antiguidade. Desta maneira, a palha fornecia a resistência da estrutura, 

enquanto a lama era responsável por manter a integridade do conjunto (JOHNSON, TODD). 

 Com o passar dos séculos, a complexidade dos compósitos aumentou 

exponencialmente. No início do século XX, foram desenvolvidos polímeros capazes de 

substituir materiais naturais usados previamente. Contudo, dependendo da aplicação, esses 

polimeros careciam da resistência necessária.  

 Com intuito de reforçar os materiais poliméricos, foram desenvolvidas as primeiras 

fibras de vidro. Estas, quando combinadas aos polímeros, forneciam uma estrutura rígida e 

resistente, mas sem abrir mão da leveza (JOHNSON, TODD). 

 De modo geral, materiais compósitos apresentam dois tipos de materiais, um 

componente resistente, chamado de material de reforço (geralmente as fibras) e um componente 

de baixa resistência, chamado de matriz, como uma resina, por exemplo. 

 O compósito pode ser classificado de acordo com a geometria do material de reforço. 

Estas são divididas em: compósitos particulados, compósitos de fibras descontínuas (ou 

whiskers) e compósitos de fibras contínuas. Cada uma destas categorias, por sua vez, pode ser 

arranjada de diversas maneiras. Compósitos de fibras contínuas, por exemplo, podem 

apresentar uma disposição de fibras unidirecional, entrelaçadas em diversas angulações ou até 

em combinações de camadas distintas (MARK E. TUTTLE, 2013). 

Apesar de haver uma distinção formal entre os termos “grafite” e “carbono” para 

nomenclatura de fibras, estes são usados como sinônimos na maioria das aplicações. Desta 

forma, não haverá a diferenciação dos termos ao longo deste projeto. 
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Em geral, cada produto requer a aplicação de uma matriz específica. Normalmente, a 

fibra tem a matriz aplicada na sua disposição final, quando a estrutura já está bem definida. 

Contudo também é possível obter um produto com a aplicação da matriz antes da estrutura estar 

definida. Este último é conhecido como pré-impregnado (Pre-Impregnated) (MARK E. 

TUTTLE, 2013). 

Ao contrário de materiais isotrópicos, materiais ortotrópicos possuem propriedades 

mecânicas variadas em três sentidos mutualmente ortogonais. Tanto a madeira quanto o 

compósito de fibra de carbono são exemplos explícitos de materiais desta natureza. 

Naturalmente, a abordagem para sólidos desta categoria difere daquela para materiais 

isotrópicos. Sendo assim, as relações entre as constantes de interesse, como o Módulo de 

Elasticidade (E) e o Coeficiente de Poisson (ν), apresentam maior complexidade. Para estes, é 

possível definir que (M.JONES, ROBERT, 1999): 

 
𝜈𝑖𝑗

𝐸𝑖
=

𝜈𝑗𝑖

𝐸𝑗
 (2.2.1) 

 E 

 |𝜈𝑖𝑗| < √
𝐸𝑖

𝐸𝑗
 (2.2.2) 

 onde i,j=1,2,3 definem os sentidos ortogonais. 

 Desta forma, pode-se estimar os valores desejados com base nos valores medidos ou 

segundo fontes bibliográficas. 

 

2.3 MECÂNICA DO VIOLÃO 

 

O violão é um instrumento relativamente novo. Sua disseminação aumentou no século 

XIX quando foi adotada sua forma moderna (R.M. FRENCH, 2009) e, mesmo com o 

instrumento evoluindo para diversas vertentes, o violão permaneceu com a geometria idêntica 

à dos últimos séculos. Pela figura 2.2, o instrumento pode ser divido em três partes principais: 

a cabeça, o braço e o corpo.  
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Figura 2.3.1-Componentes do Violão 

O braço, é onde a maior extensão das cordas se encontram e é dividido por trastes 

metálicos alocados sequencialmente. No seu final, encontram-se a cabeça, onde ficam as 

tarraxas de afinação. Estas são responsáveis por variar a tensão atuante nas cordas, podendo 

alterar as frequências das mesmas com facilidade. Desta forma, quando uma corda é 

pressionada, ela entra em contato com o traste. O efeito resultante é o encurtamento da corda 

livre para vibrar, implicando em uma alteração da frequência gerada. 

O corpo é formado principalmente pelo tampo. Este costuma ser construído de chapas 

de madeira, onde sua principal função, é amplificar os sons gerados. Nele, encontra-se a ponte, 

responsável por transmitir a energia cinética originada pela vibração das cordas para o tampo e 

por receber as tensões provenientes das cordas.  No outro extremo do tampo, encontra-se o 

reforço (ou braçadeira) usado para sustentar as tensões transmitidas pela ponte (figura 2.3). 

Contudo, o aumento da rigidez altera diretamente o som final gerado.  
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Figura 2.3.2-Braçadeira no Verso do Tampo 

A concentração de tensões pode comprometer um projeto mal dimensionado. No caso 

de violões, as tensões se concentram próximas à ponte e ao braço. Por mais que seja possível o 

empenamento do braço, o maior risco é o de fratura no tampo, devido à natureza frágil da 

madeira. O material é também facilmente influenciado pelas propriedades climáticas às quais 

está constantemente exposto. Humidade e calor podem fragilizar o instrumento (R. JANES 

1994).  

Mesmo sem trinca, a deformação do violão pode comprometer seu funcionamento 

permanentemente, tornando o instrumento instável devido à alteração das dimensões 

originalmente previstas para seu perfeito funcionamento.  O empenamento de determinada 

parte, por exemplo, pode implicar na aproximação das cordas da estrutura, fazendo com que 

isto interfira em sua vibração e consequentemente na geração do som, além de possivelmente 

causar desconforto ao usuário. 

Os efeitos no instrumento podem ser lentos devido à fluência do material às tensões. 

Desta forma, a distribuição de tensão, sem comprometer a qualidade do produto, é um ponto 

crítico no projeto. 
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Modos representam os perfis de vibração nos quais os objetos tendem a vibrar. A análise 

vibracional unidimensional pode ser feita analiticamente com facilidade. Para o caso de 

superfícies ou corpos rígidos, a complexidade do problema aumenta consideravelmente.  

Os efeitos diretos dos modos do tampo no som gerado não são totalmente 

compreendidos. Contudo, é conhecido que, quanto mais extensa a área em movimento, maior 

a amplificação do som. Em adição, as frequências naturais presentes de uma superfície são 

determinantes no timbre final produzido. Desta forma, o uso de reforço em instrumentos de 

cordas, pode mudar as formas dos modos com o objetivo de priorizar uma gama de tons (U.G.K. 

WEGST, 2006).  

 

2.4 EVOLUÇÃO DO VIOLÃO 

 

No último século, os instrumentos foram praticamente reinventados devido às novas 

tecnologias, como exemplo, a guitarra elétrica, instrumento este que depende da eletricidade 

para amplificar o som. 

No caso particular de violões, a maioria das inovações são referentes ao reforço do 

tampo. Apesar de o reforço ser necessário para garantir a distribuição das tensões no tampo, ao 

mesmo tempo, limita sua vibração (U.G.K WEGST, 2006). Essa influência na caixa de som 

afeta diretamente o som gerado. 

Além da distribuição das tensões, os efeitos de amortecimento das braçadeiras são 

usados para modelar o som do instrumento. Diferentes padrões de reforço são usados para 

alterar a forma como o tampo vibra. Este fenômeno pode ser usado para favorecer diferentes 

frequências no instrumento, criando assim vários timbres. 

Muitos tipos de reforços foram desenvolvidos para maximizar a qualidade e 

durabilidade do instrumento. Enquanto a maioria deles foram testados empiricamente, alguns, 

como o “Kasha Bracing”, foram obtidos analiticamente, com o intuito de otimizar a vibração 

do tampo em várias frequências (M. KASHA, 1978). 
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Outro exemplo de reforço inovador, é o apoio suspenso. Este consiste em um reforço 

que não está diretamente em contato com o tampo, permitindo que ele vibre livremente, além 

disso, fixando a ponte e distribuindo a tensão (H. M. SHELLHAMMER, 2008). 

No entanto, a nova tecnologia não se limita apenas aos tipos de reforço. Embora os 

instrumentos de corda sejam tradicionalmente feitos de madeira, materiais alternativos podem 

fornecer qualidade de som semelhante. Compósitos diferentes, como grafite-epóxi ou camadas 

misturadas de fibra de carbono e fibra de vidro, podem ser utilizados como substitutos e, 

dependendo das propriedades, o uso do reforço pode ser dispensado. 

Tradicionalmente os tampos são fabricados em madeira. Esta escolha de material, 

inicialmente mostrou-se puramente empírica, tendo sido o método de “tentativa e erro” o 

principal meio de seleção. Neste método, dados os recursos disponíveis quando os instrumentos 

de corda começaram a ser construídos, a madeira prevaleceu devido às suas qualidades 

acústicas. 

Ao longo do tempo, novos métodos de avaliação foram desenvolvidos para avaliar a 

qualidade do material utilizado na fabricação das caixas de som. As propriedades acústicas de 

materiais podem ser avaliadas usando sua densidade, o módulo de Young e o coeficiente de 

perda. Essas propriedades são responsáveis por ditar a velocidade do som no material, as 

frequências naturais e a radiação sonora (U.G.K WEGST, 2006). 

Quando usados como elementos para avaliação, as madeiras são os recursos naturais 

que apresentam os melhores resultados para uma mesa de som. Além disso, a impedância de 

um tampo de madeira é baixa, implicando em uma caixa de som capaz de transmitir o som para 

o ar (U.G.K WEGST, 2006). 

Outra crença em torno de instrumentos de madeira é que sua qualidade acústica tende a 

melhorar ao longo do tempo. Há pesquisas que concluem que, se uma placa de som de madeira 

vibra continuamente em um ambiente úmido, a rigidez da madeira aumenta enquanto o 

amortecimento diminui. Assim, as propriedades acústicas da placa de som se alterariam ao 

longo do tempo [D.G. HUNT, 1996]. 

O uso de material alternativo para substituir a madeira foi pensado por varias razões. 

Embora as qualidades de som do “Sitka Spruce” (“Picea Sitchensis”) sejam reconhecidas, a 

madeira possui algumas desvantagens. Talvez, a razão mais intuitiva seja a preservação dos 
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recursos naturais. Algumas madeiras usadas na construção de instrumentos, como o mogno, são 

espécies ameaçadas de extinção (T.W. DATABASE, 2015). Portanto, substituí-lo por 

compósitos afetaria diretamente o meio ambiente. 

As madeiras também são suscetíveis a variações de suas propriedades quando expostas 

à umidade. O aumento ou a redução de umidade pode danificar a estrutura, fazendo com que a 

madeira empene em casos extremos. Se o instrumento estiver sob manutenção correta, as 

mudanças climáticas diárias não o afetarão significativamente. No entanto, qualquer variação 

considerável no clima pode danificar permanentemente o instrumento (R. JANES 1994). 

Outra desvantagem é ao tentar-se replicar um instrumento. Como a madeira é um 

recurso natural, sua formação não é regular. Assim, duas amostras de madeira geram sons 

diferentes, tornando o instrumento imprevisível (R. JANES 1994). 

Foram produzidos instrumentos de compósitos para resolver esses problemas. Esses 

materiais podem produzir violões com qualidade de som semelhante, sem sofrer alterações de 

umidade e sem a imprevisibilidade intrínseca da madeira. 

 Em geral, instrumentos de compósitos são constituídos primariamente de fibras de 

carbono e resinas. No entanto, diferentes fibras, como aramida, também foram adicionadas 

devido às suas propriedades de amortecimento. Muitas combinações diferentes de fibras e 

relações entre carbono e resina foram estudadas para otimizar a caixa de som final (J.A. 

DECKER, 1990). 

Com o avanço tecnológico, o tampo de compósito tornou-se uma opção viável para 

luthiers devido à sua facilidade de construção. Utilizando-se um modelo tridimensional como 

base, é possível construir um instrumento em um curto período de tempo (S. NEWSOME, 

2015). 

A Rainsong é pioneira na indústria de violão compósito. Segundo a empresa, o 

instrumento, além de resistente às mudanças climáticas, é resistente à tensão mesmo sem a 

utilização de reforço. 

O produto foi projetado pelo Dr. John Decker no final do século XX enquanto buscava 

uma maneira de evitar problemas devidos às intempéries. Após o estudo de diferentes materiais 

compósitos, foi concluído que o carbono seria o ideal, pois o plástico seria frágil e a fibra de 

vidro resultaria em um instrumento pesado (E. TRETKIFF, 2006). 
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De acordo com Decker, as qualidades de um violão de compósitos podem gerar um 

instrumento com um som mais claro e brilhante em frequências mais altas, já que os efeitos de 

amortecimento da fibra de carbono são menos expressivos que os da madeira (E. TRETKIFF, 

2006). 
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3 SIMULAÇÃO NUMÉRICA USANDO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

  

Devido à natureza abstrata da geometria, utilizou-se um software de análise de 

elementos finitos (FEA). A FEA permite resolver problemas complexos, fornecendo 

resultados aproximados. Isto é feito com a divisão da geometria original em elementos 

menores de formato simples, como blocos ou cascas. Dessa maneira, é possível resolver 

um problema incialmente difícil de forma simples. 

 No entanto, cada solução numérica contém erros. Assim, a solução apresentada 

por um software de elementos finitos representa uma aproximação dos resultados reais. 

Geometrias mais complexas estão propícias a maiores erros intrínsecos à natureza do 

processo.  

 ANSYS Mechanical foi o software usado, dentro da licença acadêmica, para 

simular todas as análises mecânicas do projeto. Para importar a geometria para o ANSYS 

Workbench, foi necessário primeiramente convertê-la para o formato '.igs'. 

 Este software de FEA permite, não só resolver problemas estruturais dinâmicos e 

estáticos, mas também a criação de malhas personalizadas e o desenho de geometrias. 

Este último recurso, entretanto, foi usado apenas para importar o modelo. A malha, por 

sua vez, foi alterada para produzir um resultado mais exato. 

 O software também possui a biblioteca de dados de engenharia, um recurso que 

armazena vários tipos de materiais comumente usados na área da engenharia. Caso os 

materiais necessários para a análise não possam ser encontrados na biblioteca, há a 

possibilidade de criar um material personalizado, fornecendo suas propriedades físicas. 

Este último recurso foi usado para simular a madeira específica do tampo.
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O ANSYS Workbench fornece diferentes ferramentas para resolver todos os tipos 

de problemas relacionados à engenharia. Para estudar os tampos, foram realizadas 

análises modais nos três modelos para, assim, identificar suas frequências naturais e 

formas de modo.  

O AutoCAD é um conhecido software CAD usado no design de projetos 2D e 3D 

da Autodesk. O software foi utilizado devido à sua compatibilidade com muitos formatos 

de projetos, como '.dwg' e '.dxf' e sua facilidade de acesso aos alunos, através da licença 

estudantil. Com o AutoCAD, uma geometria 3D pôde ser extrapolada a partir do plano 

do violão escolhido. 

 Para refinar o modelo e exportá-lo para o formato '.igs' ou '.iges', o programa 

Inventor Fusion, também da AutoDesk, foi usado. Este apresenta mais recursos para 

modelagem de elementos tridimensionais, facilitando o processo de exportação. 

 Por serem ambos produtos da Autodesk, a comunicação entre softwares é 

facilitada, podendo-se ler e converter arquivos sem maiores transtornos. 

 

3.1   GEOMETRIA 
 

Como a geometria do tampo é principalmente não-linear, a criação implicaria em 

um extenso trabalho, resultando em uma geometria imprecisa. Portanto, a geometria do 

violão utilizada neste trabalho, foi importada de um projeto bidimensional em extensão 

'.dwg' de um violão estilo Herringbone, desenhada por Rickey Brunet. 

O projeto foi reproduzido a partir das informações fornecidas, permitindo o 

desenho de um modelo tridimensional. A geometria seguiu os dados fornecidos pelo 

projeto, com a localização do buraco de som, a localização da ponte e a espessura do 

tampo de acordo com o desenho original. No entanto, o tampo do violão foi considerado 

plano, ao invés de levemente curvo.  

A última suposição do modelo foi uma simplificação da geometria de reforço para 

um design mais elementar, retirando a curvatura para possibilitar o encaixe no tampo 

simplificado. 
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Figura 3.1.1-Projeto do Violão 

 

Como pode ser visto na Figura 3.1.1, o plano de Rickey Brunet apresenta dois 

desenhos distintos. O desenho utilizado foi o do modelo simétrico, pois as informações 

de reforço apresentavam mais detalhes necessários para exatidão do modelo. 

 

Figura 3.1.2- Projeto de tampo 
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O contorno do tampo foi utilizado para extrudar a superfície do mesmo. Conforme 

mencionado anteriormente, a pequena curvatura, tradicionalmente presente no tampo, foi 

desconsiderada por apresentar pequena magnitude.  

O projeto da braçadeira, destacado em azul nas figuras 3.1.2 e 3.1.3, foi usado 

para alocar os elementos de reforço nas posições certas. Desta forma, cada componente 

foi modelado separadamente e montado na mesma posição, conforme o desenho. 

Juntando as componentes extrudadas, obteve-se o modelo tridimensional exibido na 

figura 3.1.4.  

Figura 3.1.3-Desenho dos Elementos do Reforço 

Figura 3.1.4-Geometria Final do Modelo 
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3.2 MATERIAIS 

 

3.2.1 MADEIRAS 

 

Os violões, em geral, são feitos de madeira. Destas, a mais utilizada para a 

construção de tampos e braçadeiras é o Sitka Spruce (“Picea Sitchensis”) devido à sua 

combinação de resistência e elasticidade (TAYLOR GUITARS). Assim sendo, esta foi 

considerada no projeto como material escolhido para os tampos de madeira.  

Devido à complexidade dos materiais, na análise com o software ANSYS 

Mechanical as madeiras foram consideradas como isotrópicas. A maioria das fontes 

bibliográficas também se limitavam a apresentar as propriedades mecânicas da madeira 

no sentido de sua fibra, de forma análoga à um material isotrópico. 

De acordo com o Wood Database [THE WOOD DATABASE], as propriedades  

estão destacadas na tabela 3.1 : 

Tabela 3.1-Propriedades da Picea Sitchensis  

Fonte: The Wood Database (2017) 

Estas três propriedades são necessárias como input para solução dos problemas 

referentes às análises modais. 

 

3.2.2 GRAFITE-EPÓXI 

 

Existem muitos métodos diferentes para construção de tampos de compósitos. 

Estes podem ser construídos alternando-se camadas de fibras de carbono com fibras de 

aramida, por exemplo. Outra maneira, seria criar uma fibra de grafite-epóxi com 

combinações de camadas longitudinais e camadas transversais em diversas proporções, 

podendo obter-se uma gama de propriedades mecânicas ortotrópicas. 

 Neste caso, foram utilizadas duas fibras de carbono distintas para a realização das 

simulações, cujas propriedades estão definidas na tabela 3.2.  

Densidade (Kg/m³) Módulo de Young (GPa) Coeficiente de Poisson 

425 11,03 0,372 
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Tabela 3.2-Propriedades do Grafite-Epóxi Isotrópicos 

Fonte: ANSYS Workbench (2017) 

As propriedades das fibras de carbono resinadas são notavelmente diferentes das 

propriedades das madeiras. Tanto seu módulo de elasticidade como sua densidade são 

superiores. Isto, intuitivamente, implicaria em um instrumento mais pesado. Contudo, as 

novas propriedades mecânicas dispensariam o uso de reforços, diminuindo o peso final 

do violão. 

 As análises também levaram em consideração modelos ortotrópicos. Estes foram 

comparados, posteriormente, com os modelos isotrópicos a fim de avaliar o desvio 

possível resultante da simplificação em questão. 

 Estes materiais ortotrópicos foram considerados fibras de carbono-epóxi pré-

impregnadas. Estas se encontram na espessura padrão do tampo, de 2,54 mm, na 

disposição entrelaçada perpendicularmente, conferindo, assim, o comportamento 

ortotrópico. Na tabela 3.3, estão as propriedades para os materiais em questão. 

Tabela 3.3- Propriedades Ortotrópicas da Grafite-Epóxi 

 Densidade 

(kg/m3) 

Ex 

(MPa) 

Ey 

(MPa) 

Ez 

(MPa) 

νxy νyz νxz 

Prepeg 230 GPa 1420 61340 61340 6900 0,04 0,3 0,3 

Prepeg 395 GPa 1480 91820 91820 9000 0,05 0,3 0,3 

Fonte: ANSYS Worckbench 

 Apesar dos valores baixos de νxy, ambos apresentam valores possíveis. Isto pode 

ser verificado pelas condições impostas pelas equação 2.4.1, calculadas na equação 3.2.3.  

Material Densidade 

(Kg/m³) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa)  

Coeficiente de Poisson  

Prepeg 230 

GPa 

1420 61,34 0,30 

Prepeg 395 

GPa 

1480 91,820 0,30 
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𝜈𝑖𝑗

𝐸𝑖
=

𝜈𝑗𝑖

𝐸𝑗
→

0,3

61340
=

𝜈𝑗𝑖

6900
→ 𝜈𝑗𝑖~0,035 (3.2.3) 

Vale ressaltar que as análises não fizeram uso da fibra de Carbono-Epóxi Wet, 

visto que, para fins de simulações computacionais, a alteração do processo de adição de 

resina não acarretaria diferenças significativas nas propriedades mecânicas do compósito. 

 

3.3  CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

A condição de contorno pode ser considerada um dos ítens mais críticos do 

problema. Neste caso específico, o tampo do violão é colado ao resto do corpo. Como o 

conjunto não está em movimento, foi considerado que a borda do modelo estaria presa a 

um suporte fixo, figura 3.3.1, impedindo a deformação do modelo nesta região. 

 

Figura 3.3.1-Condição de Contorno 

Vale notar que as propriedades da cola são desconhecidas. Dessa forma, foi 

considerado um modelo sem efeito de amortecimento proveniente da mesma. Também 

foi desconsiderada a transmissão de energia do tampo para o meio. Em outras palavras, o 

modelo fez uso de um tampo ideal. 

Estas mesmas condições foram adotadas para cada uma das simulações 

computacionais realizadas pelo software, assim como nas análises analíticas. 
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3.4 ANÁLISE DE MEMBRANA 

 

Junto à análise computacional, foi realizada uma análise analítica de um modelo 

simplificado, com o objetivo de corroborar a consistência dos cálculos realizados pelo 

software ANSYS Mechanical.  

O primeiro modelo analítico estudado foi uma análise de membrana. Esta 

consistiu em uma placa quadrada com um metro de dimensão lateral e, devido à natureza 

da análise, de espessura desprezível.  

Considerando a equação da onda bidimensional (INMAN, D.I. 2001): 

 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝑐2∇2𝑢 (3.4.1) 

Onde u(x,y,t) define o deslocamento, t a variável tempo, c uma constante e ∇2 o 

Laplaciano. Esta equação pode ser resolvida partindo-se do princípio de variáveis 

independentes. Logo, u(x,y,t) assume um formato: 

 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑋(𝑥). 𝑌(𝑦). 𝑇(𝑡) (3.4.2) 

Substituindo em (6.1.1): 

 𝑋. 𝑌.
𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
= 𝑐2 {𝑌. 𝑇.

𝜕2𝑋

𝜕𝑥2
+ 𝑋. 𝑇.

𝜕2𝑌

𝜕𝑦2
} (3.4.3) 

Simplificando a equação (6.1.3): 

 
1

𝑇

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
= 𝑐2 {

1

𝑋

𝜕2𝑋

𝜕𝑥2
+

1

𝑌

𝜕2𝑌

𝜕𝑦2
} (3.4.4) 

A equação (6.1.4) é possível somente se:  

 

 
1

𝑇

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (3.4.5) 

O mesmo raciocínio se aplica às demais diferenciais. Dessa forma, tem-se: 

 
1

𝑇

𝑑2𝑇

𝑑𝑡2
= −𝜔2𝑐2 = 𝑐2 {

1

𝑋

𝑑2𝑋

𝑑𝑥2
+

1

𝑌

𝑑2𝑌

𝑑𝑦2
} (3.4.6) 
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1

𝑋

𝑑2𝑋

𝑑𝑥2
=

𝛾2

𝑐2
−

1

𝑌

𝑑2𝑌

𝑑𝑦2
= −𝛼2 (3.4.7) 

 
1

𝑌

𝑑2𝑌

𝑑𝑦2
= −𝛾2 (3.4.8) 

 

Onde cada equação pode ser resolvida individualmente por separação de 

variáveis, obtendo-se, para cada uma delas: 

 
𝑑2𝑌

𝑑𝑦2
+ 𝛾2𝑌 = 0 (3.4.9) 

 𝑌(𝑦) = 𝐴 sin(𝛾𝑦) + 𝐵  cos (𝛾𝑦) (3.4.10) 

Analogamente: 

 𝑋(𝑥) = 𝐶 sin(𝛼𝑥) + 𝐷  cos (𝛼𝑥) (3.4.11) 

E 

 𝑇(𝑡) = 𝐸  sin(𝜔𝑐𝑡) + 𝐹  cos (𝜔𝑐𝑡) (3.4.12) 

Substituindo em (6.1.2) temos: 

 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = [𝐸  sin(𝜔𝑐𝑡) + 𝐹 cos(𝜔𝑐𝑡)][𝐴1 sin(𝛾𝑦) sin(𝛼𝑥)

+ 𝐴2 cos(𝛾𝑦) sin(𝛼𝑥) + 𝐴3 sin(𝛾𝑦) cos(𝛼𝑥)

+ 𝐴4 cos(𝛾𝑦) cos(𝛼𝑥)] 

(3.4.13) 

Considerando as condições de contorno para uma membrana fixa nas 

extremidades: 

 𝑢(0, 𝑦, 𝑡) = 0;  𝑢(𝑥, 0, 𝑡) = 0; (3.4.14) 

 𝑢(1, 𝑦, 𝑡) = 0;  𝑢(𝑥, 1, 𝑡) = 0; (3.4.15) 

E a condição inicial, arbitrária, de uma placa indeformada:  

  𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 0; (3.4.16) 

Aplicando a condição de contorno em x=0: 

 𝑢(0, 𝑦, 𝑡) = 𝐴3 sin(𝛾𝑦) + 𝐴4 cos(𝛾𝑦) = 0 (3.4.17) 

Considerando 𝛾 ≠ 0, temos que 𝐴3 = 𝐴4 = 0. 

Para a próxima condição de contorno, temos que: 
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 𝑢(1, 𝑦, 𝑡) = sin(𝛼) [𝐴1 sin(𝛾𝑦) + 𝐴2 cos(𝛾𝑦)] = 0 (3.4.18) 

Portanto: 

 𝛼 = 𝑛𝜋;    𝑛 ∈  ℤ (3.4.19) 

Um raciocínio análogo pode ser aplicado à variável y, obtendo-se resultados 

similares: 

 𝛾 = 𝑚𝜋;    𝑚 ∈  ℤ (3.4.20) 

 𝐴2 = 0 (3.4.21) 

  𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝐴1𝑇(𝑡)[sin(𝑚𝜋𝑦) sin(𝑛𝜋𝑥)] (3.4.22) 

Substituindo-se α, γ e ω em (6.1.4) obtemos a relação: 

 𝜔 = √𝛾2 + 𝛼2 = 𝜋√(𝑚2 + 𝑛2) (3.4.23) 

E, finalmente, considerando a condição de (6.1.16), temos que: 

 𝐹 cos(0) = 0 ↔ 𝐹 = 0 (3.4.24) 

Obtém-se a relação final: 

 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑈 sin (𝑐 𝜋√(𝑚2 + 𝑛2)𝑡) sin(𝑛𝜋𝑥) sin(𝑚𝜋𝑦) (3.4.25) 

Onde U representa uma constante de amplitude máxima, sin(𝑐 𝜋√(𝑚2 + 𝑛2)𝑡) o 

termo temporal da vibração e sin(𝑛𝜋𝑥) sin(𝑚𝜋𝑦) o formato do modo (INMAN, D.I.).  

Pela análise do termo temporal, conclui-se que a frequência da membrana 

quadrada é dada por 𝜔 = 𝜋√(𝑚2 + 𝑛2), onde m e n indicam a geometria da vibração 

natural.  

O cálculo da amplitude não foi realizado pois esse apresenta uma importância 

secundária no desenvolvimento do projeto. 

Com o resultado obtido, foi possível gerar os contornos dos modos vibracionais. 

Estes foram comparados com as simulações dos modelos simplificados pelo software de 

elementos finitos. 
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3.4.1 MODELOS SIMPLIFICADOS 

 

Como parâmetros de validação dos cálculos, foram realizadas simulações com 

modelos simplificados. Cada um destes apresentava uma geometria quadrada com 

dimensões de um metro em cada lado, mantendo a grandeza geométrica de um tampo de 

violão, como exibido na figura 3.4.1. 

 

Figura 3.4.1- Modelo Simplificado 

 

Como a análise de membranas parte da premissa de que a espessura da placa é 

desprezível em relação a dimensão lateral da mesma, o modelo teve sua espessura variada, 

esperando-se um comportamento assintótico das frequências em relação à espessura.  

Como a mesma desconsidera as propriedades mecânicas dos materiais, estes 

também foram variados para se verificar o efeito do material na placa. 

Tabela 3.4 - Materiais dos modelos simplificados 

Material Densidade (Kg/m3)  Módulo de Young (GPa) Coeficiente de Poisson 

Madeira 425 11,03 0,37 

Aço Estrutural 7850 200 0,30 

 

3.5 ANÁLISE DE PLACAS 

 

Além da análise de membrana, foi considerado um modelo mais complexo. Este 

levava em consideração a espessura do modelo, assim como as propriedades do material. 

Contudo, a resolução deste problema não é trivial. Existem diversas metodologias 

analíticas e numéricas para resolver um problema, mesmo quando este é simplificado. 



36 

 

 

Usando o método de Rayleigh-Ritz, é possível obter uma aproximação suficientemente 

boa para os primeiros modos vibracionais de uma placa redonda com as bordas fixas. Por 

esse método, é possível encontrar valores para as primeiras frequências de acordo com a 

equação 6.2.1 (TIMOSHENKO, S 1937). 

 𝑓𝑛 =
𝛼𝑠𝑛

𝑎2
√

𝑔𝐷

𝛾ℎ
 (3.5.1) 

 

 

𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1 − 𝜈2)
 

(3.5.2) 

Onde fn representa a enésima frequência natural, αsn representa uma constante 

tabelada de acordo com o número de círculos nodais (s) e o número de diâmetros nodais 

(n), r o raio da placa, D a rigidez à flexão (equação 3.5.2), h a espessura e γh/g é a massa 

por unidade de área.  

Tabela 3.5-Valores de α 

Fonte: Vibration Problems In Engineering; Autor: Timoshenko, S. 

  0 1 2 

0 10,21 21,22 34,84 

1 39,78 - - 

2 88,9 - - 

 

Onde E é o módulo de elasticidade e ν o coeficiente de Poisson. 

Para aplicar a equação 3.5.1 é preciso, antes, identificar os círculos nodais e os 

diâmetros nodais. Por definição, um círculo nodal é quando o formato da onda gera uma 

região circular sem vibração. O diâmetro nodal é análogo, ou seja, uma região diametral 

sem vibração. 

 

s n 



37 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 VALIDAÇÃO ANALÍTICA 

 

Os resultados obtidos na análise de membrana foram comparados com aqueles 

obtidos nas simulações computacionais. Estas simulações seguiram o mesmo padrão, 

onde o tamanho do elemento era fixo em 16 mm, onde este era do tipo hexaédrico. A 

analogia usou como parâmetros os formatos da membrana quando vibrando em suas 

frequências naturais e as frequências naturais de cada um dos seus modos. 

Na figura 4.1.1 encontram-se as geometrias dos modos. Na coluna à esquerda 

estão os resultados obtidos através das simulações computacionais por elementos finitos. 

À direita, estão as curvas de nível geradas para os modos calculados através da equação 

da onda definida anteriormente. Vale notar, que o primeiro modo é resultante de m = n = 

1, o segundo de m=1 e n=2, o terceiro de n=1 e m=2 e o quarto de m = n = 2. Devido a 

simetria do modelo em questão, pode-se reparar que valores intercambiáveis de m e n 

apresentam modos semelhantes, estando apenas rotacionados. Este fenômeno pode ser 

observado no segundo e no terceiro modo vibracional. 
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Figura 4.1.1-Forma dos modos 
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O comportamento geométrico permaneceu igual para todas as simulações, 

independente da sua espessura. Contudo, conforme a malha fosse refinada, os resultados 

da análise foram se distorcendo, como exibido na figura 4.1.2, mesmo se as frequências 

permanecessem inalteradas. Dessa forma, foi possível identificar um tamanho de 

elemento ótimo para realização da simulação (16 mm). 

 

Figura 4.1.2-Membrana Quadrada com Malha Refinada 

As frequências foram calculadas de acordo com a equação (3.4.23) e foram obtidos os 

valores indicados na tabela 4.1: 

Tabela 4.1-Frequências Analíticas 

 Frequência (Hz) 

Modo m n w 

1 1 1 4,442883 

2 1 2 7,024815 

3 2 1 7,024815 

4 2 2 8,885766 

5 3 2 11,32717 

6 2 3 11,32717 

 

Para as simulações, foram obtidos valores para o aço estrutural, apresentados na 

tabela 4.2, e para a madeira, indicados na tabela 4.3. Nestes cálculos, foram testadas 

diversas espessuras. 
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Tabela 4.2-Frequências do aço estrutural 

 Frequência (Hz) 

Modo 1 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,05 mm 

1 8,7622 4,3811 0,87623 0,43811 

2 17,917 8,9588 1,7918 0,89589 

3 17,918 8,9589 1,7918 0,8959 

4 26,423 13,212 2,6424 1,3212 

5 32,274 16,138 3,2276 1,6138 

6 32,428 16,214 3,2429 1,6214 

 

Tabela 4.3-Frequência da placa de madeira 

 Frequência (Hz) 

Modo 1 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,05 mm 

1 9,0883 4,5442 0,90885 0,45442 

2 18,584 9,2923 1,8585 0,92924 

3 18,584 9,2924 1,8585 0,92925 

4 27,406 13,703 2,7407 1,3704 

5 33,476 16,738 3,3477 1,6738 

6 33,634 16,818 3,3636 1,6818 

 

Graficamente: 

 

Figura 4.1.3-Frequências Calculadas 

Pela figura 4.1.3 é possível concluir que, apesar de haver pouca variação da 

frequência com a mudança do material, como previsto anteriormente, não há a 

convergência da frequência para o valor previsto pela análise de membrana. Este 
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comportamento está ligado ao equacionamento usado pelo software, visto que este adota 

que a frequência calculada é proporcional a espessura da placa. 

Para a análise de placas, foi adotado o mesmo procedimento. Pelas simulações 

computacionais, foram identificados os índices s e n de acordo com a geometria dos 

modos calculados. Pela Figura 4.1.4 é fácil identificar os valores de s e n. Sendo estes, da 

esquerda para direita, s=0 e n=0, s=0 e n=1, s=0 e n=2 e, finalmente, s=1 e n=0. Vale 

ressaltar que foram calculados outros modos, contudo, apresentaram resultados iguais. 

Esse fenômeno é comum a placas quadradas, quando se permutam os valores de m e n.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1.1- Geometria de Modos Calculados Figura 4.1.4-Geometria de Modos Calculados 
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Estas simulações foram realizadas para uma placa de aço estrutural, devido a 

facilidade de inputs e à pequena alteração no resultado final dada a mudança do material, 

que fora destacada anteriormente. 

Finalmente, foram calculadas as frequências a partir da equação 3.5.1 e 

comparadas com os resultados obtidos das simulações. Também foram calculados os 

erros absolutos das simulações. Estes estão representados na tabela 4.4. 

Tabela 4.4-Comparação de Frequências 

Frequências (Hz)  

Analítica Computacional Erro 

4,96 4,98 0,3% 

10,32 10,39 0,7% 

16,94 17,09 0,9% 

19,34 19,53 1,0% 

 

Pode-se notar, que ao se substituir a equação 3.5.2 na equação 3.5.1, obtém-se 

uma variação linear da frequência em relação a espessura. Esse comportamento pode ser 

notado nas simulações realizadas anteriormente, indicando indícios de uma simulação 

coerente. Por mais que haja um aumento no erro absoluto com o aumento do modo 

calculado, é possível reparar que este permanece pequeno (não passado de 1,0 %). É 

possível concluir então que o software utilizado é capaz de fornecer resultados precisos 

para a análise em questão, validando o seu uso.  

 

4.2 ANÁLISES DE ELEMENTO FINITO 

 

As primeiras análises realizadas envolviam modelos isotrópicos. Estes seguiam as 

propriedades dos materiais destacados anteriormente. Estas análises foram realizadas 

somente com auxílio de softwares de elementos finitos, visto que as suas geometrias 

impossibilitariam uma solução analítica prática. Para cada uma das análises, adotou-se, 

mais uma vez, o elemento de tipo hexaédrico com 16 mm longitudinal. 

 Visto que cada modelo apresenta uma infinidade de modos vibracionais, foram 

calculados aqueles correspondentes às frequências de trabalho do instrumento, ou seja, 

variando de 0 Hz até aproximadamente 600 Hz, como destacado na tabela 2.1. Como 
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frequências naturais acima desse valor não influenciam diretamente no seu 

funcionamento, estas não foram levadas em conta. 

Para simplificar o entendimento das figuras de 42.1 à 4.2.23, todas as deformações 

representadas pelo desenho estão reduzidas. Portanto, as informações da escala 

geométrica, na parte inferior, não podem ser usadas como parâmetro de medição de 

deformação. Estas devem ser interpretadas somente pela escala de cores, a esquerda.  

 

Figura 4.2.1-Primeiro modo vibracional do tampo de madeira 
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Figura 4.2.2-Modos Vibracionais 1 e 2 
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Figura 4.2.3- Modos Vibracionais 4 e 5 
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Figura 4.2.4- Modos Vibracionais 6 e 7 
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Figura 4.2.5-Oitavo Modo Vibracional 

Onde suas frequências estão representadas na tabela 11. 

Tabela 4.5-Frequências do Tampo de Madeira 

Frequências do Tampo de Madeira 

Modo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Freq. (Hz) 149,39 250,69 327,9 357,05 451,75 516,93 560,24 579,94 

 

O fato dos primeiros modos apresentarem maior área de deformação define, de 

certa forma, o timbre do instrumento. Entende-se que, desta maneira, sons graves 

deslocam maior quantidade de ar e, portanto, terão uma reverberação maior, priorizando 

tons graves. 

Os resultados do tampo com braçadeira foram destacados das imagens 4.2.6 e 

4.2.7. 
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Figura 4.2.6-Modos Vibracionais 1 e 2 com Tampo Reforçado 
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Figura 4.2.7-Modos Vibracionais 3 e 4 com Tampo Reforçado 
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Onde suas frequências estão destacadas na tabela 4.6: 

Tabela 4.6-Frequências do Tampo de Madeira Reforçado 

Frequências Naturais do Tampo de Madeira Reforçado  

Modo 1 2 3 4 

Freq. (Hz) 202,09 438,11 540,9 598,27 

 

As áreas de deformação calculadas para o tampo com braçadeira são expressivas 

em maiores frequências. Isso implicaria em um instrumento com timbre favorecendo tons 

agudos. Contudo, sua amplitude é expressivamente menor, acarretando uma queda de 

volume. 

Os modelos de materiais de carbono estão apresentados a seguir, das figuras 4.2.8 

à 4.2.14, começando pelos primeiros seis modos do carbono-epóxi 230 GPa, 

representados nas imagens 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.11. 

 

Figura 4.2.8-Primeiro Modo do Modelo de Carbono-Epóxi 230 GPa 
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Figura 4.2.9-Modos 2 e 3 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 
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Figura 4.2.10-Modos 4 e 5 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 
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Figura 4.2.11-Modo 6 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 

Com suas respectivas frequências apresentadas na tabela 4.7: 

Tabela 4.7- Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi Prepeg 230 

Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi Prepeg 230 

Modo 1 2 3 4 5 6 

Freq. (Hz) 185,23 313,78 406,45 447,11 564,8 647,69 

 

Finalmente, das figuras 4.2.12 à 4.2.14 encontram-se os resultados obtidos nas 

simulações para o tampo fibra de carbono-epóxi Prepeg 395 GPa. 
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Figura 4.2.12-Modos 1 e 2 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 Prepeg 
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Figura 4.2.13-Modos 3 e 4 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 Prepeg 
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Figura 4.2.14-Modo 5 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 Prepeg 

 Com suas frequências: 

Tabela 4.8- Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi Prepeg 395 

Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi Prepeg 395 

Modo 1 2 3 4 5 

Freq. (Hz) 221,99 376,05 487,1 535,82 676,87 

 

Como esperado de modelos de mesma forma, os modos apresentaram a mesma 

geometria, implicando em características similares de timbre. 

Seguindo o mesmo procedimento, foram calculados os modos vibracionais para 

os materiais ortotrópicos definidos na sessão 3.2.2. Assim, foram testados os tampos de 

fibras de carbono-epóxi Prepeg 230 GPa e 395 GPa, respectivamente. Nas figuras 4.2.15 

à 4.2.19 encontram-se os resultados da simulação para fibra Prepeg 230 GPa. 
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Figura 4.2.15-Modos Vibracionais 1,2 e 3 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 
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Figura 4.2.16-Modos Vibracionais 4,5 e 6 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 
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Figura 4.2.17-Modos Vibracionais 7,8 e 9 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 
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Figura 4.2.18-Modos Vibracionais 10,11 e 12 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 

Prepeg 
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Figura 4.2.19-Modos Vibracionais 13 e 14 do Tampo de Carbono-Epóxi 230 

Prepeg 

A tabela 4.9 exibe as frequências calculadas os resultados apresentados nas figuras 

4.2.15 à 4.2.19. Onde a primeira imagem, a figura 4.2.15, é referente aos primeiros três 

modos, a segunda imagem, a figura 4.2.16, aos modos 4,5 e 6 e assim sucessivamente. 

Tabela 4.9- Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 

Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi 230 Prepeg 

Modo 1 2 3 4 5 6 7 

Freq. (Hz) 87,301 161,42 194,46 247,68 267,8 315,27 388,81 

Modo 8 9 10 11 12 13 14 

Freq. (Hz) 400,6 407,36 473,85 547,79 559,25 563,74 602,2 

 

Finalmente, foi simulado o tampo de carbono-epóxi Prepeg 395 GPa, onde seus 

resultados estão exibidos nas figuras 4.2.20 a 4.2.23 e suas frequências definidas na tabela 

4.10. 



62 

 

 

 

 

Figura 4.2.20 - Modos Vibracionais 1, 2 e 3 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 

Prepeg 
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Figura 4.2.21- Modos Vibracionais 4, 5 e 6 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 

Prepeg 
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Figura 4.2.22 - Modos Vibracionais 7, 8 e 9 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 

Prepeg 



65 

 

 

  

Figura 4.2.23- Modos Vibracionais 10 e 11 do Tampo de Carbono-Epóxi 395 

Prepeg 
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Tabela 4.10 - Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi 395 Prepeg 

Frequências Naturais do Tampo de Carbono-Epóxi 395 Prepeg 

Modo 1 2 3 4 5 6 

Freq. (Hz) 100,34 182,63 228,55 284,15 302,44 367,32 

Modo 7 8 9 10 11 - 

Freq. (Hz) 443,76 453,07 469,46 547,71 620,44 - 

 

4.3 RESULTADOS 

 

As análises isotrópicas sem braçadeira apresentaram resultados modais similares 

à outras pesquisas: “Carbon Fiber Vs. Wood as an Acoustic Guitar Soundboard” (J. 

Hiller) e “Composite Acoustic Guitar Project” (J. Hiller 2006). 

Apesar dessa concordância, pode-se reparar no canto esquerdo superior das 

figuras 4.5 a 4.9 que as deformações máximas se encontram fora do esperado, tendo uma 

grandeza próxima de 100 mm. Uma deformação dessa magnitude acarretaria na falha do 

tampo no caso de ressonância, o que iria contra o funcionamento do mesmo. Conclui-se 

que a qualidade do resultado em relação a amplitude pode não condizer com esperado, 

visto que este ultrapassa qualquer valor observável em um instrumento real. Esta 

deformação é consequência da falta de amortecimento do sistema. Em um sistema ideal, 

há perda de energia para outros meios, como o ar ou a própria ligação entre o tampo e o 

corpo. 

Para interpretar os resultados, é preciso ter em foco o seu funcionamento. Procura-

se modos vibracionais próximos das frequências de trabalho do instrumento (Tabela 2.1), 

de forma que o tampo ressoe com a nota. Considerando as cordas em vibração como fonte 

de uma vibração forçada, é possível fazer um estudo da ressonância do sistema, isto é, 

analisar a proximidade entre as frequências das notas e as frequências naturais do tampo. 

De acordo com os dados representados na figura 4.3.1, é possível reparar que, para 

as primeiras frequências de trabalho, não há uma relação próxima de frequências. 

Contudo, as frequências de trabalho mais altas estão próximas das frequências naturais 

calculadas, propiciando o cenário de ressonância desejado.  

A consequência desse resultado seria um tampo com pequenas amplitudes em 

vibrações de baixa frequência, transmitindo menos energia para o meio e, portanto, tendo 



67 

 

 

um menor volume final. Analogamente, é possível concluir que as notas de 

frequência mais alta terão seu som amplificado com mais facilidade. 

Analisando os gráficos 4.3.2 e 4.3.3 é possível concluir que o mesmo 

comportamento se repete de maneira mais agravada. Isto é um reflexo direto dos 

aumentos das magnitudes dos primeiros modos devido as características mecânicas do 

material.  

 

Figura 4.3.1-Frequências de Trabalho e Frequências de Ressonância Para a 

Madeira 
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Figura 4.3.2-Frequências de Trabalho e Frequências de Ressonância Para o 

Carbono-Epóxi 230 GPa Prepeg 

 

Figura 4.3.3-Frequências de Trabalho e Frequências de Ressonância Para o 

Carbono-Epóxi 395 GPa Prepeg 
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as equações 3.5.1 e 3.5.2, a frequência varia linearmente com a espessura. Assim, com 

menores espessuras seria possível aumentar o número de modos vibracionais em baixas 

frequências e, consequentemente, discretizar o espectro de modos disponíveis. 

Dada a atuação de tensões no violão, a variação da sua espessura deve ser limitada. 

O uso de materiais menos resistentes, como a madeira testada, implicaria na falha do 

instrumento. O uso de compósitos mais resistentes, como o Carbono-Epóxi 395 GPa 

Prepeg poderia ser estudado, visto que este apresenta maior resistência. 

Fazendo uma comparação entre os resultados, é possível reparar que a fibra de 

carbono de menor resistência apresenta resultados similares àqueles da madeira (Figura 

4.3.4). Dessa forma, seria possível a substituição do material de acordo com critérios 

qualitativos, como timbre.  

 

Figura 4.3.4- Comparação de Frequências Naturais por Material Testado 

 

O timbre depende da quantidade de energia transferida para o meio. Espera-se, 

então, que uma maior amplitude e uma maior área de deformação implicasse em um 

favorecimento da amplificação. Para as simulações isotrópicas, por exemplo, pode-se 

reparar um favorecimento dos seus primeiros modos vibracionais.  
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A análise do modelo com braçadeira, portanto, deixa claro como sua adição pode 

ser usada para mudar as qualidades vibracionais do tampo, buscando trabalhar os timbres 

finais obtidos.  

A análise de resultados para os modelos ortotrópicos foi realizada de maneira 

semelhante à sessão anterior. As frequências obtidas de cada um dos materiais foram 

comparadas com as frequências de trabalho conhecidas com intuito de interpretar os 

resultados. 

Dessa forma, foram obtidas as figuras 4.3.5 e 4.3.6: 

 

Figura 4.3.5-Frequências de Trabalho e Frequências de Ressonância Para o 

Carbono-Epóxi 230 GPa Prepeg 
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Figura 4.3.6-Frequências de Trabalho e Frequências de Ressonância Para o 

Carbono-Epóxi 395 GPa Prepeg 

É facilmente observado que os materiais ortotrópicos apresentaram um maior 

número de modos vibracionais dentro do espectro de frequências trabalhadas, quando 

comparados com materiais isotrópicos de propriedades similares.  

Desta forma, estes apresentaram uma distribuição de frequências vibracionais 

discreta, capaz de cobrir de maneira mais eficaz as frequências de trabalho. Pelos gráficos 

4.3.5 e 4.3.6 é possível reparar que, salvo alguns pontos específicos, as frequências se 

encontram dentro de uma faixa aceitável para a ocorrência de ressonância. Essa 

característica é ainda mais presente na fibra de menor resistência, a 230 GPa Prepeg. 

A análise ortorópica do tampo para materiais compósitos expõe que os materiais 

de fibra escolhidos poderiam substituir com eficácia materiais como a madeira. 

Quando comparados os modelos, é possível verificar que materiais ortotrópicos 

apresentam frequências menores para modos de mesma ordem. Essa característica 

implica em uma quantidade maior de frequências naturais dentro do intervalo de interesse 

e, por consequência direta, consegue atender de maneira mais homogênea as frequências 

em questão. 

Essa qualidade é importante para se obter uma homogeneidade de amplificação, 

sem favorecer notas específicas, sejam elas mais agudas, médias ou graves. Também é 

uma maneira de se obter um timbre equilibrado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração os modelos isotrópicos, é possível concluir que as fibras 

de carbono são materiais válidos para a substituição da madeira. Já estes possuem 

propriedades acústicas qualitativas dentro do esperado. Contudo, é interessante ressaltar 

que compósitos de maior resistência, como a fibra de carbono-epóxi 395 GPa Prepeg, se 

distanciam das frequências desejadas. Portanto, espera-se que a substituição da madeira 

seja realizada por fibras de menor resistência ou que se utilize tampos mais finos. 

A análise ortotrópica, por sua vez, possibilitou compreender seu funcionamento 

assim como estudar a interação entre o tampo e as notas tocadas. Este estudo foi 

imprescindível na compreensão do funcionamento do instrumento assim como na 

conclusão da validade do material como substituto.  

Nessa análise, porém, o material pode ser estudado à parte da madeira, sem utiliza-

la como parâmetro. Assim foi possível fornecer um resultado quantitativo com coerência 

física e prática. 

Para projetos futuros, pode-se levar em conta a anisotropia da madeira, levando 

em conta seu reforço, onde apresenta uma maior complexidade de modelo, devido ao fato 

de o posicionamento das fibras mudar com cada reforço. 

Também em relação à analise ortotrópica, pode-se buscar simplificação analíticas 

para validação das simulações, assim como fora realizado para os modelos isotrópicos.
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Estudos com malhar de maior qualidade também podem ser realizados 

futuramente. Estes foram restringidos por consequência da licença estudantil disponível.  

Apesar de breves estudos terem sido realizados na convergência de resultados com 

a variação da malha, modelos mais complexos, como o com braçadeira, podem apresentar 

grande imprecisão devido a essa limitação.
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Material 
Densidade 

(kg/m3) 
Ex (MPa) Ey (MPa) 

Ez 

(MPa) 
νxy νyz νxz 

Prepeg 

230 GPa 
1420 61340 61340 6900 0,04 0,3 0,3 

Prepeg 

395 GPa 
1480 91820 91820 9000 0,05 0,3 0,3 

 


