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INTRODUÇÃO: 

Por suas características de resposta acústica, o material que mais se popularizou para a 

fabricação de palhetas é o Arundo Donax. No entanto, sabe-se que sua produção é de grande maioria 

automatizada e inteiramente realizada no exterior (FUKS, 1993), resultando em um preço elevado e 

pouco acessível, e por consequência, é comum que muitos estudantes acabem utilizando uma palheta 

por um período longo, quando a palheta já não vibra de maneira adequada. As características essenciais 

para que uma palheta de clarinete possa se classificar como funcional, segundo John Backus, seria se 

constituir de um material com alta elasticidade e baixa densidade (BACKUS, 1980). Ademais, o estudo 

de Marilyn Veselack indica a constituição ideal do bambu para uma palheta adequada ser produzida 

(VESELACK, 1979). Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é justamente encontrar uma madeira que 

possua estas características e principalmente, que seja cultivável em território nacional, visando diminuir 

os custos gerais de produção e assim facilitar o acesso aos instrumentistas de sopro brasileiros. Para 

tanto, correlacionei as características ideais da Arundo Donax, tal qual proposta Veselack (VESELACK, 

1979) para a produção de palhetas com a espécie Phyllostachys aurea, levando em conta seus aspectos 

biológicos e funcionais. 

METODOLOGIA: 

O objetivo desta pesquisa era realizar uma consulta com pesquisadores da área da Biologia para 

determinar bambus catalogados na flora brasileira que possuam as características consideradas ideais 

para a fabricação de palhetas e que pudessem ser cogitadas para este fim. No entanto, em função dos 

aspectos atuais da pandemia, optou-se a realizar esta pesquisa através do material bibliográfico 

disponível. A princípio, realizei um agrupamento de informações gerais sobre a espécie nativa através 

do artigo “Dez espécies de bambus exóticos mais comuns no paisagismo no Brasil” (TOMBOLATO, 

GRECO, PINTO; 2012), sob o qual organizo estas informações de maneira comparativa no formato de 

tabela, isto é, comparando a espécie citada acima com a espécie de referência desta pesquisa, o Arundo 
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Donax. Continuamente, tomei como base os critérios sugeridos por Veselack para determinar 

características anatômicas ideais que funcionem como indício para que uma palheta possa ser 

considerada boa. lém disso, utilizei pesquisas relacionadas à espécie Phyllostachys aurea realiza no 

Brasil para determinar se essa madeira poderia ser uma alternativa viável. A pesquisa em questão é o 

trabalho de SOUZA (2012). Esses dados foram cruzados e discutidos no âmbito da viabilidade dessa 

madeira como uma possível alternativa à fabricação de palhetas de clarineta no Brasil. São discutidos 

algumas das conclusões a respeito. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como dito anteriormente, as informações gerais sobre o cultivo da espécie Phyllostachys aurea 

tal como da espécie referência Arundo Donax, estão dispostas de forma comparativa na tabela a seguir: 
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No tocante à estrutura anatômica que possa sugerir indícios de ser uma boa matéria prima para 

a produção de palhetas, a pesquisa de Marilyn Sue Warren Veselack, intitulada “Comparison of Cell and 

Tissue Differents in Good and Unusable Clarinet Reeds” (VESELACK, 1979), discute em profundida 

esses aspectos. Ao estudar a estrutura anatômica de palhetas enviadas por diferentes clarinetistas dos 

Estados Unidos da América, sua pesquisa acabou por sintetizar algumas das características que foram 

comuns à todas as palhetas consideradas boas. Para além da flexibilidade e da natural ressonância que 

esse material deve possuir, ele ressalta as seguintes: a. Mais feixes vasculares torcidos dentro da banda 

de fibra do que em palhetas inutilizáveis; b. Mais feixes vasculares (incluindo os anéis de fibra) no 

parênquima solo com maiores medidas de diâmetro radial do que em palhetas inutilizáveis; c. Maior 

espessura radial da capa de fibra dos feixes vasculares (no parênquima solo) do que em palhetas 

indesejáveis; d. Maior espessura radial do anel de fibra na base dos feixes vasculares (no parênquima 

solo) do que em palhetas indesejáveis; e. Menos anéis de fibra incompletos associados aos feixes 

vasculares (no parênquima solo) do que em palhetas indesejáveis; f. Menos rupturas em seus anéis de 

fibra na área localizada lateral ao xilema dos feixes vasculares (no parênquima solo) do que em palhetas 

indesejáveis; g. Medidas de diâmetro radial e diâmetro tangencial menores da maior célula de 

parênquima (no parênquima solo) do que em palhetas indesejáveis; Assim, a viabilidade de possíveis 

madeiras que sirvam de substituta para a produção de palhetas de clarineta brasileira poderia partir 

desse ponto para a escolha de boas candidatas. Nas pesquisas encontradas sobre o assunto no Brasil, 

encontrou-se somente uma relacionada ao estudo sistematizado de alternativas para a produção de 

palhetas. Em sua dissertação de Mestrado, SOUZA (2012) buscou testar o Phyllostachys aurea como 

uma possível candidata para esse fim. No estudo, foi pedido que clarinetistas fizessem palhetas a partir 
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da matéria prima fornecida e emitissem um parecer sobre a qualidade do resultado final do processo. A 

conclusão não aponta indícios que apoiem ou neguem a sua utilização. Em uma comunicação informal, 

no entanto, há indícios de que essa madeira seja de fato muito resistente para essa finalidade (CIÊNCIA 

E CULTURA, 2021). Em outra pesquisa, realizada por Leonardo Monteiro Conceição, e que analisou as 

propriedades físicas e mecânicas de 3 espécies de bambus (CONCEIÇÃO, 2017), entre elas, a 

Phyllostachys aurea, foi constatado que esta espécie pode não ser ideal para essa finalidade. Vale 

ressaltar que a pesquisa de CONCEIÇÃO não atesta essa utilização musical do bambu em questão. 

Mas ela demonstra claramente que a estrutura dessas madeiras é dura e bastante resistentes, 

destoando assim do que encontramos na literatura a respeito. 

CONCLUSÕES: 

Uma vez que a Phyllostachys aurea é a única espécie pesquisada no Brasil como possível 

substituta a palhetas de clarineta, e sabendo que há pesquisas relevantes na literatura que demonstram 

quais seriam as principais características desejadas em uma matéria prima para a produção de palhetas, 

buscou-se identificar se a Phyllostachys aurea poderia conter algumas delas. Numa primeira análise, os 

indícios apontados pelo cruzamento de dados disponíveis na literatura parecem demonstrar que as 

estruturas presentes em uma palheta de clarineta considerada boa e da Phyllostachys aurea são 

bastante diferentes. Nesse sentido, essa pesquisa não apoia a Phyllostachys aurea como uma 

possibilidade viável à produção de palhetas. No entanto, a pesquisa na área é ainda muito recente no 

Brasil e necessita de mais dados para que possíveis conclusões possam ser feitas a respeito. A 

utilização de uma base de dados já presente na literatura a respeito da qualidade das canas para 

palhetas de clarineta pode servir de um bom indício inicial como fonte de comparação para essa 

finalidade. 
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