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Introdução

Este trabalho destina-se á apresentação de um instrumento pouco
conhecido em Portugal mesmo entre músicos, mas que não deixa de Ter os
seus encantos. É para mim um grande desafio falar do Eufónio porque mais
importante do que expor o que sei sobre o instrumento será, para mim, cativar
o leitos deste trabalho, envolve-lo completamente no mundo deste aerofone de
metal.
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O que é o Eufónio
O nome do eufónio provem da palavra grega Euphonium que significa

“som bonito”.
O Eufónio é um instrumento de metal, aerofone de bocal, segundo a

classificação de Hornbostel e Sachs. Tem normalmente 4, 5 ou 6 válvulas e
também é conhecido pelo nome de Bombardino ou Tuba Tenor por pertencer á
família das Tubas. A sua extensão é semelhante á de um Trombone e/ou de
um Fagote, de 4 oitavas – Dó 0 a Dó 4, dependendo das capacidades de cada
músico é possível chegar a atingir o Dó 5.

O eufónio, é caracterizado pelo seu som escuro, suave e delicado. O
som do eufónio não consegue perfurar através de uma orquestra por mais forte
que o eufonísta toque por ser suave e maduro, assim como pela posição da
campânula voltada  para cima (á excepção do Eufónio Americano de
campânula virada para a frente e do �infôn-Bell Eufónio que pode Ter as duas
campânulas para cima ou uma para cima e outra para a frente) tendo a
capacidade de se misturar com os outras instrumentos.

Normalmente os Eufónios estão afinados em Si b e em Dó, tendo, o
último um som mais áspero e brilhante.

O eufónio em Dó foi fabricado quase exclusivamente para Portugal.

O instrumento:
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A história do Eufónio
Estamos perante um instrumento muito recente cuja história começa no

século XVIII quando os instrumento de corda já tinham a forma que hoje
possuem e os sopros estavam ainda na infância do seu desenvolvimento
(apesar da sua já longa existência).

A forma do Eufónio, assim como de toda a família das Tubas,
desenvolveu-se a partir do Serpentão:

Instrumento em forma se serpente, feito de madeira, cobre ou prata.
Tinha 6 orifícios como a flauta de bisel e era utilizado nas bandas militares
assim como em coros de igreja reforçando as vozes graves. Tinha um som
rude e fraco e era bastante desafinado.

Em 1821 a companhia francesa Halary, restituiu o
Serpentão para um instrumento de metal que parece uma
combinação entre o Fagote e o Saxofone Barítono, cujo
nome é Ophicleide:

O uso de chaves em vez de buracos, como no
Serpentão, fez com que o Ophicleide fosse projectado para o
mercado com maior facilidade e com maior potência sonora
que o Serpentão. Este instrumento foi feito em vários
tamanhos e usado nas orquestras e bandas militares do
século XVIII.
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Existem modelos em Mi b e em Fá, o Ophicleide Baixo em Dó e Si b e o
contrabaixo em Mi b:

A invenção de válvulas/pistões atribuída a Heinrick Stözel e a Friederick
Blushmel, por volta de 1815, revolucionou o desing dos instrumentos de metal.
O sistema de válvulas foi um sucesso pois facilitou na afinação e na extensão
do instrumento. Este sistema foi utilizado pela primeira vez em 1823 no
Tenorbasshorn que era um trompa idêntica ao Eufónio.

Em 1838, em Berlim, é inventada a Tuba Tenor por Carl Moriz. Entre
1842 e 1845, Adolph Sax produz a família dos Saxhorns Estes instrumentos de
válvulas, o Barítono Saxhorn em Si b e o Baixo Saxhorn em Si b,
correspondem exactamente ao Barítono e ao Eufónio

Em 1843, em Weimar (Alemanha), Sommer desenhou e produziu uma
trombeta de válvulas com tubo largo, com a extensão do Barítono, á qual deu o
nome de Euphonium, nome que mais tarde alterou para Baryton. Na mesma
altura é inventado o Hellhorn, em Viena por Ferdinand Hell. Este instrumento é
um Barítono baixo de extensão tenor.

Assim que estes instrumentos de tornaram disponíveis começaram a
surgir composições para eles. Wagner estabeleceu a família das Tubas com a
obra “Ring” para duas Tubas Tenores, duas Tubas Baixo e uma Tuba
Contrabaixo. A Tuba Tenor torna-se ainda mais popular com Strauss, Holst e
Ravel.
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Na década de 1840 a companhia Vaclav Cerveny introduziu no mercado
o Phonicon, instrumento similar ao Eufónio mas com a campânula em forma de
pêra como o Corne Inglês.

Em 1859 e posteriormente em 1870 o professor Phasey, professor de
Eufónio e Barítono na Kneller Hall em Inglaterra, melhorou o Eufónio alargando
o tubo.

É a partir da década de 1870 que o Eufónio atinge a estrutura que se
mantém até hoje.

Em 1874 a britânico David Blaickey, doutorado em acústica, introduz o
sistema compensado (pág. 12).

Na década de 1880 apareceu o �infôn-Bell Eufónio, invenção da
companhia Conn ao tentar combinar um Trombone com um Eufónio. O �infôn-
Bell Eufónio é, como o próprio nome indica, um instrumento com duas
campânulas, uma virada para cima como o Eufónio normal e outra para a
frente como os Eufónios americanos (Front Bell Eufónio) (pág.8).
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Tipos de Eufónios

O Front-Bell Eufónio, tem o nome de Front-
Bell Eufónio, pela característica de ter a campânula
virada para a frente, quando está em posição de
tocar. Este instrumento é limitado por ter só três
válvulas e encontra-se regularmente nas brass
bands americanas. As vantagens do Front-Bell
Eufónio, é de serem fabricados de um metal mais
leve, e de serem mais baratos.

Este tipo de eufónio é o mais usado. Tem
normalmente três ou quatro válvulas, sendo mais
usuais os eufónios de quatro válvulas. A adição da
quarta válvula veio solucionar alguns problemas de
afinação e de flexibilidade do instrumento, sendo mais
fácil, o alcance das notas pedais.

        O Eufónio de sistema compensado, é o eufónio
mais sofisticado de toda a gama dos eufónios. O
sistema compensado, é um engenho que resolve
grande parte dos problemas de afinação no registo
médio e grave do Eufónio.
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O �infôn-Bell Eufónio, é um Eufónio com duas campânulas, e com quatro,
cinco ou seis válvulas. Existem dois tipos de �infôn-Bell Eufónios; um com as
duas campânulas viradas para cima, e o outro com uma campânula virada para
cima, e com a outra virada para a frente, como o Front-Bell Eufónio.



O Eufónio
_______________________________________________________________

9

Eufónio e Barítono
Eufónio e Barítono confundem-se levando as pessoas a pensarem que

se trata do mesmo instrumento o que não corresponde à verdade.
O Eufónio tem um tubo �infôn que alarga gradualmente até à

campânula. Toca-se normalmente com um bocal de bacia funda que resulta
num som escuro, suave, amplo e mais potente que o som do Barítono.

Eufónio de 3 pistões Eufónio de 4 pistões

O barítono tem um tubo praticamente cilíndrico, uma campânula
pequena, usa um bocal pequeno e o seu som é brilhante, fino, e sem
potência.

                    Barítono de 3 pistões Barítono de 4 pistões
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Alguns eufonistas pensam que a diferença entre o Eufónio e o Barítono
é que o Eufónio tem quatro pistões e o Barítono tem três, o que não é
verdade uma vez que também existem Barítonos com quatro pistões e
Eufónios com três:

Barítono de 4 pistões Eufónio de 3 pistões

    Em Portugal, não temos o problema de confundir os dois, porque as
únicas bandas que usam os barítonos são as bandas militares que dividem o
naipe dos Eufónios em dois: os Eufónios e os Barítonos.
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O sistema de válvulas
Os instrumentos de metal, partilham entre si, algumas características

em comum. São essencialmente tubos, em que, numa das extremidades do
tubo, encontramos um músico, vibrando os lábios, de forma a que na outra
extremidade do tubo, saia o som.

Até à segunda metade do século XVIII, os instrumentos de metal
eram limitados, pelo facto de terem uma única série de �infônica� em cada
instrumento. Se um trompista ou um trompetista, tivesse que tocar uma peça
que estivesse na tonalidade de Sol maior, teria que utilizar num instrumento
afinado na série de �infônica� de Sol. Para evitar que os músicos
carregassem com os instrumentos nas várias tonalidades ou com
dispositivos capazes de alterar a tonalidade, Heinrick Stozel e Friedrick
Blushmel, inventaram o sistema de válvulas, podendo num só instrumento,
tocar uma escala cromática como no violino, e podendo fazer transposição.

A válvula é um dispositivo que, quando primido, desvia o ar,
passando-o por um pequeno tubo extra, que baixa o registo do instrumento.
Stozel e Blushmel, ao observar que este engenho dava resultado,
estabeleceram que se podia fazer num só instrumento, várias séries de
�infônica�.

Desde a Segunda década do século XVIII até hoje, os instrumentos
de válvulas não sofreram qualquer alteração em relação à disposição
estabelecida por Stozel e Blushmel, sendo que a 2ª válvula baixa no registo
meio tom, a 1ª válvula baixa um tom, e a terceira baixa um tom e meio. Com
uma série de três válvulas apenas, foi possível tocar uma escala cromática,
primindo as válvulas em sete combinações diferentes:

Posição de um mecanismo de 3 pistões

A 4ª válvula tem duas funções: a principal é o registo grave, a partir do
Fa# 1 o eufonista tem que usar a 4ª válvula; esta também ajuda na afinação do
Ré 2 e Ré b 2.
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O sistema compensado
Tal como os outros instrumentos de metal, o Eufónio também sofre

com a questão da afinação. Se um eufonista quiser tocar uma escala
cromática afinada no registo grave, a melhor solução, é tocar com um
Eufónio de sistema compensado. Este sistema foi inventado pelo britânico
David Blaikey em 1874.

Nos Eufónios de sistema não compensado a 4ª válvula é a válvula
mais desafinada, sobretudo nas notas mais graves, em que esta chega a
estar meio tom mais alta. Nos Eufónios de sistema compensado, o eufonísta
é capaz de tocar uma escala cromática afinada.

Este sistema entra em acção, quando o eufonísta usa uma
combinação da 4ª válvula com outra(s). Ao premir a 4ª válvula, o ar é
canalizado de forma a passar por uma pequena extensão de tubo, baixando
ligeiramente a afinação, e assim, resolvendo o problema da afinação das
notas graves.

Na figura abaixo verifica-se, que se só for primida a 1ª válvula, o ar
passa por esta e vai directamente para a campânula, não activando o
sistema compensado.

Valve tuning slide – Bombas de
afinação das válvulas

Compensating loops – Sistema
compensado

Nesta figura, observa-se que o ar passa pela 4ª válvula, e não actua o
sistema compensado.
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Nesta figura, está representado o ar a passar pela 1ª válvula e de
seguida pela 4ª fazendo com que o sistema compensado da 1ª válvula fique
activado.

Nesta figura, verifica-se que o ar passa por todas as válvulas, fazendo
com que o sistema compensado das válvulas fique activado.
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O Eufónio na Banda
Nota: Ao ler este capitulo deve também ouvir as faixas 3 e 4 do CD em

anexo.

O Eufónio tem duas funções na banda: a função melódica e a de contra
canto. O seu papel varia dentro da mesma obra: nos trios faz o papel de
melodia juntamente com os Clarinetes (ouvir faixa 3 a partir de 5’25’’ e faixa 4
aos 00’18’’ e 1’38’’ do CD em anexo) e no resto das partes melódicas faz o
papel de contracanto junto com os Saxofones Tenores (ouvir faixa 3 a partir de
3’45’’ e faixa 4 a partir de 00’27’’ e 1’38’’, do CD em anexo) à excepção dos
fortes que acompanha os Trompetes e os Trombones.

Como se pode ouvir, o contracanto funciona nas marchas como o
contratema de uma fuga ou como pergunta – resposta com outros
instrumentos.

Ao contrário do que possa parecer só ocasionalmente acompanha as
Tubas na marcação do ritmo (CD faixa 3 aos 09’48’’).

Nas transcrições de obras clássicas normalmente faz o papel dos
Violoncelos e dos Fagotes juntamente com os Saxofones Tenores alternando
com isto o papel dos Contrabaixos de corda, juntamente com as Tubas.

Nos desfiles e paradas militares o Eufónio deve estar na primeira ou
Segunda fila, no meio ou do lado esquerdo da formatura ficando assim com a
campânula virada para dentro da banda de modo a fundir o seu som com os
restantes instrumentos.

Na orquestra �infônica deve ficar entre os Trombones e a Tuba.
Nas Bandas ou Orquestras de Sopros o seu lugar é ou à direita dos

Trombones ou á direita dos Saxofones Tenores.
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Repertório para Eufónio

Peças para Eufónio Solo
• Andante and Allegro de Barat
• Andante and Allegro de Caputtzi
• Andante et Allegro de Ropartz
• Andante and Rondo de Caputtzi
• Annie Laurie (Air Varie) de Aurthor Pryor
• Auld Lang Syne de Simone Mantia (Faixa 1 do CD em anexo)
• The Ballad Of Enob Mort de David Uber
• Ballade de Jan Krzywicki
• Bassoon Concerto de Joseph Horovitz
• Basoon Concerto de Mozart
• Beautiful Colorado de DeLuca
• Believe me if All Those Endearing Young Charms de Simone Mantia
• The Blue Bells of Scotland de Arthur Pryor
• Blue Lake Fantasies de David Gillingham
• Bride of the Waves de Herbert Clarke
• Brilliante de Peter Graham
• The Carnival of Venice de Jean Baptiste Arban
• Chamber Concerto no. 2 for Euphonium and Strings de DouglassTownsend
• Concert Fantasie de Gustav Cords
• Concert Variations de Jan Bach
• Concertino (in E flat Major) de Ferdinand David, Op.4
• Concertino de Leroy Ostransky
• Concerto de Rimsky-Korsakov
• The Debutante de Herbert L. Clarke
• The Devils Toungue
• Die Teufelszunge – The Devil`s Tonge de Hugo Schmidt (Faixa 6 do CD em

anexo)
• Divertimiento de Haydn
• Duo Concertante de James Barnes
• Euphonism de Philip Sparke
• Euphonium Concerto de Jan Bach
• Euphonium Concerto de Burgeois
• Euphonium Concerto de Golland
• Euphonium Concerto de Joseph Horowitz
• Euphonium Concerto de Martin Ellerde
• Euphonium concerto de Philip Wilde
• Euphonium Fantasia de Stephen Bulla
• Euphonium Music de Brian Bowen
• Fantasia de Philip Sparke
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• Fantasia for Euphonium and Band de Gordon Jacob
• Fantasie Concertante de Jaques Casterade
• Fantasie di Concerto de Boccalarri
• Five Peices in Folk Style de Robert Schumann
• From the Shores of the Mighty Pacific de Herbert Clarke
• Hungarian Fantasy de Carl Weber
• Introduction and Dance de E. J. Barat
• King Carnival de Bohumir Kryl
• Lyric Suite de Donald H. White
• Majakkasaari de Forsman
• Mirror Lake de Paul Droste
• Morceau de Concert de Saint-Saens
• Morceau Symphonique de Alexander Guilmant
• My Regards De Edward Lywellen
• Napoli de Belldstedt
• The Other Garden de Jun Nagao
• Pantomime de Philip Sparke
• Piece en Forma de Habanera de Maurice Ravel
• The Privateer de Henry C. Jarman
• Rhapsody for Euphonium and Brass Band de James Curnow
• Romance de John Philips
• Romanza Apasionatta de Von Weber
• Scherzo de Goldman
• Six Studies in English Folk Song de Vaughn Williams
• Solo Rhapsody for Euphonium de Denzil Stephens
• Sonata Euphonica de Walter Hartley
• Sonata for Baritone Horn de Thom Ritter George
• Sonata (original para Trombone e Piano) de G. P. Telemann
• Sonata in A Minor de A. Vivaldi (original para violoncelo)
• Sonata no. 3 in F Major de Ernst Galliard
• Sonatina for Euphonium de Warner Hutchison
• Sounds of the Riviera de Boccalarri
• Symphonic Variants for Euphonium and Brass Band de James Curnow

(Faixas 7,8,9,10,11 e 12 do CD em anexo)
• Trombone Concerto de Joseph Horowitz
• Varied Mood de Ray Woodfield
• Vintage de David Gillingham
• The Volunteer de Walter Rogers



O Eufónio
_______________________________________________________________

17

As melhores partes para Eufónio na
música de Banda

• 4th Symphony for Wind Orchestra de Alfred Reed
• Al Fresco de Husa
• Amparito Roca
• Apocalyptic Dreams de David Gillingham
• Armenian Dances
• The Ascencion de Robert W. Smith
• Ballet For Band de Horovitz
• Beautiful Colorado
• Bydlo from Pictures at an Exhibition de Mussorgsky/Ravel
• El Camino Real
• Essay de Mark Camphouse
• Celebration Overture
• Colonial Song de Grainger
• Conjuring de Dana Wilson
• The Cowboys de John Williams
• Essay de Mark Camphouse
• Dance Movements de Philip Sparke
• Deathtree de David Holsinger
• Don Quixote
• “Dream of a Witches Sabbath” from Symphony Fantastique de Berlioz
• Ein Heldenleben
• Fantasia and Fugue in G Minor de J.S. Bach
• Fantasy on Swiss Airs de Roy Newsome
• Fantasy Variations (on a theme de Pagganini) de James Barnes
• Festival Prelude de Alfred Reed
• Festival Variations
• Festive Overture de Shostakovich
• Festivo de Gregson
• Finale from Symphony #4 de Tchaikovsky
• Folk Song Suite de Vaughn Williams (Versão para banda militar)
• Four Scottish Dances
• “Gandalf” and “Hobbits” from The Lord of the Rings Symphony de DeMeij
• “Hammersmith”:Prelude and Scherzo, Op. 52
• Heroes, Lost and Fallen de David Gillingham
• Holst’s First Suite para banda militar
• Holst’s Second Suite in F para banda militar
• Hounds of Spring de Reed
• The Impressario
• Irish Tune From County Derry de Grainger
• Italia Rhapsodia de Alfred Casella
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• Laudamos Te de David Maslanka
• Light Cavalry Overture
• Lincolnshire Posy de Grainger
• Mahler’s 7th Symphony Mvmnt. 1
• Manzoni Reqieum De Verdi
• Maslanka’s 4th Symphony
• Molly on the Shore de Grainger
• A Movement for Rosa de Mark Camphouse
• Oberon Overture
• Pineapple Poll de Arthur Sullivan
• The Pines of Rome
• The Planets (especialmente Marte e Jupiter) de Gustav Holst
• Procession of Nobles de Nicholas Rimsky-Korsakov
• Prophecy of the Earth De David Gillingham
• Roman Carnival Overture de Berlioz
• Sea Songs de Vaugh Williams
• Sinfonieta de Janacek
• Slava de Leonard Bernstein
• Suite of Old American Dances
• Symphonic Metamorphosis de Hindemith
• Symphonic Overture de James Barnes
• Symphonic Songs for Band
• Symphony no. 3, Mvmt. 1 de James Barnes
• Theme and Variations, op. 43a de Arnold Schoenberg
• Through Countless Halls of Air
• Tribute de Mark Camphouse
• Tuscan Serenade
• Two Grainger Melodies de Grainger
• The Universal Judgement
• William Derd Suite
• Whatsoever Things... de Mark Camphouse
• When Angels Weep de David Shaffer
• Zion

Marchas
• Ancient and Honorable Military March de J. P. Sousa
• Black Horse Troop March de J. P. Sousa
• Easter Monday on the White House Lawn de J. P. Sousa
• The Glory of the Yankee Navy de J. P. Sousa
• The Liberty Bell March de J. P. Sousa
• Riders for the Flag de J. P. Sousa
• Sound Off de J. P. Sousa



O Eufónio
_______________________________________________________________

19

As melhores partes para Eufónio na
música orquestral

• Alban Berg Violin Concerto
• Bydlo from Pictures at an Exhibition de Mussorgsky
• Don Quixote de Richard Strauss
• Ein Heldenleben de Richard Strauss
• Mahler’s 7th Symphony, Mvmnt 1
• The Planets de Gustav Holst
• Sinfonietta de L. Janacek
• St. Michael the Archangel from Church Windows de Respighi
• Symphony No. 2 de Keith Gates
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