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Na Antiguidade desenvolveram-se muitos 
métodos de produção estandardizada. 

Baseiam-se na repetição de formas 
e esquemas decorativos, permitindo 
desenvolver uma produção em grandes 
séries.



  Produção em série / 3

Condição para tal produção em série 
é a existência:

•	 de um gosto nivelado

•	 de grandes mercados, como, p. ex.,  
no Império Romano



  Produção em série / 4

Na Antiguidade desenvolveu-se a técnica de produção 
por molde negativo. 

Esta tem um papel preponderante na produção de 
peças de vidro padronizadas – em forma, tamanho e 
em decoração.

As tipologias fixas por molde negativo difundem-se 
rapidamente por zonas de consideráveis dimensões.



Vidro romano

















Um molde de pedra, 

uma forma em 

negativo, permite 

fazer n cópias do 

artefacto; neste 

caso, de uma lucerna
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Vaso de vidro
H. 12,2
Pompeia
SANC, inv. 109637
I century A.D.
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Vidro em bruto
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Metalurgia,
associada à 
produção 
de vidro
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Forno de vidro



O vidro é um material duro, frágil e brilhante.

Apesar de se comportar como sólido, é um líquido 

arrefecido, amorfo (sem estrutura cristalina). 

O vidro é obtido por fusão a ~1250º C de uma 

mistura de dióxido de silício, (SiO2), carbonato de 

sódio (Na2CO3) e carbonato de cálcio (CaCO3). 

Quando aquecido, o vidro adquire

propriedades plásticas, tornando-se 

maleável e moldável.



Ao longo dos tempos a produção tem vindo a ser 

melhorada. A melhoria das propriedades como 

dureza, resistência, 

transparência, cor

permitiram alargar o leque de aplicações do vidro.





Roman Glass Display, Bristol Museum (UK)



Blown Glass Bottle from 
Sidon (Lebanon)



Museu de Amaia
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Museu de Amaia







Museu de Mérida, Extremadura



Peças de vidro de luxo, expostas no Museu de Arte Romano de Mérida.



Peças de vidro de luxo, expostas no Museu de Arte Romano de Mérida.



Museu de Arte Romano de Mérida.



Sevilha



Penafiel



Prato de vidro romano. Tipologia: forma 177 de Hayes.
século III. Vidro prensado. Origem: Chipre
MAN, Madrid



Boscombe Down, 
Wiltshire. Século IV.



Boscombe Down, 
Wiltshire. Século IV.



Braga



Urna romana



Urna romana



Soflagem de vidro
Ação de moldar a massa de vidro, aquecida, 

inflando-a com um sopro, através de um tubo.

Soflagem = técnica do sopro.









Urna romana



Soflagem
Usar o sopro humano para formar vidro, 

soprando por um tubo para dentro do material 

aquecido, chama-se de «soflagem» (glassblowing). 

Esta técnica foi desenvolvida nas costas 

mediterrâneas da Síria e da Palestina e levado até 

Roma durante o 1º século a.n.E.

Plínio relatou que a soflagem foi inventada por 

artesãos de Sidónia, na costa do Líbano.



Por volta do 1º século n.E., oficinas comerciais 

estavam a produzir recipientes de vidro por 

soflagem em série, e também placas de vidro, 

em Sentinum (Itália),

Aix-en-Provence (França) e

Bet She’an (Israel). Muitos artesão de Sidónia 

fundaram oficinas de vidro em cidades 

romanas como Aquileia e Campania.



Técnicas de fabrico
Torno terere, flatu figurare e argenti modo 

caelare. É com estas expressões

que Plínio apresenta as 3 técnicas de fabrico 

de vidro em época romana (Plínio, Naturalis 

Historia, XXXVI). 

A expressão torno terere pode traduzir-se por 

“rodar sobre um torno de ceramista” e não

deixa dúvidas quanto ao uso do torno na 

moldagem do vidro.



A expressão flatu figurare – “dar forma 

mediante sopro” – refere-se à técnica do

sopro livre. 

A expressão argenti modo caelare pode 

ser traduzida por “cinzelar como se fosse 

prata”, uma técnica obviamente impossível 

de executar sobre vidro e que tem sido 

interpretada como sopro em molde.



Oficinas primárias e secundárias
O vidro bruto era produzido em grandes 

fornos no Mediterrâneo Oriental ou no 

Egipto, onde exisitiam às matérias-primas 

necessárias, como a areia e o natrão. 

Estes fornos produziam grandes blocos de 

vidro que eram partidos e enviados para as 

oficinas secundária do Império onde o vidro 

era então refundido em fornos menores.



Reciclagem!
A análise de 128 utensílios de vidro dos 

séculos III e IV, encontrados nas Ilhas 

Britânicas, sugere que a reciclagem era 

comum no período final do Império Romano. 

Além de mais económica, a prática estava 

relacionada com problemas de fornecimento 

do material, que pode ter sido mais restrito 

no fim do período romano, por causa 

das mudanças políticas que ocorreram 



com o fim do Império. Era mais fácil e mais 

económico dissolver o vidro já existente, que era 

relativamente abundante, do que produzi-lo a 

partir das matéris-primas. 

A reciclagem de vidro consumia ( e consome!) 

menos combustível do que a fusão de matérias 

primas, que não existiam em todos os lugares. 

(Caroline Jackson, Departamento de Arqueologia 

da Universidade de Sheffield, autora do estudo 

publicado no Journal of Archaelogical Science.
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Links
Association Internationale pour l’Histoire du Verre

Corning Museum of Glass

Soprintendenza Archeologica di Pompei

Looking through Roman Glass

Metropolitan Museum of Art: Roman Glass

Wondrous Glass - Reflections on the World of Rome

Glassmaking in Roman Times

http://www.aihv.org/index.html
http://www.cmog.org
http://www.pompeiisites.org/
http://www.metmuseum.org/toah/hd/rgls/hd_rgls.htm
http://www.penn.museum/sites/Roman%20Glass/index.html


Leitura recomendada
O vidro romano no Noroeste Peninsular: um olhar 

a partir de Bracara Augusta

Autor:  Cruz, Mário da

Orientador:  Martins, Manuela

Fuentes Dominguez, Ángel

2009

http://hdl.handle.net/1822/9883
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