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    O iníCiO da hiStória dO vidrO ninguém Sabe.  nãO Se Sabe, de verdade, quem O deSCObriu 

e quandO iSSO aCOnteCeu.  SabemOS que POvOS antigOS COmO OS egíPCiOS, OS feníCiOS, 

aSSíriOS, babilôniOS, gregOS e rOmanOS deSenvOlveram téCniCaS PrimitivaS Para a 

fabriCaçãO de vidrO.  PequenaS garrafaS, utenSíliOS e jóiaS feitaS COm vidrO fOram 

enCOntradOS em SítiOS arqueOlógiCOS.

    faça Chuva Ou faça SOl é SemPre gOStOSO POder  ver O que aCOnteCe na rua 

atravéS da janela da nOSSa CaSa.  CuriOSO PenSar que O hOmem já COnheCia O vidrO 

há milhareS de anOS atráS, maS Saber fazer eSSe vidrO tranSParente, retO e liSinhO, 

que vOCê tem na vidraça da Sua CaSa, fOi um dOS grandeS miStériOS da humanidade.



    um dOS mOmentOS maiS imPOrtanteS da hiStória dO vidrO fOi a invençãO da téCniCa dO 

vidrO SOPradO.  fOram OS SíriOS que tiveram eSSa grande inSPiraçãO e, uSandO um CanO 

de metal lOngO, eleS SOPravam dentrO dO vidrO tiradO quente dO fOrnO.   eSSe métOdO 

Permitiu a fabriCaçãO de garrafaS, POteS, jarraS e COPOS. 

    OS rOmanOS aPrenderam COm OS SíriOS e levaram eSSa téCniCa Para tOdO O imPériO 

rOmanO.   até hOje,  muitOS PrOdutOS e ObjetOS de arte SãO feitOS deSSa maneira.



    nO iníCiO da era CriStã, a téCniCa dO vidrO SOPradO avançOu 

PelO mundO a fOra, maS fazer vidrOS PlanOS Para janelaS e 

eSPelhOS ainda era um grande PrOblema. 

   tentaram muitOS métOdOS diferenteS, algunS bem CuriOSOS 

COmO SOPrar bOlhaS giganteS que dePOiS eram aChatadaS Para 

fOrmar diSCOS de vidrO.  SOPravam também grandeS CilindrOS 

que eram COrtadOS e eStendidOS.

    nO SéCulO 17, O vidrO quente 

era deSPejadO em meSaS de metal 

e eSPremidO COm rOlOS fOrmandO 

uma ChaPa que dePOiS PreCiSava Ser 

lixada e POlida dOS dOiS ladOS.  tudO 

era muitO COmPliCadO e trabalhOSO.    

   franCeSeS, ameriCanOS e belgaS 

COntribuíram COm imPOrtanteS 

invençõeS, maS a COrrida Para 

deSCObrir COmO fazer um vidrO 

PerfeitO Para janelaS de CaSaS e 

veíCulOS COntinuava. 



    até 1950 O miStériO PerSiStia. maS, entãO, um vidreirO inglêS, que Se Chamava alaStair 

PilkingtOn, deSvendOu O miStériO enquantO ajudava Sua eSPOSa a lavar a lOuça.  iSSO 

meSmO!  ele ObServOu que a gOrdura bOiava SObre a água da Pia  e fOrmava uma lâmina 

Perfeitamente liSa.  eSSe fOi O grande mOmentO eureCa da hiStória dO vidrO.  

   a idéia era até baStante SimPleS.  ele PreCiSava fazer a maSSa de vidrO derretidO 

flutuar SObre algum líquidO, aSSim COmO fiCa a gOrdura SObre a água.  Para iSSO ele 

uSOu um  tanque de eStanhO que reSiSte à altaS temPeraturaS.  lá a maSSa POdia flutuar 

e Ser diStendida até tOmar a fOrma de uma ChaPa liSinha, Sem bOlhaS e Perfeitamente 

tranSParente.  



    maS, afinal?  dO que é feitO O vidrO?  O vidrO é feitO 

de muita areia, CalCáriO, SódiO e OutrOS mineraiS.  

tudO é miSturadO juntO e derretidO em fOrnOS COm 

temPeraturaS de até 1500ºC. 

eStanhO derretidO

    O SiStema flOat, nOme dadO aO SiStema inventadO POr PilkingtOn, PrOduz vidrOS PlanOS 

e, baSiCamente, faz COm que a maSSa de vidrO inCandeSCente deSlize SObre um tanque 

de eStanhO quente.  nele, O vidrO flutua SObre O metal fOrmandO uma ChaPa COntínua 

e liSa na eSPeSSura e COr deSejadaS.  daí, Segue Para O reCOzimentO Onde a temPeratura 

é COntrOlada Para que O vidrO eSfrie lentamente e nãO Se quebre.  dePOiS, PaSSa PelO 

COrtadOr que tem uma POnta de diamante que reCOrta O vidrO em PlaCaS nO tamanhO que 

Se deSejar.

fOrnO à 1500ºc

reCOzimentO
COrte da ChaPa

flOat vem dO inglêS e SignifiCa bOiar



    agOra, Para fazer POteS e COPOS, a 

maSSa é COlOCada em uma fôrma OCa e 

um PiStãO PrenSa e mOdela O ObjetO.

    Para Se fazer garrafaS, a maSSa de vidrO PaSSa 

POr um PrOCeSSO diferente. ela é COlOCada em 

mOldeS e SOPrada Para fiCar na fOrma deSejada.

ar SOPradO

ar SOPradO



    O vidrO é um PrOdutO que POde Ser 

tOtalmente reaPrOveitadO Para fazer 

nOvOS PrOdutOS COm a meSma qualidade.    

    nO braSil, aPenaS 1 em Cada 3 PrOdutOS 

de vidrO vOltam àS emPreSaS vidreiraS 

Para a PrOduçãO de nOvOS vidrOS. 

    O índiCe de algunS PaíSeS da eurOPa 

Chega a 80%.  POdemOS reCiClar maiS 

e vOCê POde ajudar.  SePare POteS e 

garrafaS Para a COleta Seletiva. 

COPerativa de 
reCiClagem

SeParaçãO feita 
em CaSa

fábriCa de vidrOS



1. Chame um adulto para ajudar. Sempre fica mais fácil!

2. escolha a cor de fundo. escolha uma cor bem clarinha para poder, 
depois, fazer desenhos por cima. 

3. Com um pincel grosso, pinte todo o vidro e espere secar.

4. escolha motivos simples... Corações, florzinhas, riscos, estrelas, 
símbolos...

5. Com um pincel fino pinte o motivo escolhido em vários lugares.

6. Se tiver tinta plástica em tubo, pode usar a ponta do tubo para 
desenhar. 
 
7. deixe secar e pronto. você transformou um 
vidro velho em algo novo, útil e bonito.

você pode também pintar com tinta guache, 
mas, daí,  inverta a ordem das pinturas.
Primeiro escolha o motivo, pinte os desenhos 
na garrafa e, no final, pinte em volta do desenho,
cobrindo a toda a garrafa. 

depois de aprender tanto sobre vidros, é hora de brincar 
um pouco.  que tal pintar umas garrafas, copos ou potes 
velhos de vidros?  dar um novo uso para coisas usadas 
também é uma forma de reciclar.  além de ser divertido, 
é muito fácil.  você vai precisar de:

Potes, garrafas ou copos velhos em bom estado.
tinta plástica. 
Pincel
Copo com água e um pano velho para limpar os pincéis.
jornal velho para forrar o local onde for fazer o trabalho.
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