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Pigmentos e sua história. 
           Pigmentos naturais são utilizados desde a pré- história, ou seja, mais de 30 mil anos. Estes 
eram principalmente de origem inorgânica, já os materiais de origem orgânica eram denominados 
corantes. 
            Os pigmentos não são utilizados apenas para dar coloração, mas também para dar textura e 
no caso das tintas ajudam em sua secagem. 
            A principal propriedade do pigmento é sua cor, mas este deve também ser resistente à luz, ar 
e umidade, para que o trabalho perdure dos muitos anos. Os pigmentos considerados mais 
importantes na história da pintura são azul ultramarino, o cinábrio, a azurita e a malaquita, a terra 
verde e os ocres.  
 
Azul ultramarino: 

 
 Pedra Lápis-Lazúli e seu pigmento azul ultramar.  

 
 
            Um dos mais importantes pigmentos, originado de uma pedra semipreciosa o lápis-lazúli. Seu 
nome ultramarino indica que vinha do outro lado do mar, pois durante muitos séculos era trazido 
exclusivamente do Afeganistão. 
            É uma rocha constituída de vários minerais e sua coloração azul é resultado da presença de 
lazurita, com a seguinte fórmula química (Na,Ca)8[(SO4, S,Cl)2|(AlSiO4)6]. 

 

   
 Caso não seja separado dos minerais calcita (CaCO3, que 
possui coloração branca) e pirita (FeS2, com coloração 
amarela), seu pigmento será azul acinzentado e não seu azul 
vivo tão apreciado. 
 

Azul ultramar acinzentado.  

            Seu elevado valor fez com que se tornasse um pigmento especialmente utilizado nos motivos 
mais importantes das pinturas, precisamente porque essa era a cor do pigmento mais precioso. Nos 
séculos XIV a XVII correspondem ao período em que teve maior importância. Com o surgimento de 
outros pigmentos azuis, sintéticos, muito mais econômicos, especialmente o azul da Prússia 
(sintetizado pela 1.ª vez entre 1704 e 1707), o azul de cobalto (1802) e, finalmente, o azul 
ultramarino sintético (1828). 
A criação de sua coloração sintética foi resultado de um concurso realizado na França. O 
desaparecimento da paleta dos pintores ocorreu gradualmente com o surgimento da pintura a óleo. 
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Cinábrio: 

 
Rocha de Cinábrio e seu pigmento vermelhão. Fontes :ULBRA  e Pictorpedia. 

 
            Sua história é semelhante à do azul ultramarino, sendo que foi um pigmento de luxo e 
atualmente sua variedade sintética, conhecida como vermelhão, é mais utilizada. Composto muito 
utilizado nas pinturas rupestres. Na Idade Média, usado para iluminar manuscritos e como corante 
de vedação para documentos (mistura com cera de abelha). 
  Apresenta a fórmula química HgS (sulfeto de mercúrio), tendo 85% de mercúrio e 15% de 
enxofre. Sua preparação artificial era conhecida desde o século VIII e com a mistura de mercúrio e 
enxofre, rapidamente foi substituído pela natural. 
 
Azurita e Malaquita: 

 
Rocha de azurita e malaquita e seus pigmentos azul e verde.  
                As rochas azurita com coloração azul e a malaquita de cor verde são utilizadas como 
pigmentos. Apresentam semelhanças em suas propriedades e utilização, pois tem a mesma 
composição química, são carbonatos básicos de cobre. A azurita apresenta a fórmula 
2CuCO3·Cu(OH)2 e a malaquita CuCO3·Cu(OH)2. 

                A malaquita foi pouco utilizada no Ocidente, já a azurita foi um dos principais pigmentos azuis 
medievais e para obter coloração verde, este era misturado a corantes amarelos. Até o final do 
século XVII, já haviam sido substituídos por novos pigmentos, como o azul da Prússia. Outro fato 
interessante é que apresentam coloração pouco intensa e a medida que são triturados, ficam mais 
claros. Por este motivo, deveriam ser utilizados com granulometrias maiores, o que deixavam as 
tintas com texturas grosseiras e cores acinzentadas, não agradando os pintores. 
 
Ocres e Terras: 
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Minerais Goetita e Hematita e seus respectivos pigmentos.             
            A grande maioria das terras tem cores que vão do amarelo ao vermelho, passando assim, pelo 
castanho. Seus pigmentos correspondem a materiais de natureza argilosa e sua cor ocasionada por 
minerais de ferro, sendo estes a goetita ((α-FeO(OH), constitui a coloração do ocre 
amarelo),  hematita (Fe2O3, o responsável pela cor do ocre vermelho). A coloração ocre castanho é 
uma mistura de goetita e hematita. 
            Estes pigmentos são muito estáveis e podem ser utilizados em qualquer técnica de pintura, 
sendo empregados em todas as épocas. No entanto, nos séculos XVII e XVIII, eram predominantes as 
colorações ocres, castanhos.  
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História do vidro 

A história da descoberta do vidro é bem antiga, e os primeiros registros datam de 5000 a.C.; quando 
mercadores fenícios descobriram acidentalmente o novo material ao fazerem uma fogueira - na 
beira da praia - sobre a qual apoiaram blocos de nitrato de sódio (que serviam para segurar suas 
panelas). O fogo, aliado à areia e a o nitrato de sódio, originou, pela primeira vez acredita-se, um 
líquido transparente, o vidro. 

Posteriormente, 100 a.C., os romanos já produziam vidro por técnicas de sopro em moldes, para 
confeccionar suas "janelas". Em 300 d.C. o imperador Constantino passou a cobrar taxas e impostos 
aos vidreiros, tamanha a difusão e importância (lucratividade) do produto. 

Entre 500 e 600 d.C., um novo método possibilitou a execução do vidro plano, por sopro de uma 
esfera e sua sucessiva ampliação por rotação em forno (até o século XIX, a maior parte da produção 
do vidro foi feita por este sistema). 

Posteriormente, por volta de 1300, o vidro moldado à rolo foi introduzido em Veneza (técnica vinda 
do Oriente, através das Cruzadas). Assim a ilha de Murano notabilizou-se e especializou-se na 
produção artística do vidro, tendo aparecido nesta época o cristal. 

Ainda nesta data, descobre-se um novo processo: por sopro de cilindros (que foi revolucionária para 
a produção de vidros planos). Por ação simultânea de sopro e força centrípeta, originária da 
movimentação do cano, obtinha-se um cilindro (50 cm de diâmetro por até três metros de 
comprimento); que depois era colocado em um forno ("estendeira") e deixado para estender. 

Da Idade Média em diante, a fabricação do vidro tem sido um assunto de peritos guardado com 
ciúmes contra restrições familiares e espionagem industrial. A introdução de técnicas francesas na 
Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, foi feita somente com grande dificuldade. A 
introdução do vidro "crown" trefilado foi realizada por volta de 1680 por John Bowles com suborno e 
roubo da França e a British Cast Plate Glass Company, estabelecida em Ravenhead St. Helensm em 
1773, perto das jazidas de areia de Cheshire, dependia da habilidade importada da França. A 
primazia inicial da França foi exemplificada pela Compagnie de St. Gobain, instalada há cerca de 300 
anos, para envidraçar o Palácio de Versalhes. 
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A associação de Robert Lucas Chance com Georges Bontemps da França era necessária para que 
Bontemps persuadisse artesãos franceses relutantes a divulgar seu conhecimento da fabricação com 
cilindro soprado em 1832. Sem esse conhecimento, o contrato para o Palácio de Cristal e, talvez, 
mesmo a direção da tecnologia podiam ter seguido outros caminhos. 

A concorrência para o desenho e construção do Palácio de Cristal em 1850 teve Chance concorrendo 
com Paxton pelo uso da folha soprada; Horeau com um fornecedor francês e James Hartley de 
Sunderland concorrendo com chapa moldada a um preço só ligeiramente mais alto do que a folha de 
Chance. Apesar da dimensão do contrato (aproximadamente 100.000 m2 de vidro), os concorrentes 
eram firmas pequenas e ofereciam diferentes produtos. 

A indústria de vidro, como sabemos, baseada na produção em massa e mercados nacionais e 
internacionais, nasceu da Revolução Industrial, em particular na indústria automotiva do século XX, e 
também da invenção de dois métodos chave de produção - o processo da folha estirada e o de 
flutuação (float). 

Durante a segunda metade do século XIX, muito esforço foi feito para produzir folhas de vidro por 
estiramento. William Clark tentara fabricar folhas estiradas em St. Helens em 1857, mas os 
problemas de "acinturamento" só foram resolvidos por Fourcault em 1904, na Bélgica. 

Lá pela virada do século XX, três poderosos centros de produção do vidro emergiram e 
permaneceram os mais importantes centros a leste do Atlântico. A França, berço de muitas técnicas 
originais, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, e a Bélgica, o berço de Fourcault. 

Embora a moderna fabricação de vidro seja uma criação européia, uma indústria americana emergiu 
logo. Ao mesmo tempo, enquanto Fourcault aperfeiçoava seu processo, um avanço paralelo 
acontecia do outro lado do oceano com o processo Colburn ou Libbey Owens, que representava um 
refinamento técnico do que Fourcult havia criado. A Pittsbourgh Plate Glass Company dele derivou 
um processo de estiramento ainda melhor e veio a ser mais um produtor importante. No começo da 
década de 20, a demanda da indústria automotiva levou a Ford Motor Company a criar um processo 
que colocava a produção em massa em novas bases, com um aperfeiçoado produto prensado que, 
mais tarde, expandiu a indústria americana. 

A indústria do Reino Unido consolidou-se quando a Pilkington Borthers, fundada em 1826, assim 
como a St. Helens Crown Glass Company tentou alguns experimentos em 1923, relacionados ao uso 
do processo Ford para fazer folhas maiores. Por volta de 1938, Pilkington criou uma máquina 
contínua de prensagem com cilindros, desgaste e polimento, operando comercialmente. 

Por volta de 1940, a estrutura da indústria primária do vidro no mundo ocidental estava estabelecida 
com quatro nações envolvidas, cada uma dominada por um pequeno número de fabricantes 
principais, todos relacionados e separados por uma rede de patentes e interdependências. 

 


