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Introdução

 Os vasos vietnamitas se tornaram os 
queridinhos dos admiradores de arquitetura, 
decoração e paisagismo mundo afora. Mas 
afinal de contas, qual a sua história, sua origem, 
e por quê são tão valorizados e famosos?

 Produzidos em cerâmica de altíssima 
qualidade, tanto com acabamento esmaltado 
como rústico, e apresentando uma coloração 
e textura única, esses vasos oferecem muito 
mais do que uma bela decoração: eles 
trazem charme, exclusividade e sofisticação 
ao seu projeto.

 Neste guia contamos a sua história e  
respondemos as principais dúvidas sobre 
como utilizar os vasos vietnamitas na  
decoração.
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O que são
vasos vietnamitas?
 Como o próprio nome já define, vasos 
vietnamitas são aqueles produzidos no 
Vietnam, país do sudeste Asiático com 
condições geológicas ideais no que se refere 
à alta qualidade da cerâmica. Mas para 
entender o que os torna tão diferentes de 
outros vasos precisamos relembrar um 
pouco a história dos inventores da cerâmica, 
os chineses.
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 Ainda que a invenção da cerâmica e da 
porcelana tenha acontecido na China, e os 
chineses tenham encantado o mundo 
com sua cerâmica desde os tempos do  
mercador italiano Marco Polo (século 13), 
seus vasos não podiam ser utilizados em 
jardins nos países com invernos rigorosos, 
já que a produção em tornos resultava em 
vasos finos que quebravam ao entrar em 
contato com o frio extremo.
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 Embora com forte influência da cultura 
chinesa, a produção ceramista no Vietnam 
tomou outro rumo: eles optaram pela 
utilização de moldes no lugar de tornos, 
permitindo a aplicação de placas de argila 
nas partes internas dos moldes e desenvolvendo 
assim peças mais grossas e, por consequência, 
muito mais resistentes. 

 A partir daí, muitos países, principalmente 
aqueles com invernos intensos e forte  
influência no cenário da moda e decoração, 
passaram a utilizá-los. E em pouco tempo, 
os vasos vietnamitas, esmaltados e super 
coloridos, se tornaram muito mais do que 
simples artigos de decoração: adquiriram o 
status de obras de arte!
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Ainda hoje,  os vasos vietnamitas  
continuam sendo produzidos de forma 
totalmente artística e artesanal, e são 
utilizados nos mais diversos tipos de 
projetos de decoração, do mais clássico 
ao contemporâneo.
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Todo “vaso esmaltado”
é “vietnamita”?

 Apesar dos chineses terem  
inventado a cerâmica, foram os 
vietnamitas que conquistaram o 
mundo com seus vasos. 

 O sucesso foi tão grande que 
“vaso vietnamita” virou sinônimo 
de “vaso esmaltado”, ou “vaso 
vitrificado”. Mas embora vasos 
esmaltados sejam produzidos em 
muitos países, principalmente na 
China e também no Brasil, vale 
sempre lembrar que um vaso 
vietnamita é aquele produzido 
no Vietnam. Em termos práticos, 
o que muda é o resultado final em 
resistência, qualidade do esmalte 
e aparência. 

 E para não comprar um “vaso 
vietnamita” que foi produzido 
logo ali na nossa esquina, vamos 
aprender a diferenciá-los dos 
chineses e dos nacionais?
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Como identificar um vaso
vietnamita legítimo?
 As principais formas de identificar um vaso 
vietnamita são: coloração da argila, espessura 
do vaso, textura das bordas e densidade do 
esmalte. 

 A coloração da argila é a primeira forma 
de reconhecer um vaso vietnamita legítimo:  
enquanto  na China e  no Bras i l  e la  é  
avermelhada devido a seu alto teor de óxido 
de ferro, no Vietnam ela é muito rica em mica, 
o que a torna mais clara e acinzentada.

Argila Chinesa ou Brasileira

Argila Vietnamita

 É interessante observar que como o esmalte 
ou textura compõe grande parte do custo 
de um vaso vietnamita, eles não são esmaltados 
em sua parte interna, o que permite verificar 
a tonalidade da cerâmica.
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 Vaso
Vietnamita

Vaso
China Premium

 Outro ponto importante é a espessura dos 
vasos. Ao serem produzidos em moldes, e 
não tornos, no Vietnam os vasos possuem 
quase o dobro da espessura daqueles fabricados 
em outros países. Isso também os torna mais 
pesados e resistentes!

 Alguns fabricantes chineses também  
passaram a utilizar moldes, produzindo 
vasos mais grossos que chamamos de linha 
Premium.

 Vaso
Vietnamita

Vaso China
(não Premium)
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 Embora tanto os vasos vietnamitas como 
os Premium sejam mais grossos e queimados 
em fornos a lenha com temperaturas muito 
elevadas (1.300°C), é a altura dos fornos 
utilizados que levou cada país a adquirir seu 
próprio estilo marcante.

 Enquanto no Vietnam são utilizados fornos 
mais baixos, e os vasos enfileirados um ao 
lado do outro para a queima, na China os 
fornos mais altos permitem que os vasos 
sejam empilhados uns sobre os outros, 
geralmente com o vaso de cima colocado 
de cabeça para baixo, com sua boca apoiada 
na boca do vaso de baixo.

Forno Vietnamita Forno Chinês
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 Como consequência, na China o esmalte 
não pode ser aplicado até as bordas dos vasos, 
de forma que eles não fiquem “grudados” 
durante o processo de queima – e assim, os 
vasos chineses tem a borda em cerâmica 
aparente (sem esmalte) como sua característica 
mais marcante.

 Já no Vietnam, como os vasos não se tocam 
durante o processo de queima, o esmalte 
pode ser aplicado de forma uniforme em 
todo o vaso, cobrindo sua boca até a parte 
interna.

Vaso
Vietnamita

Vaso
China Premium 12



 No Vietnam, a cor não é efeito de pintura, 
e sim da temperatura - o esmalte é produzido 
com resina misturada ao pó de vidro ou 
sílica (areia), derretida e glassurizada à 
superfície do vaso durante o processo de 
queima. Com isso, os vasos apresentam um 
esmalte mais “denso” e completamente fundido 
à cerâmica, com manchas que variam como 
resultado de fatores imprevisíveis, como a 
variação da temperatura dos fornos a lenha.

 Por fim, a coloração, as manchas e o 
brilho dos vasos são também indicativos de 
sua origem. Enquanto no Brasil e China a 
cerâmica é esmaltada com tintas comuns, o 
resultado é uma cor mais  uniforme, superficial, 
com baixa viscosidade e densidade.

Antes da queima
(pigmentos incolores)

Após a queima
(ativação do pigmento)
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 Outra característica muitas vezes presente 
nos vasos vietnamitas é uma espécie de "olho", 
resultante de pequenas bolhas no esmalte 
durante o processo de queima a altas  
temperaturas. Esse detalhe é considerado uma 
"assinatura" no vaso, mais uma de suas 
particularidades que o tornam único.

 O processo é muito semelhante ao de 
ativação dos óxidos de metais na fabricação 
de cristais de murano.
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Vaso comum Vaso vietnamita

Quais as vantagens de um 
vaso vietnamita?
 Além da beleza, os vasos vietnamitas são 
considerados os melhores do mundo devido 
à sua resistência e qualidade do esmalte. É 
preciso reconhecer que eles geralmente são 
mais caros em comparação a outros vasos, 
pelo simples fato de serem produzidos para 
durar toda uma vida!

 Mesmo quando utilizados em um projeto 
paisagístico com plantas de grande porte é 
muito raro que a força da raiz venha a rachar 
um vaso vietnamita. Já na compra de outros 
tipos de vaso é provável que em pouco tempo 
você precisará trocá-lo não somente devido 
às rachaduras, mas também pelo esmalte que 
começará a descascar. Além do gasto para 
comprar um novo vaso, é preciso levar em 
consideração o trabalho para transferir a 
planta, e também o risco de perdê-la. 15



Como decorar com vasos 
vietnamitas?
 Até aqui, você pôde conhecer o que são os 
vasos vietnamitas e quais são suas vantagens, 
e agora vamos falar sobre como utilizá-los 
tanto na decoração interna quanto externa 
da sua casa.

 Para ambientes internos, o mais indicado 
é escolher modelos de tamanhos proporcionais 
ao tamanho de seus móveis, como sofás e 
aparadores. Tenha cuidado para não deixar 
uma verdadeira obra de arte escondida atrás 
dos braços do sofá, por exemplo! 16



 Também é possível utilizar vasos menores 
sobre aparadores, bancadas e mesas laterais, 
como recipientes para flores e pequenos 
arranjos, ou simplesmente como peças 
decorativas.
 Já para áreas externas, como fachadas, 
piscinas ou jardins, o uso de modelos grandes 
é a “escolha ideal”,  já que essas peças são 
capazes de criar atmosferas aconchegantes 
que se misturam ao ambiente natural com 
bastante facilidade, além de comportarem 
plantas maiores. Uma boa dica é utilizar 
composições de vasos, que tenham a mesma 
cor mas variem em tamanhos e modelos. As 
plantas utilizadas também podem variar 
entre os vasos.
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 É importante optar por cores que conversem 
com as demais peças da sua decoração. No 
caso de seu ambiente ser predominantemente 
neutro, com cores como cinza e amadeirado, 
você pode abusar das cores dos vasos, como 
azul e verde, que dão mais vida ao ambiente. 
Já se você gosta de um décor rústico,  
recomendamos o uso de vasos não esmaltados, 
como é o caso da linha Atlantis, ou em 
tonalidades mais escuras para complementar, 
como preto ou marrom.

 Vale lembrar que essas são apenas algumas 
dicas para potencializar a sua decoração. Para 
fazer um bom uso dos vasos vietnamitas é 
importante explorar a sua criatividade para 
criar espaços fantásticos, personalizados e 
totalmente exclusivos.
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