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Espelho é sinônimo de sofisticação, no entanto 
não chega a ser um material muito oneroso, se 
comparado a outros acabamentos para paredes. 
E o melhor é que o revestimento está sempre ao 

alcance: qualquer (boa) vidraçaria, até mesmo de bairro, 
pode fazer uma parede reflexiva, deixando sua casa mais 
bonita, ampla e clara. Foi de uma divisória feita com recortes 

de metal na forma de tijolinhos em um estande na famosa 
feira de design de Milão que os arquitetos Helena Kallas e 
Bruno Reis, do escritório Mandril Arquitetura, tiraram a 
inspiração para a parede de destaque no living do primeiro 
apartamento de uma jovem médica. Depois de conhecer 
a proposta, a moradora não abriu mão de ter tamanha 
exclusividade em seu lar.

ESPECIAL
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Casa espelhada:
você pode ter uma
Vale investir em espelhos, tanto nos ambientes tradicionais 
onde o material é necessário, como banheiros e quartos, 
quanto para sofisticar livings, salas de jantar e até cozinhas
POR DOUGLAS INÁCIO 

Bricks: essa é nova! 
Cada uma das 160 peças que compõem  
esta parede espelhada foi feita 
manualmente; elas deveriam ter no 
mínimo 23 x 12 cm para passar pela  
máquina que executa a borda bisotada. As 
unidades subiram para a obra em caixas –  
mais fáceis de transportar do que uma placa 
única, por exemplo. Juntas, as peças não 
trazem o incômodo que um espelho plano 
poderia causar, de acordo com a arquiteta 
Helena Kallas, funcionando mais como um 
destaque. A parede chumbo, outra ousadia 
acolhida pela moradora, assim como os 
demais acabamentos neutros, cria certo 
diálogo com a superfície reflexiva.

Projeto Mandril Arquitetura
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MATERIAL espelho de 10 mm em peças de 23 x 12 cm 
MEDIDA 2,40 m de largura x 2,20 m de altura
PREÇO R$ 6.080* com instalação
* Orçamento levantado em 2014, quando o projeto foi executado.

As plaquinhas 
foram coladas 
uma a uma em 
paginação tipo 
amarração, 
diretamente  
na parede,  
com trabalho  
de um dia
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Mosaico em toda a parede
Entusiasta do uso de espelhos, a arquiteta  
Débora Dalanezi acha que esse é um material  
até econômico pelo visual que proporciona. “Sozinho 
já promove grandes efeitos, mas o artigo permite ainda 
ousar com a criação de muitas opções estéticas”. 
A opinião foi colocada em prática neste apartamento, 
onde a parede de 12 m² foi inteira revestida por placas 
reflexivas de tamanhos variados com a finalidade 
de ampliar o apartamento de 69 m² e ainda causar 
impacto. O quadro foi  fixado com fita dupla face 
sobre as placas de espelho, que também emoldura 
um aparador – este fixado diretamente na parede.O 
rodapé branco de MDF arremata a base das placas.

Projeto Sesso e Dalanezi

MATERIAL mosaico com tamanhos 
variados de espelhos de 4 mm
MEDIDA 5 m de comprimento x 2,40 m 
de altura
PREÇO R$ 6.500*, já com instalação
* Orçamento levantado em 2016, ano em que o projeto 

foi executado.

A instalação  
foi feita com 

 cola de contato, 
direto na parede, 

mas também  
pode ser usado 

silicone

Projeto Bianchi & Lima Arquitetura

Projeto Samy e Ricky Dayan

Um pequeno trunfo
A arquiteta Juliana Bianchi e a designer Amanda Lima, 
autoras deste projeto, aplicaram espelho em uma 
pequena parede para dar mais amplitude à sala de jantar. 
As profissionais usaram uma peça única de 4 mm de 
espessura – modelos de 4 e 5 mm são resistentes e os 
mais indicados –, colada na alvenaria emassada (lisa). As 
profissionais aconselham deixar a instalação do material 
para o final da obra, depois de finalizar a marcenaria, 
para não correr o risco de quebrar  nem riscar. Também 
indicam usar iluminação artificial direcionada para parede 
e não para o espelho, que geraria ofuscamento. “Evite 
dispor espelhos em frente a sofás e camas, pois nesses 
locais causarão desconforto com o reflexo constante”.

Efeito especial na
sala de jantar 
Neste projeto dos arquitetos Samy e Ricky 
Dayan, a ideia de fazer o espelho “flutuar”  
foi concretizada com a fixação da peça 
sobre um chassi de MDF parafusado na 
parede. Atrás da estrutura, fitas de LED em 
tom quente conferem iluminação indireta, 
emoldurando a peça. Para segurança e 
garantia de um bom trabalho, Samy diz 
que o ideal é que o próprio fornecedor faça 
a instalação, pois este utiliza mão de obra 
especializada e dá garantia em caso de 
quebra ou outro incidente durante o processo.

MATERIAL peça inteiriça de espelho com 4 mm
MEDIDA 1,58 m de largura x 1,60 m de altura
PREÇO R$ 935*, já com instalação
* Preço informado pelas arquitetas, equivalente ao período em  

que a obra foi realizada. 

MATERIAL peça inteiriça sobre 
chassi de MDF 
MEDIDA 2,60 m de largura x 1,90 m 
de altura
PREÇO R$ 1.500*, já com instalação 
* Preço informado pelo escritório, equivalente ao 

período em que a obra foi realizada. 
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Na cozinha 
também pode
Espelho é inimigo declarado da  
umidade constante, que oxida a 
superfície. Porém, nada impede que, 
tomando os devidos cuidados, ou seja, 
impermeabilizando as bordas com 
silicone, seja usado, sim, no frontão da 
cozinha, como neste projeto assinado 
pelos arquitetos Heverton Silva e Eleonora 
Hildebrand. Os profissionais afirmam 
que o material teve um uso estratégico: 
“Aplicado no fundo da bancada, além de 
ampliar o ambiente, é superprático no 
quesito limpeza. Como o cooktop a pia 
estão nessa bancada, o cozinheiro da 
vez ainda mantém contato visual com o 
restante da sala”, explica Eleonora.

Quando evitar  
Ao contrário do que parece, espelhos são 

um revestimento super-resistente para 
paredes, pois tornam-se rígidos quando 

aplicados sobre elas: dificilmente trincam 
e só são contraindicados em casas com 
crianças. Áreas molhadas com espelhos 

devem ser ventiladas para evitar o 
contato da superfície com o vapor e a 

umidade constante. Uma regra de ouro 
na sua aplicação é evitar que uma peça 

fique de frente para outra, criando o efeito  
de fundo infinito, que pode causar 

vertigem. A manutenção é simples,  
basta flanela e limpa-vidros. Com apenas 

isso, o material pode durar muitos anos!

Projeto Hildebrand Silva Arquitetura

O espelho recebe apenas a luz 
indireta do próprio depurador. 

Focos de luz nunca devem ser 
direcionados para a superfície, pois, 
além de se perder o efeito luminoso, 

pode causar sensação desagradável

MATERIAL peça inteiriça  
sobre parede
MEDIDA 2,58 m²
PREÇO R$ 1.300*, já com instalação
* Valor informado pelo arquiteto.

Nas portas do armário
Para ampliar o dormitório, a arquiteta 
Gabrielle Fuzinato optou pelo armário 
com portas espelhadas. A profissional 
afirma que trabalhar com espessuras 
mais grossas, como 5 e 6 mm, é mais 
indicado quando o espelho passará por 
algum recorte ou furo específico. Do 
contrário, pode ser usado um material 
com gramatura a partir de 3 mm, pois, 
quando fixado, sua resistência acaba se 
igualando à das peças mais grossas.

No gabinete 
é indispensável 
Espelho confere amplitude e leveza ao 
ambiente, é o que diz o arquiteto Gustavo 
Motta, responsável pelo projeto deste banheiro. 
Porém, nesse cômodo o material tem mais 
do que efeito decorativo: é artigo de primeira 
necessidade. Aqui, o armário possui quatro 
portas de fecho-toque, que disfarçam  
a separação das placas, criando uma faixa 
única. Para instalação, o profissional observa 
que a superfície que receberá o material deve 
ser plana e regular. Além disso, é importante 
utilizar cola adequada para o material – em 
paredes, o mais comum é o uso de silicone,  
por exemplo. Para evitar desconforto ou 
“estouros” com luzes, foi instalada uma  
fita de LED embaixo da peça.

Projeto Motta Arquitetura & Design

Projeto GF Arquitetura

MATERIAL placas de 4 mm aplicadas 
diretamente na marcenaria
MEDIDA 2 placas de 60 cm de  
largura x 140 cm de altura e 2 placas  
de 30 cm de largura x 140 cm de altura
PREÇO R$ 630*, já com instalação  
na marcenaria

MATERIAL duas portas espelhadas 
aplicadas sobre MDF
MEDIDA 106,50 cm de largura x  
254 cm de altura cada
PREÇO R$ 5 mil*, já com instalação  
na marcenaria
* Preço informado pela arquiteta, equivalente  
ao período em que a obra foi realizada. 
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* Preço informado pelo 

arquiteto e levantado em 

dezembro de 2014 quando 

a obra foi realizada.


