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Paredes em destaque
Revestimento com tijolo aparente caiu no gosto. Confira dicas de como decorar
LLMARINA CARDOSO
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O

tijolo aparente ou tijolo
à vista é um revestimento que nunca sai de moda. Ele conquistou a decoração
em diversos lares. A técnica cai
bem em diversos estilos, desde
o rústico até o clássico. Além
disso, o revestimento é adaptável para decorar qualquer cômodo. Seja na sala, na varanda
ou até mesmo no quarto. Para
transformar as paredes e dar
um destaque, especialistas indicam qual material escolher e
como combinar.
Para uma parede de tijolos
aparentes, os moradores podem

lançar mão, por exemplo, do
material maciço, que é o tijolo
de barro tradicional, geralmente
utilizado nas construções.“Nós
encontramos esse modelo nas
cores vermelha, palha e mesclada”, afirma a arquiteta Fernanda
Mendonça. Também existem as
plaquetas, que são opções com
menos espessura e maior variedade de tons. Há, ainda, os tijolos de demolição, peças reutilizadas e que têm um aspecto
mais rústico.
“É possível obter esse acabamento das três seguintes
formas: expondo os tijolos já
existentes, construindo a parede com essa decoração e, por
último, utilizando revestimen-

tos que imitam tijolos, como os
feitos de porcelanato”, conta a
arquiteta Bianca Atalla.
Contraindicações
Uma orientação para a utilização desse tipo de revestimento é não ornamentar os
tijolinhos em área com umidade, por exemplo, banheiros
e cozinhas, pois se trata de um
material poroso. “O contato
direto com água acaba danificando o produto, que acaba se
desfazendo. Nesses ambientes,
o ideal é fugir do revestimento
poroso. A indicação é optar por
outro material, como o porcelanato”, sugere a arquiteta Carina Korman.

Cuidados antes da colocação
LLCaso a parede esteja lisa, acabada com massa e pintura, o
ideal é que se faça uma série de
recortes ao longo da superfície
para a massa aderir melhor e
o revestimento de tijolo ficar
bem firme após a instalação.
A arquiteta Elisa Ju ainda
pede atenção: antes de criar
uma parede de tijolos aparentes, é importante verificar se
o imóvel não possuiu tijolos
maciços em sua estrutura —
principalmente quando a casa
ou o apartamento são antigos.
“Com o tratamento adequado é possível deixar os tijolos

aparentes, após descascar e fazer um acabamento de massa e
uma pintura na parede”, indica.
Outro cuidado que se deve ter durante a instalação é se
atentar a caixinhas de energia
elétrica na parede que irá receber o revestimento: dependendo da espessura do tijolo
escolhido, talvez seja necessário trazê-la para frente.
Para quem tem medo de
ousar, a recomendação é instalar o material com junta
seca — ou seja, não colocar
argamassa de assentamento
cinza entre as peças.

