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1. Descrição 

O espelho mágico tem a sua origem na dinastia 
chinesa Han (206 a.C. - 24 d.C.) e associa 
princípios de ótica e de mecânica com uma 
tecnologia metalúrgica altamente desenvolvida. 
O Know-How para a sua fabricação foi perdido 
durante o reino da dinastia Son (960 – 1127) e 
ficou um mistério até 1975. Só então foi possí-
vel a artesões chineses e cientistas descobrir o 
segredo desse espelho. 
Caso incida luz solar ou uma luz quase paralela 
sobre a superfície polida do espelho, tornam-se 
visíveis os padrões decorativos das costas do 
espelho sobre um fundo branco. 
Este espelho de bronze deve suas característi-
cas particulares à combinação de um processo 
especial fundição e de uma técnica especial de 
polimento.  
O corpo do espelho consiste numa parte central 
muito fina com um relevo nas costas e uma 
beira espessa (ver ilustração 1a). Ao esfriar o 
molde, as beiras mais grossas, que esfriam 
mais lentamente, exercem um torque sobre o 
centro fino do espelho (ver ilustração 1b). Assim 

o espelho adquire uma tensão interna. Essa 
tensão é ainda exacerbada pelo processo de 
lixa e polimento. Nas partes mais finas o 
espelho só tem aproximadamente 1 mm de 
espessura. 
A beira mais espessa aperta a parte central 
mais fina e espelhada, e assim o espelho as-
sume uma forma convexa. Durante a lixa e o 
polimento, as partes mais espessas do espelho 
são menos afetadas do que as partes finas (ver 
ilustração 1c). 
Estas variações mínimas na curva do espelho 
têm influência na quantidade de luz refletida 
pelas diferentes partes do espelho sobre uma 
superfície branca. Como pode se ver na ilustra-
ção 2, a difusão da luz é mais ampla nas partes 
mais convexas do que nas menos convexas (ou 
mais finas) do espelho, por isso produzem 
áreas mais escuras na imagem refletida. Desta 
forma, o desenho decorativo das costas do 
espelho tornam-se visíveis. 
 
Diâmetro: aprox. 70 mm 
Espessura: aprox. 10 mm 
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Ilustração 1a 
1 Parte mediana fina  
2 Argola 
3 Desenho em relevo 
4 Beira espessa 
 

 
Ilustração 1b Torque exercido pela beira grossa sobre a parte central mais fina ao esfriar. 
 
 

 
Ilustração 1c  
1 Parte grossa deformada 
2 Parte fina sem deformação 
 
 

 
Ilustração 2 
A Claro, 1 Menos convexo 
B Escuro, 2 Mais convexo 


