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Técnicas para o

MODELISMO 
NAVAL

“As dicas e macetes para a construção de modelos navais 
explicadas pelo mestre Edmar Mammini têm utilidade que 
vai muito além dessa modalidade. Elas fazem parte do rol 
de assuntos que atiçam qualquer modelista apaixonado por 
construção, seja de barcos, aviões, carros, trens, helicópteros 
etc. Quem gosta do ambiente de oficina, com todas as suas 
típicas máquinas, ferramentas, materiais e traquitanas, 
certamente quererá estar a bordo de uma delas para ver e ouvir 
este veterano misto de artista, artesão, engenheiro, eletricista, 
marceneiro, pintor, soldador, químico e, principalmente, 
contador de histórias de fino trato!”

Álvaro Caropreso

“Edmar Mammini é o mais importante dentre todos os 
construtores de nautimodelos do País. Esforçado, dedicado, 
extremamente meticuloso, os modelos de Mammini são 
completos, perfeitos. Não é de se admirar ser ele o único 
modelista naval brasileiro a ganhar na Europa prêmios e troféus 
na modalidade Escala.”

Alvanir B. de Carvalho

Do mesmo autor:

3ª edição
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Álvaro Caropreso

Os	nautimodelistas	 são	 pouco	 numerosos	 no	Brasil.	Talvez	
façam	parte	da	menor	das	tribos	de	modelistas	por	aqui.	Então,	
como	explicar	o	fato	de	um	livro	sobre	técnicas	para	o	modelismo	
naval	ter	três	edições	em	pouco	mais	de	cinco	anos?	E	isso	em	
um	país	que	leva	a	fama	de	ser	terra	de	gente	que	lê	pouco!	Não	
tenho	resposta	precisa	para	esse	fenômeno,	mas	não	custa	levantar	
uma	hipótese	com	base	no	que	pude	auscultar	desde	quando	a	
segunda	edição	deste	livro	foi	lançada	em	2007	pela	Vento	Solar	
Editora,	por	meio	do	site	Hobbylink:

As	dicas	e	macetes	para	a	construção	de	modelos	navais	expli-
cadas	por	Edmar	Mammini	têm	utilidade	que	vai	muito	além	dessa	
modalidade.	Mais	do	que	isso,	elas	fazem	parte	do	rol	de	assuntos	
que	atiçam	qualquer	modelista	apaixonado	por	construção,	seja	de	
barcos,	aviões,	carros,	trens,	helicópteros	etc.	Quem	gosta	do	am-
biente	de	oficina,	com	todas	as	suas	típicas	máquinas,	ferramentas,	
materiais	e	traquitanas,	certamente	sempre	que	estar	a	bordo	de	
uma	delas	para	ver	e	ouvir	este	veterano	misto	de	artista,	artesão,	
engenheiro,	 eletricista,	marceneiro,	 pintor,	 soldador,	 químico	 e,	
principalmente,	contador	de	histórias	de	fino	trato!

Pode-se	 dizer	 que	 cada	 capítulo	 escrito	 por	 Edmar	 ensina	
técnicas	aplicáveis	a	todas	as	modalidades.	Por	isso,	talvez	seja	
melhor	definir	este	trabalho	como,	“um	livro	sobre	construção	de	
modelos	baseado	em	exemplos	do	modelismo	naval”.	Sim,	pois,	
por	exemplo,	quem	quiser	aprender	a	construir	um	aeromodelo	com	
fuselagem	de	fibra	de	vidro	encontrará	a	essência	dessa	técnica	
no	capítulo	sobre	cascos	de	barcos	feitos	com	esse	material.	Idem	
para	quem	quer	aprender	a	fazer	cálculos	de	escala,	técnicas	de	
acabamento,	pintura,	soldagem	etc.	etc.	E	assim	ao	longo	do	livro	
todo,	de	cabo	a	rabo.

Esta	hipótese	é	reforçada	também	pelo	sucesso	de	outro	livro	de	
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PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO

Este	livro	é	muito	importante	para	o	nautimodelismo	brasileiro,	
em	particular	para	os	modelistas	fanáticos	por	detalhes	e	minúcias.

Seu	autor	–	Edmar	Mammini,	pessoa	que	conheço	há	quase	
30	anos	–	é	o	mais	 importante	dentre	 todos	os	construtores	de	
nautimodelos	do	País.	Esforçado,	dedicado,	extremamente	meti-
culoso,	os	modelos	de	Mammini	são	completos,	perfeitos.	Não	é	
de	se	admirar	ser	ele	o	único	modelista	naval	brasileiro	a	ganhar	
na	Europa	prêmios	e	troféus	na	modalidade	Escala.

Só	tem	um	problema	que,	de	certo	modo,	dificulta	um	relacio-
namento	mais	 fácil	 com	Mammini:	O	perfeccionismo	exagerado	
que	ele	se	impõe	e	que	tenta	passar	aos	colegas,	mesmo	aos	que	
não	comungam	dos	mesmos	valores	–	eu,	inclusive,	daí	algumas	
discordâncias	de	parte	a	parte.

Reconheço	que	muito	do	que	aprendi	referente	ao	modelismo	
naval	foi	com	Mammini.	Sei	de	uma	dúzia	de	outros	nautimodelistas	
que	se	enfurnaram	em	sua	casa,	em	São	Paulo,	semanas	a	fio,	
absorvendo	 seus	preciosos	 ensinamentos.	Muitos	 outros	 não	o	
fizeram,	talvez,	devido	à	rudeza	da	linguagem	empregada	por	ele	
e	dado	o	modo	franco	–	que,	às	vezes	parece	indelicado	–	com	que	
costuma	emitir	sua	opinião,	talvez	um	vício	profissional	adquirido	
em	anos	e	anos	liderando	equipes	de	todos	os	níveis	em	fábricas.

O	 leitor	poderá	perceber	 isso	na	maneira	 livre	e	desabusada	
como	ele	escreve	cada	um	dos	capítulos	do	livro	e	que	eu,	na	con-
dição	de	revisor,	tentei	suavizar	sempre	que	pude,	porém	evitando	
distorcer	a	maneira	peculiar	como	ele	apresenta	as	situações.

Ainda	que	você	não	disponha	de	um	torno	mecânico,	de	uma	
serra	de	fita,	de	um	lixadeira	semi-industrial	e	nem	da	metade	das	
ferramentas	e	outros	equipamentos	que	Mammini	sugere	que	você	
tenha	em	casa	–	um	misto	de	oficina	e	museu	de	nautimodelismo	

Alvanir B. de Carvalho

Edmar,	lançado	logo	após	a	segunda	edição	deste	Técnicas	para	
o	Modelismo	Naval.	Refiro-me	ao	Oficina	para	Maquetes	e	Mode-
lismo,	este,	sim,	explicitamente	destinado	a	todas	as	modalidades	
e	abraçado	com	entusiasmo	por	aficionados	pelo	hobby	em	todos	
os	países	onde	se	fala	o	português!	Pode-se	dizer	que	estes	dois	
livros	se	complementam;	que	um	traz	aplicações	práticas	do	que	
se	ensina	no	outro;	ou	que	um	explica	com	mais	detalhes	o	que	se	
sugere	fazer	no	outro.

A	terceira	edição	do	Naval	foi	ampliada	com	mais	um	capítulo	
sobre	 construção	 de	 cascos	 “trincados”	 (um	 tipo	 específico	 de	
entabuamento),	com	novos	verbetes	no	glossário	técnico,	novas	e	
melhores	ilustrações.	Além,	é	claro,	da	natural	correção	dos	deslizes	
que	haviam	escapado	da	revisão	anterior.	O	prefácio	da	primeira	
edição,	assinado	Alvanir	B.	de	Carvalho,	também	foi	mantido	para	
que	o	leitor	não	perca	o	fio	da	meada	na	história	deste	trabalho.	
Alvanir,	outro	nautimodelista	de	nomeada,	foi	também	o	responsável	
pela	produção,	independente,	da	primeira	edição	do	livro	de	Edmar.

Mas	houve	também	uma	subtração:	saiu	o	guia	de	compras,	com	
endereços	de	lojas	e	fornecedores	de	materiais	citados	ao	longo	
do	texto.	A	exclusão	é	uma	consequência	da	facilidade	cada	vez	
maior	de	se	pesquisar	essas	coisas	por	meio	da	internet.	Endereços	
físicos	mudam	de	um	dia	para	outro,	mas	os	nomes	e	as	marcas	
continuam	à	mão	para	os	buscadores,	de	modo	que	nada	mais	
some	do	mapa	hoje	em	dia!	Isso	abre	espaço	para	o	que	realmente	
interessa	nas	páginas	do	livro:	as	técnicas!

Com	vocês,	o	mestre	Edmar	Mammini!

São Paulo, setembro de 2011
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O autor e seu modelo do Pesqueiro 
Cabo Branco,  no Tanque de 

Modelismo Naval de São Paulo

PRÓLOGO

Meu nome é Edmar Mammi-
ni. Sou paulistano e, sem dúvida, 
o nautimodelista vivo e na ativa 
mais antigo do Brasil. Sou da 
época em que, ao menos aqui no 
Brasil, faltava praticamente de 
tudo, pelo que o modelista inte-
ressado via-se obrigado a impro-
visar, construindo ele mesmo os 
componentes (fittings, em inglês) 
e peças a serem instaladas no 
seu modelo de barco, desde um 
simples cabeço de amarração a 
uma manga de vento, um eixo 
propulsor, uma caixa de redução 
de giro do motor ou até mesmo 
um hélice.

Nos anos 60 e até finais dos 
anos 80 do século que passou, 
surgiram principalmente na 
Europa e nos Estados Unidos 
da América uma dezena ou mais 
de fabricantes de componentes 
e peças para nautimodelos, de 
plástico e também de metal, a 
exemplo da Graupner, Robbe, 
Dumas, Blue Jacket, Corel, 
Tamya, Heller, Aeropiccola, 
Lindberg e outras. Isto para não 
falar nos fabricantes de kits para 
montar, feitos nas empresas já 
citadas e também na Artesania 
Latina, Model Expo e várias 
outras do mesmo gênero.

São, portanto, fabricantes 
estrangeiros, pelo que adquirir 

qualquer um dos seus produtos 
implica em lidar com o comple-
xo e oneroso sistema de impor-
tação, bons conhecimentos de 
línguas estrangeiras e por aí vai. 
Disso resultou que os compo-
nentes e peças que gostaríamos 
de ter ou que poderíamos vir a 
necessitar para instalação em um 
projeto de construção de modelo 
de barco em escala só poderiam 
ser obtidos se feitos por nós 
mesmos, principalmente se o 
modelista residisse em cidades 
pequenas do interior deste vasto 
País por ventura desprovidas de 
lojas modelismo ou desconhe-
cesse os nomes e endereços dos 
fabricantes de peças e fittings, 
quase todos estrangeiros. 

Daí a pergunta crucial: Como 
fazer tais peças?

A razão deste livro também 
se deve ao fato de ser cada vez 
mais difícil encontrar para com-
prar nas lojas de modelismo, seja 
no Brasil ou fora dele, peças e 
dispositivos do tipo desejado 
para seu projeto. A impressão 

–,	mesmo	assim	terá	a	oportunidade	de	absorver	uma	porção	de	
informações	úteis	que	poderão	ser	adaptadas	às	condições	indivi-
duais	de	cada	um	de	nós,	pobres	mortais,	que	não	sabemos	sequer	
como	manobrar	um	torno,	uma	fresadora	ou	o	que	seja.	Este	é,	
por	conseguinte,	um	livro	muito	importante	de	se	ler	e	consultar.

Quero	aproveitar	esta	oportunidade	para	tornar	público	o	meu	
reconhecimento	a	Mammini	por	ter-se	dado	ao	trabalho	de	prepa-
rar	este	livro,	transmitindo	por	meio	dele	o	importantíssimo	legado	
de	sua	experiência	de	mais	de	quarenta	anos	de	atividades	no	
modelismo	naval.

Destaco,	enfim,	o	fato	de	que,	em	reconhecimento	aos	méritos	
nautimodelísticos	de	Edmar	Mammini,	a	Marinha	do	Brasil	conce-
deu-lhe	a	medalha	de	Amigo	da	Marinha.

Rio de Janeiro, maio de 2005
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(*) Salvo engano e sem falsa modéstia, ouso afirmar que os meus modelos premiados foram os únicos 
do gênero construídos por um modelista brasileiro que mereceram tais distinções até então.

Edmar Mammini

que se tem ao viajar para o ex-
terior é a de que essa atividade 
está acabando e que, a cada dia, 
é menor o número de praticantes 
do modelismo naval. O que mais 
se encontra por aí, com relativa 
abundância, são peças para plas-
timodelismo.

Desse modo, sendo eu o 
construtor de uma dezena de 
modelos de barcos dos mais 
variados tipos e tamanhos, tanto 
modelos em escala elétricos 
quanto a vapor, julguei oportu-
no compartilhar com os colegas 
interessados no assunto uma 
parte da minha vasta experiên-
cia adquirida ao longo dos anos:

Dois dos meus modelos são 
ganhadores de prêmios inter-
nacionais (CT Marcílio Dias, 
contratorpedeiro brasileiro, elé-
trico, 1º lugar em Amien, França, 
em 1973;  São Paulo, rebocador 
de porto, a vapor, 1º lugar do 
campeonato inglês de 1991); par-
ticipação em 1994 em Luisant, 
França; em 1996, do Faixa Azul 
de Viena, Áustria; em 2000, do 
campeonato belga, em Charle-
roy; em 1998, do campeonato 
argentino, em Buenos Aires e, 
finalmente, em 2004, em Dinan, 
França (*).

Público-alvo – Este livro é 
destinado ao nautimodelista que 
pretende produzir, ele mesmo, 
os principais componentes e 

peças que integram os modelos 
de barcos que construirá, sejam 
do tipo modelo estático ou do 
tipo modelo dinâmico, também 
denominado modelo navegante. 

O que pretendo explicar a 
seguir é válido para todo tipo 
de embarcações, desde aquelas 
construídas em 1880 até as mais 
recentes, dos dias de hoje, com 
ênfase para embarcações do 
início do século 20.

Oficina – Chamo a atenção 
dos modelistas para o fato de 
que, para fazer tudo o que está 
descrito aqui, é preciso dispor de 
um espaço adequado – o ideal 
seria uma área livre medindo 
cerca de 20 metros quadrados – 
assim como de uma oficina bem 
dotada de máquinas e equipa-
mentos indispensáveis.

Ou seja, este livro é dedi-
cado àqueles modelistas que 
podem contar com um con-
junto adequado de máquinas e 
equipamentos ou que estejam 
dispostos a investir tempo e 
algum dinheiro no modelismo 
naval, do mesmo modo que 
algumas pessoas investem em 
computadores, fotografia, auto-
móveis etc.

Eventualmente, um ou outro 
modelista mais sortudo poderá 
encontrar um torneiro mecâni-
co a quem encomendar algum 
trabalho nesse sentido. Ainda 

assim, pelo menos no meu en-
tender, o ideal será você mesmo 
tentar fazer.

Meu objetivo é explicar as 
coisas como devem ser e como 
foram feitas por mim. Quem 
se aventurar a seguir os ensi-
namentos aqui expostos certa-
mente chegará lá. Ao publicar 
este livro, ao menos ofereço a 
oportunidade para que alguns 
colegas possam aprender a fazer 
a coisa certa, de acordo com o 
meu propósito de estimular as 
pessoas, particularmente os mo-
delistas brasileiros, a começar 
a construir em vez de simples-
mente comprar tudo pronto... 
Isso quando se acha onde com-
prar, evidentemente.

Lendo este trabalho, o mo-
delista decidirá o que fazer por 
conta própria. A descrição de 
como fazer as coisas está explica-
da da melhor maneira possível, 
mas serei grato a todos os que 

se derem ao trabalho de apontar 
imperfeições. 

O meu principal intuito é 
deixar um legado de como eu 
fazia e faço todos os meus mo-
delos e tentar estimular outros 
a também construir modelos ao 
meu modo. 

Perseverança – Tenha em 
mente que a construção de um 
modelo de barco leva algum 
tempo, às vezes medido em 
meses ou em anos, dependen-
do da complexidade do pro-
jeto. Por isso, antes de você se 
lançar na faina de construir é 
bom imbuir-se de um estado de 
espírito de força de vontade e 
continuidade. Ou seja, iniciar a 
obra e ter a vontade de levar o 
projeto avante, até seu término. 
Sem essa condição, você aplicará 
seu tempo e seu dinheiro em um 
empreendimento que não vai 
proporcionar-lhe retorno algum.

Faça bom proveito da leitura.


