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Apesar de fora do mercado nacional desde o início da década de 
90, é inevitável a relação do plastimodelismo com a Revell.  O 
empresário Arno Kikoler foi o primeiro a trazer os moldes da 
americana Revell para cá. O público não estava acostumado, 
mas com o tempo tornou-se uma febre nacional. Haviam nas 
grandes lojas, tais com a Sears, Mesbla,  vitrines com kits já 
montados e pintados que faziam os olhos da criançada brilharem. 
Alguns kits ganharam versão brasileira, como o P47, Catalina 
“Arará” da FAB, o Helicópteros Bell UH-1D Huey e Bell VH-1. 
Todos tinham nas caixas  desenhos de Carlos Chagas, que 
também fazia desenhos para as Revistas MAD e Pancada. 
Foram lançados também o C-130 com marcações da FAB, um 
Boeing 727 da Transbrasil, um Fokker da TAM entre outros. Anos 
antes de encerrar suas atividades, a Kikoler adquiriu moldes da 
Airfix (Castelo de Sherwood, o meia lagarta do Rommel, entre 
outros) e da Heller. Em 1981 a Kikoler foi patrocinadora de um 
álbum de figurinhas chamado “Homens em Ação”, lançado pela 
RGE (Rio Gráfica Editora), eles davam kits para o garoto que 
fosse o sortudo em ter um vale brinde em um dos pacotinhos de 
figurinhas vendidos nas bancas de jornal (eu cheguei a ganhar 
um avião 1/72, mas não fui pegar o meu prêmio.) 
Haviam kits, que hoje, muitos já esqueceram: Calypso de 
Jacques Cousteau,  A Kombi do Surfista ( com prancha e tudo na 
escala 1/25), o Helicóptero do  Magnum (1/32) o Crânio Humano, 
a Mulher e o Homem Invisíveis (todos encaixados na categoria 
“Científicos”), Haviam também kits chamados “REVELL  
ENCAIXE E PRONTO” ou conhecidos também como SNAP 
KITS, esses kits não eram muito detalhados mas para quem 
estava iniciando no hobby era uma boa oportunidade. Dessa 
série haviam tanques (Panzer IV, e um Sherman, um Maverick, 
um Bugre e outros). 
O depoimento abaixo foi-me enviado por Maurício Nhuch, genro 
do senhor Kikoler e também um pioneiro da atividade do 
plastimodelismo e miniaturismo no Brasil e após sua saída da 
Kikoler, abriu sua própria fábrica, a Roly Toys, que produziu uma 
linha de carros de metal, hoje cobiçados por colecionadores do 
Brasil e do mundo. Depois de produzir a sua pequena linha de 
carros de metal a Roly Toys passou a ser a importadora oficial da 
Matchbox no país, trazendo, além dos carros, kits plásticos. A 
Airfix também era representada por ele aqui no Brasil, em fins da 
década de 60 inicio da década de 70 (mas isso é outra historia). 
Aqui está seu depoimento:

"Comecei a trabalhar  em 1957, na firma que se chamava: 
Estúdio Fotográfico Arno Kikoler e também na firma A. Kikoler que 
tinha uma bem pequena importação de material fotográfico. 
Quando casei em 1958 fui a Nova York e vi, no Museu de História 
Natural, pela primeira vez um modelo de plástico, da Aurora, para 
montar: um cavaleiro medieval.  Confesso, como muito curioso, 
que achei interessante, mas nem cheguei a comprá-lo, pois à 
primeira vista me pareceu meio complicado.  
Quando voltei ao Brasil, trouxe junto um trem Lionel e quando 
notei que não bastaria ter só o trem e que teria também que fazer 
uma maquete, me desinteressei  e resolvi vender o trem.  
Apareceu um comprador que após adquiri-lo, pensando que eu 
teria outros produtos, me perguntou se eu não teria kits Revell 

para vender. Ele trazia na mão um modelo ainda na embalagem, 
e quando eu vi, foi que associei o modelo do avião  ao cavaleiro 
medieval. Só que um avião realmente era um modelo bem  mais 
atraente para mim. Ele me deu um valor que pagaria pelo kit, o 
que me surpreendeu pois  achei alto. Então me ocorreu que 
talvez fosse possível importar o kit legalmente e vende-lo pelo 
preço que me deu. Falei o assunto com o sr. Kikoler que 
concordou que eu mandasse uma carta a Revell pedindo 
catálogo e lista de preços.  
Quando este material chegou, informei-me das tarifas 
alfandegárias, calculamos  os custos e vimos que era possível 
vende-lo a preços que o mercado poderia pagar. 
Nesta altura esbarramos com o grande problema de capital, pois 
a firma não o tinha para uma empreitada deste porte. Se este 
problema não fosse resolvido  nada feito. 
Botei a cabeça para pensar e vi uma possível solução. Visitei as 
firmas potencialmente interessadas e consegui fazer vendas com 
pagamento antecipado, ou seja, pedido acompanhado de 
cheque.   Parecia uma solução ousada, mas achei que valia a 
pena tentar e valeu. Na época uma importante loja de brinquedos 
na Rua da Assembléia (Casa Waldemar), no centro do Rio, topou 
a parada imediatamente, já que conhecia o produto, pois o vendia 
informalmente e gostaria muito  tê-lo legalmente.  Outra firma 
que topou foi a  loja Dom Pixote, que ficava na Rua Santa Clara, 
em Copacabana. Animado ofereci também à loja Hobbylandia. 
Enfim, como estas firmas fizeram pedidos substanciais, foi 
possível enviar um  primeiro pedido a Revell, que na época ficava 
em Venice,  Califórnia. 
 Curioso é que usei o mesmo processo anos mais tarde (em firma 
minha) e obtive um pedido com pagamento antecipado numa 
firma que, contando hoje, ninguém acreditaria: Sears Roebuck. 
Os tempos eram outros, sem dúvidas. Tenho orgulho em 
constatar hoje,  que antes do prazo combinado com a Sears, 
entreguei as mercadorias.
Obviamente neste primeiro pedido Revell não foi comprado 
somente o que foi vendido antecipadamente, mas com o que 
sobrou, após serem atendidos aqueles clientes, foram atendidos 
outros clientes e em poucas horas tudo foi vendido, o que nos 
animou muito para imediatamente fazer um segundo pedido.   
Foram feitas apenas umas 3 ou 4 importações quando pensamos 
na possibilidade de fabricar Revell no Brasil,  com os moldes 
enviados dos Estados Unidos.  Consultada a Revell esta 
respondeu que eles já tinham este tipo de acordo com outros 
paises e viam com bons olhos tê-lo no Brasil também. Animado o 
sr. Kikoler foi aos Estados Unidos para efetivar um contrato.  
Tínhamos combinado que quando fosse o momento de escolher 
os modelos, ele mandaria um Western  (um confiável serviço de 
telegramas existente na época, já que telefonema na era pré 
satélite era uma desgraça). O sr. Kikoler telegrafou com uma lista 
de uns 10 modelos para serem escolhidos os primeiros três. Fui 
com esta lista a algumas  lojas, para trocarmos idéias e para 
escolhermos os modelos.  No final das contas foram escolhidos 
três aviões: o avião de passageiros (um Boeing 707), um avião da 
II Guerra ( O Liberator B-24) e um avião militar moderno  (B-52). 
Quando os moldes destes três modelos chegaram, levamos um 
susto. Cada um pesava cerca de uma tonelada e as dimensões 



fornecido informações secretas aos inimigos (russos), pois em 
qualquer loja estava à venda o kit do submarino Nautilus, que 
continha segredos militares.  Isso foi uma confirmação pública 
das autoridades americanas que os kits Revell eram de fato 
“authentic kits”. Claro que o sr. Glazer foi ao Congresso 
Americano e disse que qualquer um poderia obter estas mesmas 
informações se consultasse livros a disposição de qualquer um 
na Biblioteca do Congresso ou em livrarias. Depois disso as 
vendas dos kits aumentaram muito, pois ninguém mais teria 
dúvidas da qualidade da reprodução dos detalhes. Pode-se 
imaginar como o sr. Glazer deve ter se divertido quando os jornais 
estampavam em primeira página  esta denúncia. " 
   
Completando a história da A. Kikoler Indústra e Comércio de 
Plástico, Leslie Kikoler, me deu um emocionado depoimento que 
vem aqui completar definitivamente a trajetória da fábrica que fez 
o sonho de milhares de crianças no nosso país. 
a) O fator decisivo para produzir os kits REVELL no Brasil, e não 
mais importar os kits prontos dos Estado Unidos, foi a proibição 
de importação de brinquedos no Brasil.   Isto fez com que meu 
pai, Sr. ARNO KIKOLER, fosse à matriz da REVELL nos Estados 
Unidos, e após um grande esforço de convencimento, utilizando 
toda sua capacidade de transmitir credibilidade pessoal, e do 
Brasil, finalmente fez com que o Presidente da REVELL norte-
americana confiasse praticamente toda a sua coleção de moldes 
para a produção no Brasil, segundo um cronograma de remessas 
destes moldes previamente agendado. É importante lembrar 
que, naquela época, o Brasil certamente não possuía a imagem e 
credibilidade internacionais que tem hoje.  O esforço pessoal de 
meu pai foi decisivo para que a produção nacional da A. KIKOLER 
COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PLÁSTICOS S/A tivesse o 
desenvolvimento e sucesso alcançado.
b) Em 1963 o Sr. Maurício Nhuch sai da A KIKOLER para fundar 
sua própria empresa de kits plásticos, voltando a trabalhar 
conosco, após fechar a mesma, ( a esta altura, eu já era sócio e 
diretor da A KIKOLER, tendo iniciado minha atuação profissional 
na A. KIKOLER em 1972) e ficou trabalhando conosco até 
aproximadamente 1985, tendo saído quando a crise financeira no 
Brasil tornava muito difícil a sobrevivência das pequenas e 
médias empresas.
c) Apesar de ser filho do Sr. ARNO KIKOLER  dono da REVELL, 
meu pai fez questão que eu conhecesse todos os setores da 
empresa. Então, comecei como vendedor da REVELL, enquanto 
ainda cursava a universidade. Quando me formei, como 
Engenheiro, fui trabalhar com as injetoras de plástico, como 
operador de máquina. Depois ocupei o cargo de supervisor de 
produção. Finalmente, após alguns anos, tornei-me Diretor 
Industrial da empresa.
d) Com o agravamento da crise financeira do Brasil, inflação 
galopante, e juros extorsivos, e com a doença avançada de meu 
pai, que o impedia de participar no dia-a-dia da empresa, não tive 
outra opção: encerrar as atividades e vender o estoque, as 
máquinas e os imóveis industriais.  É importante que fique claro: 
A  A KIKOLER COM. IND. DE PLÁSTICOS S/A  não pediu 
concordata nem faliu. Simplesmente encerrou suas atividades, 
vendendo todo seu ativo para pagar o passivo. Foram anos muito 
difíceis!  Mas todos os débitos com funcionários, fornecedores e 
bancos foram respectivamente honrados. E eu me orgulho de ter 
pessoalmente, e sozinho, conduzido este processo, apesar de 
alguns dissabores e eventuais tristezas.
e) Por tudo isto, gostaria de deixar registrado que tenho imenso 

eram enormes  para os padrões brasileiros. Explicando: cada 
molde injetava todas as peças de um avião completo (se estes 
moldes fossem concebidos nos Brasil haveria 3 ou 4 moldes 
menores produzindo um modelo).  Havia moldes menores para 
injetar as peças transparentes, mas estes  não representavam 
problemas.  Como, de início esta produção era terceirizada, após 
muito procurar, descobriu-se com certo horror que pelo menos 
um dos moldes (Boeing 707), no Rio não havia nenhuma firma 
com máquina injetora capaz de produzi-lo. Foi então enviado a 
São Paulo. Foi produzido por uma firma em São Paulo, que 
pertencia ao sr. Dílson Funaro, que anos mais tarde foi nosso 
Ministro da Fazenda. O atendimento pessoal do sr. Funaro nesta 
primeira empreitada foi perfeito e de grande valor. 
O único componente que era efetivamente importado era o 
molde. Embalagem, decalcomanias, folhas de instruções era 
tudo produzido localmente. O plástico usado na injeção 
(poliestireno), era nacional.  
Este foi o início dos modelos Revell no Brasil. Foram produzidos 
centenas de modelos e a firma sempre enfrentava dificuldades de 
capital, pois como cada modelo era totalmente produzido (cada 
molde podia ficar poucas semanas no Brasil) e a  produção era 
para uma expectativa de venda de dois anos, daí o problema 
financeiro, pois produto tinha que ser estocado para uma venda 
presente e futura.  O giro de capital era bastante lento e a firma 
trabalhava principalmente com financiamentos bancários, para 
levantar o capital para estes investimentos, o que 
financeiramente era um grande problema, pois aumentava muito 
os custos, conseqüentemente diminuindo os lucros.  
A A. Kikoler fez ampla campanha publicitária, catálogos, 
concursos e tinha até um departamento para montagem de 
modelos utilizados como demonstração em vitrines de lojas.  
O mercado dizia que cada kit deveria conter um tubo de cola. (em 
outros paises a cola era vendida separadamente). A A. Kikoler 
produziu esta cola e também conjuntos de tintas para quem 
quisesse obter o máximo da montagem de seu modelo.  
Trabalhei na A. Kikoler até o final de 1963, quando sai para usar a 
experiência no desenvolvimento de outros produtos.  Continuei 
este trabalho na firma que fundei, Roly Toys,  trabalhando com 
outras marcas de kits plásticos e fizemos importações de Airfix e 
kits Matchbox. Também fabricamos alguns modelos da marca 
Frog.  
Uma curiosidade dos kits Revell que acho interessante contar é 
que quando houve aquele negro período nos Estados Unidos, 
chamado de Mcarthismo, o sr. Louis Glazer que era o presidente 
e fundador da Revell foi denunciado no Congresso por ter 

Alimentando a máquina injetora com a matéria-prima em grãos.



orgulho de meu pai, Sr. ARNO KIKOLER, que com sangue, suor e 
lágrimas  e muito trabalho, conseguiu  criar e desenvolver a 
REVELL do Brasil, a partir do zero, utilizando apenas sua 
capacidade empresarial, seu bom senso e seu carisma pessoal. 
E também gostaria de registrar a grande tristeza de meu pai, já 

em seu leito no hospital, em não poder estar ao meu lado para 
conduzir a empresa através de épocas tão turbulentas. Que isto 
fique registrado como MINHA HOMENAGEM PESSOAL a meu 
querido pai, maior responsável pela REVELL do Brasil alegria de 
milhares de crianças como eu, você, e toda a geração REVELL"

E essa é a história da Revell no Brasil... Depois de estabelecida, a 
A.Kikoler/Revell, patrocinou muitos eventos, concursos e tinha 
sempre novidades em seus catálogos anuais.
Com o fechamento da fábrica no anos de 90/91, muitos 
modelistas se viram “órfãos”, e o plastimodelismo no Brasil teve 
um decréscimo assustador de integrantes, que só voltou a 
crescer com a abertura das importações no governo Collor.

 O senhor Arno Kikoler faleceu há alguns anos.Mas graças a ele e 
ao seu genro Mauricio Nhuc passamos a gostar e estar mais 
perto dessas mágicas pecinhas de plástico que invadiram nossa 
infância, adolescência e juventude através da A. Kikoler 
Comércio e Industria de Plásticos, conhecida por três décadas 
como Revell !

INDÚSTRIA BRASILEIRA

O material aqui apresentado fazia parte do acervo online do site MINIATURES BRASIL de propriedade do autor da matéria

Roberto Tumminelli
fontesrc@terra.com.br

Colocação do kit do B-25 em saco plástico.

Máquina Injetora



Esta técnica apesar de estar voltada para aviação, pode ser 
aplica a qualquer outro segmento do plastimodelismo.

CUIDADOS COM A SAÚDE
As partículas de tinta e os gases em suspensão são muito 
nocivos à saúde, portanto é imprescindível o uso de máscara 
especial para pintura (3M) com filtro de carvão ativado. Trabalhar 
sempre em áreas bem arejadas, usando se possível, além da 
máscara, uma câmara de pintura ou estufa com exaustor, cuja 
função é dirigir as partículas e os gases para fora do ambiente de 
trabalho.

PREPARO DO MODELO
Normalmente o desmoldante é facilmente removido do kit 
deixando-o submerso numa solução de 1 ou 2 litros de água com 
uma colher de chá de detergente, escovando com cuidado - se 
necessário - com uma escova de dentes macia, enxaguando e 
deixando secar ao tempo. Caso a superfície do plástico 
apresente manchas fortes do desmoldante, marcas de fitas 
adesivas ou porosidades (kits “short-run” com injeção de baixa 
qualidade) pode-se fazer um polimento com algodão e pasta de 
polir n. 2. Se persistirem as porosidades, usar lixa de polimento 
Tamiya, 1500 ou 2000, de preferência já usadas, tomando o 
cuidado em preservar os detalhes em alto relevo. Antes de iniciar 
a pintura, tapar pequenas frestas e buracos com o PRIMER 
CINZA aplicado com pincel. Para frestas maiores, colar tirinhas 
finas de plástico e novamente o PRIMER CINZA. Deixar secar 
bem. Se o primer depois de seco retrair, o que é normal, aplicar 
novamente repetindo esta operação até cobrir completamente as 
frestas e buracos. Deixar secar bem. 

Lixar as emendas e rebarbas com LIXA D´ÁGUA 400 ou 600. 
Lavar novamente o kit com água, sabão neutro e uma escova de 
dentes antes da aplicação do 
PRIMER CINZA, deixando-o 
secar ao tempo. Evitar o uso de 
puttys, pois o thinner reage 
deformando as partes cobertas 
com esse material. Com todas 
as peças do modelo prontas, o 
próximo passo será a aplicação 
do PRIMER CINZA,  com 
ae róg ra fo ,  pe rm i t i ndo  a  

aderência da tinta automotiva sobre o plástico. Sem o primer, a 
tinta duco descascará facilmente.

PARTES TRANSPARENTES
Lixar as rebarbas e depois polir, se necessário, com LÍQUIDO 
LUSTRADOR 3M. Depois de bem limpa e sem marcas, 
mergulhar a transparência com uma pinça no Future* e repousá-
la (pela base) sobre um cartão ou papelão absorvente deixando-a 
escorrer e secar por algumas horas. Mascarar os frames com fita 
adesiva (durex). Outras máscaras podem ser 
feitas com fita Crepe, fita Tamiya, filme Opalux 
ou Frisket (encontrado normalmente em lojas 
de material para desenho. Dar uma demão 
(com aerógrafo) de VERNIZ ACRÍLICO 
FOSCO e pintar (com aerógrafo) os frames da 
mesma cor do interior do avião.

BASE
Para evitar manuseio, impressões digitais, manchas de gordura 
ou sujeira, é importante o kit ficar em suspensão sobre uma base 
que pode ser feita com um pedaço de cartão paraná e 3 pedaços 
de isopor forrados com papel para evitar na hora da pintura a 
reação do isopor com o thinner. O modelo fica apoiado em 3 
pontos, 2 sob as asas e 1 sob a bequilha. A altura do isopor pode 
ser em torno de 5 a 6 cm mas pode variar em função da escala 
que se está trabalhando.

THINNER
Usar thinner de primeira ou de acabamento (Tempo 2002 ou 
similar).Quanto melhor o thinner, mais brilhante ficará a pintura 
facilitando o polimento e a aplicação dos decais. 

por Afonso Giordano Neto

*Future: cera acrílica cristal importada, usada para pisos lisos de alto brilho.



água e sabão neutro deixando-o secar ao tempo. Se necessário 
aplique o primer novamente só na área de retoque. Deixe secar 
bem. Passar a lixa com a tinta ainda úmida, corre-se o risco de 
“engruvinhar” a pintura. Você sabe quando a tinta está seca 
cheirando o modelo. Se não tiver mais cheiro de tinta, é porque 
está seco.

PINTURA FINAL
Pinte o modelo com a tinta automotiva em suaves movimentos 
circulares evitando escorrimento e acúmulo de tinta, começando 
por cantos vivos e/ou relevos. Se o modelo não ficar coberto com 
as primeiras demãos, deixe-o secar por algumas horas e aí dê 
uma nova demão. A tinta deve bater “levemente úmida” sobre o 
modelo, portanto cuidado para não deixar escorrer. Depois da 
pintura pronta e bem seca, caso haja alguma porosidade ou 
imperfeição, dar acabamento com pasta de polir n. 2 ou, se 
necessário, lixa de polimento Tamiya 1500 ou 2000 - de 
preferência usada - e água. Recomenda-se em camuflagens de 
cores chapadas (uma cor na parte superior e outra na inferior), 
misturar na(s) última(s) demão(s) 2 ou 3 gotas de LACA FLOW 
(retardador de secagem). Isso tornará o acabamento bem mais 
liso, bem mais brilhante e homogêneo, facilitando mais ainda o 
polimento e a aplicação dos decais. Deixe secar MUITO bem 
antes do polimento final. 

DICA: não volte com essa tinta com Laca Flow para o vidro. 
Corre-se o risco de adulterar a cor original.

IMPORTANTE: A mistura do thinner na tinta duco só terá bom 
resultado com um thinner que não contenha PRODUTOS 
CLORADOS na sua composição. Outro tipo de thinner 
poderá provocar uma reação química, ficando a tinta duco 
“martelada”.

DILUIÇÃO DO PRIMER PTEROCOLORS
A diluição ideal tanto do PRIMER CINZA quanto da TINTA DUCO 
é a de consistência LEITOSA (quase transparente). A pressão do 
aerógrafo pode ser de 20 a 25 libras em áreas grandes, na 
proporção de 1 parte de tinta para 1 ou 2 partes de thinner. E de 5 
a 7 libras para manchas de óleo, mottles, na proporção  de 1 parte 
de tinta para 2 a 3 partes de thinner. Essas pressões e diluições 
estão adequadas para as TINTAS PTEROCOLORS e podem 
variar de acordo com o tipo de aerógrafo que está se usando. 
Misture o primer - como recomendado acima - num copinho de 
vidro colocando primeiro um pouco de thinner e depois o primer. 
Vá misturando e passando o pincel na borda do copo. A tinta tem 
que escorrer leitosa, quase transparente. Quando passar o 
primer para o recipiente do aerógrafo, certifique-se de que não foi 
nenhuma impureza, pêlo de pincel, etc para não entupir o 
aerógrafo. Esse é o principal macete da automotiva, a 
diluição.
Faça um teste numa superfície como uma sucata de um kit que 
não esteja pintado ou na parte interna da metade de uma asa, por 
exemplo. O aspecto será de uma leve e suave nuvem de 
pigmento. Se não tiver esse aspecto é porque diluiu-se demais a 
tinta. Se o aspecto for mais denso, então é preciso diluir um pouco 
mais a tinta. Dá mais trabalho na pintura mas evita-se bastante o 
efeito “casca de laranja” facilitando na hora do polimento e 
aplicação dos decais. 
Com o modelo já montado, parabrisa colado e a cabine com o 
interior pronto e tudo devidamente mascarado, aplicar com 
aerógrafo o PRIMER CINZA cobrindo completamente a 
superfície evitando o acúmulo de tinta. Opção para o PRIMER 
CINZA é substituí-lo pelo ALUMÍNIO ACRÍLICO FINO ou LACA 
ACRÍLICA BRANCA. A laca acrílica é recomendada como base 
se o modelo for pintado numa cor que exija luminosidade, por 
exemplo vermelho, amarelo ou mesmo o branco.

Depois de aplicada a base, deixe secar (por segurança) por 24 
horas. Se der alguma porosidade numa determinada área, use a 
pasta de polir nº2 ou uma lixa de polimento Tamiya - de 
preferência usada - com água. Lave o kit ou a área retocada com 

Primer aplicado mostrando textura porosa. 
Caso aconteça, é só deixar secar bem e proceder ao 

polimento com algodão e pasta de polir nº2

Primer polido e retocado, mostrando a superfície
pronta para receber a pintura final
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APLICAÇÃO DOS DECAIS
Aplicar os decais e deixar secar bem, principalmente se o tempo 
estiver úmido. Use o solvente de decais da sua preferência e 
depois de aplicado e completamente secos limpe, se necessário, 
as áreas dos decais com algodão umedecido em água. Essa 
limpeza é para eliminar o excesso de cola dos decais. Depois do 
kit seco e completamente limpo, aplicar VERNIZ ACRÍLICO 
FOSCO OU ACETINADO com aerógrafo seguindo a mesma 
diluição das tintas. A função do verniz é proteger os decais e 
igualar a pintura em áreas mais ou menos brilhantes. Depois de 
completamente seco, proceder ao envelhecimento.

Algumas dicas de envelhecimento e desgaste do kit depois 
de aplicado o verniz

Óleo queimado
Usar, bem diluida em aguarrás, tinta a óleo WINSOR & NEWTON 
(ou similar) para telas - Raw Amber (sombra natural), Terre de 
Sienne, Cinza Claro e Cinza Médio. O set de envelhecimento da 
Gunze é uma ótima opção para simular ferrugem e fumaça nos 
escapes, óleo escorrido nas áreas próximas da carenagem do 
motor e lama nos pneus.

Esbranquiçado do escape
Aerografar com branco (duco) bem diluído com cuidado. Depois 
de seco, aplicar verniz acrílico fosco.

Frestas, junções de chapas
Aplicar com pincel tinta a óleo para tela Raw Amber diluida com 
aguarrás (wash) que pode ser removida, enquanto úmida ou 
quase seca, com um pano absorvente bem macio umedecido 
com aguarrás limpo. Dica: se a camuflagem for numa cor muito 
escura, faça o wash em tons mais claros (cinza médio).
Tirar, só agora, as máscaras das partes transparentes.

Espero que a matéria tenha sido esclarecedora e desejo a todos, 
ótimas montagens.

Modelos pintados com automotiva

Classic Airframes 1/48  Fiat CR 42

Hobbycraft 1/48  Bf 109 B

Hasegawa 1/48  F4U-7 Corsair

Hasegawa 1/48  P 47-D



bancada de trabalho e muitas outras coisas.

Aparentemente a família das “taks” é bem conhecida pelo mundo 
afora, basta uma pesquisa rápida na internet para esbarrar com 
outros fabricantes: BOSTIK (Blu Tack), UHU (tac patafix), 
PLASTO (Plastofix) e a própria PRITT  que no exterior 
comercializa esse produto sobre vários nomes, dependendo do 
país (Pritt tak / Multitak / Pritt Fix). Felizmente para nós, a Pritt 
mais presente no mercado nacional de adesivos nos brindou com 
este produto.

Henkel: 130 anos de história, 50 anos de Brasil

Surgida em 1876 na Alemanha pelas mãos de Fritz Henkel. A 
trajetória da Henkel no Brasil começou antes mesmo da 
inauguração da empresa no país. Inicialmente, o objetivo era 
atuar com a importação e comercialização de matérias-primas 
produzidas pela matriz alemã. Em 1955, constituída a princípio 
com capital do Grupo Henkel em parceria com a IQB  Indústrias 
Químicas do Brasil S/A, surgiu a Detergenta Industrial Ltda. 
Nesse mesmo ano, duas empresas do Grupo na Alemanha 
adquiriram a participação majoritária da Detergenta. Foi criada, 
então, em 13 de novembro, a Henkel do Brasil. A partir de então, 
em 1958 a primeira planta foi inaugurada em Jacareí, no Vale do 
Paraíba (SP). Em 1966, uma instalação para adesivos foi 
inaugurada. Na mesma época, a matriz da companhia na 
Alemanha decidiu expandir suas atividades para toda a América 
do Sul. A maior novidade da Henkel na área de adesivos de 
consumo surgiu a partir da década de 1970. Chegava ao 
mercado brasileiro a cola em bastão Pritt, que facilitou a vida dos 
estudantes brasileiros e também dos profissionais da área 
gráfica. Em 1996, a Henkel realizou a aquisição da Loctite, o que 
no Brasil significou o fortalecimento da atuação nos mercados 
industrial, com os produtos Loctite, e de consumo, com a 
chegada de Loctite Super Bonder® ao portfolio de produtos.

Como modelista que se preza tem 
o espírito aventureiro de testar 
tudo que aparece pela frente, com 
esse produto não podia ser 
diferente. O MULTITAK, vendido 
sobre a marca Pritt (o mesmo das 
colas em bastão) do fabricante 
Henkel, é comercializado em 
cartelas e o produto vem disposto 
no seu interior na forma de 
“quadradinhos”, protegidos por 
uma camada de filme plástico 
transparente.

Essa versátil massinha adesiva é de grande utilidade para o 
modelista seja ele de que vertente ou escala for e se presta a 
várias funções. 

- Excepcional para mascarar kits para todo tipo de pintura, é ideal 
para camuflagens, pois sua aplicação sobre o modelo permite 
aquele famoso “esfumaçado entre as cores” dando maior 
suavidade a transição entre as cores;

- Perfeita para dry-fit ou montagens a seco, permitindo a junção 
de peças sem o uso de cola ou as incômodas fitas adesivas;

- Ótima para fixar peças durante o processo de pintura evitando 
sujar os dedos para segurar aquelas pecinhas minúsculas;

- Reutilizável. Basta tornar a massá-la e qualquer tinta que tenha 
ficado grudada nela simplesmente desaparece (produto bom 
para o modelista  barato e de longa durabilidade);
- Não engordura a superfície do kit nem reage com as tintas ou 
solventes durante a pintura;

- Facilmente removível de qualquer superfície. Caso fique algum 
resíduo, basta usar um pedaço da própria Multitak para retirá-lo;

- E como se não bastasse, serve ainda para fixar as instruções de 
montagem na parede, prender aquele estilete que teima rolar da 

Multi Tak em uso em um dry-fit Servindo para segurar peças pequenas durante a pintura
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OBJETIVO

O presente trabalho tem como finalidade a demonstração passo 
a passo da utilização de técnicas avançadas de pintura em 
uniformes e rostos, que consistem na elaboração de efeitos de 
luz e sombra, através da técnica denominada blend,  utilizando-
se  para isso, basicamente, tintas à óleo. 

O principal objetivo é guiar o leitor em um simples e didático 
passo a passo, documentando e comentando cada momento da 
elaboração do trabalho, inclusive com o oferecimento de dicas 
que visam facilitar a vida do modelista.

 As técnicas abordadas serão demonstradas em um busto escala 
1/9 (200mm), confeccionado em metal branco, produzido pelo 
fabricante espanhol,  Andrea Miniatures.

Para abreviar ao máximo e não fugir do tema proposto, a 
explicação detalhada sobre montagem e aplicação do primer, 
assim como a pintura de equipamentos foram suprimidas. 

Cumpre ressaltar, que o autor não tem a pretensão de esgotar o 
assunto e nem definir os procedimentos apresentados como 
certos ou errados, pois existem várias formas de se chegar ao 
mesmo resultado, e ao modelista cabe adotar os procedimentos 
e utilizar os materiais como, e melhor lhe convier.

BASE À ÓLEO -CORPO

 Após a aplicação do primer, usando o aerógrafo, pinte a figura 
de Field Grey, tomando o cuidado em preservar as áreas em 
que serão pintadas de outras cores, principalmente as mais 
claras. Não há nenhuma restrição quanto ao fabricante da 
tinta, porém evite as marcas que fabricam Field Greys muito 
escuros, como Tamyia e Model Master, por exemplo. (Fotos 1 e 
2)

Após, ressalte os detalhes em branco ou outras cores claras  
(foto 3)

por Leonardo Hack



Pinte previamente as dragonas de 
branco, e as condecorações, 
posteriormente. Cole desde já a 
jugular  na cabeça a fim de evitar 
q u e  a  m e s m a  s e j a  
excessivamente manuseada após 
a pintura final. (Foto 6) 

Superados os procedimentos preliminares acima descritos, 
passaremos para a pintura à óleo propriamente dita. Incialmente, 
reproduza o Field Grey misturando verde e cinza.Não há uma 
tonalidade de verde ou cinza padrão, mas conforme já explicado 
acima, evite utilizar cores escuras. (Fotos 7 e 8)

 

Atenção: não misture o preto e o branco diretamente no 
verde. Misture o cinza já pronto, mesmo que feito a  partir 
dessa cores, pois caso isso ocorra, o modelista corre o risco 
de não “acertar o ponto” da tonalidade  do Field Grey. Se a 
cor ficar mais escura ou mais clara que o desejado, pode-se 
escurecer com verde mais escuro ou até preto, ou clarear 
com branco ou naples yellow, porém é preferível que seja 
utilizada uma tonalidade mais escura ou clara do que a cor 
base, ao invés do branco ou preto.

Após isso, utilizando um pincel macio e de 
preferência de ponta chata, mas não muito 
largo, vá espalhando essa mistura por toda 
a peça, até cobrí-la por completo. Atente 
para a diluição da tinta. Não é conveniente 
que ela seja nem muito diluída, nem muito 
grossa. O ponto ideal de diluição se dá 
quando a tinta cobre a peça sem escorrer 
ou o pincel “morder” enquanto se pinta, 
deixando ficar com marcas indesejáveis.
(Fotos 9 e 10 ) 

Base à óleo - CORPO

Dica: Evite cores muito escuras. Tenha sempre em mente que o 
que mais valoriza seu trabalho é a riqueza dos detalhes, e quanto 
mais escura for a cor base, mais difícil será ressaltá-los. Porém se 
for inevitável utilizar uma cor mais escura, utilize um primer bem 
claro, e evite pintar os detalhes de cores mais claras, 
mascarando-os.

Rosto e acessórios

No rosto, aplique 
uma base cor de 
pele.  Pode ser  
qualquer fabricante. 
Utilize o da sua 
preferência, porém, 
o b s e r v a n d o  o  
cuidado de deixar a 
tinta secar muito 
b e m . ( F o t o  4 )

Dica: Evite manusear excessivamente a figura, pois nossos 
dedos possuem uma oleosidade natural, que se fixada à peça, 
trará grandes transtornos, e poderá prejudicar o seu trabalho. 
Não obstante, além de lavar a peça com água e sabão antes de 

aplicar o primer, 
u t i l i z e  u m  
m o r c e t o ,  
adequando à peça 
a ele (Foto 5).

O u t r a  d i c a  
i m p o r t a n t e  é  
sempre procurar 
montar seus kits 
em módulos, de 
forma que eles 
p o s s a m  s e r  
p i n t a d o s  
individualmente, o 
que  fac i l i t a  a  
pintura e propicia 
n ã o  p e r d e r  o  
t raba lho  todo,   

caso ocorra algum acidente de percurso. No caso em tela, o 
corpo foi montado junto com a gola, e a cabeça com a jugular.



Aplique a pintura base somente se for trabalhar o sombreamento 
e as luzes no mesmo dia, pois apesar de a tinta à óleo demorar 
mais para secar, ela perde o melhor ponto para se pintar em 
algumas horas, o que poderá fazer com o que o pincel “morda” e 
deixe marcas indesejáveis na pintura. 
Caso não seja possível  pintar o sobreamento no mesmo dia, o 
recomendável é retirar toda a tinta à óleo da base e repintar tudo 
de novo ao invés de aplicar outra camada de tinta por cima da 
antiga camada.

Partiremos agora para o sombreamento. Os materiais 
necessários são: tinta à óleo preta, dois pincéis de cerdas 
macias, sendo que um mais fino e um mais grosso, e papéis 
toalha ou guardanapos.(Fotos 13 e 14)

Observe na foto 14, a consistência da tinta. O ideal é que ela não 
fique nem rala, nem grossa demais. A cobertura e a passagem 
dos pincéis têm de ser suaves.

Basicamente, vamos trabalhar com dois tipos de sombreados, os 
que serão aplicados em áreas amplas, e os que detalharão as 
fendas, sulcos e cantos do uniforme. 

Primeiramemente, começaremos com os sombreados de  áreas 
amplas. colha um pouco de tinta e faça vários pontinhos nos 
espaços que serão sombreados, e caso perceba que há 
excessos, limpe o pincel no papel toalha. (Foto 15)

Sombreamento - CORPO (Shadow)

Dica: Utilize solventes suaves para diluir as tintas. Procure algum 
que não possua cheiro muito forte ou muito corrosivo. “Ecosolv” é 
uma boa pedida.

Quando terminar de espalhar a tinta à óleo, utilize um pincel bem 
macio, de ponta chata e livre de qualquer resíduo de tinta ou 
solvente para retirar os excessos de tinta que por ventura restem 
na peça. Passe o pincel suavemente, retire o excesso, limpe-o 
em uma papel toalha ou guardanapo, e repita a operação até 
verificar que não há mais resíduos visíveis se acumulando e 
marcando a peça. (Foto 12)

Vista geral da peça totalmente pintada.  (Foto 11)



Evite limpar o pincel no solvente e utilizá-lo logo em seguida para 
fazer o sombreamento, sem que ele esteja bem seco, pois ele 
diluirá a tinta base e fará com que a primeira camada fique à 
mostra, correndo o risco inclusive de chegar até o primer, o que se 
não arruinar todo o trabalho, demandará um grande esforço e 
perda de tempo  para reparar.

Agora, utilizando os mesmos procedimentos do sombreamento 
em áreas amplas, faça o sombreamento dos sulcos, fendas e 
cantos do uniforme, dando importância aos bolsos, botões, 
insígnias, etc.

 A única diferença desse procedimento para o outro, é que neste, 
o preto será mais intenso e definido., Conforme demonstrado na 
foto abaixo.(Foto 18)

Procure ser o mais preciso possível quando traçar as linhas. É 
perfeitamente possível corrigir alguma que por ventura borre um 
pouco, usando a cor base, porém não é conveniente deixar borrar 
demais, pois quanto menos camadas de tintas e passadas de 
pincel, melhor.

Na foto abaixo, é possível vislumbrar ambos os efeitos aplicados 
na peça. O contraste gerado pela diferença de intensidade das 
linhas e sombreados, juntamente com a mescla das tintas, 
proporcionam uma agradável sensação à vista. (Foto 19)

Lembre-se sempre que essa fase requer paciência e sutileza. É 
mais fácil adicionar mais tinta à peça se for preciso, do que retirar 
possíveis excessos.
    
Com a tinta previamente colocada nos pontos pré definidos, 
usando o pincel mais largo, vá espalhando suavemente a tinta 
pelos locais até perceber que a transição entre o Field Grey e o 
preto está se tornando cada vez menos evidente. (Foto 16) 

Esse efeito é que é o chamado, blend.  Veja abaixo como deverá 
ficar o sombreamento final. Sua intensidade vai depender do 
gosto do modelista. (Foto 17)

Dica:Se perceber que o preto está ficando intenso demais, limpe 
o pincel  e passe-o de novo, repetindo quantas vezes for preciso, 
até que não fique tão forte, ou então, utilize um pouco de Field 
Grey para atenuar.

Tenha sempre em mente que o processo é demorado e requer 
paciência. Às vezes é preciso vários minutos trabalhando 
somente em um único detalhe para se alcançar o efeito desejado. 



Evite passar o pincel pelas regiões onde está a cor preta. Procure 
passar somente o suficiente para fazer o blend, e mesmo assim, 
limpe o pincel logo em seguida. As constantes passadas no preto 
e no amarelo,  poderão sujar essa última cor.

Abaixo, o resultado final do trabalho, com o sombreamento e o 
High Light já aplicados. O brilho do uniforme será eliminado com a 
aplicação de verniz fosco utilizando-se um aerógrafo. (Foto 22)

Acima, uma ilustração reproduzindo o que deverá ser o high light. 
Repare na suave graduação entre o verde e o amarelo, com um 
pequeno toque de branco.  Esse é o efeito que se pretende.

A pintura do rosto segue os mesmos procedimentos da pintura do 
uniforme. Primeiro, faça a mistura da cor de pele. Nesse caso, 
foram utilizadas as cores naples yellow flash, naples yellow e 
burn sienna. Evite exagerar no burnt siena. Se quiser, nada 
impede que se misture vermelho para tornar a tonalidade mais 
rosada. Vai do gosto de cada um, o único cuidado é não exagerar 
em nenhuma cor especificamente. (Fotos 23 e 24)

Agora, cubra todo o rosto, previamente pintado com uma base 
acrílica ou esmalte, com a mistura usando um pincel de ponta 
chata bem macio, sempre tomando o cuidado de retirar os 
excessos. (Foto 25)

Base e sombreamento - ROSTO

Luzes - CORPO (high light)

Terminado o sombreamento, partiremos agora para a fase de 
reprodução das luzes na peça. Essa técnica é também 
denominada high light.

O procedimento é o mesmo do sombreamento, só que dessa vez, 
os detalhes que serão ressaltados são os relevos. Para esse 
trabalho, utilize os mesmos pinceis previamente limpos e a tinta à 
óleo cor naples yellow, ou qualquer outra cor que clareie a cor 
base. (Foto 20)

Abaixo, o resultado final da aplicação da tinta na superfície. 
Exatamente como no sombreamento. (Foto 21)

Dica: Esse procedimento também pode ser  feito utilizando-se a 
tinta branca, porém os resultados não são tão vistosos quanto se 
utilizadas as cores diretamente correspondentes, como laranja 
para vermelho, amarelo para o verde, azul claro para o azul 
escuro, etc.

Use o branco depois de o amarelo pintado.  Aplique pequenas 
quantidades de branco nos pontos mais ressaltados dos relevos 
para criar uma região ainda mais clara dentro do próprio amarelo.



Luzes - ROSTO

   A aplicação de luminosidade no rosto (High Light), segue o 
mesmo procedimento do sombreamento, só que ao invés de 
serem ressaltadas as concavidades, o que se pretende é 
ressaltar são os relevos da escultura, como maçãs do rosto, 
ponta do nariz e queixo, laterais da testa, etc. Basta imaginar 
onde a incidência da luz será mais efetiva, e ir aplicando branco, 
ou se preferir, um tom mais claro da tonalidade da pele, sempre 
com muita cautela e sutileza. Repita  o procedimento quantas 
vezes for preciso, até alcançar o resultado desejado. (Fotos 28 e 
29) 

Após terminar, usando um pincel de ponta fina, aplique pequenos 
pontos de burnt sienna em todos as concavidades, como rugas, 
cantos da boca, orelhas, nariz, olhos,  etc, conforme mostrado na 
foto à direita, sempre procurando não exagerar. (Foto 26)

Observe na foto seguinte (Foto 27)  como deverá ficar o efeito de 
sombreamento. Se, ao terminar de aplicar o sombreamento, 
perceber que ainda pode ficar um pouco mais escuro, refaça todo 
o procedimento até chegar na tonalidade desejada. 



financeira. Nem sempre o material mais caro é o melhor, porém 
pode ter certeza de que o mais barato, quase certamente,  lhe 
trará problemas.

2) Paciência. Lembre-se que estamos sempre aprendendo. Até 
o melhor modelista do mundo tem seus momentos infelizes e tem 
que recomeçar tudo de novo. Não exite em mandar a figura para a 
soda cáustica, thinner, sabão em pó, ou seja lá o que for se o 
resultado não agradar. Tenha sempre em mente que cada vez 
que repetimos o mesmo procedimento, o seguinte sairá melhor 
do que o anterior. 

3) Pesquise. Não pare de pesquisar novas técnicas e materiais 
que possam melhorar seu trabalho, mesmo que para o s eu 
gosto, seu nível esteja excelente. Lembre-se que quanto mais 
descobrimos coisas,  constatamos que sabemos cada vez  
menos, porém de nada adianta acumularmos todo o 
conhecimento do mundo se ele não se transforma em resultados 
práticos. Tenha sempre em mente que o modelismo é um hobby 
essencialmente prático. 

3) Seja humilde. Sempre chegamos num ponto em que achamos 
que sabemos tudo e acabamos, por soberda e autosuficiência 
desprezando muitas informações que poderão nos ser úteis. 
Nada é mais enganoso e traiçoeiro. Até mesmo os melhores 
figureiros têm muito o que aprender, e por incrível que pareça, 
podem obter muitas informações valiosas de iniciantes.  
Ninguém é autosuficiente em nada nessa vida. Sempre 
dependemos do outro para alguma coisa.

No mais, é arregaçar as mangas e “meter a cara” na bancada. 
Espero que esse pequeno tutorial ajude aos colegas figureiros. 
Torço para que os colegas iniciantes vejam nesse trabalho um 
estímulo para aprofundarem-se cada vez mais, e que os 
veteranos adicionem, nem que seja uma pitada, mais 
informações para os seus cabedais de experiência. 
Compartilhando informações todos iremos ao longe.

Gostaria de agradecer aos colegas modelistas que nunca se 
furtaram em compartilhar pacientemente seus conhecimentos 
comigo, especialmente ao amigo Luiznit (Luiz Carlos), de Niterói, 
pelas dicas e os ensinamentos a mim ministrados com tão boa 
vontade, sem os quais, o presente trabalho não seria viável.

Muito obrigado, e que todos fiquem em paz.

Leonardo Hack

O que mais é preciso? 
Responda você mesmo, você sabe a resposta!!!

Considerações Finais

Pintar figuras não é difícil, porém não é tão fácil assim. O mais 
demorado e o que requer mais perseverança do modelista é 
“pegar o jeito”. Qual a melhor forma de se espalhar a tinta na 
superfície? Qual a diluição correta?, Como retirar o excesso de 
tinta? Essas são perguntas que só poderão ser respondidas 
através de prática, muita prática, diligência  e paciência. Não 
adianta o modelista cercar-se dos melhores materiais e 
referências se não pratica constantemente, e quando essas 
perguntas começarem a ser respondidas através  do binômio 
erro-tentativa, é por que estamos começando a chegar lá, e a 
partir daí, todos os procedimentos que tínhamos como 
complicados começam a ser executados na metade do tempo, e 
não satisfeitos, tentaremos buscar mais técnicas para melhorar o 
nosso trabalho.

Porém, todo o esforço tem que ser direcionado da maneira 
correta, pois se assim não for, corremos o risco de nunca chegar a 
resultados satisfatórios, e a partir daí, não demorará e 
certamente acabaremos frustrados. Portanto, aqui vão  algumas 
considerações básicas que precisam ser observadas antes de 
qualquer coisa:

1) Compre certo. Adquira materiais de boa procedência e 
qualidade. Não desperdice seu dinheiro com materiais que com 
certeza lhe trarão problemas. É preferível dar um tempo e juntar o 
dinheiro necessário, do que comprar qualquer coisa na pressa 
por aí e se aborrecer

   Qualquer coisa que quisermos fazer bem na vida, passa 
diretamente pela qualidade das ferramentas, ingredientes, etc. 
Procure pesquisar, perguntar para outros colegas mais 
experientes, quais são os melhores materiais disponíveis no 
mercado, e que se enquadrem dentro de sua realidade 

Leonardo Hack 
leonardohack@ig.com.br



Resultado Final

Eis o resultado final. Repare na suavidade das mesclas (blends), 
proporcionando a transição entre as cores.



Que atire o primeiro mouse aquele que nunca teve um kit AIRFIX no armário.

Marca tradicional no mercado internacional apresenta seu novo site. Trás desde a loja para aquisição de seu kits até aquela instrução de 
montagem (no formato .pdf) que teima em desaparecer da caixa exatamente no dia que você resolve montar o kit.

Trás ainda a galeria de kits dos sócios do Club Airfix, Group Builds com produtos Airfix dos mais variados, um glossário dos termos mais 
comuns no mundo do modelismo e exelentes guias "How-to Guides" (também no formato .pdf) que mostram tudo que o iniciante e porque 
não os modelistas em geral precisam saber para montar seus kits. Até o momento são 5 partes já prontas e uma sexta em preparação 
abordando assuntos que vão desde ferramentas, escalas, passando por scratchbuiding até resina e aftermarks.

Lá você também encontra a lista de produtos da Humbrol e o catálogo completo de cores apresentado na 
forma de um color chart online com os códigos, nomes e amstra das cores disponíveis.

Para os aficcionados em aviation art também estão disponíveis para download 12 wallpapers com 
ilustrações das tampas das caixas de alguns kits Airfix.

Na parte de CONTACT o modelista desastrado também encontra o endereço de e-mail onde pode 
estar solicitando peças sobressalentes daquele kit jogado no fundo do armário que perdeu alguma de 
suas peças (  )

O site requer um bom conhecimento da lingua inglesa uma vez que não existe outra opção, a navegação 
não é complicada e o site é bem apresentado.

spareparts@humbrol.com

E foi assim que tudo começou ....

A Airfix foi fundada na Inglaterra em 1939 pelo húngaro Nicholas Kove. A empresa inicialmente fabricava brinquedos de 
borracha infláveis. O nome Airfix foi selecionado por ser na ordem alfabética um dos primeiros nomes a aparecer nos catálogos 
de brinquedos. Devido a Segunda Guerra Mundial a empresa não cresceu atéo ano de 1949 quando então foi indicada para 
fabricar o modelo de um dos tratores da empresa Ferguson.
O produto alcançou os Estados Unidos e para baratear o custo o kit deixou de ser comercializado nas tradicionais caixas de 
papelão para ser embalado em sacos plásticos com as intruções de montagem fazendo o fechamento do mesmo. 
O primeiro kit de um avião só foi lançado no ano de 1955, um modelo de um Supermarine Spitfire MkV na escala 1/72. Esse 
modelo era uma cópia em menor escala de outro kit em 1/48 produzido pela AURORA.
Durante as décadas de 60 e 70 o interesse no plastimodelismo foi aumentando e com ele a gama de produtos e escalas 
oferecidos pela Airfix, mas a curva de crescimento vertiginosa dessa época esbarrou com décadas de desinteresse por parte 
das crianças, o surgimento dos jogos eletrônicos deixou a empresa em maus lençois e no ano de 1981 a Airfix declarou falência.
A companhia foi então adquirida pela MPC e no ano de 1986 foi finalmente adquirida pela Humbrol.

No ano de 2003 a Airfix celebrou o 50º aniversário de seu primeiro kit de aviação (o Spitfire). A data foi celebrada dois anos antes 
por engano, pois na época era aceito o ano de 1953 como oinício da produção de seu primeiro kit.

E lá se vão 67 anos de história.



Fotos tiradas durante a LAAD 2005 - Latin America Aerospace and Defence 
Rio Centro - Rio de Janeiro

fotos de Alexandre Batista





Alexandre Batista
alexandre@lagoas.com



http://www.fcm.eti.br
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Histórico
A saga da Fábrica Daimler-Benz, detentora da marca Mercedes-
Benz, se confunde com a própria história do automóvel, desde os 
seus primórdios. Tudo começou com Gottlieb Daimler e Wilhelm 
Maybach em Cannstatt, na Alemanha de 1882, desenvolvendo 
diversos tipos de motores e de veículos experimentais.

Estes trabalhos iniciais apresentaram os primeiros resultados 
práticos em 1884, com o advento do motor "Standuhr" ("relógio 
de pé"). Este motor se caracterizava por gerar um HP a 
estonteantes 600 rpm, quando o normal para os motores da 
época eram meros 100 rpm´s. Foram montados em diversos 
veículos, como uma motocicleta em 1885 e culminando no 
automóvel Daimler, em 1886; O primeiro carro do mundo. 

Este veículo era um quadriciclo, com 
as características básicas de um 
automóvel, enquanto que o veículo 
de Karl Benz, outro pioneiro do 
automóvel que mais tarde faria parte 
da história desta grande marca, era 
um triciclo.
                       
Após 10 anos do lançamento de seu 
automóvel, é fabricado, em 1896, o 
primeiro caminhão Daimler, com 
motor Phoenix de 2 cilindros, 1100 cc  
e 04 hps de potência, com um peso 
de 1200 Kg e capacidade de carga de 

1500 kg. A Daimler-Motoren-Gesellschaft, de Cannstatt (DMG) 
fez o primeiro caminhão do mundo.

Enquanto isto, em 1897, Emil Jellineck, um próspero negociante 
de seguros apaixonado por velocidade, vai até Cannstatt, para 
encomendar um Daimler de 2 cilíndros. Esta transação seria o 
início de uma representação de Jellineck por toda a Europa dos 
veículos Daimler especiais com motores de 4 cilíndros e de alto 
desempenho, que seriam chamados de Daimler-Mercedes. O 
nome Mercedes se deve à sua filha, Mercedes Jellineck.

O pioneirismo desses homens fez com que colecionassem outras 
conquistas, como a construção do primeiro ônibus, do primeiro 
caminhão com motor a gasolina e do primeiro caminhão a Diesel 

do mundo. Do trabalho iniciado por Daimler e Benz, na Alemanha, 
resultou a formação, em 1926, da Daimler-Benz AG.

O Mercedes Benz L6500
No final da década de 1930, a frota de veículos comerciais na 
Alemanha aumentou em cerca de 150%. A Daimler-Benz, com o 
L6500 participou deste crescimento. Este veículo era um 
caminhão-pesado 4x2, com seu característico e longo capô 
abrigando uma motorização diesel de 6 cilíndros em linha e 
12.528 cc de deslocamento, gerando abundantes (para a 
época...) 150 HP de potência a giros baixos, com estonteante 
torque. Eram veículos mais afeitos às estradas, com 
desempenho muito ruim fora delas.

Serv i ram durante toda a Guerra,  agregados ao 
Grosstransportarium - GTR (Serviço de Transporte Abrangente), 
de 1939 ao final da guerra, inclusive na Reconstrução da 
Alemanha. O GTR, através dos Kraftwagen Transport Regiments 
- KwTrRgt (Regimentos de Transporte Motorizado) teve grandes 
perdas destes veículos na Frente Oriental, em virtude das 
escassas condições das estradas da Rússia.

Marcos Serra "Panzerserra"

Gottlieb Daimler
(1834-1900)

Wilhelm Maybach
(1846-1929)

 Karl Benz
(1844-1929)   

 Emil e Mercedes Jellineck 

Mercedes L6500 1935 early, 4x2, com trailer pesado

Mercedes L4500 em condições de combate



O L6500 apresentava dois tipos de cabine: a Early, angulosa, de 
chapas retas (1935) e a Late, mais arredondada (1938). Esta 
classificação é exatamente ao contrário da maioria dos 
caminhões alemães.

Existiam ainda outras versões deste veículo pesado, tais como 
tanques de combustível e ônibus.

 Especificações Técnicas - L6500 4x2
Motor Maybach Diesel: 12.528 cc - 150 HP
Velocidade máxima: 60 km/h
Consumo de combustível: 2,7 Km/l diesel
Capacidade do tanque: 155 l
Autonomia: 420 km
Dimensões: 9.450mm x 2.500mm x 2.420mm
Capacidade de carga: 6,5 toneladas.

O kit
Feito em resina poliuretano de alta qualidade, o kit representa um 
caminhão L6500 late Cargo Truck, 4x2. O kit vem com muitas 
peças e é bem detalhado, tornando a limpeza das mesmas uma 
tarefa fácil. Junto com as peças de resina, acompanham uma 
folha de acetato, para o pára-brisa e fios de cobre, para o 
detalhamento do motor (outra grata surpresa...). Tudo embalado 
em uma resistente caixa de papelão.

 
O kit apresenta duas folhas de instruções, em imagem 
"explodida", que facilita muito a montagem. O kit não vem com 
decais.

 

Mercedes L6500 com trailer pesado,
acidentado em uma estrada alemã

Mercedes L6500 Late

Mercedes L6500 Early

Mercedes L6500 tanque

Mercedes L6500 ônibus articulado Mercedes L6500 - folhas de instruções

Mercedes L6500 - componentes do kit



Para a montagem do kit, recomendo o uso de uma serra (ops...) 
para a remoção das partes excessivas da fundição da resina. Se 
você tiver uma micro-retífica, tipo Dremmel, o trabalho fica ainda 
mais facilitado... Lixas e estiletes podem e devem ser usados. A 
resina é muito macia, permitindo o corte com bisturi. Agora, um 
macete: compre, em casas de Artesanato, um pincel para pintura 
em tecidos, conhecido como Brocha (ops..) para Pintura de 
Moldes Vazados em Tecidos. Ela é excelente para a remoção do 
pó de resina das peças. (veja a figura abaixo):

A junção entre as porções do chassis deve ser bem robusta. 
Alinhe e cole com Cianoacrilato, para estabilizar as peças, mas a 
colagem principal deve ser executada com Epóxi (Araldite 
Rápido). Cuidado com o alinhamento destas peças em todos os 
sentidos, para evitar as torções do chassis e consequentemente 
ter seu modelo "empenado"...

O ideal é reforçar esta junção com pinos metálicos. Perfure o 
chassis conforme ilustrado e reforce a união com alfinetes ou fios 
metálicos. Observe que o sentido dos pinos de reforço é cruzado.

Após o corte (com alicate ou com disco abrasivo) dos excessos 
dos reforços, regularize a superfície com Putty. Como o chassis é 
longo, verifique se não ocorreu nenhum empenamento por torção 
de resina. Se isto ocorrer, use, com cuidado, um secador de 
cabelos, jogando ar quente na porção empenada e regularize 
com cuidado o empeno. Mantenha estável até o resfriamento, 
que pode ser acelerado mergulhando a peça em água fria.

Hora de montar a suspensão traseira e seus eixos. Mesmo 
processo: estabilize com cianoacrilato e fixe com epóxi rápido:

A montagem do eixo traseiro e do cardã seguem os mesmos 
cuidados. Perfure o receptáculo do eixo traseiro para poder 
encaixar o pino do eixo cardã posterior. Fure a travessa do 
chassis para encaixar a porção anterior do cardã. O ideal é usar 
um pequeno pedaço de fio metálico para facilitar e reforçar esta 
junção. Não se esqueça que é aí que os dedos dos curiosos vão 
primeiro ao pegar um kit..... grrr...

A porção dianteira do chassis segue os mesmos cuidados. Cole 
os feixes de mola, em primeiro lugar e sobre ele, instale o eixo 
dianteiro.

Montagem inicial do kit - porções do chassis

Reforço do chassis

Montagem das porções do chassis

Acabamento do chassis

Preparação do eixo traseiro e do cardã posterior

Perfurando o chassis e 
montagem da suspensão traseira



Enquanto estas porções secam e se fixam, podemos cuidar da 
montagem da carroceria. Aqui, o cuidado deve ser redobrado, 
para se remover os excessos de resina. Paciência e mão firma na 
serra. Movimentos de vai-e-vem suaves para a serra não destruir 
o detalhamento das peças. Estas são muito finas e, no meu caso, 
vieram com discreto empeno. Usei uma variação da técnica do 
aquecimento. Enchi uma forma de vidro com água quente e 
mergulhei uma peça de cada vez na água quente. Com o 
amolecimento da resina, estendi as peças sobre o granito da 
cozinha e as mantive apoiadas com as mãos, enquanto minha 
esposa vertia água fria sobre a peça. Ficaram todas retinhas....

Macete dos Deuses nº. 2: Consegui um bloco de acrílico em lojas 
de 1,99 (Porta-recados) que apresenta todas as faces 
perpendiculares entre si. Um excelente esquadro tridimensional 
para montar as abas da carroceria. É só colocar o cubo de acrílico 
nos cantos e alinhar as peças. Adeus empenamento....

Enquanto a cola secava na carroceria, iniciei a montagem do 
motor, que é quase um kit em paralelo. O caminhão apresenta o 
motor exposto, prática comum nestes veículos.
Iniciei a limpeza da resina e confeccionei, com fio de cobre, os 
coletores de água de resfriamento do bloco do motor. O coletor de 
exaustão (kit) em resina vai logo abaixo. Repare na delicadeza e 

no acabamento da hélice do radiador.
Como ficou a instalação das peças. O fio plástico amarelo 
acompanha o kit. Remova o seu conteúdo metálico e você tem 
mangueiras de radiadores...

No radiador, em sua face interna, fiz com fio de cobre a entrada e 
saída de água, para o detalhamento do motor.

Todos os componentes instalados. Colagem nas setas

Montagem da
suspensão dianteira

Empenamento das peças da carroceria, 
antes do banho de água quente

Dry-run da carroceria no chassis.
Repare como está tudo retinho, agora

Montagem do motor. Primeiros passos

Montagem do motor. Detalhamento

Radiador. Face interna



Como o coletor de exaustão é muito aparente, resolvi melhorá-lo 
também, montando um escapamento "flexível" para facilitar a 
montagem. Tubo de vinil recortado para encaixar na peça de 
resina e uma "abraçadeira" feita com tira de chumbo para 
esconder  esta junção.

Repare na furação do chassis e as peças já montadas em seus 
lugares. O coletor está apenas encaixado, para teste.

Vamos construir, agora, a coluna de direção do caminhão. Fiz um 
dry-run com o banco e com um motorista, para medir a ergonomia 
da coisa. Perfurei a parede corta-fogo com um pin-vise.

Outra vista desta etapa. Reparem que adicionei algumas peças 
de minha caixa de sucatas para enriquecer o interior do cofre do 
motor (scratch).

Instalei a coluna de direção (fio de cobre), o volante e as 
alavancas de freio e de câmbio. Uma discreta camada de 
putty+acetona, para texturizar.

No motor, escolhi uma pintura azulado-metálica, típica dos 
motores diesel da época. Acrescentei uns fios de cobre para 
simular as tubulações da bomba-injetora. Fiz um wash pesado, 
seguido de dry-brush. Resolvi caprichar na montagem e pintura 
do motor, pois é uma peça extremamente detalhada e confere 
uma riqueza ao kit sem precedentes.
 Dá gosto de detalhar um kit assim....

Coletor de exaustão, abraçadeira e escapamento

Montagem da porção dianteira do caminhão

Montagem da coluna de direção

Detalhamento do cofre do motor

Detalhes da cabine

Motor - lado direito



O coletor de escapamento instalado, assim como a porção do 
escape. O motor ficou com aspecto bem desgastado.... E isto me 
agrada.....

O meu kit vou fazer pós-1943.... ou seja, um caminhão que era 
originalmente Panzer-gray, mas em suas inúmeras idas às 
oficinas, acabou recebendo uma pintura dark-yellow, mas 
mantendo o panzer-gray em suas superfícies internas. Pintei o 
cofre do motor e o interior da cabine de Panzer-gray. Fiz um wash 
pesado com siena e betume, à óleo, e dry-brush com alumínio e 
óxido. Este tratamento foi intenso, em toda a área do motor e em 
menor quantidade, no interior da cabine....

Instalação do motor (cianoacrilato) no seu sítio, com a instalação 
dos tubos de água e a conexão dos fios de alimentação à parede 
corta-fogo. O banco também foi instalado e recebeu uma primeira 
demão de pintura....

É hora de fechar o capô do motor e montar a cabine. Preparando 
para a montagem final. Colar a carroceria com cuidado e 
alinhamento.

Como eu vou pintar em amarelo, preciso isolar a área do motor e 
o interior da cabine. Para isso, uso papel higiênico e fita crepe. 
Após o isolamento destas áreas, continuo colando as demais 
peças do kit: Os jerry-cans (com seus apoios de mão em 
separado: Excelentes!) na porção médio-lateral direita da 
carroceria; Os estribos presos em seus suportes; Os faróis, que 
são montados com auxílio de fios de cobre, assim como os 
balizadores, também em fio de cobre. A ponteira é uma peça de 
bijuteria; Os ganchos, sobre o pára-choque dianteiro, são 
orgânicos ao kit, assim como os sinalizadores da cabine... Já os 
retrovisores, são feitos de alfinete e discos de plasticard 
(scratch).

Motor - terminado

Pintura e detalhamento do cofre do motor

Motor e cofre do motor - lado direito

 E agora, o lado esquerdo

Detalhes - lado direito

Montagem de subgrupos



Uma visão mais detalhada da frente do Mercedão: pára-choques 
dianteiro; Os ganchos e a característica lâmpada Notek... 
Reparem nos balizadores...Fiz o orifício de partida manual 
transfixar o pára-choques e chegar até o radiador, como nos 
veículos originais....

Detalhe do sinalizador de reboque da cabine. Como este 
caminhão não estará rebocando nada, está abaixado....

Na porção inferior do caminhão, detalhei o escapamento, com fio 
de cobre de 2mm, encaixando-o no tubo do coletor do cofre do 
motor e no silencioso do kit. A ponteira fiz com um tubinho de 
alumínio, comprado em loja de bijuteria, por metro....Aproveitei e 
fiz uma abraçadeira com latinha de alumínio. Reparem nos 
estribos afixados ao chassis...

Detalhes da traseira: placa e lanterna traseiras, do kit, assim 
como as caixas de ferramentas. O olhal do reboque é muito bem 
feito e é ladeado por mais dois ganchos.

E, finalmente, o L6500 recebe um banho de dark-yellow e como 
usei tinta duco, a secagem foi rápida e já foi possível o uso da 
primeira cor da camuflagem. Verde em ondulações.

Após o verde, marrom no mesmo padrão. Montei as rodas em 
seus lugares, para uma visualização do modelo completo. Após a 
pintura, dei um banho no modelo com verniz brilhante, para 
permitir uma perfeita aderência com as decais e permitir um wash 
mais bem-feito. As decais, peguei de minha caixa de sucatas, 
caracterizando o veículo como da Wermacht, agregado a um 
Batalhão de Transporte (unknow), Companhia "Y", em fins de 

Detalhes- frente
Os pára-lamas traseiros e o posicionamento do escape

Área da cabine

O silencioso em detalhes



1944. Por esta época, mesmo as pinturas amarelo usavam as 
demarcações em branco nos ângulos dos veículos, pois o black-
out impedia uma visualização efetiva à noite destes enormes 
caminhões. E com a superioridade aérea Aliada, estes Mercedes 
trafegavam muito no escuro.

A carroceria é realmente enorme e resolvi preenchê-la com 
alguma coisa. Meu primeiro impulso foi instalar um Tanquette 
polonês ou francês, mas estes caminhões eram mais afeitos ao 
transporte de cargas volumosas. Portanto, vamos encher a 
caçamba com caixas. Primeira providência: o tamanho da carga. 
Deve ocupar toda a caçamba. Bloco de isopor para a confecção 
da carga com cobertura (Essa técnica será abordada em 
detalhes no próximo número).

Mas se eu fiz uma carga grande assim, preciso amarrá-la....Para 
isto, pinos nas porções inferiores das travessas da carroceria. 
Pin-vise, alfinetes cortados e paciência...

E já que estou fazendo scratchs, vamos fazer o pino-trava do 
olhal do reboque e a correntinha que o impede de se perder.

Com os decais secos, (uso obrigatório de solvente de decais...) 
dei um outro banho de verniz brilhante e fiz a técnica de pintura 
descascada (chipping) com pincel e esponja, em preto e em 
óxido....Seca esta etapa, um banho de verniz fosco, da Acrilex, e, 
finalmente, a instalação do pára-brisa, recortando com cuidado o 
acetato que acompanha o kit e afixando-o à cabine com cola - 
branca, tipo Tenax. 

O kit se completou com a construção em scratch do limpador de 
pára-brisa (optei por apenas um, em uso...) e a típica sujeira do 
vidro com Earth, da Tamiya.

E, o kit está praticamente pronto. Batizei-o de Seydlitz... Um 
grande nome para um grande Caminhão !!!

Área da carroceria com carga (apenas encaixada)

Pinos de amarração

Pino em metal e corrente de fio de cobre

Área da cabine - pára-brisa e seu limpador

Instalação do pára-brisa

Visão geral do kit



Falta apenas a amarria da carga a carroceria, executada com fio 
de poliéster devidamente surrupiado da caixa de bordados de 
minha Gata !!!!

Observando as fotos, não gostei do acabamento que fiz na 
parede corta-fogo, em sua parte externa. Devo ter lixado demais 
a peça e ela ficou em um nível mais baixo que o restante da 
cabine e o capo do motor. Como esta peça, no original, é uma 
"sanfona" de lona, resolvi melhorá-la com massa epóxi, 
aumentando o seu volume, antes da pintura definitiva. Fiz uma 
"minhoquinha" de epóxi e calquei sobre a sanfona original, em 
depressão.

Um close, para demonstrar como ficou este acréscimo. Acho que 
valeu à pena...Esta parte do kit será pintada com Tamiya Khaki e 
envelhecida com um wash de betume...

E, finalmente, o kit terminado, com as amarrações executadas 
com linha de bordar. Dêem uma olhada ...

Conclusão
O kit é simplesmente fantástico. Imponente, massivo e bem 
detalhado. Não é difícil a sua montagem, sendo que o maior 
problema são os empenamentos das peças que são longas e 
finas, mas tal inconveniente é facilmente sanado, como descrito.

Altamente recomendado ao Modelista que quer ter uma coleção 
abrangente e diferenciada, com um kit simplesmente GRANDE.

Qualquer dúvida sobre a montagem e as técnicas utilizadas, por 
favor, entrem em contato. 

Porção inferior do caminhão

Área da cabine - sanfona antes e depois do acréscimo

Marcos Serra "Panzerserra"
panzerserra@gmail.com



Resultado Final

E comparem o tamanho
do veículo, com um tanque
contemporâneo ao 
seu "nascimento"



Onde adquirir esse e outros produtos da 



O Brasil tem uma longa tradição de artistas dedicados à pintura, 
desenho e ilustração no setor aeroespacial. São brasileiros e 
estrangeiros radicados no país, que procuram registrar, em 
diferentes estilos, aeronaves, pessoas e cenas da história da 
nossa aviação.

Em 1997, numa festa aviatória acontecida no Aeródromo do 
Condomínio Vale Eldorado ( Atibaia - São Paulo), em um fim de 
semana, várias obras foram expostas nas paredes do Hangar 
Pegasus, foi apresentada pela primeira vez em nosso País uma 
exposição de quadros com temas aeronáuticos, a “Aviation Art”. 
Nascia assim, a ABRARTA - Associação Brasileira de Artistas em 
Arte Aeroespacial.

De um começo discreto, passando gradualmente a uma maior 
divulgação junto ao público, através das várias exposições 
realizadas, em unidades militares, passando por aeroclubes, 
aeroportos, feiras e eventos aeronáuticos realizados pelo Brasil. 
Hoje a ABRARTA é reconhecida pelas autoridades aeronáuticas 
e representantes do setor, não apenas como uma entidade que 
agrega Artistas, mas pelo importante papel cultural no meio 
aeronáutico.

Os Sócios Artistas são em sua maioria, aviadores civis e 
profissionais liberais, militares e pessoas vindas de outros 
segmentos de atividade ou, simplesmente apaixonados por tudo 
que se relaciona com a arte de voar, representando a atividade 
aeroespacial através da “Aviation Art”, fazendo uso da pintura, 
ilustração, desenho e arte digital. 

A ABRARTA hoje é reconhecida internacionalmente e continua a 
marcar presença nos quatro cantos do país, atraindo, cada vez 
mais, em suas exposições, pessoas que prestigiam e incentivam 
o belíssimo trabalho desenvolvido por seus artistas. 

É diante de toda a riqueza histórica da aviação brasileira, de 
Santos Dumont até os dias de hoje, que a ABRARTA desponta na 
vanguarda do resgate e perpetuação da nossa história 
aeronáutica, promovendo concursos, participando de eventos e 
exposições, divulgando os trabalhos dos associados e a história 
da aviação brasileira. As inúmeras exposições realizadas Brasil 
afora demonstram o acerto de sua criação. 

Incentivar, promover e divulgar a “Aviation Art” é obrigação de 
todos os que estão ligados à História da Aviação Brasileira, ou 
daqueles que, entendendo sua importância, não desejam ver 
perdido o esforço de tantos que a engrandeceram.

Desde sua fundação, a ABRARTA necessitou de um instrumento 
de divulgação de seus trabalhos, para levar ao público em geral e 
aos amigos as ações realizadas e a 
própria divulgação dos trabalhos de 
seus Associados Artistas. Estes 
instrumentos vieram através de 
informativos. Os primeiros vieram 
com o nome de “A Pincelada”, depois 
com o nome de “Abrarta.comversa”, 
já na era da Internet.

Esse informativos se mostraram 
pequenos para mostrar todos os 
trabalhos e todos os Associados 
Artistas. Surgiu então a “Revista 
Abrarta”,  já em sua segunda edição, 
em português e inglês, para serem 
levadas a outros países os trabalhos 
de seus associados.

Desde sua criação a ABRARTA está presente em eventos por 
todo o país e não se prende as fronteiras do Brasil e já garantiu na 
figura de alguns associados premiações também no exterior 
durante a realização da EAA AirVenture Oshkosh 2005 
(Experimental Aircraft Association's Fly-In Convention), evento 
que ocorre desde 1953 com uma participação discreta de menos 
de 100 visitantes, atingindo no ano de 1989 a incrível marca de 
mais de 750.000 visitantes e se consagrando como um dos 
maiores eventos ligados a aviação do mundo. As obras dos 
artistas brasileiros (Mauro José, já premiado outras duas vezes e 
ago ra  o  G iampao lo  Bag l i on i ,  em sua  p r ime i ra  
participação)concorreram com artistas de diversos países e 
tiveram seus trabalhos selecionados e ficarão expostas no 
museu da EAA por um período de um ano, comprovando uma vez 
mais a qualidade do Artista brasileiro.

ABRARTA
Rua Niquelandia, 93

Guarulhos - São Paulo
CEP: 07070-060

fone/fax: 55(11)6451-6494

Visite o site da ABRARTA, lá você encontra os informativos e 
revistas da associação (disponíveis para download) e conhecerá 
os artistas e suas obras, bem como a ficha de inscrição para fazer 
parte desse incrível grupo dedicado ao resgate e preservação da 
história e cultura aeroespacial.



Em agosto de 2005 em uma ação única, a ABRARTA foi a primeira associação a doar para o Musal, quadros com temas aeronáuticos 
realizados por seus associados. Foram 21 obras preparadas exclusivamente para esta finalidade, tendo por finalidade o enriquecimento 
do acervo daquela instituição.
Abaixo algumas das obras que hoje podem ser vistas no Museu Aeroespacial localizado no Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro.



Participe mandando fotos de seus kits de qualquer categoria 
(aviação, militaria, veículos e embarcações) que tenham marcações 
brasileiras para o e-mail plastimodelismo.digital@gmail.com 
acompanhadas de informações de escala e fabricante do kit.

Douglas A-20K Havoc
Matchbox - 1:72

Marcelo "Tarkus"

P-47D
Hasegawa - 1:48
Giordano



Participaram deste número:

Roberto Tumminelli
Leonardo Hack
Afonso Giordano Neto
Alexandre Batista
Marcos Serra "Panzerserra"
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