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Na imagem acima vemos o montante do 
leme, esta é uma peça bastante simples 
de ser feita.  Utilizaremos um rebite POP 
(facilmente comprado em qualquer loja 
de construção). Primeiro remova o pino 
central do rebite. 
 

 
 
Depois de removido o pino central, 
vamos lixá-lo até que possa girar dentro 
do tubo do rebite com facilidade. 
 
 

 
 
 
Asseguir mostramos o desenho da 
alavanca que será soldada na aste de 
comando conforme mostrado na 
imagem que segue: 
 

 
 

 
 

Agora basta furar a quilha do barco e 
introduzir o tubo de alumínio do rebite 

colando com araldite. 
 

A montagem do comando deve ser feita 
com o leme na posição central assim 

como o servo. 
 

Ligue  o rádio e o receptor para que o 
servo assuma o ponto central, instale a 
roseta de comando do servo, posicione 

o leme no centro e ligue a aste de 
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comando que vai do montante do leme 
até a roseta do servo. 

 
Para facilitar a montagem desta aste de 
comando sugerimos que use um raio de 
roda de bicicleta. 
 
 
 
 
 
Para os nautimodelos construídos com 
casco 100% em madeira, o acabamento 
deve começas pelo lixamento com lixa 
nº.100 para madeira. Com ajuda de um 
taco de madeira lixe até que todas as 
ripas se nivelem, deixando o casco 
uniforme e sem saliências, Qualquer 
imperfeição pode ser corrigida com uma 
massa de seladora para madeira e pó de 
serragem da própria madeira usada na 
forração do casco. Calafete os vãos 
entre as ripas e após a secagem 
proceda lixamento com lixa nr 100. 
 

 
 
Aplique duas demãos de seladora para 
madeira esperando secagem de 20 
minutos entre cada demão. 
 

 
 
Após seca a seladora, lixe bem com lixa 
nr 220 todo o casco, cabine e deck até 
que toda a superfície abrilantada devido 
a aplicação da seladora esteja 
completamente fosqueada pela lixa. 
 
Aplique novamente 3 demãos de 
seladora, aguardando 20 minutos entre 
demãos. Após a secagem lixe com lixa 
220 e 320.  Aplique com pistola de 
pintura (compressor) ou spray uma 
demão de fundo primer cinza 
(automotivo). 
 

 
 

ACABAMENTO E PINTURA 
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Acima vemos algumas imagens do barco 
apenas no fundo, perceba que a tampa 
do convés não foi pintada com fundo 
primer justamente para manter a cor de 
madeira característica ao deck deste 
barco. Nesta peça foi aplicada somente 
seladora. 
 
Depois de seco o fundo, corrija qualquer 
defeito visível com massa rápida 
automotiva, aplique a massa com ajuda 
de uma espátula de plástico apropriada. 
 
Proceda ao lixamento com lixa dágua 
nº.220 e 320 em todo o barco.  Se 
preciso for aplique nova de mão de 
fundo primer cinza e lixe agora somente 
com lixa 430 e 400. 
 
Vamos iniciar a pintura do barco na cor 
branca. 
 
Utilizamos spray da marca colorgin. 
 

 
 

 
 
Uma dica de pintura com spray é não 
travar o bico para pintar, faça 
movimentos de leque, aperte o bico 
para pintar a direita, no fim da peça 
solte o bico, parando o jato de tinta, 
retorne o spray pintando e faça 
movimentos de leque rápidos, nunca 
tente cobrir toda a área a ser pintada de 
uma só vez, senão escorre e fica uma 
porcariada.  Dê uma demão rápida e 
aguarde alguns minutos, repita este 
processo várias vezes até que se cubra 
completamente a superfície a ser 
pintada sem escorrimentos e excessos. 
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Separe o barco em 3 partes  
casco/deck, cabine, e tampa traseira, 
pinte ambas em branco. Aguarde no 
mínimo 24 hs para secagem antes de 
manusear o barco, de preferência 
coloque o barco no sol somente após 1 
hora depois de pintado. Se tiver um 
local isolado do vento que bata sol, pode 
proceder a pintura sob o sol, caso 
contrário fuja do vento, senão gruda um 
monte de sujeira na pintura. 
 
 
 

 
 
 
Vamos agora pintar a moldura preta em 
torno das janelas da cabine. 
 
Cole fita adesiva (de preferência fita 
crepe) deixando um contorno de 3 mm 
em volta das janelas  que serão 
pintados com tinta preta, utilize agora 
tinta esmalte sintética na cor preta e um 
pincel fino e delicado, de cerdas macias. 
Não dilua a tinta com thinner, use 

apenas água ráz o thinner ataca a 
pintura do barco enrrugando tudo. 
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A decoração externa bem como a 
pintura tem que ser muito bem 
planejadas e caprichadas, pois estarão 
sobre to o trabalho que fizemos até 
então e podem tanto valorizar o 
trabalho como desvalorizá-lo, por isso 
capricho nesta etapa é sempre bem 
vindo. 
 

 
 
Utilizaremos para o entabuamento da 
tampa traseira tiras de laminado de 
cedro de 3 mm de largura com seladora 
e verniz aplicados antes do corte das 
tiras. Corte as tiras no comprimento da 
tampa e cole com bonder uma a uma. 
 

 
 
Intercale a colagem deixando o mesmo 
espaço entre as tiras do entabuamento. 
 

 
 
Entabuamento concluído. 
 

 
 
Cole agora em torno de todo o deck e 
laterais do barco uma ripa de 3 mm 
previamente selada e envernizada. 

DECORAÇÃO EXTERNA 
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Faça agora o entabuamento do deck 
lateral e costado da mesma forma do 
entabuamento da tampa traseira. 
 

 
 

 
 
 
INATALAÇÃO DA CHAMINÉ 
 
O ponto de fixação da chaminé é pré-
determinado no corte do deck como 
mostrado na imagem abaixo: 
 

 
 
As medidas da chaminé estão mostradas 
na imagem asseguir: 
 

 
Utilize tubo de alumínio de 6 mm de 
diâmetro e paredes de 1 mm de 
espessura. 
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Montagem e instalação do mastro 
 

       
 
Acima todas as partes do mastro,  
 
Acompanhe na ilustração asseguir todas 
as medidas do mastro e vela. 
 

 
 

 
 
Veja acima de talhes dos encaixes do 
mastro com a retranca. 
 
Utilize na confecção do mastro uma 
vareta quadrada de 6 mm presa no 
mandril de uma furadeira. 
 
Ligue a furadeira segurando a vareta 
com uma lixa nr 100 até que fique 
redonda, este procedimento é muito 
fácil e rápido. 
 
O encaixe do mastro a retranca pode ser 
feito com um tubo plástico de pirulito ou 
com um tubo de carga de caneta 
esferográfica colado com bonder e 
reforçado com linha e cola que deve ser 
enrolado sobre o tubo e o  mastro até 
que se firme bem, espere a secagem 
completa da cola para continuar este 
procedimento. 
 
A vela foi feita com nylon de 
guardachuva, mas pode ser feita com 
qualquer tecido leve de poliéster ou 
nylon  tipo forro de jaqueta ou de 
roupas femininas. 
 
Para que fique firme e não desfie após 
cortada, aplique verniz spray no tecido 
antes de cortar, desta forma ele fica 
com textura plastificada e pode ser 
facilmente cortado com estilete.  Os 
reforços da vela  nas extremidades 
devem ser feitos com o próprio tecido e 
colados com cola de contato (tipo de 
sapaterio) ou bonder.  Para fazer os 
furos de amarração utilize um prego 
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aquecido no fogo, fure rapidamente com 
cuidado para não danificar ou deforar o 
furo  que tem que ser redondo. 
 
E asseguri a montagem: 
 

 
 
Monte os dois triângulos colando na sua 
base o retângulo maior introduza o 
mastro no furo central  de forma que o 
tubinho de encaixe da retranca fique 
virado para popa. 
 

 
 
Visto pela frente da base de suporte do 
mastro. 
 
Aplique seladora em todo o conjunto e 
lixe com lixa fina nº. 360. 
 

 
 
A retranca, (mastro horizontal) deve 
ficar virada para a popa(parte traseira 
do barco) 
 

 
 
Pinte com o spray branco e depois cole 
a peça na assoalho do deck. 
 
Tampa da frente da cabine. 
 

 
 
A montagem da tampa frontal da cabine 
é simples, ela vem cortada no kit com 
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os furos na posição correta da colagem 
da alça, se preferir pode forrá-la com 
folha de cedro e dar acabamento com 
seladora e verniz.  Em seguida cole-a 
sobre o deck da cabine. 
 

 
 
Alça em arame de latão de 2 mm. 
 
Cole com bonder a alça nos furos 
correspondentes e em seguida cole-a no 
deck da cabine. 
 
Montagem do guincho 
 

 
Acima o desenho do guincho  e suas 
medidas.  Utilize arame de latão, ferro 
ou cobre de 3 mm para construção 
desta peça. Dê preferência para latão ou 
cobre, pois são mais fáceis e soldar. 

 
 
A travessa na diagonal serve como 
suporte de esforço ao guincho e deve 
ser soldada com estanho bem como o 
girador instalado na ponta do guincho. 
 

 
 
Veja nesta imagem que há uma barra 
de apoio ao guincho com 12 cm de 
comprimento  que sai do topo e vai até 
o deck. Esta peça também deve ser 
soldada com estanho. 
 
Asseguir uma imagem com plano de 
vista superior do guincho. 
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Passe a corda dentro do girador e 
enrole-a deixando sobre o deck, amarre 
o gancho e deixe-o pendurado. 
 

          
 
 
 
 
 
O PAINEL, CADEIRA DO MERINHEIRO, 
LATÃO DE COMBUSTIVEL, CAIXOTE 
COM REDE DE PESCA BOIAS DE REDE E 
FERRAGENS DO CONVÉS SERÃO 
MOSTRADOS NESTA ETAPA. 
 
 

 
 

Utilizamos para construir a cadeira  
arame de latão de 3 mm para a 
tubulação e a cabeça de um rebite pop 
para fazer o pedestal da base com um 
tubo plástico de pirulito como pé de 
centro.  O encosto e assento foram 
feitos em chapa de madeira de 3 mm 
onde com ajuda de um disco de corte da 
dremel fizemos os rebaixos imitando a 
costura do assento, acabamento de 
seladora e pintura branca. 
 

 
 
O barril é fornecido na loja nauticurso 
em resina e a mangueira pode ser feita 
com arame de latão de 3 mm  dobrado 
para imitar o formato da mangueira e 
pintado na cor laranja, posteriormente 
será colado sobre o barril. 
 

 
 

FINALIZANDO 
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Para fazer o caixote usamos tiras de 
madeira e cedro ou mogno  ou mesmo 
caixeta. Corte tiras com 3 mm de 
largura e espessura entre 1 e 1,5 mm  
cole formando o caixote. 
 

 
 
Abaixo  vemos a ponto de colagem do 
barril e do caixote de rede. 
 

 
 
A rede pode ser feita com tule (um 
tecido usado em roupas ou cortinas que 
tem aspecto de rede). 

 
 
Acima a rede de pesca que fica dentro 
do caixote de madeira. 
 
O painel foi construído em madeira  
usando um timão em chumbo e cortes 
de 1 mm de  espessura em tubo de 
alumínio de 6 mm para fazer os relógios 
do painel, dentro dos anéis, foi 
desenhado os ponteiros e números 
depois pinguei resina para dar 
impressão de vidro convexo. 
 

 
 
Asseguir um close do painel  completo  
com bóia salva vidas e extintor feito em 
madeira e arame de solda estanho. 
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Na proa  as ferragens de amarração de 
cais  ou porto fornecidos na loja 
nauticurso em resina ou chumbo 
 

     
 
A instalação é simples, basta um 
pequeno furo no deck e cola bonder 
para fixação. 
 
A Bóia de rede bem como as bóias salva 
vidas são fornecidas na loja nauticurso e 
para fixá-las ao barco, é preciso fazer o 
suporte  que pode ser retirado de um 

girador de latão ou fio de arame fino 
como o da imagem asseguir que foi 
retirado de um girador. 
 

              
 
Faça um furo com a furadeira na parte 
onde irá encaixar a bóia de rede aplique 
cola bonder e fixe o suporte, depois 
encaixe a bóia no orifício e pingue uma 
gota de bonder para que não fique 
caindo. 
 

       
 
Está pronto o trabalho de montagem do 
YATE LAURA B. 
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