
 

Evergreen, é uma marca de placas e perfis de estireno para maquetismo e modelismo. 
Com uma gama muito vasta, encontram-se placas lisas, com diferentes texturas, e várias 
dimensões, perfis cilíndricos, perfis tubulares, perfis em I e H, e muitos mais. 
De fácil utilização e manuseamento são um material indispensável na área do maquetismo e 
modelismo. 
 
 
 
Técnicas Básicas do Estireno 
 
Corte 
Marque as folhas de estireno com uma faca afiada ou um x-acto num dos lados e parta a folha no sítio da 
marca. Folhas finas e tiras podem ser cortadas com um x-acto. 
 
Colagem 
Ao contrário da madeira ou de outros materiais, as diferentes peças poderão ser ligados com a aplicação 
de cola (solvente). Segure simplesmente as peças na posição correcta e aplique uma pequena quantidade 
de cola (solvente) nas uniões. Use uma pequena escova e aplique a cola (solvente) moderadamente – é 
necessário muito pouco para fazer uma ligação. A cola introduz-se nas juntas por capilaridade amaciando 
as superfícies de união, de forma a que a união seja sólida. Vários tipos de cola/solventes podem ser 
aplicados para unir entre si peças de estireno, incluindo as colas para plásticos. Para unir estireno com 
outros materiais pode ser utilizado cola de cianoacrilato.  
 
Textura de madeira 
A aparência de textura de madeira é facilmente obtida esfregando a superfície de estireno com uma folha 
de lixa de madeira na direcção das fibras. É mais fácil fazer esta operação no estireno antes de esta ser 
cortada. Com movimentos irregulares para trás e para a frente com a folha de lixa, obtém-se um efeito 
realístico surpreendente. Passando ao de leve com uma lixa de acabamento 400 podem-se eliminar 
quaisquer defeitos. 
 
Pintura 
A aplicação de pintura com spray dá o melhor acabamento aos trabalhos com estireno, principalmente 
quando os modelos pretendem representar superfícies de madeira ou metálicas. Todos os tipos de tintas 
para modelos podem ser aplicados directamente no estireno. Uma camada de primário deverá ser 
aplicada com spray ou pincel antes da aplicação da pintura final. Tintas tais como as que se aplicam para 
as miniaturas de plástico também ficam bem quando aplicadas directamente no estireno. 
 
Envelhecimento / Pátina 
Qualquer tipo de Envelhecimento / Pátina pode ser aplicado às superfícies de estireno pintadas. Os 
mesmos tipos de tintas usadas para as cores básicas podem também ser usadas com spray para simular 
lama ou fuligem. O modelo também pode ser envelhecido usando caseína, pastel em forma de lápis, etc. 
Um envelhecimento num modelo a imitar madeira é mais fácil de se obter seguindo as indicações acima 
no capítulo “Textura de madeira” antes de aplicar a tinta. Depois uma aplicação duma tonalidade mais 
escura com tinta bastante diluída pode ser usada para fazer sobressair a textura. 
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