
 COMO GUARDAR SUA BATERIA E PRATOS

BAGS
Os bags são indicados para os bateristas que não costumam transportar seu kit para grandes

distâncias ou montam e desmontam a bateria com muita frequência. Geralmente feitos de nylon

900, material parecido com a lona, são revestidos com espuma ou borracha EVA reforçada. São

leves, fáceis de carregar e podem ser guardados em qualquer lugar, como estúdio, sala ou até

mesmo no seu quarto.

 Os bags para a bateria geralmente são feitos por encomenda para seguir o tamanho exato de

cada tambor. No caso dos bags de prato, muitas marcas disponibilizam tamanhos de 20 a 24

polegadas, mas também podem ser feitos sob encomenda.



SEMI CASES
Usam a borracha EVA ou um plástico mais denso. São um pouco mais pesados que os bags,

mas ainda tem uma ótima mobilidade, uma vez que podemos instalar rodinhas na sua base.

CASES
Geralmente feitos de alumínio ou madeira, são indicados para músicos profissionais que viajam

muito transportando seus instrumentos. Podem ser comprados em tamanhos padrões ou feitos

sob encomenda. Em um case você pode guardar dois ou mais tambores; são peças grandes que

precisam de um bom espaço para serem guardados.

Os cases são, na minha opinião, a melhor forma de preservar a sua bateria. Eles são resistentes

à impactos, não absorvem calor nem umidade e também podem vir com rodinhas para a

locomoção.

ONDE GUARDAR
Além dos cases e bags, é muito importante saber como e onde deixar seus instrumentos.

No caso da bateria, não devemos deixá-la em locais onde faça muito calor ou seja muito úmido. O

calor faz com que o casco do tambor empene, criando bolhas em seu acabamento. A umidade

também empena os tambores, além de apodrecer a madeira. Os tambores não devem ser

guardados empilhados um em cima do outro. Além de alterar a afinação, a pressão feita pelos

outros tambores pode rasgar a pele.

PRATOS
Os pratos devem ficar bem longe da umidade pois podem oxidar. Além de perder a beleza do

visual do prato, isso também pode enfraquecer o material, fazendo com que ele rache.

Na hora de guardá-los, sempre deixe os pratos deitados, dentro de um bag ou case. Deixar os

pratos em pé, encostados em uma parede, pode deformá-los. Sempre que colocar os pratos

deitados, deixe-os com as cúpulas viradas para cima.

Até a próxima! Um abraço,

João de Paula


