
Conversão para Fretless 
por Marcelo "Death Knight" Saboya 

Atenção: esta operação foi feita com o maior cuidado! Se quiser tenta-la, 

seja cauteloso, e procure estar com alguém que tenha uma certa 

habilidade com os instrumentos utilizados. No caso, quem fez quase tudo 

foi meu pai, comigo dando instruções em relação ao cuidado com o 

instrumento. Tenha paciência, o processo não é lento, mas trabalhoso. 

Introdução 

Você, amigo baixista, que sempre quis ter um baixo fretless, aqui vc vai encontrar 

dicas para conseguir transformar o seu baixo normal em um sem trastes. A seguir, 

o material necessário para tal operação: 

  

 

Da esquerda pra direita:  
 - Um suporte para lixa 
(opcional) 
 - Uma faca alfa 
 - Um martelo 
 - Um ferro de soldar 
(opcional) 
 - Uma ferramenta com 
ponta fina, resistente 
 - Espátulas 
 - Uma massa de madeira 
 - Lixas finas 

 



Começando... 

Vamos começar a operação! No processo de retirar os trastes, utilizamos tanto a 

faca alfa como a ferramenta de ponta fina para o mesmo propósito. Primeiro 

inserimos a faca alfa (ou a ferramenta de ponta fina) embaixo do traste, 

cuidadosamente (se necessário, martele a faca alfa horizontalmente para forçar e 

para "entrar" debaixo do traste), e martele a ferramenta utilizada de baixo para 

cima, de modo a forçar o traste a sair. Para ajudar, o ferro de soldar quente pode 

fazer qualquer cola que esteja prendendo o traste ao braço desprender, mas é 

opcional, só fizemos isso até descobrir que não precisava. =P 

 

retirando com a solda 



 

martelando... 

 

 

Retirando sem a solda 

 

obs: alguns trastes saem com facilidade, outros precisa-se de mais força. 

 



 

Quase sem trastes 

Continuando... 

Bom, agora que você já retirou os trastes, é hora de encher os buracos! Antes 

disso, dê uma limpada nesses buracos dos trastes com um pano bem fino, que 

consiga entrar naquele buraquinho e tirar as impurezas. Agora que já limpou, 

pegue a massa de madeira e passe na área dos trastes para preencher os 

espaços feitos pelos trastes. Fazendo isso, tire o excesso com a mão mesmo, e 

depois passe a espátula para ficar liso. Bom, no meu caso, como foi a primeira vez 

q fizemos isso, não tiramos muito o excesso, deixamos para depois. O problema é 

que a massa já estava um pouco seca, dificultando o acabamento. Só nos deu 

mais trabalho, mas deu certo do mesmo jeito. 



 

começando a passar a massa 

 

uma lixada de teste para ver se ficava bom! 



 

Continuando... 

 

retirando o excesso com a espátula 



 

o baixo deve estar mais ou menos assim! 

Acabando... 

Depois de tudo isso, espere uns 10 minutos para que a massa esteja um pouco 

seca, e comece a lixar, de preferência com uma lixa fina. No meu caso, utilizamos 

uma lixa 180 para lixar mais e depois uma 235 para dar um acabamento melhor. 



 

Lixando... 

 

o baixo deve estar mais ou menos assim. 

 

obs.: para um melhor acabamento, depois desse processo meu pai passou Poliflor 

na madeira para que esta ficasse mais escura, então, ficou assim: 



 

Note que, pela iluminação, nenhuma sombra é formada na região dos trastes, 

indicando que esta tudo no mesmo plano, lisinho. 



Agora só faltam as cordas! 

 

PRONTO! Agora é só tocar, e se orgulhar de ter um fretless! 



Adeus trastes! 

 

Para ouvir como ficou meu fretless, ouça Condorfretless.mp3 

 


