Pedestais para Monitores de Estúdio de
Gravações Caseiras
Como todos nós sabemos, quando os monitores de estúdio não estão posicionados de
forma correta a qualidade do som acaba sendo prejudicada. E, embora alguns estúdios
consigam encontrar aquele “lugarzinho ideal” de primeira, apenas posicionando os
monitores sobre a mesa, muitos preferem a flexibilidade extra proporcionada por um par
decente de pedestais para monitores de estúdio.
Por isso iremos apresentar uma lista com 7 dos melhores pedestais do mercado.
Vamos começar com o …

1. Ultimate Support JSMS70
Sendo inquestionavelmente a líder de mercado em pedestais para
monitores de estúdio, a Ultimate Support fabrica equipamentos
musicais de ponta há muito tempo.
O Ultimate Support JSMS70, modelo base da empresa, é um dos
mais vendidos e acessíveis do mercado. Entre os diversos
pedestais na sua faixa de preço, ele é um dos poucos que
realmente cumpre bem o que promete.

As características notáveis do JSMS70 incluem:
●
●
●
●

ajuste de altura de 1 em 1cm, chegando de 0.8 m até 1.11 m
base triangular que o ajuda a caber em espaços apertados
ponteiras de chão/pés de borracha para isolamento do piso
parte superior com almofada de borracha para isolamento do monitor

Para quem está com o orçamento apertado, este é o modelo recomendado.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

NOTA: Realizando uma comparação, encontramos diversos pedestais quase iguais a este,
só que de fabricantes diferentes. Por exemplo, o On Stage Stands SMS6000.
Recomendamos o JSMS70 porque ele possui a melhor combinação de preço e avaliações
dos consumidores.

2. VideoSecu 2
Caso você tenha considerado o modelo 1 caro demais para o seu
bolso, este aqui é mais acessível.
Embora o VideoSecu 2 seja tradicionalmente comercializado para
uso com home theaters e monitores de computador, parece que
diversos home studios também o utilizam e ficam satisfeitos com ele.
Ele possui as mesmas características básicas do JSMS70 e alguns
extras bem legais:

●
●

● placa superior ajustável que vai de 14cm até 28cm – para
que você possa usar com monitores de diversos tamanhos
inclinação de +/- 10 graus – para que você possa angular seus monitores para cima
ou para baixo
gestão de cabos –
para que você possa
esconder os seus
cabos
ordenadamente

Embora não recomendados
para monitores grandes, eles
são perfeitos para monitores
menores, que são usados na
maioria dos home studios.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

Agora que vimos alguns pedestais de metal, a seguir vamos conferir alguns modelos de
madeira.

3. DR Pro SMS1BK (91.44cm)
Nos estúdios menores, o DR Pro SMS1Bk é uma das opções mais
populares disponíveis no mercado.
Em comparação com os pedestais de metal que vimos até agora, este
modelo possui algumas ressalvas importantes:
●
●
●

é menos durável que os pedestais de metal
ocupa mais espaço
sua altura não é ajustável

Porém, muitos concordam que esta próxima característica mais que
compensa pelas ressalvas.
O SMS1BK, bem como a maioria dos pedestais de madeira, possui
uma cavidade oca, que pode ser preenchida com chumbo ou areia
para adicionar densidade e aumentar o isolamento acústico entre os
monitores e o chão.
Os que o testaram antes confirmam que isso faz uma diferença enorme para a sonoridade.
Motivo pelo qual o SMS1BK pode ser a melhor opção mostrada até agora.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

Confira também o modelo alternativo ao DR Pro Maple Wood version – (Amazon)

4. Raxxess ERSS
Embora o SMS1BK seja uma ótima opção para estúdios
menores, devido a sua estrutura robusta, o Raxxess ERSS é
muito mais apropriado para estúdios maiores que usam
monitores mais pesados, e embora eles possam ser parecidos, o
ERSS possui uma característica única e que é ainda mais
atrativa que as de qualquer outro pedestal da lista.
Com uma cavidade super larga de quase 13cm, é possível
adicionar MUITO peso nele, tornando-o praticamente imune a
quaisquer vibrações acústicas.
●

Raxxess ERSS – (91cm/107cm)

5. K&M 26740
Sendo um nome conhecido há muito tempo por fazer pedestais de
altíssima qualidade, de todas as formas e tamanhos, a K&M é sinônimo
de qualidade.
Então, não é grande surpresa que o K&M 26740 esteja entre as escolhas
mais populares entre os estúdios profissionais ao redor do mundo.
Além das qualidades padrão dos pedestais de metal anteriores, confira o
que diferencia este modelo:

●

● uma base redonda e super pesada de ferro fundido para
estabilidade máxima
● uma chapa de metal extra larga para monitores maiores
● acoplagem direta de certos monitores com conectores
classificação máxima de peso de 35 kg, que é mais do que o dobro da maioria dos
outros pedestais

Então, basicamente, o K&M 26740 é o pedestal mais forte e estável que pode ser comprado
pronto.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon/Thomann)

6. Ultimate Support MS-90

Por fim, chegamos ao pedestal que mudou tudo:

Ultimate Support MS-90.
Conforme vimos anteriormente, os pedestais de metal são melhores que os de madeira
porque duram por muito mais tempo.
Ainda assim, os pedestais de madeira são melhores por causa das suas colunas ocas.

Mas o design revolucionário do MS-90 oferece, essencialmente, o melhor de ambos, além
de algumas características úteis extras.
Sua coluna de 91cm é feita do super resistente alumínio de série 6000, com um design
interior brilhante que inclui 3 buracos separados:
●
●
●

um pequeno para cabos de áudio
um pequeno para cabos elétricos
um grande para aumento de peso

Além da possibilidade de aumento de peso, o MS-90 oferece 3 características adicionais
para melhorar o desacoplamento:
●
●
●

4 pads de borracha para desacoplar os monitores do pedestal
2 juntas de borracha para desacoplar a coluna superior e inferior
3 pezinhos de borracha para desacoplar o pedestal do chão

Acrescente à sua garantia vitalícia e você poderá muito bem considerar o MS-90 o melhor
pedestal para monitores já inventado.
●
●

MS90 91.44cm – (Amazon/Thomann)
MS90 113.4cm – (Amazon/Thomann)

Porém, apesar da sua maravilhosidade, o MS-90 ainda possui UM pequeno problema:
Sua altura não pode ser ajustada!
Por isso, com este último pedestal da lista…
A Ultimate Support criou a solução perfeita:

7. Ultimate Support MS-100
Sendo quase exatamente igual ao MS-90, o Ultimate Support
MS-100 possui UMA única diferença fundamental, contendo os
pads de isolamento de monitor do MS-80, o MS-100 resolve um
problema comum de todos os outros pedestais: opções de
posicionamento limitadas.
Pedestais de madeira absolutamente não possuem opção. A
maioria dos pedestais de metal possuem altura ajustável, mas
apenas de 10 em 10 centímetros, o que dificilmente é preciso.
No entanto, com o MS-100 o ajuste detalhado de inclinação dos
pads do MS-80 permitem que você aponte o seus monitores
exatamente para onde precisar.

Combine essa característica única com todas as outras vantagens deste modelo, e ficará
claro por que o MS-100 é o melhor que existe.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon/Thomann)

