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EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E IMAGEM 
 

A. ILUMINAÇÃO 
1. EQUIPAMENTOS 

 Mesa digital Element  ETC - 48 canais; 

 17 refletores Fresnel com porta gelatina, 1000W; 

 51 refletores PC 1000W/220V, com porta gelatina; 

 04 dimmers 4 Kwatt (com 12 canais cada). 
 

2. ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO 

 03 varas contrapesadas palco (fundo); 

 03 varas fixas palco (frente); 

 03 varas na plateia; 

 02 varas verticais laterais da plateia. 
 
B. IMAGEM 

 01 DVD player Pioneer DV-353; 

 01 Bluray Samsung; 

 01 tela de projeção motorizada eletro-automática no palco; 

 01 tela de projeção móvel; 

 01 projetor Panasonic 5600 lumens. 
 
C. SONORIZAÇÃO 

 Mesa de Som Yamaha 01V, 16 canais; 

 CD Player Numark CDN 450 Rack-Mount Dual MP3/CD Player; 

 01 Processador DAS Ct1 MK III; 

 01 amplificador WATTSOM DDK720; 

 02 caixas DAS - DS15A; 

 02 Sub 508 - TIMES ONE; 

 06 Caixas laterais da plateia DAS DS 08; 

 Multicabo 24 vias (ligando a cabine ao palco); 

 02 microfones Shure (sem fio); 

 01 microfone (com fio); 

 01 pedestal; 02 pedestais de mesa. 

 
 
D. VESTIMENTA 

 12 varas cênicas contrapesadas; 

 Piso em madeira (quarteladas); 

 01 rotunda em veludo, cor preta, 100% algodão com abertura central 
(fixa); 

 02 pernas de em veludo, cor preta, 100% algodão, com cinta de atar e 
bainha inferior; 

 02 bambolinas em veludo, cor preta, 100% algodão; 

 02 pernas reguláveis em tecido cor preta (04 em cada lado); 

 Ciclorama; 

 Cortina em veludo, cor preta, 100% algodão, na boca de cena, 
maquinada com abertura central; 

 Cortinas em veludo na entrada da plateia. 
 

E. PALCO 

 Dimensão do proscênio: 11,2m de largura x 2m de profundidade; 

 Boca de cena: largura 8,7m x 6m altura (até as varas); 

 Dimensões do palco: largura 8,4m x 4,4m altura (viga estrutural no 
centro do palco) x 7m profundidade; 

 Coxia: 3m (lado direito) e 1,2m (lado esquerdo); 

 Altura do palco (atrás da viga estrutural) até o urdimento: 7m. 
 
F. INSTALAÇÕES 

 Plateia com 226 lugares numerados (+ 04 PNE); 

 02 camarins com banheiro; 

 02 camarins com banheiros e chuveiros; 

 01 sala de apoio com geladeira; 

 Porão na mesma dimensão do palco (utilizado como suporte e oficina 
para montagens). 

 
 
 



 

 
MEMORIAL DESCRITIVO RELAÇÃO DO IMOBILIZADO 

 
 

A) SALA DE APOIO  
1 cadeira 
1 geladeira 
1 bancada com espelho e iluminação 
1 toalete equipado com: 1 chuveiro elétrico, 1 espelho 1 porta papel-toalha, 1 
porta papel higiênico, 1 porta sabonete líquido, 1 cesto de lixo 
 
B) BANHEIRO DA COXIA 
1 bancada com pia e espelho 
1 cesto de lixo 
1 porta papel-toalha 
1 porta sabonete líquido 
 
C) CAMARIM 2A  
3 cadeiras  
1 arara fixa 
1 bancada com espelho e iluminação 
1 espelho de corpo inteiro com iluminação 
1 bancada com pia 
1 porta papel-toalha 
1 porta sabonete líquido 
1 toalete de uso comum com o camarim 2 equipado com: 1 porta papel 
higiênico, 1 cesto de lixo 
 

D) CAMARIM 2B  
3 cadeiras  
1 arara fixa 
1 bancada com espelho e iluminação 
1 espelho de corpo inteiro 
1 porta papel-toalha 
1 bancada com pia 
 
F) CAMARIM 4 (direito superior) 
3 cadeiras  
1 arara fixa 
1 cesto de lixo 
1 espelho de corpo inteiro 
2 bancadas com espelhos e iluminação 
2 toaletes  
2 pias (sendo uma com espelho) 
 
G) CAMARIM 5 (andar inferior) 
4 cadeiras  
1 espelho de corpo inteiro 
2 bancadas com espelhos e iluminação 
2 toaletes, 1 porta papel higiênico, 1 cesto de lixo 
2 pias com espelho 

 


