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O Teatro Municipal de Niterói disponibiliza os equipamentos acima relacionados, podendo 
sofrer alteração sem tempo hábil de comunicação: 
Quando não houver teatro infantil, todo o equipamento ficará disponível para o teatro adulto. 
São 144 (Cento e quarenta e quatro) canais de luz (um com defeito), com capacidade de até 
02 (dois) refletores de 1000W cada, obedecendo-se as regras de segurança exigidas (peso 
do refletor e capacidade por tomada), distribuídos conforme relação abaixo: 
40 (quarenta) canais na platéia 
60 (sessenta) canais em quatro varas de luz no palco, quinze por vara; 
18 (dezoito) canais no chão, divididos em seis caixas de três tomadas cada, três caixas em 
cada lado do palco;  
06 (seis) canais nos reguladores da boca do palco, três de cada lado;  
20 (vinte) canais nas varandas laterais superiores do palco, dez de cada lado.  
Obs¹: Todos os refletores possuem garra, cabo de segurança e porta gelatina, além de barn 
door para os fresnéis; porta gobo, íris e facas para os elipsoidais. 
Obs²: As tomadas do teatro seguem o novo padrão de 03 (três) pinos. 
Obs3: O Teatro não dispõe de operador de canhão. 
Obs4: Estes equipamentos são comuns a toda a programação do Teatro. 
Obs5: O link abaixo mostra o teatro através de imagens 360º: Copie e cole. 
http://www.culturaniteroi.com.br/municipal/tour/teatro/index.html 
 
Obs6: O link abaixo disponibiliza informações técnicas e gerais para download: 
http://culturaniteroi.com.br/blog/?id=165 
 
Obs7: Na página seguinte, segue planta com varas de iluminação cênica para confecção de 
mapa de luz. Por favor, imprima, desenhe o mapa, escaneie e envie para a produção do 
teatro, em formato pdf ou jpg, pelo email: produção.tmjc@gmail.com  
Obs8: Qualquer equipamento extra trazido pela produção do espetáculo é de 
responsabilidade da mesma, devendo ser instalado e afinado por técnico trazido pela 
produção. O teatro não se responsabiliza por equipamento externo nem autoriza seus 
técnicos a manuseá-lo. 

Equipamento Quantidade Modelo 
Refletor PC 10 220V 1000W 
Refletor Fresnel 06 220V 1000W 
Refletor Elipsoidal* 05 220V 750W - Telem 
Refletor Elipsoidal* 05 220V 750W - ETC 
Refletor Set Light 06 220V 1000W 
Refletor PAR64 #1 15 220V 1000W  
Refletor PAR64 #2 12 110V 1000W ligados em série 
Refletor PAR64 #5 06 110V 1000W ligados em série 
Refletor PAR64 #5 06 220V 1000W  
Refletor PAR64 Led RGBW  12 5W 
Ribalta Led RGBW  05 3W 
Máquina de fumaça 01 3000W DMX 220v 
Canais de luz 143 Cada canal suporta até 1000W cada 
Mesa de luz Electra Light 01 modelo Blanca 2010 
Canhão seguidor 01 Sem operador 
*Os refletores elipsoidais ETC só tem duas íris e não tem porta gobo. 



 


