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Informações de Palco 

 

 Boca de cena: Largura: 8,88 m    Altura:  7,57 m    Profundidade:  10,72 m; 

 Palco ao urdimento: 12 m ; 

 Parte superior da boca ao urdimento: 3,50 m; 

 Urdimento ao telhado: 6 m; 

 Avanço do proscênio: 2,65 m;  Proscênio é curvo; 

 Altura do palco em relação ao piso da plateia: 1,10 m; 

 Dimensões laterais da coxia:  Largura: 8 m;                          Profundidade:  7 m; 

 Fosso da orquestra Móvel (manual): Largura: 10,28 m     Comprimento: 2,80 m; 

 Cortina de boca; 

 Ciclorama de fundo Plástico Branco fixo; 

 4 Bambolinas(Pretas):  Largura: 12 m    Altura: 2,50 m; 

 8 Pernas laterais, 4 de cada lado (Pretas):  Largura: 2,25m(perna inteira)     1,45m(perna 

dobrada)    Altura: 6m;                           

 Urdimento feito em  ferro;                                                    

 Equipado com Gornes Cordas s/ Carretilhas; 

 Sistema de funcionamento Misto; 

 Varanda de operação de maquinária       Quantas?  2; 

 24 Varas no urdimento sendo 21 disponíveis  (sendo 4 de luz); 

 Capacidade de peso de cada vara:  cenário -> 150 kg (Não temos peso suficiente) e luz 

-> 75 kg;  

 Comprimento de cada vara: 12 m;  Distância entre uma e outra: 15cm e 30cm; 

 Reguladores de boca de cena Horizontais; 

 Cortina corta fogo 

 Piso do palco:  Madeira; 

 Cor do piso do palco:  Madeira Frejó; 

 Debaixo do palco:  Porão e sistema elétrico;                   Pé direito:  2 m; 

 Entrada especial para cenário dimensões: 2,70 m x  2,36 m;  

 Portão: 4m largura.  

 Área para guardar cenário:  Sim (pequena);                   Marcenaria: Não 

 



 Por segurança, é terminantemente proibido colocar cenário nas varas que ficam à 
frente e atrás das varas de luz. Essas varas são destinadas às pernas de coxia e 

bambolinas. 
 

Utilize o mapa em anexo para adaptar o cenário do espetáculo e envie 
para o Teatro até a data definida em 

reunião.

 


