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CESSÃO DE ESPAÇO PARA OCUPAÇÃO 

MUNDO DO CIRCO SP 

 

ANEXO I 

INFRAESTRUTURA MUNDO DO CIRCO SP 

 

 

1. Grande Lona. 

 

1.1. A Grande Lona é um espaço para temporadas de espetáculos de circos 

itinerantes, mostras de números circenses, shows e outras atividades.  

 

1.2. Sua utilização abriga preferencialmente os circos que vivem em caravanas, 

em temporadas de no mínimo 2 (dois) meses e no máximo 5 (cinco) meses. 

As temporadas deverão ter apresentações de quinta a domingo, com mínimo 

de 6 (seis) apresentações por semana.  

 

1.3. Estará disponível: 

 

1.3.1. Estrutura Geral: 

 

a) Arquibancada com capacidade para receber 600 (seiscentas) pessoas; 

b) Camarim com banheiro para os artistas e equipe técnica; 

c) Palco oval de 14x8 metros; 

d) Cúpula caixão a 12 metros de altura; 

e) 1 (um) ponto central com motor elétrico para no máximo 300kg com controle 

de velocidade; e 

f) 2 (dois) pontos aéreos com corda e roldana. 

 

1.3.2. Equipamentos de som: 

 

a) PA  

Sistema vertical array ativo 2000w - Turbo Sound IP3000  

02 ElectroVoice ZLX 12P  

b) Monitor  

04 ElectroVoice ZLX 12P  

c) Mesa de som digital Behringer X32 full  

d) Microfones  

04 sistemas sem fio Combo Sennheiser XSW2 (04 bastões ou 04 headset) 

04 Shure SM58  

04 Shure SM57 

Kit de microfonação de bateria AKG Drumset Session  

08 direct box Wireconex passivo  

e) Backline  

01 amp de guitarra VOX AC30  

01 amplificador de baixo Ampeg BA 115  

01 bateria completa Pearl Vision com ferragens e banco  



f) Acessórios  

20 pedestais tipo girafa grande  

04 pedestais tipo girafa médio  

04 pedestais tipo girafa pequeno  

02 Clamp LP  

02 cabos P2>XLR  

01 Multicabo 48 canais sendo 38 de entrada e 10 de saída com 30m de cabo 

02 subsnake de 12 canais com 10m  

Réguas de energia com 04 tomadas e 10m de cabo  

Réguas de energia com 04 tomadas e 5m de cabo  

Réguas de energia com 04 tomadas e 30m de cabo XLR de acordo com os 

inputs 

 

1.3.3. Equipamentos de luz: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Lona Multiuso:  

 

2.1. A Lona Multiuso é um espaço para apresentações, ensaios, oficinas e 

encontros de grupos, companhias, duplas e artistas individuais diversos. 

 

2.2. Estará disponível: 

 

2.2.1. Estrutura Geral: 

 

a) 300 (trezentas) cadeiras, que podem ser distribuídas conforme a 

necessidade; 

b) 2 (dois) colchões de queda; 

c) 1 (um) motor elétrico para no máximo 300kg com controle de velocidade; 

d) 3 (três) pontos para aparelhos aéreos; e 

e) Sala que pode ser utilizada como depósito e camarim. 

 

 



2.2.2. Equipamentos de som: 

 

a) PA  

Sistema Vertical array ativo 1000w ElectroVoice Evolve 50  

b) Monitor  

02 ElectroVoice ZLX 12P  

c) Mesa de Som DIgital Soundcraft UI24r  

d) Microfones  

02 Shure SM 58  

02 Shure SM 57  

04 sistemas sem fio Combo Sennheiser XSW2  

04 direct box passivo wireconex  

e) Acessórios  

08 pedestais girafa grande  

02 cabos P2>XLR 02 subsnake de 12 canais com 10m de cabo  

Réguas de energia com 04 tomadas com 05m de cabo  

Réguas de energia com 04 tomadas com 10m de cabo  

Réguas de energia com 04 tomadas com 30m de cabo 

 

2.2.3. Equipamentos de luz: 

 

 
 

 



 

 

 

3. Picadeiro a Céu Aberto:  

 

3.1. Espaço dedicado a espetáculos e números de rua e atividades que possam 

ser executadas em espaço aberto, sem necessidade de estrutura técnica. 

 

 

 


