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Imagine a iluminação de uma peça teatral controlada por dimmers de
mesas a carvão. Difícil de acreditar que isso um dia aconteceu quando
lidamos dia a dia com toda a tecnologia disponível das mesas digitais.
Saiba, então, nesta reportagem, um pouco sobre a evolução dessa
ferramenta fundamental para os iluminadores.

Karyne Lins
karyne@backstage.com.br

A evolução
das mesas de iluminação

omo podemos definir um panorama da iluminação des-

de o surgimento das primeiras mesas de iluminação e

que tipo de informação e material eram conseguidos

para se construir as primeiras consoles, levando em consideração

que a importação era proibida no país? Este breve relato comen-

tado por alguns profissionais ligados ao segmento de iluminação

de espetáculos é uma história baseada em suas próprias experi-

ências, pois muita coisa paralela aconteceu em outros segmen-

tos que trabalham com iluminação (ambiente, arquitetural, luz

de aeroporto, etc.).

Já que o que nos interessa a princípio é saber o que aconteceu

na área de espetáculos, um dos primeiros nomes lembrados pelos

profissionais foi o de Gian Carlos Bortolotti, o GCB. Conhecido

como o pioneiro em iluminação das primeiras grandes compa-

nhias de teatro no Brasil, vivenciou pessoalmente as primeiras

etapas da evolução das mesas de iluminação e seu uso.

Como funcionavam
as mesas feitas no Brasil
Bortolotti começou a trabalhar para Cacilda Becker  em meados

de 1956 no Teatro de mesmo nome da atriz. Durante muito tempo

ele era somente o eletricista funcionário do teatro, que cuida-

va da luz, som, etc. Naquela época, as luzes

acendiam através de chaves

tipo FACA, ou Silintoques,

como os que existem nas ca-

sas das pessoas.

A partir daí, a iluminação passou

a trilhar um caminho onde era necessá-

rio fabricar seus próprios equipamentos.

Surgiram as controladoras de dimmers por

C
água e sal, que eram as mesas a carvão, depois os reatores de

núcleo saturado (princípio dos dimmers analógicos).

GCB começou a fabricar refletores no final da década de 60

e mesas de luz no começo da década de 70, quando os equipa-

mentos que existiam eram somente os importados, difíceis de

adquirir e existiam, praticamente, somente nos grandes teatros

como o  Municipal de São Paulo, Municipal do Rio de Janeiro,

Teatro Villa Lobos, etc.

Auro, da empresa Aurolights, recorda que somente os tea-

tros da prefeitura e do governo federal tinham autorização para

importação, e, para os outros segmentos, não era permitido nem

importação de gelatina.

Gian Bortolotti, filho de Gian Carlos, conheceu de perto par-

te dessa história e acredita que as primeiras mesas de luz foram

feitas por causa do teatro, principalmente porque, diferente-

mente da variedade de locais hoje (ginásios, estádios, casas de

show), os espetáculos eram apresentados somente em teatros.

Ney Bonfante endossa a opinião. “Se levarmos em conta que

o teatro como forma de expressão surgiu há milhares de anos

antes das casas de espetáculos e

que até poucos
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anos atrás, além dos espetáculos teatrais,

de dança, e as óperas, mesmo os grandes

shows e eventos em gera, eram realizados

quase que exclusivamente dentro dos

teatros, podemos dizer que as primeiras

mesas de luz surgiram, sim, para atender

ao teatro”.

Em sua experiência, Ney Bonfante,

vice-presidente AbrIC, conta que as me-

sas começaram a ser fabricadas no Brasil

para atender às necessidades do merca-

do interno de iluminação. “Hoje existem

algumas empresas que fabricam diversos

modelos e tipos de mesas e dimmers, des-

de as analógicas até modelos sofisticados

baseados no protocolo de comunicação

atual, o DMX 512”, disse.

Na época em que Ney Bonfante foi

funcionário da GCB em SP (empresa do

Gian Carlo Bortolotti), as mesas eram

fabricadas na própria empresa e vendidas

para todo o Brasil. “Pelo pouco que eu sei

da origem dessas mesas, foram copiadas e

adaptadas de modelos de mesas da

Strand (mesa inglesa), tanto os painéis

como os racks (dimmers). As peças eram

encontradas no mercado brasileiro com

exceção dos triacs, que eram importados.

Antes dessa época (início dos anos 80),

não tenho informações objetivas. Outra

mesa nacional, também uma das primei-

ras fabricadas no Brasil, era feita pela

Donner (Frederico Neumann/SP)”,

conta Bonfante.

Auro, há 38 anos no ramo de iluminação,

conta que, no início, ele e um técnico come-

çaram a fabricar os primeiros dimmers que

usaram para trabalhar. Em pouco tempo, a

Translux começou a fabricar e depois a

Telem lançou mesas e dimmers.

Quando Valmor Neves, o Bolinho, di-

retor da Zuluz Iluminação, iniciou-se na

profissão, ainda não existiam mesas digi-

tais. As mesas utilizadas na época eram

apenas on/off, sendo a maioria delas sem

dimmer, e em apenas alguns teatros exis-

tiam as mesas importadas com dimmer,

como a ADB e outras.

A chegada das analógicas
e o salto para o digital
Segundo Auro, o mercado de shows

começou a trazer as mesas analógicas

mais evoluídas, pois possuíam memória, e,

logo em seguida, as digitais, por volta dos

anos 80, sendo que as primeiras foram as

Avolites QM500, trazidas por Auro e Ma-

nuel Poladian. Mas antes das digitais, va-

mos voltar ao tempo das analógicas.

As primeiras mesas analógicas eram

rack e mesa num mesmo equipamento,

tinham somente seis ou oito dimmers,

com uma seletora em cada um deles,

onde você podia escolher quatro ou cinco

refletores ou somente um para cada um

dos dimmers e, aí, fazer a sua ‘programa-

ção’ de luz em cima disso. Depois surgi-

ram as mesas de luz analógicas como co-

nhecemos hoje: uma mesa controladora

e os racks de dimmers no palco, que con-

trolam as intensidades dos canais.

Quando começaram a chegar as pri-

meiras analógicas, os teatros que tinham

equipamento normalmente importavam

o sistema todo. ADB Memolight e Rank

Strand (hoje Stand Lighting), Strand

Lightpallete, depois as Strand MX eram

mesas analógicas bem populares no Brasil.

Mesas para operar moving lights só depois

dos anos 90. Havia um controlador de

moving light colocado ao lado de uma

mesa analógica que fazia um comando

paralelo para os famosos Intellabeam e os

Goldscan. Por sua vez, a mesa controlava

os refletores convencionais.

Marconi, diretor da Mark Systems,

lembra que as analógicas eram muito li-

mitadas em termos de pré-sets e progra-

mação. A digital veio com recursos bem

superiores à analógica, como a facilidade

de se fazer programação de cenas, recur-

sos para atender à função de lâmpadas

par, controle de moving lights, etc.

Há 15 anos no mercado de ilumina-

ção e show, Marconi conta que viveu

essa fase, quando as primeiras analógicas

chegaram à região Centro-Oeste. “Não

tínhamos muita opção de mesas digitais

disponíveis para a nossa região, até por-

que poucas pessoas tinham informação

sobre o digital. A partir do momento que

foi se massificando a questão do digital

por meio da própria Strand e da Avolites,

Auro Soderi Beto Bruel

“Pelo pouco que eu sei da origem dessas mesas, foram
copiadas e adaptadas de modelos de mesas da Strand

(mesa inglesa), tanto os painéis como os racks. As
peças eram encontradas no mercado brasileiro com

exceção dos triacs, que eram importados”
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ambas digitais, essa tecnologia se tornou

mais comum e ao nosso alcance”.

Enquanto isso, no sul do Brasil, as em-

presas e técnicos começavam a receber a

tecnologia de ponta. “A primeira mesa

digital que eu vi chegar aqui na região

foi a MX com o manual em inglês e a

gente se dedicava para entender tanto o

manual quanto os recursos que podía-

mos ter através desta tecnologia que

chegava em nossa mão”, lembra Beto, da

empresa de iluminação Tamanduá, de

Curitiba (PR).

Fase de transição
Muitos acreditam que o festival Rock

in Rio I, realizado no Rio de Janeiro em

1985, foi um divisor de águas que mos-

trou o que era possível fazer em termos

de show business no Brasil. Beto comenta

que antes desse festival não se fazia nem

luz de platéia, por exemplo. “A gente não

sabia fazer um mapa de luz. Hoje é possí-

vel baixar um programa de iluminação

via computador e manual de todas as

mesas e softwares que você imaginar”,

disse Beto.

Sobre as importações de mesas de luz,

João Macarone, hoje na Rosco do Brasil,

era o responsável de importação da GCB,

por onde as primeiras mesas foram impor-

tadas. Como lembrou Gian, foi uma épo-

ca em que o Brasil começou a ver as suas

portas de abrindo aos poucos para a im-

portação. Esse aceleramento, digamos

assim, se deu depois da realização do

Rock in Rio I. “Naquela época (anos 70 e

80), era proibido importar equipamentos

no Brasil. Aos poucos, passou a ser permi-

tido importar equipamentos para os quais

não existissem similares nacionais, depois

liberaram a importação de qualquer coi-

sa, mas com licença de importação. Até

hoje podemos importar o que quisermos,

desde que paguemos o preço (impostos

altos, enfim, o mesmo blá blá blá de sem-

pre.)”, disse Gian.

Ney quis comentar as principais defici-

ências em relação a um espetáculo no

Brasil depois que passamos a ver a ilumi-

nação de atrações internacionais como o

Rock in Rio I. E a deficiência principal se-

ria o orçamento. “As produções nacionais,

mesmo as grandes produções, se compara-

das com os eventos internacionais do

mesmo porte têm diferen-

ças gigantescas. Além dis-

so, me parece que na gran-

de maioria das vezes a por-

centagem do orçamento

total de um espetáculo que se investe em

iluminação também é muito diferente, en-

tão, mesmo dadas as devidas proporções,

ainda estamos em desvantagem em rela-

ção às grandes produções internacionais”.

As mesas e as locadoras
Os entrevistados comentaram que foi

a partir do início da década de 90 que as

empresas passaram a ter mais facilidade

para importar equipamentos. O maior pro-

blema foi conquistar a confiança dos pro-

dutores de atrações internacionais, pro-

vando aos poucos nossa capacidade para

atendê-los conforme suas necessidades.

Ao contrário do que aconteceu no

segmento do áudio, em termos de mesas

analógicas e digitais, as mesas de luz

analógicas logo se tornaram descartáveis

no mercado e, em termos de Brasil, se-

gundo Marconi, 99% das empresas de lo-

cação trabalham com as digitais.

O ‘momento’ em que as digitais co-

meçaram a surgir na mão dos técnicos foi

nos grandes teatros, pois lá elas já eram

realidade. As empre-

Gian Carlos Marconi Barros

Strand Lighting Mantrix MX

As digitais só
começaram a surgir na
mão dos técnicos nos
grandes teatros. As

empresas só
começaram a adquirir
as digitais no começo

dos anos 90

“Naquela época (anos
70 e 80), era proibido

importar equipamentos
no Brasil. Aos poucos,
passou a ser permitido
equipamentos para os
quais não existissem
similares nacionais”
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mantrix

sas só começaram mesmo a adqui-

rir as digitais no começo dos anos

90. “Que eu saiba, primeiro co-

meçaram a aparecer nos tea-

tros das capitais do país mesas

da Strand, ADB, NSI Me-

lange, isso ainda nos anos

80, e algumas ainda no

antigo protocolo AMX

192, que depois foram

substituídas por mesas DMX 512. Nas

empresas locadoras, ainda nos anos 80,

algumas compravam mesas de grupos in-

ternacionais que vinham ao Brasil se

apresentar, mas no mercado mesmo foi

depois da abertura das importações (iní-

cio dos anos 90)”, lembra Ney.

Ainda hoje, para Gian, algumas em-

presas ainda têm certa deficiência de

mesas para atender aos técnicos estran-

geiros. “Na verdade, já conseguimos

atender à maior parte dos shows, temos

uma linha grande de Avolites no Brasil,

uma quantidade bem razoável de ETCs

(principalmente nos teatros) e Strands,

além de outras. Temos uma deficiência

de Wholehogs, portanto, é normal que

eles tragam a mesa”.

Bolinho observa que muitos artistas na-

cionais utilizam o que as empresas dispo-

nibilizam e os gringos exigem mesas que as

empresas ainda não têm. “Alguns pedem

mesas que não temos no mercado

brasileiro ou há uma de cada mode-

lo e não está disponível para loca-

ção”, disse Bolinho.

As mais usadas no Brasil ain-

da são as series Pearl 2000 e

2004 da Avolites, que, de

acordo com Auro, é a que

os técnicos estão acostu-

mados a usar e de fácil

operação, além de sua relação custo-bene-

fício. “No caso dos internacionais, o fato é

que poucas empresas podem atendê-los e

de uma forma geral nem todas as empresas

do Brasil têm poder aquisitivo para comprar

uma mesa muito cara”, completa Auro.

As mesas e o mercado
Os profissionais entrevistados comenta-

ram sobre o espaço que o mercado dispõe

para os modelos de mesas digitais no Brasil.
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Marconi diz que a invasão da Avolites no

Brasil aconteceu por ser uma opção que

todos os iluminadores pediam em riders

técnicos e as empresas sempre procuram

atender o pedido dos clientes. Hoje, são

cinco modelos de Avolites disponíveis para

atender às empresas brasileiras e que estão

viajando com vários artistas internacionais.

Prova de que o Brasil atende ao mercado

consumidor e está pronto para investir em

tecnologia e nas tendências em termos de

mesas de iluminação são as novas aquisições

das empresas. “Nos últimos anos, temos feito

muitos shows internacionais e a exigência

dos gringos passou a ser a Wholehog. Fize-

mos a turnê do cantor Lenny Kravitz, Black

Eyed Peas e New Order com a hog II, que

tem sido a mais requisitada, apesar de já ter

saído de linha”, disse Marconi.

“Uso as Avolites nos shows que faço,

mas, pessoalmente, prefiro as Hogs e

ETCs. A Avolites US teve interesse no

mercado, investiu nele e se deu bem, as-

sim como a Strand no passado com a

GCB. Iluminadores mais velhos lembram

da invasão de MXs por aqui. E não acho

nada difícil que alguma outra mesa (as

hogs não são o caso no momento, pois a

High End não tem um representante forte

por aqui) venha comercialmente a se di-

fundir por aqui”, opinou Gian Bortolotti.

Ney enfatizou que existe uma diferen-

ça entre nossa realidade de mercado (fa-

lando em teatro) e os objetos de desejo dos

profissionais. “Pelo Brasil afora, a grande

maioria dos teatros ainda utiliza mesas

analógicas, sendo prerrogativa dos gran-

des teatros das grandes cidades o uso das

mesas digitais. A ABrIC desenvolve, den-

tro das suas possibilidades, o primeiro Ca-

dastro Nacional de Casas de Espetáculos -

CNCE para que possamos mapear nossa

realidade com precisão e oferecer essas

informações a todos os associados”.

Se há espaço no nosso mercado, não

há dúvida, mas a história é outra quan-

do entra em pauta a relação ‘custo’ de

uma mesa, como comentou Bolinho.

“Acho que o mercado tem espaço para

outras mesas, porém, o custo de uma

Wholehog, por exemplo, é muito superi-

or. Acho que haverá espaço também

para as mesas Grand MA, que são muito

solicitadas ultimamente”.

Fim das mesas
de iluminação?
Ao perguntar se existe possibilidade

de no futuro as mesas cederem espaço

para os softwares e computadores, Ney

Bonfante disse acreditar que a tecno-

logia empregada nas mesas de controle

podem e devem evoluir sempre, acompa-

nhando o desenvolvimento da informá-

tica. “Já existem algumas alternativas de

softwares ligados em uma interface que

permitem programar e operar sistemas de

iluminação, porém as mesas de controle

mais sofisticadas oferecem recursos que

acho difícil serem substituídos por teclas

ou atalhos por um computador”, explicou.

Para Marconi, a tendência é o ilumi-

nador trabalhar com computador. “Acre-

dito que a mesa de luz continuará a existir

durante um bom tempo, até porque temos

as tops de linha com inúmeros recursos.

Aí, entra mais uma vantagem das digitais:

fábricas vão fazer sempre o upgrade nelas e

por isso estarão sempre atualizadas. Por

fim, o computador e o software serão op-

ções para um trabalho integrado junto

com a mesa”, opinou Marconi.

Paulo César Medeiros, da Art Light,

além de shows, tem também um trabalho

direcionado para a área de iluminação cê-

nica e lembrou que ainda há pelo Brasil

alguns teatros com recursos analógicos;

ele vê o fim das mesas de luz. “De uma

forma geral, nosso mercado já está mais do

que adaptado aos sistemas digitais. A

tecnologia, via de regra, vem para facilitar

e despertar novos processos criativos e,

graças a essas novas tecnologias, prevemos

em um futuro não tão distante montagens

de luz em que não seja usado sequer um

fio eletrônico e ao invés de mesas de luz,

cada iluminador operar o sistema DMX

512 através de uma interface e de seu

palm top”, opinou.

Quando as analógicas ficaram para

trás e entraram no circuito as mesas digi-

tais, alguns modelos que não foram cita-

das pelos entrevistados também estavam

disponíveis para importação e já sendo

usadas no mercado nacional. São eles:

Azure 2000, Sapphire 2000, Diamond II e

III, da Avolites (hoje a empresa LPL dis-

põe de uma Diamond IV); Spark,

Ovation e Photon (mais indicada para

teatro), da Compulite; Status Cue (que

opera em conjunto com um computa-

dor), da High End; Event III, Jands Hog

e Jangs Echelon 1K (modelos que se-

gundo o fabricante possui o mesmo sis-

tema operacional da Wholehog II); CX-

12 da Lite Puter; Martin Case ProI e ProII,

da Martin, e Control Show 512, da Studio

Due. Hoje, os modelos aumentaram e a

variedade para atender as necessida-

des de cada segmento continua: Pearl

2004, CI-12/24 DMX, da CI tronics,

Behringer LC2412, American DJ, Máster

Light I e II, Club 24 DMX e Regia 2008,

da Star, Pilot 2000 e 2003, Regia Live

2024 da SGM, DMX Operator Pro,

MC7532 NSI, GSX e Mantrix MX48/LBX,

da Strand Lighting.

Mesas de Iluminação

Uso as Avolites nos
shows que faço,

mas, pessoalmente,
prefiro as Hogs e

ETCs. A Avolites US
teve interesse no

mercado, investiu nele
e se deu bem


