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DIÁRIO DE BORDO E PANORAMA DO TRABALHO E VIDA A 

BORDO 

Viagem até chegar ao cruzeiro: 
 
Embarquei no aeroporto de Guarulhos para Dubai(14 horas de viagem), 5 horas no 

aeroporto de Dubai e embarquei para Hong Kong(8 horas de viagem), destino final para 

embarcar no navio. 

Chegada em Hong Kong passei pela imigração(Eu não tenho visto, apenas um papel 

que eles dão pra comprovar que você não está ilegalmente. Esse papel você pega na 

imigração apresentando os documentos que a própria empresa manda por e-mail junto 

com uma série de documentos. Mas lembrando que isso se aplica para determinados 

países, alguns países requerem o visto). 

Saída do aeroporto encontrei o agente que me levou ao hotel. 

Chegada ao hotel(bem gostoso, por sinal), fiz o check-in com o passaporte, e ali já me 

deram instruções para o dia seguinte eu encontrar a pessoa que me levaria até o porto 

para o embarque. Aproveitei a estadia e no dia seguinte como me deram as instruções, 

encontrei outro agente que nos levou até o porto(haviam outras pessoas hospedadas 

no hotel também esperando para embarcar). 

 



 

 
NAVIO COSTA NEOROMANTICA 
 
Chegada no porto(21 de dezembro - Noite): 

 

Aqui fizeram procedimentos parecidos do que no aeroporto, mas mais tranquilo, já que 

sabiam que nós éramos tripulantes. 

Entramos no navio e aí uma enxurrada de informação, documento pra lá, documento 

pra cá, assina aqui, entrega isso aqui(Documentos como: passaporte, certificado do 

curso de segurança feito no Brasil, exames médicos). Nesse momento também 

conheci o meu chefe, que já estava me esperando para me receber(cantaram 

musiquinhas, afinal é natal). Conhecemos muito rapidamente algumas coisas do navio, 

e seguimos para pegar nossos uniformes.(Estou usando o plural, pois estávamos 

sempre juntos as pessoas que acabaram de embarcar). 

Peguei meu uniforme, a calça ficou enorme, vou ter que pegar outra depois porque as 

menores estavam em caixas fechadas. Também fiquei sem jaqueta por enquanto. 

Meu chefe me liberou e hoje eu não trabalho, então conheci minha cabine e vou dormir, 

às 9h da manhã estarei de pé para mais uma parte de conhecer o navio(procedimentos 

de segurança - safety). 

Conheço minha colega de quarto. A cabine não é muito grande mas dá pra se ajeitar 

tranquilo, a cama é confortável, o guarda roupa cabe minhas coisas. O banheiro é 

compartilhado com o quarto ao lado, portanto 4 pessoas usam o mesmo banheiro, é 

ajeitado, mas pequeno. 

 
Dia 1 de trabalho(22 de dezembro): 
 
Só agora consegui parar pra escrever, já são 13h, e eu acordei às 9h, portanto vou 

retomar a parte da manhã. 

Acordei, fiquei preocupada, não tinha certeza se havia entendido corretamente o 

horário, então acordei por volta das 7h30 preocupada. Fui acordando aos poucos e me 

 



 

ajeitando. Coloquei meu uniforme, já pronta saí e voltei para o quarto umas 3 vezes, 

é difícil se localizar no navio, tudo parecido. Sai mais uma vez e perguntei a um 

rapaz onde ficava a sala de treinamentos, ele me indicou mas não estava me achando. 

Por sorte esbarrei com uma das pessoas que também embarcou ontem e ele foi 

comigo, já que ele também estava indo para fazer o treinamento(reconhecimento da 

parte de segurança do navio). Terminado isso fomos para fazer o cartão de tripulante, é 

basicamente um cartão que usamos para tudo dentro do navio, para bater ponto, mas 

não só isso, quando vai ao bar dos tripulantes, você o entrega para registrar as coisas 

no seu nome, para sair e entrar do navio utilizamos eles, em alguns treinamentos de 

segurança também. 

Terminado isso pensei: “tá bom, agora não sei o que faço”, meu chefe passou o número 

dele, de um telefone que tem aqui para comunicação, afinal estamos em alto mar. Pedi 

pra uma moça para ligar pra ele, e ele foi me encontrar - finalmente, eu já tava 

preocupada - . Ele começou a me apresentar algumas partes do navio e a parte onde de 

fato eu iria trabalhar, um ambiente que se chama Cabaret Vienna, onde tem show de 

dança e canto. Me apresentou para outros membros do time, outras pessoas da 

técnica, e acompanhei ele durante um bom período, ele me passou alguns horários, e 

me passou um horário pra eu acompanhar a operação de luz. Fomos almoçar e ele me 

liberou até as 15h que é o horário que começa a operação de luz. Acompanhei a 

operação, mas ainda estou em fase de reconhecimento de todo o navio. A mesa de 

operação aqui é a GrandMA Micro. 

 
Dia 2(23 de dezembro): 

 

Hoje novamente treinamento de segurança. Estou entendendo melhor o navio e agora 

consigo ir e voltar para os lugares que trabalho e de volta para a minha cabine. Estou 

acompanhando o Singz para entender o trabalho de operação. Ele é o DJ mas está 

cuidando da parte de iluminação porque antes de eu chegar ficou, pelo que eu entendi, 

1 mês sem técnico de luz, ou alguém específico para cuidar disso. O trabalho para 

 



 

quem é de iluminação é meio estranho, porque como muitos shows então em 

timecode, só precisa fazer o início do show manualmente e depois que começa a 

música precisa abrir e fechar os painéis para os bailarinos e cantores entrarem e 

saírem. (Parte escrita dia 15 de junho de 2020: Posteriormente descobri que essa 

característica de abrir e fechar os painéis é uma especificidade do navio que eu estava 

que se chama Costa NeoRomantica. por ser uma navio pequeno não tinha um palco tão 

grande. Geralmente quem cuida disso é alguém que é basicamente um diretor de 

palco(Stage Manager, em palcos muito maiores e motorizados.) 

 
Dia 3(24 de dezembro):  

 

Ainda estou acompanhando o Singz. A parte de iluminação é bem simples porque está 

tudo pronto praticamente, o problema é que eu preciso conhecer os shows, então fico 

ao lado do Singz assistindo os shows e vendo o que ele está fazendo. Basicamente o 

que precisa fazer é: ligar a mesa de luz, ligar os equipamentos no quadro de força, 

colocar lamp on para os movings e abrir o show na mesa. Precisa também mandar um 

e-mail para a ponte de comando(Brigde) avisando sobre o uso de fumaça e o 

horário(Este é um procedimento de segurança). Hoje acompanhei também o karaokê e 

filme, que acontecem no mesmo espaço, e nós técnicos também somos responsáveis 

por organizar a parte de equipamento(Projetor, som, microfone e etc).  Por ser véspera 

de natal foram colocadas umas luzes para mais também, no espaço que se chama 

Grand Bar. Que aliás os espaços que tem iluminação são, o Grand Bar, o Cabaret Vienna, 

o Disco Tango e a piscina, mas o que tem mais show é no Cabaret Vienna e no Grand 

Bar.  

 



 

 

Acima foto do show no Cabaret Vienna. Dá pra ver um pouco da estrutura, o pé direito 

baixo, ao fundo os painéis iluminados, que também estão no sistema DMX. Esses 

painéis são controlados pelo operador de luz, assim como a cortina que está aberta(dá 

pra ver na lateral) e existe uma outra cortina interna, atrás dos painéis. 

 
Dia 4(25 de dezembro): 

 

Ainda assistindo os shows, sem grandes mudanças na rotina. Mesmo sendo Natal. 

Tem um clima natalino, mas em questão de trabalho é basicamente a mesma coisa. 

 
Dia 5(26 de dezembro):  

Já estou me inteirando dos shows e de como faz para colocar os filmes e karaokê. 

Parece bobo mas como os equipamentos são interligados uns aos outros e passa pela 

mesa de som, foi importante entender esse funcionamento.  

 

 



 

Dia 6(27 de dezembro): 

 

Já estou mais confiante e terá um show do mágico que também teve ontem e eu 

assisti. Esse show não é em timecode, está numa cue list manual. Eu operei o show, 

mas os nomes das cues são bem confusas então o Singz tava junto e foi me avisando 

os momentos. O Matteo, técnico de som, também foi fazendo o mesmo. O nome das 

cues ou estão com as características da luz naquela cena e não quando dar “go”, por 

exemplo, o nome da cue é “Strobo”, ou o nome da cue está em italiano, algumas dá pra 

entender, algumas não. E também não são precisas, às vezes está com uma deixa que 

eu entendo, ai perguntei se era isso, e pediram pra esperar outro momento, porque 

aquela cue não é exatamente ali, ou seja, confuso,, mas o Matteo e o Singz ajudaram 

muito, então entendi e tudo bem. 

 
Dia 7(28 de dezembro): 

 

Hoje às 19h15 e às 22h teve show do mágico de novo, o mesmo show de ontem. Pela 

manhã o único horário que hoje eu teria coisa pra fazer, eu acabei tendo treinamento(a 

prioridade é sempre para o treinamento de segurança), portanto só foram esses 2 

shows. Hoje fluiu melhor o show mas ainda preciso de auxílio com as deixas, elas são 

realmente bem confusas.  

Falando um pouco mais dos shows outro fator importante é que temos 2 canhões 

seguidores e que aqui no NeoRomantica são operado por 2 pessoas que não são da 

equipe técnica. São pessoas de outras áreas do navio que fazem como se fosse um 

"bico" para ganhar um extra no salário. É conversado antes com eles e explicado como 

funciona e eles vão só nos horários dos shows para operar e anotam o nome para 

depois ser dado o bônus. Para cada dia que eles operam ele tiram um valor que se não 

estou enganada é de 40 dólares. 

 
Dia 8(29 de dezembro):  

 



 

 

Tive mais tarefas, então 10h da manhã tinha que colocar o filme, o Matteo estava 

comigo, fiz o procedimento para ligar os equipamentos e colocar e se eu não soubesse 

algo poderia perguntar pra ele. Não é algo complexo, só lembrar de alguns detalhes 

mas é simples. Às 12h30 nos preparamos para um ensaio do show que teria a noite, 

esse em timecode, então mais simples. Fizemos o ensaio, ocorreu tudo bem, uma coisa 

ou outra que poderia estar mais em sincronia. Agora 20h45 terá o show mesmo e 

depois às 22h30. Tudo certo, com o show em timecode tem muito erro. 

 
Dia 9(30 de dezembro): 

Estou mais no ritmo do trabalho e entendendo melhor a rotina. Tivemos hoje 

novamente ensaio de outro show e a noite o mesmo para os passageiros às 20h15 e às 

22h30. Nós também recebemos todos os dias uma planilha com nosso nome marcado 

onde deveremos trabalhar. Vou colocar aqui a planilha do dia como exemplo. 

 

 



 

Dia 10(31 de dezembro): 

Seguimos hoje a rotina de show durante a noite e então como noite de ano novo, teve 

uma festa de ano novo com tripulação e passageiros no Grand Bar.  

Dia 11(1 de janeiro): 

Já mais situada na rotina do navio, seguimos com os shows e entendendo como 

funciona a rotina de shows. E agora mais segura vou explicar um pouco como funciona 

essa rotina. 

Existe uma equipe de artistas (bailarinos, cantores, mágicos e etc) que já sabem e 

fazem os shows. A luz toda já pré-programada e assinada, o que significa que não 

temos permissão de alterar os shows, e inclusive os refletores não podem ser tirado do 

lugar, salvo exceções. Esses shows são iguais nos outros 3 navios da Costa que estão 

na Ásia, porém aqui no NeoRomantica, por ter uma estrutura diferente temos também 

shows diferentes. Os tipos e quantidades de shows que acontecem aqui no Cabaret 

Vienna são: 4 com bailarinos e cantores, 2 de mágica, 1 com cantor e 1 com todos os 

artistas. Fora isso se necessário, se por acaso for acontecer algum show diferente, aí 

sim podemos criar uma lista nova e criar a luz. Fora a luz, o som e a projeção também 

já tem uma pré-programação.  

Outro ponto importante é que apesar de eu fazer os shows e ficar majoritariamente no 

Cabaret Vienna eu sou responsável pela luz de todos os espaços(luz cênica, claro). Se 

tiver algum problema, ou precisar programar um show novo, é da minha 

responsabilidade(apesar de eu não ser programadora, quando se programa shows 

grandes é contratado um programador só para fazer isso). A limpeza também é de 

minha responsabilidade. Se tiver algum equipamento quebrado ou com algum tipo de 

reparo que eu não possa fazer, eu sou responsável por avisar o meu chefe (ETM - 

Entertainment Technical Manager ou na tradução literal Gerente Técnico de 

Entretenimento). 

 



 

Dia 19(9 de janeiro): 

Sem muitas novidades nos dias anteriores voltei hoje pois tive uma estreia. Tivemos 

festa na piscina, portanto vi como funciona a parte de iluminação na piscina. Alguns 

dias atrás o Singz já havia me mostrado algumas coisas da iluminação da piscina, mas 

hoje de fato vi como funciona. Tivemos também os shows no Cabaret Vienna. 

Fizemos o set up da piscina durante o período da tarde. Existem alguns refletores fixos, 

mas que não tem muitos recursos e também não são controlados por mesa de luz. 

Para a festa, nós montamos algumas 10 par led e 4 movings e 1 strobo, com exceção 

de 2 movings, os outros equipamentos são montados no chão. Já tem tomadas perto 

que aguentam a carga, extensões e cabos DMX para a montagem, a mesa usada para a 

festa na piscina é uma Red Lighting(segue foto abaixo).Também já tem algumas coisas 

salvas na mesa, mas como é uma festa é mais livre pode-se também criar e mexer 

mais na luz. Por conta do ângulo da luz, se utiliza dos refletores mais para efeito do que 

propriamente para iluminar. Aqui não se é utilizado máquina de fumaça. (Aliás algo que 

não falei é que as máquinas de fumaça dos outros ambientes são haze, e basicamente 

só se é utilizado haze, salvo exceções).  

 

Dia 25(15 de janeiro): 

 



 

Sem grandes alterações na rotina de shows. Porém uma informação que não 

anteriormente mas que se segue é que no Grand Bar existe um problema com 4 par 

led. Ao desligar da energia e voltar a ligá-las no dia seguinte elas acendem piscando, e 

depois de cerca de 15 minutos e estabilizam. Passa o dia normalmente e ao desligá-las 

e ligá-las novamente tudo se repete. Fiz inúmeros testes de cabo DMX, cabo de energia, 

mesa. Ainda não encontrei o problema. Também 2 colegas do time de técnicos 

desembarcaram e vieram 2 novos, sendo esses o meu chefe e o técnico de som. O 

chefe dos técnicos é geralmente alguém que antes era técnico, portanto que ocupava 

uma dessas funções como técnico de luz. O meu chefe anterior era técnico da parte de 

televisão, o de agora é de iluminação, portanto tentamos juntos encontrar o problema 

com as leds, e ainda não descobrimos.  

Dia 26(16 de janeiro): 

Por conta do coronavírus começaram alguns procedimentos de precaução. Portanto 

não devemos ter mais contato direto com os passageiros, os shows e jogos foram 

feitos com barreira de separação entre tripulação e passageiros. Além do mais toda a 

tripulação tirou a temperatura e devemos continuar controlando a temperatura nos 

próximos dias. 

Dia 32(22 de janeiro): 

Hoje os passageiros desembarcaram e por conta do coronavírus nenhum passageiros 
embarcou. Seguiremos com algumas atividades, como ensaio dos shows, já algumas 

atividades serão canceladas. 

A PARTIR DAQUI OS PASSAGEIROS NÃO EMBARCARAM MAIS PORTANTO 

VOU CONTAR DOS DIAS DE FORMA MAIS LIVRE, SEM ME PREOCUPAR COM 

DATAS 

Organização e Lixo 

 



 

Seguimos fazendo ensaio e algumas atividades de organizar materiais do navio que 
ficam guardados em algumas salas do navio. Verificamos o que estava bom o que 

era lixo e fizemos toda a organização. Para desembarcar materiais como lixo tem uma 

série de regras que devem ser seguidas, pois dentro do navio tem coleta seletiva que é 

seguido muito a risca pois são para todos os navios de cruzeiro para evitar os danos ao 

meio ambiente, regras essas impostas pela IMO - Organização Marítima Internacional. 

Portanto esses materiais precisam ser separados, nomeados e colocados no dia e no 

local certo para ser desembarcado como lixo.  

Manutenção e Limpeza 

Limpei todos os os refletores de todos os espaços ao longo dos dias com ajuda ou do 
Singz ou do meu chefe também técnico de luz. Os refletores não ficam muito alto no 

navio NeoRomantica(como mostrado na foto no dia 3, 24 de dezembro), portanto uma 

escada de cerca de 2 metros é o suficiente para alcançá-los. Mesmo assim existem 

uma série de regras para podermos utilizá-la. Não podemos utilizá-la em alto mar, por 

exemplo, por conta do balanço do navio(salvo exceções). A utilização de luvas e 

sapatos de proteção também é obrigatória. 

Neste meio tempo também listei os refletores dos ambientes e listei quais tinham 
algum tipo de problema, como por exemplo, um estava com o pan quebrado, porém o 

resto do refletor funcionando. Isto para poder fazer a ordem de serviço para a 

manutenção. 

Responsabilidades do Técnico de Iluminação 

Nesse período vi também o que é da responsabilidade do técnico de luz. Por exemplo 
organizar o líquido da máquina de fumaça e nomear o líquido além de colocar a 

composição, também por questões de segurança. Fazer o inventário de iluminação, 

listar todos os equipamentos de iluminação, desde as lâmpadas até as mesas de luz, e 

verificar se algum tem algum tipo de problema, incluindo cabeamentos. 

 



 

Para Finalizar o NeoRomantica, Segue Algumas Fotos(Abaixo das Fotos às 

Legendas): 

 

Mesa de luz GrandMA Micro. Tem 1 no Grand Bar e 1 no Cabaret Vienna. 

 



 

 

Visão da house mix do Cabaret Vienna. É essa visão lateral bastante prejudicada, mas tem uma 

câmera frontal que podemos acessar para ver o palco de frente. No canto superior direito é 

possível ver uma parte da tela da qual estávamos tendo acesso a visão dessa câmera. 

 



 

 

Aqui o palco Grand Bar. 

 



 

 

A área da piscina. Na foto é possível ver as luzes fixas do local. Essas luzes coloridas. Dessas 

conseguimos apenas acender e apagar, sem dimmer, ou mudar as cores para algumas já 

pré-programadas mas bem simples. 

Problema nas 4 Par Led do Grand Bar 

 



 

Fiz todos os testes possíveis e o problema não estava no sistema, concluí então que 

o problema estavam nos próprios refletores. 

COSTA ATLANTICA 

Dia 19 de março  

Por questões de operação do navio devido ao coronavírus uma parte da tripulação do 

NeoRomantica teve que ser desembarcada e foi embarcada nos outros navios que 

estavam no mesmo porto. Eu fui para o Costa Atlantica. Aqui já com as operações 

paradas muito tempo não tinha um trabalho rotineiro, porém tivemos alguns trabalhos 

que foram realizados, portanto também contarei de forma mais livres o trabalho que foi 

feito neste navio. Um fator importante também é que esse navio estava em dry dock(na 

tradução literal "doca seca"). O navio é retirado da água e é feita uma série de 

manutenções no navio. Portanto também estavam sendo feitas algumas mudanças 

nos equipamentos de luz.  

 

 



 

Trabalhos no Costa Atlantica 

Logo que cheguei estavam planejando uma festa que seria feita em uma área onde 

antes havia equipamentos de luz, mas por conta das reformas haviam retirado. 

Tivemos então que montar os equipamentos nessa área para realizar a festa e poder 

também iluminar uma cena que seria feita pelos bailarinos e equipe da animação para a 

festa. No Costa Atlantica havia outro técnico de luz, também brasileiro, fizemos esse 

trabalho juntos. Para esse trabalho tivemos que passar todo o sistema, cabos de 

energia e DMX, perder os refletores, programar show e etc. 

Já alguns dias depois alguns refletores chegaram e precisaram ser instalados em uma 

das áreas do navio. O cabeamento já estava todo organizado, precisamos só subir, 

prender corretamente e configurar. Também em outras áreas que tinha recebido 

refletores novos foi preciso afinar e gravar algumas luzes na mesa para ficar pronto 

para eventos que tivessem, como palestras e festas. 

Não tivemos mais muitos trabalho de iluminação no Costa Atlantica. Fizemos alguns 

reparos e limpezas tal qual foi feito no NeoRomantica, e assim que terminado tiveram 

mais 2 ou 3 ensaios apenas.  

Estrutura de Iluminação Cênica do Navio 

O Costa Atlantica por ser maior tem também um teatro com palco maior, este sim com 

um pé direito alto que precisa ser acessado ou com uma longa escada ou com as 

plataformas de elevação. Para ambos os casos existem regras de segurança, utilização 

de equipamentos de segurança como capacete e cinto de segurança. Além disso 

temos outros ambiente menores também com iluminação.   

As mesas de luz também são outras, temos a Hog 4 no teatro e em outros espaços 

temos a GrandMA 2 on PC.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO A BORDO 

 



 

Regras e Procedimentos 

Como pode se notar existem uma série de regras e procedimentos para o trabalho a 

bordo. Essas existem por razões de segurança e inclusive se você não estiver 

trabalhando, pois em caso de acidente ou qualquer coisa fora do comum é de 

responsabilidade dos tripulantes saber como agir e auxiliar os passageiros(ou outros 

tripulantes em alguns casos), portanto temos inúmeros treinamentos de como agir em 

diversas situações.  

Temos também códigos de vestimenta para quando estamos na área de passageiros. E 

regras para as cabines do que podemos ou não ter e levar, além de um código de 

conduta que fala do relacionamento tanto com colegas de trabalho quanto de como 

devemos nos portar diante dos passageiros.  

Apesar das inúmeras regras e procedimentos, que se fazem necessárias para manter o 

ambiente seguro, o trabalho de iluminação no navio de cruzeiro, partindo da minha 

experiência, tem uma rotina tranquila, o tempo pode ser administrado bem com 

exceção das manutenções e limpezas que são um pouco mais complicadas de fazer 

com passageiros a bordo, pois os ambientes geralmente estão ocupados.  

As inúmeras regras que existem podem ser aprendidas aos poucos, muitas delas 

inclusive não mencionei aqui neste trabalho.  

Adaptação a Rotina e Local 

Um ponto que toquei no início do trabalho é como eu estava perdida no navio, espacialmente 

falando, pois os ambientes são parecidos, longos corredores. Aos poucos conhecendo o navio 

e aprendendo a identificar para qual lado você está indo e conhecendo as rotas do navio. 

Situações Médicas 

Outro ponto é que os hábitos de limpeza são levados bem a sério, pois se alguém ficar 

doente a chance de passar para os outros tripulantes e boa parte da tripulação ficar 

 



 

doente é grande, portanto evitar passar a mão nos olhos, no cabelo, lavar as mãos 

com frequência é sempre indicado e caso tenho sintomas, sempre ir ao médico, 

pois se for uma virose ou qualquer tipo de doença infectocontagiosa será indicado 

parar o trabalho imediatamente para não passar para outros tripulantes, em alguns 

casos podendo levar inclusive ao desembarque para evitar o contágio. 

Hierarquia de Trabalho 

Toda a tripulação tem uma organização por áreas e departamentos e uma hierarquia. O 

técnico de iluminação fica no departamento de entretenimento que por sua vez 

pertence ao departamento de hotel, que é toda a parte de trabalho relacionada aos 

passageiros. Dentro do departamento de entretenimento estão os artistas, os técnicos 

e os animadores.  

Covid-19 

Devido a pandemia muitas das experiências foram diferentes do que seriam 
normalmente, o tempo a bordo que geralmente seria de 7 a 9 meses durou apenas 4 

meses e meio, desses sendo apenas 1 mês de operação normal com passageiros. 

Finalização 

Para finalizar vou deixar aqui uma foto do dia que eu e a Ana nos encontramos no Japão em 

Nagasaki.  

 



 

 

(Eu e a Ana Gabriela, também estudante de iluminação da SP Escola de Teatro em Nagasaki, 

Japão) 

 


