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MEMORIAL DESCRITIVO CENOGRAFIA NATIVITATEN 

 OBJETO: O presente memorial descritivo consiste na descrição dos serviços a 

serem prestados por empresa especializada para locação, aquisição, confecção, 

execução, montagem e manutenção dos cenários assim como a desmontagem 

após o término do período dos espetáculos. Fazem parte da cenografia também 

os tablados, balsas, barcos, jangadas, estruturas e acabamentos para o 

espetáculo NATIVITATEN, que integra a programação do 37º Natal Luz de 

Gramado. 

JUSTIFICATIVA: A Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur é responsável 

pela realização dos principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal 

Luz. Os eventos do município de Gramado fomentam o turismo durante o período 

em que acontecem. Na programação do 37º Natal Luz realizam-se o “Show de 

Acendimento”, “Grande Desfile de Natal”, “Nativitaten” e a Fantástica Fábrica de 

Natal que volta a fazer parte do calendário do Natal Luz. Para a perfeita 

realização do espetáculo “Nativitaten”, faz-se necessária a contratação de 

empresa especializada na execução geral de cenografia, conforme descrito no 

presente memorial. 

 

1. Imagens do projeto 
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(01) Perspectiva do projeto 
 

 

(02) Visão frontal do palco principal, com as ilhas 

 

 

 

 

 

 

 

(01) Vista lateral direita 
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(02) Vista lateral esquerda 
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(03) Vista dos fundos do palco 
 

 

(04) Vista próxima do palco principal - direita 
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1.1. Vista próxima do palco principal – esquerda 
 

 

1.2. Vista próxima do fundo – esquerda 
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1.3. Vista próxima do fundo – direita 
 

 

(10) Vista próxima da ilha (todas as ilhas são iguais) 
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(11) Perspectiva do palco – fronte 
 

 

(12) Perspectiva do backstage 
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(13) Perspectiva da ilha – fronte 
 

 

 
2. Considerações iniciais 

(14) Perspectiva da ilha – posterior 

 

Toda a concepção do projeto cenográfico que envolve a estrutura estipulada 

e calculada pelos engenheiros responsáveis, parte de um conhecimento técnico 

e empírico por meio dos arquitetos responsáveis e da produção artística 

responsável pelo evento. Todo e qualquer detalhamento deve ser seguido 
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rigorosamente pela empresa executora. É importante ressaltar que CASO, 

a empresa executora surja com dúvidas e necessite de alterações em 

relação a cores, texturas e/ou materiais, é expressamente necessário 

consultar a produção artística do evento, antes de qualquer alteração. 

Assim como para deixar o espetáculo mais seguro, deve entrar em contato 

com a produção artística do evento, para que todas as dúvidas e sugestões, 

sejam consideradas, sanadas e definidas. A equipe de produção artística 

do evento, os engenheiros responsáveis pela estrutura e os arquitetos 

responsáveis pela cenografia, deixam claro que os detalhamentos que se 

seguem, podem sofrer alterações caso surja alguma necessidade quanto 

a segurança dos artistas, da produção do evento e dos expectadores. 

A execução artística da estrutura subaquática e estrutura de palco onde 

será implementada a cenografia, será de responsabilidade da empresa de 

engenharia licitante do edital estrutural de palco. 

Todas as medidas e maiores detalhes visuais e técnicos constam no 

detalhamento específico de cenografia. 

IMPORTANTE: Para fins de impressão física deste memorial, as 

imagens a seguir, assim como os detalhamentos aqui constados neste 

arquivo de memorial, podem sofrer alterações de escala. Para fins de 

cotação, é indicado conferir o detalhamento específico em anexo. 
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(D 01-Detalhamento de especificação dos espaços-

Prancha 01) 

 

(D 02-Detalhamento de especificação de medidas-

Prancha 04) 
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3. Palco principal 

 
O palco principal fica localizado no meio do lago conforme imagem referência 

(01), com acesso de pedestres unicamente por meio de uma passarela que liga 

a margem ao palco e por meio de barcos cabeados no front. Os camarins ficarão 

localizados na rua, que forma o entorno do lado, junto a margem, ao fundo do 

palco. 

O palco principal medindo 15,04 metros de profundidade por 30,04 metros de 

largura conforme imagem referência (15), com um anexo ao fundo deste para 

formulação de backstage (apoio ao palco principal) de 3,52 metros de 

profundidade por 20,04 metros de largura. O palco principal e suas saias, serão 

pintados com tinta acrílica fosca, com traço de “pintura de arte”, em estilo 

esponjado, conforme imagem referência (17) de cor e textura e o anexo com tinta 

acrílica fosca preta, especial para trânsito de pessoas (piso e saias), que a 

empresa executora deve especificar e prever. 

 

(D 03-Detalhamento de especificação de medidas-
Prancha 04) 

(17) Imagem de referência de textura e coloração para pintura 

do palco principal 
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3.2 Palco principal (área vista pelos expectadores) 

 
Três patamares formam o mainstage do palco (sendo eles nas cotas de níveis 

+0,70m, +1,00m e +1,30m, considerando a lâmina d’água como cota 0,00), com 

um telão de LED ao fundo emoldurado por meio de uma estrutura de madeiras 

roliças conforme imagens referências (06) e (07) com guarda-corpos com 

mesma estrutura e estética, de madeiras roliças e ripas de madeira irregulares, 

que seguem o estilo de cenografia proposto pela equipe artística e que deve ser 

seguido rigorosamente pela empresa executora. Estes guarda-corpos devem 

ser pintados com tinta Osmocolor incolor, para proteção das intempéries. O palco 

será pintado com tinta acrílica fosca, seguindo a imagem referência (17) tanto 

para cor, como para com textura, sendo eles: os patamares, os espelhos dos 

patamares e as saias que escondem a estrutura do palco perto à lâmina d’água. 

As saias que rodearão todo o palco principal e o backstage, devem seguir as 

medidas de contorno do palco em comprimento, e em altura devem cobrir 

totalmente a estrutura de vigas que formam o palco e o backstage (a altura 

aproximada das saias será de 0,62 metros na sua medida mínima e 1,27 metros 

na sua medida máxima, sendo elas fixadas na estrutura do palco), estas saias 

(todas as saias) serão executadas em compensado naval 20mm, com reforços 

que devem ser previamente pensados e calculados pela empresa executora, 

considerando as intempéries, a flexibilidade do material e a proximidade com a 

lâmina d’água. Quanto as tintas e texturas usadas para pintar estas saias, devem 

seguir a mesma estética cenográfica de cor e textura, citados a cima conforme 

imagem referência (17). Para as saias do backstage, serão pintadas com tinta 

acrílica fosca preta (usar a mesma tinta que será pintado do piso do backstage, 

para manter a mesma tonalidade e estética). 

(D 04-Detalhamento do patamar da escada do palco) 
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Entre os patamares do palco principal será usado dois degraus cenográficos 

que devem imitar pedra, a partir da imagem referência (18) de cor e textura, com 

“pintura artística” esponjada. Estas pedras cenográficas devem ser executadas 

pela empresa executora, com cálculos para sustentar a descida e subida de 

pessoas. Além disto, na “escada” que será formulada pelos próprios patamares 

e estas pedras cenográficas, será executado um guarda-corpo de 0,90 metros 

de altura, feito de madeira roliças e com ripas de madeira irregular (que será a 

estética cenográfica de todos os guarda-corpos do palco principal à vista dos 

expectadores, que se seguirá ao longo deste memorial descritivo). Serão 08 

madeiras roliças e 8,20 metros lineares de ripas de madeira irregular. Estas ripas 

devem ser pintadas e tratadas com tinta Osmocolor incolor, para um melhor 

acabamento. Este guarda-corpo devem ser preso e aparafusado na estrutura 

dos patamares e do palco principal, para que ele mantenha a segurança e sirva 

como um guarda-corpo funcional. 

 

 
(18) Imagem de cor e textura das pedras cenográficas e imagem de 

como ele será depois de pronto, em cima do palco. 

Desta mesma forma, nos patamares do palco principal, nas laterais direita e 

esquerda, será executado o mesmo estilo de guarda-corpo que deve ser 

funcional tal qual. Serão 30 madeiras roliças de mesma altura do guarda-corpo 

da “escada” dos patamares e 58,30 metros lineares de ripas de madeira irregular 

que devem, também, ser pintadas com tinta Osmocolor incolor, conforme 

imagens referência (06), (07), (11), (19) e (20). 

Segundo o projeto estrutural e os engenheiros responsáveis, o piso do palco 

principal e do backstage, será executado em placa cimentícia de 12mm. 
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(19) Imagem dos guarda-corpos dos patamares com as pedras cenográficas que 

formularão a escada entre os patamares 

 

(20) Imagem dos guarda-corpos que protegem os artistas em 

cima do palco de quedas no lago 
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3.2.1 Telão de LED 

 
O telão de LED com dimensões de 16 metros de largura, por 5 metros de 

altura, elevado 0,40 metros do último patamar (cota de nível +1,30m), deve 

ancorado e preso em uma estrutura de Q30 que também formula o backstage 

do palco principal (backstage também ficará na cota +0,70m por conta da 

estrutura que deve ser apoiada e fixada direto no piso cimentício). Este telão de 

LED deve ser preso e estruturado, além de calculado pela empresa executora, 

junto a equipe executora das estruturas de Q30, para que os projetos se 

compatibilizem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D 05-Detalhamento do telão principal-Prancha 

24) 

 
Este telão de LED que está ancorado e pendurado na estrutura de Q30, 

deve ter contrapesos calculados pela empresa executora, por conta do alto fluxo 

de vento existente no lago (sugestionamos contrapesos e/ou ancoragens por 

meio de cabos de aço pesos na estrutura do palco). 

Importante: A produção artística fornecerá todo o material gráfico que 

será exibido no telão do palco principal. 
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O telão deve ter uma resolução HD ou superior, pela demanda cenográfica 

que o espetáculo exigirá. 

 

(21) Visão do telão 

 

(22) Visão do telão 

 

3.2.1.1 Cenografia das laterais do telão de LED (palco principal) 

 

Nas laterais do telão de LED, será executado uma estrutura em 

madeira roliça, toda estruturada com mãos-francesas e parafusos 

autobrocantes. É importante ressaltar, que as mãos-francesas fiquem 

localizadas entre as 
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madeiras, para que os expectadores não consigam ver estas amarrações 

estruturais. Serão 45 madeiras roliças verticais conforme (06), (07), (08), (09), 

(11) e (12), de alturas diferentes, sendo a menor delas de 5,58 metros e a maior de 6,84 

metros. Serão 90 madeiras roliças horizontais e transversais de medidas variadas, 

sendo a menor de 1,60 metros e a maior de 7,42 metros. Estas madeiras roliças formarão 

a estrutura principal desta cenografia de madeiras roliças e devem ser “travadas” por 

meio das madeiras roliças menores. Também será usado 47 madeiras roliças para 

formulação do guarda-corpo cenográfico do palco dos músicos (que fica acima da 

estrutura de Q30), com a menor de medida 1,07 metros e a maior 1,42 metros. Estes 

guarda-corpos que serão usados pelos músicos, apesar de seguirem uma concepção 

estética cenograficamente, também devem ser seguros e administrar a segurança em 

relação a quedas dos músicos. A estética formal desta cenografia, deve ser seguida 

conforme imagem referência (06), (07), (08), (09), (11) e (12). Para as amarrações 

cenográficas desta estrutura, será usado fio de sisal, que servirá unicamente como 

cenografia, pois a fixação de toda esta estrutura deverá ser fixada por meio das mãos 

francesas e os parafusos autobrocantes, aqui antes citado. 

(D 06-Diagramas da cenografia do palco e estrutura do palco dos músicos-Prancha 

17-21) 
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É importante ressaltar que esta estrutura cenográfica de madeira roliças, 

deve ser previamente calculado e fixado, pela empresa executora, na estrutura 

do palco principal e amarrada por meio de cabos de aço, na estrutura de Q30, 

para deixa-la mais segura, por conta do alto fluxo de vento que existe no lago. 

Toda essa estrutura de madeira roliça, deve ser pintada com tinta Osmocolor 

incolor, para proteção contra as intempéries. 

3.2.2 Patamares cenográficos 

 
Será executado dois patamares cenográficos, em estrutura metálica 

conforme imagem referência (23), cobertos por compensado naval 20mm e 

pintados conforme cor e textura, com “pintura artística” esponjada, igualmente 

como no item 3.2. Estes patamares cenográficos, devem ser calculados e 

executados pela empresa executora, em estrutura metálica 40mm por 40mm, 

seguindo uma malha, conforme detalhamento específico. Ele será pousado 

sobre o palco principal e encaixado frente-fundo na estrutura de Q30 que estará 

o telão de LED. Sobre estes patamares, serão executadas as cenografias 

laterais do telão de LED. Estes patamares devem estar presos e aparafusados 

na estrutura do palco principal. Conferir o detalhamento específico. 

 

(23) Imagem mostrando os patamares e os efeitos de pintura artística 
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(D 07-Detlhamento da primeira parte da estrutura metálica dos patamares-

Prancha 12) 

 

 
 

(D 08-Detlhamento da primeira parte da estrutura metálica dos patamares-

Prancha x13) 
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(D 09-Detlhamento da primeira parte da estrutura metálica dos patamares-

Prancha 14) 

 

 
(D 10-Detlhamento da primeira parte da estrutura metálica dos patamares-

Prancha 15) 
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3.2.3 Bancos cenográficos 

 
Será executado dois bancos cenográficos que devem ser móveis e que 

possam aparecer e sumir das cenas do espetáculo, a partir de artistas 

carregando-os. Estes bancos serão executados em madeira e devem seguir a
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estética de cor e textura conforme imagem (24), com “pintura artística” esponjada. 

Estes bancos de medidas totais de 1,65 metros de largura, por 0,50 metros de 

profundidade, por 0,45 metros de altura, devem ser executados conforme estética 

formal de imagem referência (24) e detalhamento específico. 

 

(D 11-Detalhamento dos bancos cenográficos-Prancha 28) 

 

Eles devem ser funcionais, ou seja, a empresa executora deve calcular para 

que duas pessoas possam se sentar e subir neles. 

 

 
(24) Imagem referência de cor e textura dos bancos e 

imagem de como ele ficará em cima do palco. 
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3.3 Backstage (área não vista pelos espectadores) 

 
O apoio ao palco principal, aqui nomeado neste memorial como backstage, 

será entre as estruturas de Q30 que formam a estrutura para sustentar o telão 

de LED do palco principal. Esta estrutura de Q30 com medidas gerais de 14,80 

metros de largura, por 4,90 metros de profundidade, por 5,90 metros de altura, 

também servirá - deve ser previsto e executado pela empresa executora – como 

apoio direto ao palco principal para os artistas. Esta estrutura deve ser protegida 

lateralmente por lona blackout 470 micras com ilhós impermeável, por conta das 

intempéries (É importante ressaltar que essa lona deve ser ancorada e amarrada 

por meio de cabos de aço, por conta da alta demanda de ventos presente no 

lago). Esta mesma estrutura de Q30 servirá de “palco” para os músicos, na sua 

cota mais alta (cota no palco dos músicos +6,67 metros). 

 

(25) Imagem das escadas do backstage 

 Deve ser executado uma escada com dois patamares intermediários (eles 

com medidas de 0,92 metros por 0,92 metros), com medida de 0,92 metros 

de largura e 10,52 metros de comprimento (34 degraus, considerando 

incluso 02 patamares e o piso/cota do palco dos músicos). Esta escada deve 

ter um guarda-corpo/corrimão de 0,90 metros de altura total, com estrutura 

intermediária horizontal conforme imagens referências (08), (09), (25), (26) e 

(27), em altura de 0,45 metros, em ambos os lados da escada e deve 

acompanhar toda ela, 
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da cota mais baixa (cota no nível +0,70m) até a cota mais alta (cota o 

palco dos músicos +6,67m), sendo este palco, executado em estrutura 

metálica de Ø40mm e coberto por compensado naval 20mm. A 

escada, os guarda-corpos da escada, a estrutura do palco dos 

músicos e o piso dos músicos, devem ser pintados com tinta acrílica 

fosca preta, previamente prevista para tráfego de pessoas (esta tinta 

deve ser o mesmo tipo de tinta considerada para tráfego de pessoas, 

conforme citado no item 2.) O guarda-corpo/corrimão de estrutura 

metálica deve ser pintado em tinta automotiva fosca preta. Esta 

escada deve estar fixada e presa junto à estrutura de Q30, na estrutura 

do palco dos músicos e no piso do backstage. 

(26) Imagem da escada que dá acesso ao palco dos músicos 
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(27) Imagem da escada que dá acesso ao palco dos músicos e ao fundo escada 

do backstage até o palco principal 

(esquerda) 

 Outras duas escadas, sendo elas idênticas, devem ser executadas que darão 

acesso do backstage ao palco principal. Serão 4 degraus, considerando o 

palco principal, com largura total de 1,20 metros e 0,84 metros e profundidade 

total. Deve ser executado guarda-corpo com mesma tinta e cor preta da 

escada do backstage e este fixado na estrutura do palco principal e na 

estrutura de patamares. 

 

(28) Imagem da escada de acesso do backstage ao palco principal (direita) 
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(29) Imagem das escadas do backstage 

 

As três escadas anteriores têm degraus de 0,28 metros de profundidade. 

Quanto aos espelhos, a escada principal do backstage tem altura entre degraus 

de aproximadamente 0,176 metros e as escadas de acesso ao palco pelo 

backstage, tem altura entre degraus de 0,15 metros. 

 

 
(D 12-Detalhamento das escadas-Prancha 

21) 
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O anexo do palco principal, deve contar também com guarda-corpo/corrimão, 

de ambos os lados, conforme imagem referência (08), (09), (25), (28) e (29), 

igualmente estético e formal, ao da escada do backstage, pintado na mesma 

tinta automotiva fosca preta, instalado pela empresa executora nas bordas deste 

anexo. Este guarda-corpo deve ser fixado na estrutura do palco e deve manter 

a segurança da produção e dos artistas. 

3.3.1 Estrutura/cama do palco dos músicos (backstage) 

 

A estrutura do palco dos músicos é pousada, fixada e pesa junto a 

estrutura de Q30, por meio de parafusos e cabos de aço, com um piso 

sobre ele de compensado naval 20mm, que deve ser instalado conforme 

medidas levantadas no local (medidas baseadas na estrutura de Q30 que 

a empresa executora colocará no local). Aproximadamente 68 m² de 

área de compensado naval 20mm, considerando a abertura da escada 

para acesso. Esta estrutura que receberá o piso de compensado naval, 

deve ser executada em estrutura metálica 40mm por 40mm, com medidas 

gerais de 14,80 metros de largura, por 4,90 metros de profundidade, e 

deve ter sua formulação de malha conforme imagem referenciada (08), 

(09), (11), (12), (26) e (27) (conferir detalhamento específico), com pintura 

que proteja intempéries, e calculado pela empresa executora, 

considerando o peso de caixas de som, equipe, músicos e 

movimentação de dança que o espetáculo pode exigir. Caso as 

dimensões da estrutura/cama do palco dos músicos, nos detalhamentos 

que se seguem, necessitarem de alterações, tanto para mais, quanto para 

menos, a empresa executora deve entrar em contato com os engenheiros 

responsáveis para averiguar e confirmar eventual modificação, por conta da 

carga empregada na estrutura (tanto de fundação do palco principal, 

quanto na estrutura de Q30). 
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         (D 13-Detalhamento da cama do palco dos músicos-Prancha 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone (54) 

3286.2002 

 

 
 

3.3.1.1 Guarda-corpos do palco dos músicos 

 
Será executado guarda-corpo cenográfico em madeira roliça (quantidade de 

madeira roliças estipulado no item 2.2.1.1) com ripas de madeira irregular 

(aproximadamente 91,50 metros lineares de ripas de madeira irregular), 

seguindo a estética cenográfica conforme a imagem referência (31). Estes 

guarda-corpos, apesar de cenográficos, devem administrar a segurança dos 

músicos, pois serão os limitadores para que nenhum acidente de queda ocorra. 

Ele deve ser preso e fixado na estrutura metálica do palco dos músicos, na 

estrutura de Q30 e na cenografia de madeira roliça na lateral do telão de LED 

(se necessário), por meio de mãos francesas, ripas de madeira, cabos de aço e 

parafusos autobrocantes. 

No guarda-corpo frontal, acima do telão de LED, serão presos e estruturados 

pela empresa executora, 08 postes com lampiões, conforme imagem referência 

(31). Em cada poste terá um lampião que terá uma lâmpada dentro, em formato 

de chama. Estes lampiões, apesar de cenográficos, devem ter luz e serem 

funcionais, conforme projeto de iluminação do espetáculo. Devem ter 

cabeamento que se ligará com o restante do espetáculo compondo um show de
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luzes projeto pelo iluminador. Cada poste mede 0,80 metros de altura, por 1,14 metros 

de profundidade e deve ser executado em madeira linear quadrada, conforme 

detalhamento específico. Estes postes devem ter suas madeiras pintadas com tinta 

Osmocolor incolor. Os lampiões devem seguir a estética formal conforme imagem de 

referência (30). 

 

 

(30) Imagem referência de lampião (31) Imagem do palco dos músicos 
 
 

 

(D 14-Detalhamento da cama do palco dos músicos-Prancha 19) 
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3.3.2 Passarela de acesso do backstage 
 

(D 15-Detalhamento da passarela de acesso da margem ao backstage-

Prancha 22) 

 

A passarela de acesso, da margem ao backstage, localizado atrás do palco 

principal, tem suas medidas gerais de 41,50 metros de comprimento, por 2,04 

metros de largura, constituída de piso (placa cimentícia de 12mm conforme 

projeto dos engenheiros responsáveis) e saia (ambos os lados para cobrir a 

estrutura, sendo ela de compensado naval 20mm), sendo estes compensados 

navais e piso cimentício, pintados de tinta acrílica fosca preta do mesmo tipo do 

item 2.. Estes compensados navais serão instalados sobre uma cama de 

barrotilhos de madeira, calculado e estipulado pela empresa executora (definir 

espaçamento da “cama” de barrotilhos de madeira, conforme a necessidade e 
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cálculo). É importante ressaltar que esta “cama” de barrotilhos de madeira deve 

resistir a intempéries, deixá-la “trabalhar” e ser protegida/pintada com tinta 

acrílica, por conta da proximidade com a lâmina d’água. Esta passarela deve ter 

dois guarda-corpos do mesmo estilo, estrutura e pintura das escadas do 

backstage, aqui citado e especificado conforme item 2.3. Estes guarda-corpos 

serão fixados na estrutura da própria passarela (caso necessite reforço para 

manter a estabilidade, é sugestionado executa-lo). No encontro entre a passarela 

e margem (rua), caso necessite, a empresa executora deve/pode instalar um 

piso que nivele a passarela e a rua, por meio de uma estrutura com piso 

antiderrapante (tradicionalmente usada em pisos de ônibus circulares 

metropolitanos) formulado uma rampa. Quanto a estrutura que sustentará essa 

passarela, ver detalhamento específico fornecido pelos engenheiros 

responsáveis. 

3.4. Ancoradouro do palco principal 

 
Será colocado em frente ao palco principal, 08 madeiras roliças de alturas 

diferentes, sendo a menor de 1,30 metros de altura, acima da lâmina d’água e a 

maior de 1,60 acima da lâmina d’água. Estas madeiras devem estar ancoradas 

no palco e/ou no fundo do lago, pois servirão cenograficamente como 

ancoradouro dos barcos. Estas madeiras roliças estarão afastadas 0,50 metros 

do palco, conforme imagem referência (08), (09), (11) e (12). Elas devem ser 

pintadas com tinta Osmocolor incolor, para manter uma mesma tonalidade de 

todas as madeiras roliças que serão usadas para compor cenograficamente o 

palco. 

3.5 Barcos 

 
Quatro (04 unidades) barcos serão usados para fazer a ligação com as ilhas. 

Estes barcos serão guiados por meio de cordas, que contrarregras usarão para 

levar os artistas durante o espetáculo, até as ilhas. Estes barcos, conforme 

imagem referência (08), (09), (11) e (12), e devem ter mosquetões que serão 

usados para guia das cordas. Cenograficamente eles devem poder se soltar das 

cordas e andar livremente pelo lago. Dois parafusos parabolt, para cada barco, 

sendo eles um preso na ilha e outro no palco, serão as fixações das cordas guias. 
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Cada barco exigira 02 parafusos parabolt, sendo 08 ao total. Conferir 

detalhamento específico. 

 

(D 16-Detalhamento dos barcos-Prancha 28) 

 

4. Ilhas 

 
As ilhas serão estruturadas e executadas conforme calculo e projeto dos 

engenheiros responsáveis, com uma “cama” de estrutura metálica 40mm por 

40mm protegida por meio de tinta acrílica, considerando as intempéries e a 

proximidade com a lâmina d’água. Cobrindo essa estrutura metálica, será usado 

compensado naval 20mm com cor e textura conforme item 3.2. Estas estruturas 

devem seguir rigorosamente o formato irregular, tendo suas saias 

acompanhando o formato de “feijão”. Ver detalhamento específico desenvolvido 

pelos engenheiros responsáveis. Conferir imagens referências (01), (02), (03), 

(04), (10), (13), e (14). 
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(D 17-Detalhamento das ilhas-Prancha 30) 

 

 
(D 18-Detalhamento das estruturas das ilhas-Prancha 31) 
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4.1 Coreto 

 
Em cada ilha será executado um coreto em madeira roliça com guarda-corpo 

também em madeira roliça. A cobertura será estrutura em madeira roliça com 

ripas de madeira irregular. Serão 04 madeiras roliças que formularão os pilares 

principais do coreto e outras 08 madeiras roliças menores que formularão o 

guarda-corpo do coreto. Eles serão estruturados entre si por meio de ripas de 

madeira irregular, que como já citado neste memorial, devem servir como um 

guarda-corpo real de segurança. Toda essa estrutura deve ser pintada com tinta 

Osmocolor incolor. Este coreto deve estar preso e aparafusado nas estruturas 

da ilha e na “cama” de estrutura metálica. Na cobertura deste coreto, será usado 

palha natural, conforme detalhamento específico que deve ser estruturada em 

estrutura metálica 20mm por 20mm. Conferir imagens referências (01), (02), 

(03), (04), (10), (13), e (14). 

A partir deste coreto, será executado somente na parte posterior da ilha, 

um guarda-corpo que deve seguir o mesmo estilo cenográfico e de segurança 

dos coretos e do restante da cenografia do palco. 

 

(D 19-Detalhamento dos coretos-Prancha 32) 

 

4.2 Postes de lampião 

 
Em cada ilha deve ser executado um poste com lampião, conforme imagem 

referência (10), (13), (14) e (30) e detalhamento específico, que deve ser preso 

na estrutura da ilha e na “cama” de estrutura metálica da ilha. Estes lampiões, 

apesar de cenográficos, devem ter luz conforme projeto de iluminação do 

espetáculo. Devem ter cabeamento que se ligará com o restante do espetáculo 



                                         

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone (54) 

3286.2002 

 

compondo um show de luzes projeto pelo iluminador. Este poste será executado 

em madeira linear retangular, com altura total de 3,50 metros e profundidade 

total de 1,14 metros. Ele terá uma base que se acoplará a estrutura principal de 

madeira, formulando cenograficamente uma base em cimento, porém esta não 

tem função estrutural, somente cenográfica. Esta base mede 0,20 metros de 

largura, por 0,20 metros de profundidade, por 0,20 metros de altura, 

detalhamento específico. 

Ao total, serão 04 postes com lampião que devem ter suas madeiras pintadas 

com tinta Osmocolor incolor. Estes postes devem seguir a mesma estética de 

construção dos postes com lampiões presentes à frente do palco dos músicos. 

 

(D 20-Detalhamento dos postes-Prancha 

29) 

 

5. Telões de projeção do espetáculo 

 
Os telões onde serão projetados vídeos ao vivo do espetáculo, ficam 

localizados nas margens laterais, próximos as últimas arquibancadas laterais, 

conforme imagem referência (01) e detalhamento específico. Deve ser calculado 

pela empresa executora, a execução em estrutura de Q30 destes dois telões, 

que deve ter contrapesos em cada, pela alta demanda de vento presente no lago. 

Estes telões terão estrutura de Q30, com medidas gerais de 8,90 metros 



                                         

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone (54) 

3286.2002 

 

de largura, por 4,60 metros de profundidade, por 7,20 metros de altura, conforme 

detalhamento específico. 

(D 21-Detalhamento dos telões de projeção do espetáculo-

Prancha 23) 

 

A tela onde seja projetado imagens do espetáculo, mede 8,90 metros de 

largura, por 5,50 metros de altura, sendo ela ancorada e presa a 1,70 metros de 

altura da rua, conforme imagem de referência (32), (33), (34) e (35). 

(32) Imagem do telão lateral esquerdo 
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(33) Imagem do telão lateral esquerdo 
 

(34) Imagem do telão direito 
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(35) Imagem do telão direito 
 

6. Obrigações da contratante 

6.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde que 

devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas 

as facilidades para que possa desempenhar seus serviços. 

6.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolviemnto do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

7. Obrigações do contratado 

 

7.1. A contratada deverá prever local e estrutura física para confecção da cenografia 

incluindo estoque até o momento da montagem quando serão levados para o 

palco onde a cenografia será montada. Após a desmontagem a cenografia fará 

parte do acervo da Gramadotur e deverá ser transportada até o depósito da 

contratante.  

7.2. Prestar os serviços de descritos no presente Memorial Descritivo, devendo 

submeter-se à eventuais ajustes técnicos propostos pela direção artística do 

evento; 

7.3. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução descrita 

no presente memorial; 
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7.4. Acompanhar todos os ensaios e espetáculos prestando os eventuais serviços 

de ajustes e manutenções, sempre que necessário.  

7.5. Inserir acabamento com material anti-chamas e impermeável quando 

necessário; 

7.6. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à 

execução do serviço; 

7.7. Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente para 

a perfeita realização dos serviços; 

7.8. Responsabilizar-se pela remuneração de todos os contratados para a 

execução dos serviços, bem como a imediata substituição dos profissionais nos 

casos de ausência ou não correspondência das funções pretendidas com a 

contratação; 

7.9. Coordenar a equipe para o fiel cumprimento dos serviços; 

7.10. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção dos 

profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução 

contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 

trabalhistas, seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao 

cumprimento das obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo 

inclusive vedada denunciação a lide e chamamento ao processo; 

7.11. Responsabilizar-se pelo zelo do patrimônio público; 

7.12. Manter o ambiente de ordem e respeito nos locais de trabalho, 

promovendo o bem estar geral e as relações de cordialidade entre todos os 

envolvidos, repudiando atos de agressão física e moral, afastando, se 

necessário, os profissionais que as provocarem; 

7.13. Qualquer dúvida surgida por ocasião da montagem das estruturas 

deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato nomeado pela 

Gramadotur para acompanhar a execução destes serviços; 

7.14. A empresa deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, 

fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher 

encargos sociais referentes, assim como alimentação, estadia quando 

necessária e quaisquer despesas referentes aos funcionários que trabalharem 

na mesma; 
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7.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento da NR-35 e NR-10; 

7.16. A empresa contratada deverá apresentar laudos conclusivos de 

estabilidade estrutural com especificações para suportar esforços solicitantes 

permanentes de torção e flexão com visitas periódicas durante a realização de 

todo o evento, de profissional técnico habilitado, com o devido Registro ou 

Anotação de Responsabilidade Técnica, devendo ser feita uma vistoria e 

entrega de laudo após a entrega dos serviços ao fiscal nomeado pela 

Gramadotur; 

7.17. Todos os materiais necessários para a execução da montagem das 

estruturas deverão ser fornecidos pela contratada, incluso o transporte destes 

materiais, equipe de montagem e desmontagem e todo suporte necessário 

para esta equipe, incluindo o aluguel de guindastes, plataformas elevatórias ou 

outros que se façam necessários; 

7.18. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, 

supervisão, acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas, 

durante todo evento, com fornecimento de ART e/ou RRT. 

7.19. A empresa contratada deverá ser responsável por quaisquer 

manutenções e/ou substituição de peças que sejam danificadas, seja pelas 

intempéries climáticas ou pela utilização pelo elenco e equipes de produção, 

durante toda a temporada de apresentações; 

7.20. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como 

ter a concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes de sua execução;  

7.21. A empresa contratada deverá respeitar os protocolos de segurança 

sanitária vigentes no Estado do RS e Município de Gramado orientando 

funciopnários quanto a cuidados individuais e coletivos; 

 

 

8. Etapas do serviço 

 
8.1  A execução dos serviços corresponderá ao período de montagem do evento, 

realização, operação e desmontagem; 
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8.2  Uma balsa deverá ser entregue para teste 15 dias após a assinatura do contrato. 

A empresa deverá transportar até o Lago do Serra Park e, após o teste, recolher 

ao pavilhão de produção até a data de entrega de toda a cenografia. 

8.3  A montagem deverá estar concluída até a data de 10 de outubro de 2022 e a 

desmontagem deverá iniciar a partir do dia 16 de janeiro de 2023. 

 

9. Considerações finais 

 
Todo o projeto foi idealizado conforme necessidade do espetáculo e da 

equipe artística. O projeto poderá sofrer alterações conforme a necessidade de 

segurança e deve ser consultado a produção artística, pois qualquer mudança 

pode afetar a estética do espetáculo. 

 

10. Projeto de cenografia para espetáculo Nativitaten 2022 

 
Produção artística: GramadoTur 

 
Diretor artístico: Dilmar Antônio 

Messias Diretor de arte: Diego Steffani 

Desenvolvimento de projeto de cenografia, 3D e graficação: 

 

 Arquiteto Cândido de Freitas Machado (CAU A 180277-1) 

 Arquiteta Michelle da Silva Lopes Meller (CAU A 167452-8) 

 Arquiteto Luiz Felipe Helfer (CAU A 137241) 
 


