
ronaldo zero
fernando passetti

memorial descritivo
cenografia sagração 
da primavera

descrição por peça

1. 1 carrinho sobre rodas com sistema de 
frenagem a ar comprimido
2. 2 praticáveis fixos de início de rampa
3. 6 praticáveis dobráveis de rampa
4. 6 praticáveis dobráveis de passarela
5. 2 praticáveis com laterais fixas de passarela
6. 6 painéis de fechamento frontais
7. 12 chapas de compensado para piso
8. 62m lineares de linóleo
9. fechamentos em tecido preto
10. 2 escadas laterais
11. 2 escadas de fundo
12. 4 colchões para queda
13. 35 espelhos de acrílico
14. 7 snowbags para pétalas
15. 2 bolsas com pétalas armazenadas
16. 1 cilíndro de acrílico de 1.5l
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- carrinho em estrutura de metalon 50x30mm 
#1.5mm e travessas em metalon 30x30mm 
#1.5mm, dividido em duas partes na altura;
- chapeamento superior em compensado 
18mm;
- chapeamentos laterais em MDF 9mm pintado 
de preto automotivo fosco;
- degraus na face posterior para uso do ballet;
- 4 rodízios “malucos” de 6 polegadas em PU 
com rolamento em ferro fundido;
- sistema de freio pneumático contendo: 
 - 4 pistões a ar comprimido, 
 - compressor de ar 220v, 
 - módulo de controle de automação, 
 - 2 botões para acionamento, 
 - botão para ligar sistema elétrico, 
 - válvula para controle de saída de ar,
 - mangueiras de ar, 
 - bateria 12v,
 - 1 carregador para bateria 12v.

- praticável construído com sistema de poléias 
de sarrafo de 7cm, chapeado em sua face 
superior com compensado de 18mm e na 
face frontal com mdf 9mm pintado com tinta 
automotiva preta fosca.

- 1 unidade medindo 
3.00m x 2.05m x 1.35m 
(altura), dividido em 
módulos de metade da 
altura total.

- 2 unidades medindo 
2.65m x 2.05m e altura 
variável.

1. carrinho sobre 
rodas

2. praticáveis fixos 
início rampa



ronaldo zero
fernando passetti

memorial descritivo
cenografia sagração 
da primavera

descrição por peça

- praticável construído com sistema de poléias 
de sarrafo de 7cm com dobradiças para facilitar 
transporte. Fechamento superior em chapa de 
compensado 18mm. As uniões entre chapa e 
poléia e entre poléias devem ser feitas através 
de parafusos passantes.

- praticável construído com sistema de poléias 
de sarrafo de 7cm com dobradiças para facilitar 
transporte. Fechamento superior em chapa de 
compensado 18mm. As uniões entre chapa e 
poléia e entre poléias devem ser feitas através 
de parafusos passantes. Face lateral em MDF 
9mm pintado com tinta automotiva preta.

- 12 unidades medindo 
aproximadamente 1.60 
x 2.05 x altura variadas.

- 2 unidades medindo 
1.30m x 2.05m x 1.35m.

3 e 4. praticáveis 
dobráveis

5. praticáveis com 
laterais fixas
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medidas 

aos cuidados
ballet da cidade 
de são paulo

data
23 setembro 2018

folha
02 de 03

- escadas com 6 patamares, pintadas de tinta 
latex preta fosca.

- chapas de compensado 18mm fixadas sobre 
as poléias para piso das rampas e passarela.

- linóleo branco para a passarela central e carri-
nho e linóleo preto para a rampa.

- perímetro externo da cenografia é fechado com 
veludo sintético preto e velcro.

- escadas com 6 patamares, pintadas de tinta 
latex preta fosca.

- 2 unidades medindo 
2.05m x 1.68m x 1.25m.

- 12 unidades de medi-
das variadas.

- 32 metros lineares de 
linóleo branco
- 30 metros lineares de 
linóleo branca

- 34 metros lineares de 
veludo divididos em 4 
partes: lateral direita, 
lateral esquerda, passa-
rela direita e passarela 
esquerda.

- 2 unidades medindo 
1.50m x 1.68m x 1.25m.

10. escadas 
laterais

7. chapas de 
compensado

8. linóleo

9. fechamentos em 
tecido preto

11. escadas 
posteriores

- face frontal dos praticáveis em caixa de sarrafo 
e MDF 9mm pintado com tinta automotiva preta 
fosca. 

- 6 caixas, sendo 2 para 
cada lateral e duas para 
a frente do conjunto de 
praticáveis.

6. painéis de 
fechamento frontal 
em  MDF
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- bolsas para pétalas em brim preto com furação 
quadriculada criada a partir de fitas de cetim 
preto coladas no brim.

- bolsas com zíper para armazenar as pétalas 
sintéticas ignifugadas.

- cilíndro em acrílico para despejo de mel em 
cena.

- 7 unidades medindo 
13.00m x 3.30m, sendo 
5 com furos em 9.5m 
de seu comprimento 
e 2 (posicionadas 
nas primeiras varas 
para pétalas) com 
furos em 11m de seu 
comprimento

- 2 unidades contendo, 
cada uma, 325.000 
pétalas sintéticas, 
totalizando 650.000 
pétalas ignifugdas.

- 1 unidade com 
capacidade de 1.5l.

14. snowbags para 
pétalas

15. bolsas para 
pétalas

16. cilíndro para mel
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- colchões em espuma d26 com capa em brim 
preto.

- espelhos em acrílico espelhado e fundo em 
EVA preto.

- 2 unidades medindo 
2.00m x 2.00m x 0.40m.

- 15 un: 30cm x 40cm
- 1 un: 60cm x 20cm
- 1 un: 35cm x 20cm
- 1 un: 25cm x 45cm
- 1 un: 15cm x 15cm
- 1 un: 20cm x 25cm
- 1 un: 35cm x 25cm
- 1 un: 15cm x 60cm
- 1 un: 15cm x 55cm
- 1 un: 55cm x 35cm
- 1 un: 30cm x 25cm
- 1 un: 25cm x 15cm
- 1 un: 35cm x 25cm
- 1 un: 25cm x 25cm
- 1 un: 20cm x 40cm
- 1 un: 60cm x 20cm
- 1 un: 60cm x 15cm
- 1 un: 25cm x 25cm
- 1 un: 35cm x 25cm
- 1 un: 21cm x 21cm
- 1 un: 15cm x 21cm

12. colchões para 
queda

13. espelhos


