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O antigo e o novo em perfeita harmonia.
O projeto da Praça das Artes, iniciado em 2009 em São 
 Paulo, deveria ser leve mas ainda sim vigoroso e arrojado. O 
complexo de edifícios, cuja construção foi finalizada em 
 novembro de 2012, foi idealizado pelos arquitetos Francisco 
Fanucci, Marcelo Ferraz e Marcos Cartum. Com o objetivo de 
criar um novo espaço cultural, melhorar a interação pública 
entre vizinhos e, ao mesmo tempo, promover a revitalização 
do Centro de São de Paulo, prédios antigos restaurados 
 foram conectados arquitetonicamente a novos edifícios.

O complexo cultural, que cobre uma área total de 28.500m2, 
forma uma unidade arquitetônica e está dividido em três 
 módulos que abrigam, entre outros, os corpos artísticos do 
renomado Teatro Municipal com Orquestra, Coral da Ópera, 
Balé e Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, uma 
 Escola de Música com Centro de Documentação integrado e 
um estacionamento. Dez prédios em São Paulo tiveram de 
ser desapropriados para dar lugar a este ambicioso projeto, 
edificado no Vale do Anhangabaú, quadrante 27, da mais 
importante metrópole econômica do Brasil.

NOVOS ARES PARA DOIS 
 SÉCULOS DE ARQUITETURA 
VIVA. 
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 Na concepção do projeto foi importante criar uma nova 
ordem urbana e, simultaneamente, preservar um 
patrimônio de grande teor simbólico para a cidade.

 Fachada em concreto integralmente 
colorido: a textura similar à tela de 
madeira confere ao edifício a sua 
marcante presença. 
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 No complexo, a independência dos edifícios é 
reconhecida facilmente pelas diferentes cores 
dos edifícios 

As artes, reunidas em corpos artísticos.
Para reunir em um só espaço as diversas instituições distribu-
ídas por vários bairros da cidade de São Paulo foram precisos
artifícios arquitetônicos. Em alguns aspectos, trabalho 
 manual puro. No primeiro passo para o restauro do antigo 
prédio do Conservatório de Música, por exemplo, as paredes 
foram raspadas com extremo cuidado para revelar camada 
original de pintura. Ao final, foi possível não apenas salvar 
edifícios históricos mas, sobretudo, dar um novo brilho e um 
novo  sentido as antigas paredes de quase dois séculos e, ao 
mesmo tempo, criar um cenário sofisticado para os ensaios 
das  várias artes no novo prédio contíguo de onze andares. 
Em termos gerais, pode-se dizer que este projeto foi executa-
do mantendo sempre o máximo respeito pelas construções e 
pela natureza: o entulho das demolições foi reaproveitado na 
pavimentação de ruas na periferia da cidade de São Paulo.

SALAS DE ENSAIOS  
DA MAIS ALTA QUALIDADE.
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PARTINDO DO CENTRO DO TERRENO, A 
PRAÇA DESENVOLVE-SE EM TRÊS DIRE-
ÇÕES – COMO UM POLVO QUE ESTENDE 
SEUS TENTÁCULOS.”

(da esq. para a dir.)
Francisco Fanucci (Brasil Arquitetura)
Marcelo Ferraz (Brasil Arquitetura)
Marcos Cartum  
(Secretaria de Cultura do Município de São Paulo)

Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz e Marcos Cartum aprende-
ram seu ofício na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, onde graduaram-se em  arquitetura. 
Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz fundaram o escritório de 
arquitetura Brasil Arquitetura e realizaram no Brasil e no 
 exterior um grande número de projetos premiados. Para este 
projeto, contaram também com o arquiteto Marcos Cartum, 
igualmente distinguido com vários prêmios. Nos últimos  
anos, Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz participaram de 
 vários concursos e exposições internacionais, onde foram 
 reconhecidos com prêmios e menções honrosas. Entre 1992 e 
2011, Marcelo Ferraz também lançou várias publicações em 
sua área de especialidade.

 O encanto do complexo reside na sua 
expansividade – visual e espacial.

 O concreto colorido em tons suaves de vermelho-ocre liga o projeto 
à terra, literalmente diante dos olhos do observador
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A COR COMO ELEMENTO  
DISTINTIVO E UNIFICADOR. 

 Tudo, menos chato: a aparência e a textura do concreto colorido 
não poderiam ser mais vivas.

Um destaque no cinza da paisagem urbana. 
Uma vez que o edifício, em virtude de seu ambiente urbano, 
está exposto a forte poluição, os arquitetos optaram cons-
cientemente pelo uso de concreto colorido com pigmentos 
Bayferrox®. Ao contrário da pintura, este tipo de concreto 
 caracteriza-se pela sua alta resistência à poluição e pelos 
 baixos custos de manutenção. Mas também o seu visual 
 único e emblemático tornou o concreto integralmente colori-
do particularmente atraente para o projeto. Seu extraordiná-

rio efeito da cor e sua textura unem os objetos singulares do 
conjunto, ao mesmo tempo em que os destaca em meio a 
vizinhança, como uma única unidade. A escolha recaiu em 
pigmentos de óxido de ferro da LANXESS: uma pigmentação 
vermelha com Bayferrox® e um tom de ocre discreto baseado 
no pigmento Marrom Adobe, que confere ao elemento cen-
tral a sua peculiar característica cromática.
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 A Praça das Artes oferece interessantes ângulos 
visuais de todas as direções e perspectivas.
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Localidade
São Paulo, Brasil

Projeto Arquitetônico 
Brasil Arquitetura

Cliente
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB 

Participantes do projeto
Secretaria Municipal de Cultura (SMC)  

Tempo de construção
2009–2012

Área
28.500 m2

Quantidade de concreto
10.000 m3

Quantidade de pigmento
39 toneladas

Forma do produto 
Sacos de papel em kilos 

Pigmentos

Bayferrox® vermelho

Marrom Adobe 



Informações sobre Saúde e Segurança:
Foi compilado o correspondente material com 
informações sobre as medidas relacionadas 
com a saúde e segurança que devem ser ob-
servadas durante o uso e manuseio dos produ-
tos da LANXESS mencionados neste folheto. 
No caso de materiais aqui mencionados que 
não sejam propriedade da LANXESS, devem 
ser observadas as medidas de higiene e outras 
medidas de segurança recomendadas pelos 
respectivos fabricantes. Antes de começar a 
trabalhar com esses produtos, é importante ler 
e familiarizarse com as informações disponíveis 
sobre periculosidade, aplicação e uso corretos 
desses produtos. Este item é de importância 
decisiva. As informações estão disponíveis sob 
diferentes formas: por exemplo, como Fichas 
de Dados de Segurança, Fichas técnicas e 
etiquetas de produtos. Contate o seu represen-
tante da LANXESS na Alemanha ou o Departa-
mento de Assuntos Regulatórios e Segurança 
de Produto (Regulatory Affairs and Product 
Safety) da LANXESS Deutschland. No caso de 
negócios nos EUA, contate o Departamento de 
Assuntos Regulatórios e Segurança de  Produto 
(Product Safety and Regulatory Affairs) da 
 LANXESS em Pittsburgh, Pensilvânia.

Informações sobre Disposições Regula-
doras:
Em algumas aplicações finais dos produ-
tos mencionados neste folheto, devem ser 
observadas as correspondentes normas e 
prescrições, por exemplo, da Food and Drug 
Administration (FDA), do Instituto Federal Ale-
mão de Avaliação de Riscos (BfR), da National 
Science Foundation (NSF), do United States 
Department of Agriculture (USDA) e da Con-
sumer Product Safty Commission (CPSC) dos 
EUA. No caso de dúvidas ou perguntas sobre 
o status de aprovação desses produtos, con-
tate o seu  representante na LANXESS Deuts-
chland GmbH ou o Departamento de Assuntos 
 Regulatórios e Segurança de Produto (Regula-
tory Affairs and Product Safety) da  LANXESS 
Deutschland GmbH ou, para negócios nos 
EUA, o seu representante na LANXESS Corpo-
ration, o Gerente de Assuntos Regulatórios da 
LANXESS em Pittsburg, Pensilvânia. Ficam fora 
das nossas possibilidades de controle a forma 
e como você pretende usar os nossos produ-
tos, nosso apoio técnico e nossas informações 
(orais, por escrito ou mediante avaliações de 
produtos). O mesmo é válido para as formula-
ções propostas e para as nossas recomenda-

ções. Por isso, é imprescindível que você exami-
ne os nossos produtos, o nosso apoio técnico e 
as nossas informações quanto à suaidoneidade 
para os processos e fins desejados. O exame 
de uma aplicação específica deve incluir, pelo  
menos, testes de idoneidade relacionados com 
aspectos técnicos, bem como com a saúde, 
a segurança e o meio ambiente. Esses testes 
não foram obrigatoriamente realizados por 
nós. A menos que acordado o contrário por 
escrito,  todos os produtos são exclusivamen-
te vendidos em conformidade com as nossas 
Condições Gerais de Venda e Entrega. A dis-
ponibilização de informações e a prestação 
de apoio técnico são sem quaisquer garantias 
(reservamo-nos o direito de efetuar quaisquer 
alterações em qualquer altura). Fica expressa-
mente acordado que você nos eximirá de toda 
a responsabilidade que possa resultar em rela-
ção ao uso dos nossos produtos, ao apoio téc-
nico e às informações por culpa, por contrato 
ou por outras razões, e que você assumirá essa 
responsabilidade. Declarações e recomenda-
ções não contidas neste folheto não são autori-
zadas e não constituem qualquer compromisso 
para nós. Nenhuma informação neste folheto 
poderá ser interpretada como  recomendação 

para aplicar os produtos de  forma que infrinjam 
direitos de propriedade industrial, por exemplo, 
patentes para materiais ou para o seu uso. 
Não é concedida,  implícita ou explicitamente, 
 qualquer licença sob  direitos de propriedade 
industrial, por exemplo,  patentes.

Bayferrox® é marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha.

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7–9
47829 Krefeld
GERMANY
Fax: +49 2151 88 4133
E-Mail: coloredconcreteworks 
@lanxess.com
www.lanxess.com 
www.bayferrox.com
www.colored-concrete-works.com

Alemanha 
LANXESS Deutschland GmbH 
Business Unit Inorganic Pigments 
Rheinuferstraße 7–9 
47829 Krefeld 
GERMANY
Tel.: +49 2151 88 7741 
Fax: +49 2151 88 4133 

EUA 
LANXESS Corporation 
Business Unit Inorganic Pigments 
111 RIDC Park West Drive 
Pittsburgh, PA 15275-1112
USA 
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599 

Cingapura 
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
3A International Business Park
#07-10/18 ICON@IBP Tower B
SINGAPORE 609935
Tel.: +65 6725 5828
Fax: +65 6266 5329

Austrália 
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Unit 1, 31 Hill Road
Homebush Bay NSW 2127
AUSTRALIA 
Tel.: +61 2 8748 3910
Fax: +61 2 8748 3999

Japão 
LANXESS K.K.
Business Unit Inorganic Pigments 
Marunouchi Kitaguchi Building 23F
1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8215 
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Inglaterra
LANXESS Ltd. 
Colour Works
Lichfield Road
Branston
Burton-on-Trent 
Staffordshire, DE14 3WH 
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1283 714222
Fax: +44 1283 714201

Brasil 
LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215
Bloco B - 2⁰ Andar
05804-902 São Paulo
BRASIL
Tel.: +55 11 3741 3284
Fax: +55 11 3741 2676

Coreia do Sul 
LANXESS Korea Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
395-62, Shindaebang-Dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-712
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5170
Fax: +82 2 847 3062

Europa Central Oriental 
LANXESS Central Eastern 
Europe s.r.o.
Stetinova 4
811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 905 719 637
Fax: +421 2 32151624

Espanha 
Europigments S.L.
Business Unit Inorganic Pigments 
Arquitectura, 27
Poligono Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar
SPAIN
Tel.: +34 93 75407 70
Fax: +34 93 75407 84

China  
LANXESS Shanghai Pigments  
Co. Ltd.  
Business Unit Inorganic Pigments 
845, Qi Lian Shan Lu
Shanghai, 200331 
P. R. CHINA
Tel.: +86 21 5284 7802
Fax: +86 21 6250 1193

Índia  
LANXESS India Private Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Kolshet Road
Thane – 400 607
Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 22 2531 1251
Fax: +91 22 2545 5152

França
LANXESS S.A.S.
Inorganic Pigments
Le Doublon A
11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie Cédex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 961 35 77 87
Fax: +33 (0)1 30 41 36 90

Visite nosso site na Internet:
www.colored-concrete-works.com

REPRESENTAÇÕES: PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
CONTATE A LANXESS NO SEU PAÍS.

Edição 2/2012

 Detalhes refinados: a linha das janelas destaca-se da fachada.

DADOS DO PROJETO


