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Será um museu científico interativo e didático, procurando garantir um novo ganho cultural para

a cultura paulistana através de 22 especialidades a serem adotadas: a promoção da cultura científica,

investigação, incorporação, inventariação, documentação, conservação, interpretação, exposição e

divulgação, com objetivos científicos e educativos, composto por salas de pesquisas, exposições

temporárias, visitas guiadas, salas de videoconferências, ateliês, e setores de tecnologia e ciência,

com apoio ao ensino, serviços à comunidade, a preservação do patrimônio e educação ambiental

O terreno localiza-se em uma área com dois amplos acessos, pela Rua da Consolação, uma

âncora de grande importância para São Paulo que liga a região da Avenida Paulista ao centro da

cidade na região do Vale Anhangabaú, o outro acesso dar-se também pela Rua Bela Cintra, a qual

abriga edifícios residenciais em sua maior parte. Em frente ao terreno a Rua Sergipe e Rua Piauí onde

encontra-se em construção a nova estação Higienópolis-Mackenzie, que integrará as

linhas 4-Amarela e 6-Laranja do metrô.

O Museu será implantado em uma área de grande movimentação de pessoas em uma região de

grande adensamento de imóveis com alto gabarito, pertencente à área central de São Paulo, a qual

apoia a utilização de terrenos para a cultura e lazer em prol do programa para uma nova urbanização

do centro. Viu-se nessa característica do terreno e do entorno, a possibilidade de envolver o Museu

em um ambiente novo, com a inserção de um ponto de referência entre a Avenida Paulista e a Praça

Roosevelt, a fim de atrair cada vez mais pessoas que circulam pelo local.

Área total do terreno:  6.250,00m²

Espaçamento Frontal (Recuo): 5,00 m

Espaçamento Lateral (Recuo): Não Exigido

Gabarito de Altura: 21 pavimentos

Área para construção - Taxa de Permeabilidade:  15% - 937m²

Área permitida para projeção - Taxa de Ocupação: 70% - 4375m²

Área total - Coeficiente de Aproveitamento: 4 - 25.000m²
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Legenda:

Rua Bela Cintra

Rua Haddock lobo

Rua Augusta

Rua Frei Caneca

Rua Sergipe
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