
Museu da Energia 

O Museu da Energia de São Paulo, inaugurado em junho de 2005, é um espaço aberto à comunidade. 

Em suas salas, equipamentos interativos e atividades como jogos e projeções de filmes convidam os 

visitantes de todas as idades a participar de experiências científicas e a refletir sobre questões atuais 

envolvendo o tema da energia e seu futuro.  

A história da expansão urbana e industrial da cidade de São Paulo nos últimos 150 anos também está 

presente nas salas do museu. 

 

O edifício-sede do museu é outra atração. Construído entre 1890 e 1894, quando o bairro dos Campos 

Elíseos era o endereço mais sofisticado da cidade, o palacete foi residência de Henrique Santos Dumont, 

irmão do aviador Alberto Santos Dumont e um dos homens mais ricos do Brasil na época. 

 

HISTÓRICO DO CASARÃO SANTOS DUMONT 

No final do século XIX, a elite de São Paulo morava no bairro dos Campos Elíseos, em mansões cercadas 

por jardins.  

Em um desses palacetes, provável projeto do escritório de Ramos de Azevedo, de 1894, morava 

Henrique Santos Dumont, irmão mais velho do aviador Alberto Santos Dumont. 

Quando a elite paulistana deixou de morar nos Campos Elíseos, o palacete da família Dumont passou 

por várias mãos. Abrigou o Colégio Stafford, um internato feminino (1926 a 1951), e foi sede da 

Sociedade Pestalozzi (1952 a 1983). 

Entre 1983 e 2001, o imóvel foi ocupado, até que em 2001 passou às mãos da Secretaria de Estado da 

Cultura, que o cedeu à Fundação Energia e Saneamento. 

O palacete foi então restaurado e adaptado com recursos da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com 

a contribuição das empresas AES Eletropaulo, CBA, ISA CTEEP, Queiroz Galvão, Sabesp e Voith Siemens. 

Desde 7 de junho de 2005 o casarão abriga o Museu da Energia de São Paulo e a sede da Fundação 

Energia e Saneamento. 

Ficha técnica 

Local: Complexo Casarão Santos Dumont; Alameda Cleveland 601, esquina com Alameda 

Nothmann  184, Campos Elíseos, São Paulo, SP 

Ano da construção: 1890-1894 

Restauro: 2001-2005 

Área do terreno: 3.000,00m² 



Área construída: 1.720,00m² 

Tipologia da edificação: o complexo é formado por quatro edifícios: 
 casarão, de 1894: sobrado (térreo + 1 pavimento e porão) 
 anexos 1 e 2, de 1927: sobrado (térreo + 1 pavimento) 
 anexo 5, de 1927: térreo 

Uso e ocupação: 
 1890-1926 - residência da família Henrique Santos Dumont 
 1926-1951 - Colégio Stafford 
 1952-1983 - Sociedade Pestalozzi 
 1983-2001 - imóvel ocupado  
 2001-2005 - restauro promovido pela Fundação Energia e Saneamento 
 2005-hoje - sede da Fundação e Museu da Energia de São Paulo 

Técnica construtiva: alvenaria de tijolos. No casarão, estrutura em pedra. 

 

Tempos de Energia 

Roteiro que percorre a exposição "Tempos de Energia: São Paulo em transformação", mostra que revela 

a evolução do setor elétrico no Estado de São Paulo e o impacto de sua utilização na vida cotidiana de 

milhões de pessoas. 

Os recursos expográficos da nova mostra permitem ao visitante conhecer um pouco mais da 

importância da energia elétrica e da iluminação pública, e de outros serviços de infraestrutura (como o 

saneamento básico, por exemplo) para a evolução da mancha urbana da Cidade de São Paulo, assim 

como a história de eletrodomésticos hoje indispensáveis nas residências dos consumidores. 

Jogos interativos mostram a diferença do consumo dos eletrodomésticos entre a década de 1970 e os 

dias atuais, bem como novas alternativas que permitem a economia de energia. 

Os desafios da atualidade em busca de maior eficiência energética sem comprometer as gerações 

futuras também não são esquecidos pelo novo roteiro do Museu, que também apresenta, através de 

experimentos científicos, as diferentes fontes de energia, suas vantagens e desvantagens e quais 

causam menores impactos ao meio onde vivemos. 

Memórias do Casarão 

Neste roteiro, o visitante tem contato com os principais momentos da história do Casarão Santos 

Dumont e com os processos de transformação do bairro dos Campos Elíseos. De residência do 

tradicional cafeicultor Henrique Santos Dumont, irmão do famoso aviador brasileiro, o casarão passa 

por períodos de adaptação para abrigar o núcleo feminino do Colégio Stafford e a sociedade filantrópica 

Pestalozzi, até ser abandonado na década de 1980 e ocupado por grupos de sem-teto. As diferentes 

formas de ocupação do casarão em seus mais de 120 anos de história e sua relação com as 

transformações da cidade de São Paulo são contadas por meio de fotos de época, objetos e outros tipos 



de documentos, visando promover a discussão de temas como preservação e restauro do patrimônio da 

cidade, memória e as histórias do cotidiano. 

Roteiro Arquitetônico 

Neste roteiro, o visitante tem contato com os aspectos técnicos dos processos de construção e restauro 

do Museu da Energia de São Paulo. As características dos estilos arquitetônicos de cada edifício, o 

significado iconográfico dos afrescos e a análise do acervo em exposição permitem ao visitante uma 

viagem no tempo, durante a qual ele poderá correlacionar a instauração dos edifícios com os processos 

de transformação da cidade e sua adaptação às diferentes necessidades da metrópole que se constituiu 

ao longo do século XX. Os trabalhos de prospecção das paredes restauradas, as fotografias de época e 

outros vestígios da decoração do Casarão Santos Dumont permitem ao visitante fazer um exercício 

comparativo entre as diversas formas de ocupação sofridas pelo complexo desde residência da família 

Santos Dumont até ser instaurado o Museu da Energia de São Paulo. 

EXPOSIÇÃO RODAS E TRILHOS 

No dia 1º de junho, sábado, o Museu da Energia de São Paulo inaugura a exposição inédita "Rodas e 

Trilhos: Eletricidade nos Transportes". Instalada no andar térreo, a mostra apresenta a história de 

bondes, trens e ônibus elétricos e sua expansão pelo Estado de São Paulo. No sábado de abertura, em 

parceria com o Museu dos Transportes e a SPTrans, o pátio interno do museu abrigará um dos 

primeiros trólebus a circular em São Paulo, o modelo Brill, fabricado nos anos 1940 nos Estados Unidos. 

A exposição também irá explorar a trajetória de outros meios à tração elétrica como o metrô e o 

recente VLT, além do futuro do transporte individual com os carros elétricos. Além de painéis, fotos e 

documentos, a mostra terá vitrines de objetos, com itens que fizeram parte do sistema de transporte 

elétrico da Capital, como uma manivela de acelerador de bonde de 1900 e um comando automático de 

estação de trólebus dos anos 1950 - o que havia de mais moderno à época, o aparelho antecede os 

computadores atuais que permitem o gerenciamento remoto.  

A exposição tem entrada gratuita e foi viabilizada por meio de aporte oriundo do Edital 01/2018 

Modernização de Museus - Prêmios, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram. 

 


