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PALAVRA DA DIRETORA EXECUTIVA

Em 2019, a Fundação Energia e Saneamento ini-
ciou um novo momento. Aos 21 anos, a institui-
ção vem se preparando para executar mudan-

ças de base em sua forma de promover, por meio da 
educação e cultura, transformações na sociedade.

A partir de um reposicionamento institu-
cional, 2019 foi o ano de “arrumar a casa” e alinhar 
nosso propósito aos desafios do mundo contem-
porâneo. Essa organização interna é essencial para 
que, em 2020, possamos devolver à sociedade pro-
jetos e iniciativas que possam contribuir, cada vez 
mais, com resultados concretos nas comunidades 
em que atuamos. 

Dentro do projeto de um novo posiciona-
mento, definimos a essência, os pilares e um novo 
propósito à Fundação: inspirar pessoas sobre o va-
lor da água e da energia para a vida. E para além de 
uma identidade contemporânea, sensível e enga-
jada, que sirva de guia para nossas ações, foi elabo-
rado um Plano de Negócios a ser executado entre 
2019-2022, oferecendo nova perspectiva de sus-
tentabilidade para a instituição, com a expansão e 
fortalecimento das potencialidades da Fundação a 
partir da prestação de serviços e atuação mais vin-
culada a uma interlocução entre os diversos agen-
tes da sociedade: empresas, governo, estudiosos e 
população em geral.

Mas além das reflexões para os anos que 
virão, 2019 foi o ano de celebrar os 120 anos da 
chegada da companhia Light ao Brasil, mais preci-
samente, na capital paulista. Em 1899, a empresa 
de capital anglo-canadense chegava a São Paulo 
com a promessa de inaugurar serviços inéditos e 
da mais alta tecnologia para a cidade: os bondes 
elétricos e a iluminação pública gerada pelo uso da 
energia hidrelétrica.

A documentação histórica proveniente da 
Light compõe um dos principais fundos do acer-
vo da Fundação Energia e Saneamento. Mas para 
além de preservar, temos a missão de divulgar 
esse legado, e para comemorar esses 120 anos, 
realizamos as exposições inéditas “Rodas e Trilhos: 
eletricidade nos transportes”, “Bondes Elétricos em 
São Paulo” e “São Paulo pelas lentes de Gaensly”. 
As mostras circularam pelas unidades da nossa 
rede de museus, como também por locais públicos 
como estações de metrô.

Refletir sobre as tecnologias do passado tam-
bém nos permite pensar nas soluções do futuro. Des-
sa forma, todas as realizações de 2019 refletem essa 
vocação cada vez mais afinada da Fundação Energia 
e Saneamento - a de de construir, em coletivo, um ca-
minho para as futuras gerações e contribuir para uma 
melhor qualidade de vida em sociedade. 

Refletir sobre as 
tecnologias do 

passado também nos 
permite pensar nas 
soluções do futuro. 

Rita Martins 
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REPOSICIONAMENTO
INSTITUCIONAL

A identidade da Fundação Energia e Sane-
amento é um conjunto de características 
próprias e marcantes que a distinguem na 

sociedade. A expressão dessa identidade se revela 
por meio de sua marca, mas, sobretudo, por sua tra-
jetória e história, seus valores e experiência - e con-
sequentemente, sua memória.

O reposicionamento institucional permitiu 
ressignificar a nossa identidade, a partir das novas 
experiências que a sociedade terá com a Funda-
ção. O novo posicionamento da marca da foi de-
senvolvido a partir da definição da Essência, Pila-
res e Propósito.

A essência de nossa nova marca expressará a 
nossa vocação, que é ser Memória Viva. Só existe 
a cultura e a história porque existe memória, e só 
existe memória porque a preservamos, a mantemos 
viva. Hoje, e no futuro, continuaremos contando a 
importância social e econômica da água e da ener-
gia, pois somos um agente protetor da memória do 
trabalho que construiu São Paulo.

ESSêNCIA

INSPIRAR PESSOAS 
SOBRE O VALOR DA 
ÁGUA E ENERGIA 
PARA A VIDA!

I. Pesquisar, preservar e comunicar a memória 
dos setores, para reforçar o vínculo com a socie-
dade e contribuir com sua transformação.

II. Promover a troca de cultura e conhecimen-
to com nossos públicos, por meio de uma re-
lação sensível e prazerosa, visando a transfor-
mação social.

III. Gerar valor e visibilidade às empresas, por 
meio de ações para o conhecimento sobre pas-
sado, presente e futuro dos setores.

IV. Contribuir para a transformação social, 
compartilhando a importância do acervo para 
inspirar o desenvolvimento cultural, ambiental, 
ético e econômico.

Propósito
A Fundação existe para... 

A Fundação Energia e Saneamento é  
MEMÓRIA VIVA! 

Contamos a importância social e econômica da 
água e da energia.

PILARES



5

ATUAÇÃO
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3.500 objetos museológicos

260 mil documentos fotográficos

10 mil plantas e desenhos técnicos

1.600 metros lineares de documentos textuais

edifícios históricos: as pequenas centrais hidrelétricas do corum-
bataí, do jacaré, de salesópolis e de são Valentim e os imóVeis urba-
nos de itu e de jundiaí

50 mil títulos da biblioteca, 
a maior especializada em energia do brasil

2.300 documentos audioVisuais e sonoros

CONHEÇA O ACERVO DA FUNDAÇÃO
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ACERVO

A guarda, a conservação e a organização do 
acervo da Fundação Energia e Saneamento, 
bem como o atendimento a pesquisadores, 

foram realizadas com o apoio das equipes atuantes 
nas sedes da Fundação em São Paulo e Jundiaí. 

CONSERVAÇÃO DO ACERVO DE 
AEROFOTOGRAMETRIA
•	 420 ampliações e 144 pranchas do acervo de fo-

tografias aéreas passaram por intervenções de 
conservação preventiva.

TRATAMENTO TéCNICO DO ACERVO 
DE CLIPPINGS 

A realização do projeto de conservação no acervo 
de clippings da Fundação Energia e Saneamento foi 
executada com o apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura da Prefeitura de São Paulo, por meio do Edi-
tal de Apoio à Digitalização de Acervos.

•	 1.585 volumes de álbuns de notícias de jornais 
higienizados, datados desde 1901;

•	 806 álbuns de clippings catalogados, um total 
de 192.807 páginas; 

•	 423 fichas disponibilizadas para consulta online 
no site oficial;

•	 11.068 imagens digitalizadas;
•	 586 álbuns finalizados com o devido armazena-

mento em guarda definitiva.

APOIO à PESqUISA
•	 139 pesquisadores atendidos;
•	 309 imagens cedidas;
•	 333 livros comercializados.

PARCERIAS
•	 Realização de palestras voltadas à comunidade 

acadêmica, por meio de parcerias com cursos 
da UNIFESP e Centro Paula Souza;

•	 Realização do workshop gratuito “Documentos de 
Família” e de oficinas em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Encadernação e Restauro – ABER.
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REDE MUSEU 
DA ENERGIA

O Museu da Energia - com unidades locali-
zadas nas cidades de Itu, Salesópolis e São 
Paulo - trata didaticamente questões sobre 

o passado, o presente e o futuro da energia no Bra-
sil, oferecendo atividades culturais, educativas e de 
lazer voltadas para todas as idades.

•	 Em 2019, a Rede Museu da Energia atendeu mais 
de 47 mil visitantes. 

•	 Por meio de premiação concedida pelo Instituto 
Brasileiro de Museus, por meio do edital 01/2018 
Modernização de Museus - Prêmio, do Governo 
Federal, a Fundação seguiu investindo em diver-
sos projetos de acessibilidade na Rede Museu da 
Energia, com a promoção de 26 visitas em Libras 
ao público surdo ao longo do ano, mediações 
especiais a grupos de cegos, reforma e adequa-
ção de espaços, capacitação dos educadores em 
Libras e produção de peças de acessibilidade 
como maquetes, objetos museológicos em 3D e 
mapas táteis.  
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MUSEU DA 
ENERGIA DE ITU

A Fundação celebrou os 20 anos de sua uni-
dade museológica mais antiga: o Museu da 
Energia de Itu. Ao longo de sua história, o 

Museu se consolidou como um ponto de encon-
tro dos ituanos para a fruição da cultura e do lazer, 
abrigando eventos, oficinas e ações realizadas em 
parceria com entidades locais para a celebração de 
diferentes áreas artísticas, como a música, a fotogra-
fia e a literatura.

O espaço recebeu, regularmente, os ensaios 
abertos da Orquestra Ituana de Viola Caipira, além 
de saraus, palestras e lançamentos da Academia Itu-
ana de Letras. No primeiro semestre do ano, o Mu-
seu lançou o projeto “Bom Proveito”, ação que visa 
divulgar o talento dos chefs da região, oferecendo 
gastronomia a preços acessíveis. 

O Museu também seguiu com o programa 
“Intervalo com Energia”, levando educadores a esco-
las da região para, na pausa das aulas, apresentar, aos 
estudantes, experimentos sobre as diferentes fontes 
de energia e promover a reflexão acerca da necessi-
dade de seu uso consciente. Para coroar os 20 anos 
da unidade museológica,  em dezembro, foi ofereci-
da às crianças uma atividade nunca antes realizada 
pelos museus da cidade: um pernoite no espaço. 
Além disso, o evento “Trem das 6” fechou o ano com 
música ao vivo em um happy hour dominical.

•	 Em 2019, 25 mil visitantes passaram pelas expo-
sições e prestigiaram os eventos do Museu da 
Energia de Itu;

•	 No seu 20º ano, a equipe educativa propôs novas 
abordagens museológicas ao criar um grupo de 
estudos sobre mulheres e igualdade de gênero, 
com a promoção de saraus, exposições, roteiros 
e projetos com escolas voltados a dar visibilida-
de ao papel da mulher na sociedade.
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MUSEU DA 
ENERGIA DE 
SALESÓPOLIS

A equipe educativa liderou a execução de 
diversas ações dentro e fora do Museu da 
Energia de Salesópolis. Além de receber es-

colas de diferentes cidades do Estado de São Paulo 
para conhecerem as trilhas e a geração de energia 
hidrelétrica em uma usina histórica, o Museu levou 
conhecimento às salas de aula do município. 

Ao longo do ano, unidades de ensino mu-
nicipais receberam oficinas e palestras do Museu, 
que discutiram a importância da água e da ener-
gia no nosso dia a dia. Nas escolas, o Museu ainda 
promoveu um de seus mais importantes projetos, 
o “Aprendendo a Reciclar”, iniciativa realizada em 
parceria com a Cooperativa dos Recicladores de Sa-
lesópolis - COOPERARES. No ano, o programa de in-
centivo à reciclagem nas escolas mobilizou mais de 
200 alunos e sensibilizou mais de 150 famílias, com 
a arrecadação de 10 mil garrafas pet.

Para o público espontâneo não faltaram 
opções de lazer: aos finais de semana e feriados, o 
Museu da Energia realizou uma programação de tri-
lhas e piqueniques ao ar livre, além da ação “Passa-
rinhando no Museu”, que estimula a observação de 
aves nas áreas de mata do espaço.

•	 Liderado pelo Museu da Energia, o projeto “Apren-
dendo a Reciclar” contribui, em média, com um 
aumento de 20% na arrecadação da coleta seleti-
va no município do Alto Tietê, que chega a aproxi-
madamente 100 toneladas/mês;

•	 Em 2019, o Museu da Energia de Salesópolis virou 
um hotspot de birdwatching na plataforma inter-
nacional E-bird - indicado entre os melhores pon-
tos para a observação de aves no Brasil;

•	 308 espécies de aves já foram avistadas e registra-
das na área de 156 hectares do Museu da Energia 
de Salesópolis, o que corresponde a 35% das espé-
cies existentes em toda a Mata Atlântica brasileira.
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MUSEU  
DA ENERGIA DE 
SÃO PAULO

Ao longo do ano, o Museu da Energia de São 
Paulo promoveu diversas ações, oficinas e 
experimentos científicos com o público es-

pontâneo e escolar, além de formação para professo-
res e visitas temáticas, todas explorando temas como 
as fontes de energia, fenômenos da natureza, rios e  
abastecimento de água em São Paulo. Um dos des-
taques foi a mostra “Ocupa Educativo Experimental”.

O Museu também inaugurou a sua Horta 
Comunitária. O projeto busca resgatar a relação 
entre natureza e cultura, incentivando a gestão sus-
tentável dos bens coletivos. A Horta aproxima os 
visitantes dos saberes populares de povos tradicio-
nais como quilombolas e indígenas, valorizando os 
ensinamentos dessas comunidades e o lidar com a 
terra. O projeto integra uma cisterna e composteira. 
Outra ação que buscou promover um novo olhar à 
cidade e à vida urbana foram as saídas para obser-
vação de aves pelo centro de São Paulo, na ativida-
de “Passarinhando no Museu”.

Em 2019, o Museu abrigou duas exposições 
inéditas, “Rodas e Trilhos: eletricidade nos transpor-
tes” e “São Paulo pelas lentes de Gaensly”. Para fe-
char o ano, a unidade realizou, pelo quarto ano, o 
evento “Museu da Energia de Portas Abertas”, pro-
movendo dois dias de atividades especiais em arti-
culação com instituições do entorno. 

•	 Em parceria com o Instituto de Estudos Avança-
dos da USP, o Museu realizou o ciclo de palestras 
“Água e Energia em São Paulo”, que reuniu espe-
cialistas para discutir a relação de São Paulo com 
os seus recursos hídricos e energéticos;

•	 Em 2019, o Museu seguiu atuando em parceria 
com organizações da região, recebendo as ati-
vidades do Bloco Afro Ilú De Min e do público 
idoso atendido pelas Unidades Básicas de Saú-
de do bairro.
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Além de planejar e executar projetos culturais 
patrocinados por meio de editais e leis de in-
centivo, a Fundação oferece apoio técnico e 

gerencial nas áreas de projetos culturais e gestão de 
acervos a empresas e instituições. 

•	 A Fundação é responsável pelo gerenciamento 
do Arquivo Geral de Chavantes - SP, da empresa 
CTG Brasil, segunda maior geradora de energia 
do país;

•	 A Fundação mantém sob seus cuidados a gestão 
do Arquivo de Grandes Clientes da empresa Enel 
São Paulo, a maior distribuidora de energia do 
país em número de clientes;

•	 Em 2019, a Fundação executou serviço de orga-
nização arquivística na Usina Hidrelétrica Jupiá, 
operada pela CTG Brasil, em trabalho que resultou 
na organização de aproximadamente 7 mil docu-
mentos (com 600 mil páginas higienizadas, reor-
ganizadas, reacondicionadas e catalogadas), con-
tendo 3 mil processos e dossiês e 4 mil plantas.

SERVIÇOS E PROJETOS ESPECIAIS
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EXPOSIÇÕES 
EM MOVIMENTO 

A Fundação Energia e Saneamento possui um 
programa de empréstimo de suas exposi-
ções itinerantes a empresas e associações 

culturais e sociais.

•	 Em parceria com o Sistema Estadual de Museus 
da região de Franca, aproximadamente 3.000 
pessoas, em escolas, museus e câmaras munici-
pais de cidades do interior paulista conferiram as 
mostras da Fundação Energia e Saneamento;  

•	 Para celebrar os 120 anos da inauguração dos bon-
des elétricos na Capital, a exposição “Bondes elétri-
cos em São Paulo” foi produzida e circulou em esta-
ções da linha amarela do Metrô de São Paulo, em 
parceria com a concessionária ViaQuatro.
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NA MÍDIA 

Imprensa
A Fundação Energia e Saneamento aumentou a sua visibilidade na mídia em 84% 
em relação ao ano anterior. 

•	 753 matérias na imprensa nacional, durante 2019;
•	 Média de 3 matérias por dia da Fundação Energia e Saneamento ao longo do ano;
•	 75 entrevistas concedidas pelos porta-vozes da Fundação Energia e Saneamento.

Redes Sociais
As redes sociais também tiveram um aumento significativo em 2019, com a refor-
mulação do posicionamento da marca Rede Museu da Energia nas plataformas Fa-
cebook e Instagram. 

FACEBOOk

Conquistamos um aumento 
de 92% no número de fãs 

da página. Em dezembro de 
2018 eram 3.681 seguidores 

e em dezembro de 2019 
contabilizamos 7.098 fãs.

INSTAGRAM

Aumento em 77% o 
número de seguidores da 
página. Em dezembro de 

2018 eram 907 seguidores. 
Terminamos o ano de 2019 

com 1.612 seguidores.

INSERÇÕES EM IMPRENSA POR MÍDIA 2019

RÁDIO (33) IMPRESSO (80) TV (54) ON-LINE (557)
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TRANSPARêNCIA
PARECER DOS AUDITORES
O parecer da auditoria independente aprovou as demonstrações contábeis da Fun-
dação Energia e Saneamento para o ano de 2019.
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PREMIAÇÃO EM EDITAIS
Ao longo do ano, as ações realizadas pela Fundação Energia e Saneamento conta-
ram com o patrocínio e apoio de diferentes editais públicos e empresas.

Edital de Apoio à Digitalização de Acervos 
Secretaria Municipal de Cultura - Prefeitura Municipal de São Paulo

Projeto: “Digitalização e difusão da série de clippings do Fundo Eletropaulo de 1900 a 1997 – Acervo Fun-
dação Energia e Saneamento”

Edital 01/2018 Modernização de Museus 
Prêmio - Instituto Brasileiro de Museus - Ibram - Ministério do Turismo -  
Governo Federal

Projeto: “Museu da Energia de São Paulo – Reestruturação, Modernização e Acessibilidade”
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EMPRESA MANTENEDORA

CESP - Companhia Energética de São Paulo

Desde 1998, a CESP - Companhia Energética de São Paulo atua como mantenedora da Fundação 
Energia e Saneamento, oferecendo a perenidade operacional e financeira que garante as bases para a exe-
cução das atividades de educação e cultura promovidas pela instituição.

A CESP – Companhia Energética de São Paulo – atua na geração de energia elétrica no Estado de São 
Paulo por meio de três usinas hidrelétricas. Fundada em 1966, a Companhia tem sede administrativa em 
São Paulo e escritórios no interior.

As usinas hidrelétricas operadas pela CESP estão instaladas nas bacias hidrográficas do Rio Paraná e 
do Rio Paraíba do Sul. Juntas, as unidades Engenheiro Sergio Motta (Porto Primavera), Paraibuna e Jaguari 
somam 1.654,6 MW de capacidade instalada.

Valor anual do aporte: R$ 2.688.822,00. 
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EMPRESAS PATROCINADORAS 
EM 2019

Por meio do PRONAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura - Lei Rouanet, do Ministério do Turismo, 
do Governo Federal, a Fundação Energia e Saneamento foi autorizada a receber apoio de empresas 
interessadas em patrocinar o projeto “Plano Anual de Atividades da Rede Museu da Energia e Núcleo de 

Documentação e Pesquisa (NDP) 2019”, de forma a possibilitar a execução de suas atividades ao longo do ano.

Patrocínio: CTG Brasil, Comgás e Countour Global

CTG Brasil

Criada em 2013, a CTG Brasil é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em 
energia limpa. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da empresa 
hoje tem uma capacidade total instalada de 8,28 GW. Terceira maior geradora de energia do País, a CTG 
Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e combina o conhecimento brasileiro e chinês com o 
objetivo de contribuir para a produção de energia limpa e um futuro sustentável.

Valor do aporte: 400 mil

Comgás

A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, com 2 milhões de clientes e 
atuação no Estado de São Paulo. 

Valor do aporte: 100 mil

ContourGlobal

A ContourGlobal é uma integradora multinacional no ramo da energia. Atua no Brasil desde 2017.

Valor do aporte: 10 mil
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COMO COLABORAR 

Seja um patrocinador, incentive a cultura – 
Pessoa Física ou Jurídica 

Contribuição incentivada a projetos (Lei Rouanet/ProAC – São 
Paulo), permitindo o abatimento no imposto de renda – Pessoa Física 
e Jurídica – e no ICMS – Pessoa Jurídica.

Parcerias
Desenvolvimento de projetos por meio de cooperação técnica 

e/ou recursos de P&D, Eficiência Energética, TACs, entre outros.

Serviços e Projeto Especiais
Além de planejar e executar projetos culturais patrocinados 

por meio de editais e leis de incentivo, a Fundação oferece apoio 
técnico e gerencial nas áreas de projetos culturais, memória insti-
tucional e gestão de acervos e arquivos a empresas e instituições 
dentro e fora do setor de água e energia.

Com vasta experiência editorial - são dezenas de publicações 
e exposições produzidas, a Fundação desenvolve projetos diver-
sos como livros, exposições, materiais educativos e ações socioam-
bientais e educativas.

Contatos
(11) 3224-1472 
patrimonio@energiaesaneamento.org.br 
www.energiaesaneamento.org.br

mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
mailto:patrimonio@energiaesaneamento.org.br
http://www.energiaesaneamento.org.br
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DESAFIOS 

Em 2019 também definimos o que e como a Fun-
dação Energia e Saneamento trabalhará nos pró-
ximos anos. Construímos novas estratégias para 

alcançar melhor e com maior escala o impacto neces-
sário para a transformação cultural e social. 

Reposicionar e ressignificar a nossa 
marca, que vai apresentar não 
só uma nova identidade visual, 
mas fortalecer a imagem 
institucional da Fundação; 

Sensibilizar, mobilizar 
e unificar todos os que 
vivenciam uma experiência 
com a Fundação em torno de 
um objetivo maior: valorizar a 
água e a energia para a vida; 

Ser agente de transformação social 
numa perspectiva contemporânea; 

Atrair investidores e 
mantenedores de toda a 
sociedade para garantir 
a sustentabilidade da 
Fundação e o compromisso 
com a nossa missão  
e a sociedade.
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FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO
Conselho de Administração 

Presidente – Renato de Oliveira Diniz 
Vice-Presidente – Vanessa Gonçalves Ramos 

Empresas mantenedoras patrocinadoras 
e parceiras 
Danillo Sene | ENEL
José Renato Domingues | CTG Brasil 
Mario Luiz do Nascimento Oliveira | EMAE 
Renato Erdmann Gonçalves | SABESP 
Sérgio Fernando Larizzatti | CESP 
Vanessa Gonçalves Ramos | CPFL

Comunidade com notória capacidade 
Gildo Magalhães dos Santos Filho 
Renato de Oliveira Diniz 
Sergio Augusto de Arruda Camargo

Conselho Fiscal  
Paulo Henrique Oliveira / CESP 
Daniel Jesus de Lima / EMAE 
Francisco José Cavalcante / SABESP

Representante dos empregados da Fundação 
Energia e Saneamento 
Denis Quartim De Blasiis

Diretoria Executiva 
Rita de Cassia Martins Souza 

Ana Julia de Souza Santos
Ana Paula Sbrissa
Ana Julia de Souza Santos
Alexia Silva Rodrigues
Arthur Hudson Braga
Bianca Grazini 
Bruno Vicente de Souza Machado
Carolyne Siqueira de Jesus
Claudia Cristina de Carvalho
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