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Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamen-
to cumpre a sua missão, desenvolvendo ações de edu-
cação e cultura, preservando, pesquisando e divulgan-
do o patrimônio histórico dos setores de energia e de 
saneamento ambiental. 

Como Organização da Sociedade Civil de In-
teresse Público – Oscip, a Instituição realiza ações 
em duas frentes: no Núcleo de Documentação e 
Pesquisa (NDP), responsável pelo tratamento do 
acervo arquivístico e bibliográfico sob sua guarda, e 
na Rede Museu da Energia, composta por unidades 
localizadas em São Paulo, Itu, Rio Claro e Salesópo-
lis. Dessa forma, a Fundação busca contribuir para a 
educação patrimonial e ambiental, trabalhando dife-
rentes eixos temáticos como história, ciência, tecno-
logia e meio ambiente.

Entre as ações realizadas em 2015, destacam-se 
a inauguração da exposição fotográfica A Cidade e a 
Usina, que celebrou o 15º aniversário do Museu da 
Energia de Salesópolis, apresentando a história do 
município e de sua hidrelétrica; e a exposição Fontes 
e Chafarizes, no Museu da Energia de Itu, produzida 
com o objetivo de revelar a transformação das fontes 

públicas de água, como também de discutir a questão 
da escassez hídrica.

Em uma ação conjunta promovida em toda a 
Rede Museu da Energia, as unidades museológicas 
da Instituição também receberam o espetáculo infan-
tojuvenil Água, do Clã - Estúdio das Artes Cômicas 
e A Próxima Companhia, e a oficina Energia: aspectos 
históricos e fisicos, do físico Claudio Furukawa (Ins-
tituto de Física da USP e Unifieo), como forma de 
trabalhar os temas institucionais.

Na área de Serviços e Projetos Especiais, no se-
gundo semestre de 2015, foi produzido o livro São Paulo 
em 200 imagens: acervo da Fundação Energia e Sanea-
mento, com o objetivo de levar a um público mais amplo 
a diversidade do acervo fotográfico da Instituição. 

O ano foi finalizado com o lançamento da se-
gunda edição de Patrimônio: Atualizando o Debate 
e com a inauguração da exposição Arqueologia, Me-
mória e Cidade: o patrimônio arqueológico na Região 
Metropolitana de São Paulo, ambos realizados em 
parceria com a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) e o Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Pela Preservação

da História e do Patrimônio de São Paulo
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	Edifícios históricos: as Pequenas Centrais Hi-
drelétricas do Corumbataí, do Jacaré, de Sale-
sópolis e de São Valentim e os imóveis urbanos 
de Itu e de Jundiaí

	3.500 objetos museológicos

	1.600 metros lineares de documentos textuais

	260 mil documentos fotográficos

	10 mil plantas e desenhos técnicos

	2.300 documentos audiovisuais e sonoros

	50 mil títulos da Biblioteca

Como Pesquisar

Pesquisadores interessados no acervo da Fundação 
Energia e Saneamento podem acessar o catálogo eletrô-
nico do acervo arquivístico, bibliográfico e museológico da 
Instituição na página www.energiaesaneamento.org.br. 

Para pesquisas presenciais no Núcleo de Docu-
mentação e Pesquisa, é necessário agendamento pré-
vio pelo e-mail pesquisa@energiaesaneamento.org.br 
ou pelo telefone (11) 3224-1496. O NDP mantém 
uma equipe especializada para orientar o pesquisador, 
além de disponibilizar instrumentos de pesquisa ele-
trônicos e impressos. 

Núcleo de Documentação e Pesquisa

O NDP é responsável pela guarda, conservação 
e organização do acervo bibliográfico e arquivístico da 
Fundação Energia e Saneamento. Confira, a seguir, as 
principais ações realizadas durante o ano de 2015.

Mudança do Núcleo de Documentação e Pesquisa

Em 2015, optou-se pela transferência do acer-
vo da Fundação Energia e Saneamento, de seu antigo 
endereço, no bairro Penha de França, Capital, para o 
imóvel da Instituição, localizado em Jundiaí, no esta-
do de São Paulo.

Devido à necessidade de readequações no espa-
ço para o recebimento do acervo, parte da documen-
tação – com programação de tratamento para o biênio 
2015/2016 – e a equipe do NDP foram transferidas, 
temporariamente, para a sede da Instituição, na Capi-
tal. O restante do acervo, organizado em 1.982 caixas, 
encontra-se armazenado em reserva técnica. A orga-
nização do acervo e sua transferência para a reserva 
técnica se deram no primeiro semestre de 2015. 

Conheça o Acervo da Fundação 

Para a mudança, a equipe do NDP trabalhou na 
catalogação do acervo textual e no registro das caixas. 
Fevereiro, 2015

http://www.energiaesaneamento.org.br/acervo.aspx
mailto:pesquisa@energiaesaneamento.org.br
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Biblioteca

Em virtude da mudança de endereço do NDP, o 
acervo bibliográfico, composto pelas bibliotecas técnica 
e histórica, num total de aproximadamente 50 mil títu-
los, foi reorganizado e enviado à reserva técnica.

Tratamento Arquivístico

No acervo fotográfico do fundo Cesp, foi rea-
lizada a análise de conteúdo e a revisão de notações 
de 51.625 ampliações, 29.284 negativos, 12.882 dia-

positivos, 12.433 contatos, bem como a inserção de 
notações em 48.580 ampliações.

 Também foi iniciada a reorganização das am-
pliações do fundo Cesp, com a descrição das missões 
fotográficas, visando refinar as buscas dos documen-
tos. O processo resultou na reorganização de 191 
missões fotográficas, dentre as quais foram abertas 58 
subdivisões para descrição específica por tema.

Houve, ainda, a organização, em ordem numé-
rica, de 202 caixas (68 serviços) de aerofotogrametria; 
e o levantamento de 26 serviços de aerofotogrametria, 
para avaliar a possibilidade de inserção dos documen-
tos no acervo online disponível no site da Fundação. 

Capela de exaustão e armários da biblioteca do Apoio
à Pesquisa, em Jundiaí. Junho, 2015

Transferência de mapoteca. 20/5/2015

Peças dos arquivos deslizantes acomodadas nas novas 
instalações do NDP, em Jundiaí. Junho, 2015
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Dentre os diversos procedimentos realizados 
no acervo de História Oral em 2015, destaca-se a in-
serção de dados e a liberação de 240 entrevistas no 
Enerweb, sistema para catalogação e gerenciamento 
dos acervos arquivístico, bibliográfico e museólogico 
da Fundação Energia e Saneamento.

Reprodução

A área de Reprodução recebeu 62 pedidos de 
pesquisadores internos e externos, com a geração de 
2.323 documentos selecionados e 1.000 digitalizados, 
entre eles 860 arquivos textuais, 138 iconográficos 
e dois cartográficos. Durante o ano, também foram 
digitalizadas 415 imagens de oito serviços de aero-
fotogrametria provenientes do fundo Eletropaulo, re-
alizados entre as décadas de 1930 a 1950 no Estado 
de São Paulo.

Conservação

Ao longo do ano de 2015, a equipe do NDP 
realizou diversas ações no acervo fotográfico do fundo 
Cesp, entre eles a retirada de moldura de 8.977 cromos 
e slides; a higienização de 49.174 ampliações, 51.174 
negativos, 24.183 diapositivos e de 28.436 contatos; 
além do recondicionamento de 10.338 negativos e de 
24.183 diapositivos em jaquetas poliéster. 

Nos documentos aerofotogramétricos, foi con-
duzida a higienização de 467 negativos de acetato, 
196 negativos de nitrato, 162 negativos de vidro e de 
998 cópias em papel fotográfico e ampliações. 

No arquivo temático também foi realizada a hi-
gienização de 6.521 ampliações fotográficas.

Em setembro, foi realizado o levantamen-
to quantitativo e qualitativo dos filmes (acetato) e a 
organização destes por fundos (Cesp, Eletropaulo e 
Comgás) para posterior elaboração de projeto de te-
lecinagem. 

No arquivo cartográfico, foi efetuado o restauro 
da planta do Solar da Marquesa, proveniente do fun-
do Comgás.

Aerofotogrametria do Rio Pinheiros, São Paulo - SP. 1941. 
Acervo Fundação Energia e Saneamento

Higienização de negativos. Novembro, 2015

Limpeza dos diapositivos do Fundo Iconográfico Cesp. 
Agosto, 2015
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Democratização do acesso e apoio à 

pesquisa

Durante o ano de 2015, foi realizado o atendi-
mento de 129 pesquisadores, resultando na soma de 
137 documentos consultados, sendo 106 de arquivo e 
31 da biblioteca. Do total de pesquisadores, 47 cons-
tituíam novos agendamentos e 82 retornos. 

rais, como a Casa Mário de Andrade e o Museu do 
Café de Santos. 

Cessão de imagens

A área de Apoio à Pesquisa intermediou a ces-
são de direito de uso de 1.515 imagens, destas, 119 
foram cedidas em alta resolução para projetos exter-
nos e 1.396 imagens destinadas a projetos internos, 
instituições parceiras e divulgação na imprensa.

Visitas técnicas

O Núcleo de Documentação e Pesquisa rece-
beu a visita de dois grupos interessados em conhecer 
a forma de trabalho e os procedimentos gerais para a 
guarda, conservação e organização do acervo da Fun-
dação Energia e Saneamento. 

A primeira visita ocorreu em 21 de janeiro, com 
a equipe do “Memorial da Inclusão – Os Caminhos 
das Pessoas com Deficiência”, da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo 
de São Paulo, localizada no Memorial da América 
Latina, na Capital. 

A segunda foi realizada no dia 6 de maio, com 
alunos da graduação de História da Unifesp e da Uni-
versidade Sumaré, para a elaboração de trabalhos aca-
dêmicos em disciplinas de cunho patrimonial. 

Douglas McRae, doutorando em História pela 
Georgetown University (EUA), estuda o abastecimento de 

água em São Paulo. Agosto, 2015

As finalidades das pesquisas foram diversas, 
como para a elaboração de trabalhos acadêmicos 
provenientes da USP, UFRJ e Georgetown Univer-
sity (EUA), e para a produção de livros e exposições 
por parte de editoras e demais instituições cultu-

*Para a elaboração de livros e exposições da Fundação Energia e Saneamento
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A Rede Museu da Energia oferece atividades 
culturais, educativas e de lazer voltadas para todas as 
idades. Nos museus, questões sobre o passado, o pre-
sente e o futuro da energia no Brasil e no mundo são 
tratadas didaticamente. A rede é composta por duas 
unidades urbanas – nas cidades de Itu e de São Paulo 
– e de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 
em Rio Claro e Salesópolis.

Reserva Técnica – acervo museológico

Além das programações culturais e educativas 
promovidas por cada unidade, no segundo semestre de 
2015, foi realizada uma ação de reorganização e higieni-
zação do acervo museológico da Rede Museu da Ener-
gia, via Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secre-
taria da Cultura do Estado de São Paulo. 

Rede Museu da Energia 

Trabalho de reorganização e higienização realizado no segundo semestre de 2015
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Museu da Energia de São Paulo

Localizado no bairro de Campos Elíseos, re-
gião central da Capital paulista, o Museu da Energia 
de São Paulo é um espaço aberto para discussão sobre 
a história da energia, o desenvolvimento de tecnolo-
gias do setor energético e suas relações com a socieda-
de e o meio ambiente. 

Principais ações de 2015 

O Museu da Energia de São Paulo procurou es-
treitar sua relação com as comunidades e instituições 
na região do seu entorno, Luz/Bom Retiro. A equipe 
educativa da unidade museológica ministrou oficinas 
e promoveu brincadeiras e eventos voltados, em espe-
cial, ao público infantil e idoso, além de participar de 
ações externas com parceiros. Um dos destaques foi a 
ação cultural “Museu da Energia de Portas Abertas”, 
realizada no dia 12 de julho para celebrar o aniversário 
de 10 anos do equipamento, e que teve uma segunda 
edição no final do ano, no dia 12 de dezembro. O even-
to visa promover a apropriação do espaço e reforçar os 
vínculos da Instituição com a comunidade.

Oficina com idosos do centro de acolhida
“Morada Nova Luz”. 6/3/2015

Estreia de novo 
jogo para o público 
infantil. 28/4/2015

Tarde de brincadeiras no Dia Mundial da Energia. 
29/5/2015

Evento “Museu da Energia de Portas Abertas”. 12/6/2015
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Oficina “Contação de Lendas e Oficina de Grafismo”, 
em parceria com o Museu da Obra Salesiana no Brasil. 
25/9/2015

Oficina “Energia: aspectos históricos e físicos” com o físico Claudio Furukawa – USP (realizada
via Programa de Ação Cultural - ProAC). 16/10/2015
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Evento “Música na Praça”, promovido pela Associação Campos Elíseos + Gentil na Praça Princesa Isabel. 28/11/2015

Espetáculo Água (realizado via Programa de Ação Cultural - ProAC), oficina de brinquedos e de montagem de 
minicisterna, no “Museu da Energia de Portas Abertas”. 11/12/2015



Museu da Energia de Salesópolis

O Museu está situado em um parque de mais de 
150 hectares, em área remanescente de Mata Atlân-
tica, onde foi instalada, em 1913, a Usina Hidrelé-
trica de Salesópolis. Com visitas orientadas e trilhas 
interpretativas, as atividades abordam temas ligados à 
energia e ao meio ambiente.

Principais ações de 2015 

Em 2015, o Museu da Energia de Salesópolis 
completou 15 anos e, para celebrar a data, inaugurou, 
em julho, a exposição fotográfica A Cidade e a Usina, 
que busca rememorar alguns dos marcos significativos 
da trajetória da cidade e de sua centenária hidrelétri-
ca. Seguindo com a missão de promover atividades 
culturais e educativas voltadas, por exemplo, ao uso 
responsável dos recursos naturais, o Museu da Ener-
gia promoveu, ao longo do ano, oficinas, palestras, tri-
lhas, mostras e visitas guiadas que abordaram temas 
como consumo consciente, água, sustentabilidade e 
reciclagem. Um dos destaques foi a realização da ação 
educativa “Aprendendo a Reciclar”, em parceria com 
a Associação dos Recicladores da Estância de Salesó-
polis (ARES).

Inauguração da exposição Água: retratos de uma nova 
consciência, no Dia Mundial da Água. 22/3/2015

Roteiro “Aventuras no Tietê”, com a prática do rapel na 
Cachoeira dos Freires. 26/4/2015
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Ação educativa “Aprendendo a Reciclar”, na EMEF “Maria de Lourdes”, com a arrecadação de 4.810 garrafas PET. 
9/6/2015

Inauguração da exposição fotográfica A Cidade e a Usina, realizada com patrocínio da EDP e apoio do Instituto EDP, via 
ProAC. 5/7/2015
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Circuito Tela Verde. 6/8/2015 Ação Educativa “Monitorando as águas do rio Tietê”. 
22/9/2015

Espetáculo infantojuvenil Água, na sede da Associação “Caminhando Juntos”, com patrocínio da EDP e apoio do 
Instituto EDP via ProAC. 14/10/2015

Oficina “Energia: aspectos históricos e físicos”, voltada aos agentes e guias de turismo de Salesópolis, com patrocínio da 
EDP e apoio do Instituto EDP via ProAC. 6/11/2015
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Museu da Energia de Itu

A unidade localiza-se no centro histórico de 
Itu, em um sobrado de 1847, e suas exposições abor-
dam  as mudanças  sociais e ambientais trazidas pela 
eletricidade, apresentando, por exemplo, a evolução 
das luminárias caseiras e urbanas e o surgimento dos 
primeiros eletrodomésticos. 

Principais ações de 2015 

Durante o ano, o Museu da Energia de Itu 
prosseguiu com o seu Programa de Formação de Pú-
blico, recebendo instituições de ensino de nível infan-
til, médio e superior para promover uma discussão 
sobre identidade, cultura e patrimônio. Além disso, 
ofereceu ao público algumas exposições temáticas 
temporárias, como A Luz do Nobel e Fontes e Chafari-
zes, e abrigou e participou de eventos com instituições 
parceiras, como o Festival Interfoto e a feira cultural 
“Arte no Beco”, um projeto da Motirõ Cultural com 
apoio do Museu da Energia, e que reúne atividades 
artísticas na rua de pedestres Marcos Steiner Neto, 
entre elas música, artesanato, artes visuais, gastrono-
mia e oficinas educativas.

Oficina de Fotografia “Longa Exposição e Light 
Painting”, promovida pelo Museu da Energia no Parque 
do Varvito. 24 e 25/3/2015

Estudantes do Senac no Programa de
Formação de Público. 1/4/2015

Estudantes do Centro Universitário Nossa Senhora 
do Patrocínio (Ceunsp) no Programa de Formação de 
Público. 16/4/ /2015
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Feira cultural “Arte no Beco”, realizada na rua de pedestres ao lado do Museu da Energia de Itu. 17/5/2015

Inauguração da exposição temporária Fontes e Chafarizes. 20/6/2015

Ação Educativa “Do ateliê à fotografia” e projeção de trabalhos fotográficos durante o Interfoto. 5/8/2015
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Última edição do ano da feira cultural “Arte no Beco”. 20/12/2015

Ação Educativa “Objetos que contam história”, realizada durante a “Primavera de Museus”. 23/9/2015

Oficina “Energia: aspectos históricos e físicos”, realizada 
via Programa de Ação Cultural – ProAC. 23/10/2015

Peça Água, promovida pelo Museu da Energia no Parque 
Ecológico Taboão, via ProAC, com apoio da Secretaria de 
Cultura de Itu. 15/11/2015
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Museu da Energia de Rio Claro

O Museu da Energia de Rio Claro contempla 
um parque com 44 hectares de área verde, bosque de 
Mata Atlântica e espécies nativas, instalado na área da 
Pequena Central Hidrelétrica do Corumbataí, uma 
das primeiras usinas do Brasil, inaugurada em 1895. 

Principais ações de 2015

Em 2015, a visitação pública no Museu da 
Energia de Rio Claro foi realizada, exclusivamente, 
mediante agendamento de grupos escolares. Assim 
como nas demais unidades, em uma ação conjunta 
promovida em toda a rede, o espaço recebeu o espetá-
culo infantojuvenil Água, do Clã - Estúdio das Artes 
Cômicas e A Próxima Companhia, e promoveu, na 
cidade, a oficina “Energia: aspectos históricos e fisi-
cos”, do físico Claudio Furukawa (Instituto de Físi-
ca da USP e Unifieo), como forma de trabalhar os 
temas institucionais da energia e do saneamento. O 
workshop foi ministrado aos alunos da Etec Professor 
Armando Bayeux da Silva na própria unidade de en-
sino. As duas ações foram realizadas com patrocínio 
da Elektro por meio do Programa de Ação Cultural 
- ProAC da Secretaria da Cultura do Governo do Es-
tado de São Paulo.

Espetáculo infantojuvenil Água, realizado na área externa 
do Museu da Energia. 12/11/2015

“Energia: aspectos históricos e físicos”, promovida na ETEC Rio Claro. 26/11/2015
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Visitantes da Rede Museu da Energia 

No ano de 2015, a Rede Museu de Energia atendeu 40.231 visitantes.
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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 e gestão de acervos a entidades 
do setor energético e de saneamento. 

Memória Sabesp 2015

A Fundação mantém uma equipe especializa-
da na Estação Elevatória da Ponte Pequena – futura-
mente o Museu do Saneamento Espaço das Águas –, 
que realiza o tratamento do acervo da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. 

Enerweb

O Enerweb – sistema de catalogação e ge-
renciamento de acervos desenvolvido pela Fundação 
Energia e Saneamento – é comercializado para en-
tidades interessadas. Em 2015, foram renovadas as 
licenças de uso do Enerweb com a Duke Energy e 
a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
S.A (Emplasa). O sistema é utilizado também pela 
Universidade Corporativa Pernambucanas, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), 
Fundação Dorina Nowill e Sindicato das Empresas 
de Seguros Privados do Estado de São Paulo.

Gerenciamento do Arquivo Geral da 

Duke Energy

Em 2015, a Fundação continuou responsá-
vel pelo gerenciamento do Arquivo Geral da Duke 
Energy, em Chavantes (SP), realizando atendimento, 
recebimento e catalogação de documentos, além da 
fiscalização e revisão dos arquivos das oito usinas hi-
drelétricas da empresa.

Gestão do Arquivo de Contratos de 

Grandes Clientes da AES Eletropaulo

A Fundação manteve sob seus cuidados a ges-
tão do Arquivo de Grandes Clientes da AES Eletro-
paulo.  Na empresa, uma equipe realiza o controle de 
contratos emitidos para arquivamento, empréstimos 
e consultas, além da atualização do banco de dados 
cadastrais dos contratos arquivados.

Rodada de lançamento do livro 

Guarapiranga 100 anos 

O Clube de Campo São Paulo (Praça Rockford, 
28 - Jardim Pouso Alegre) abrigou, no dia 31 de janei-
ro, uma rodada de lançamento do livro Guarapiranga 
100 Anos, projeto editorial da Fundação Energia e Sa-
neamento de autoria de Ricardo Araujo e Mariângela 
Solia. O evento ocorreu no Departamento Náutico do 
Clube, e contou com a presença dos autores.

Serviços e Projetos Especiais
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A obra reúne mais de 240 imagens – entre fo-
tos, ilustrações, gravuras e mapas –, que reconstituem 
a história da antiga represa de Santo Amaro. A publi-
cação contou com patrocínio da AESabesp, Cobrape, 
Hagaplan, JNS Engenharia, Consultoria e Gerencia-
mento e Sabesp.

Exposição Luzes da Cidade

De julho a outubro, as equipes da Gerência de 
Documentação e Pesquisa, Museologia e Patrimônio e 
da Comunicação estiveram focadas na produção da ex-
posição Luzes da Cidade. De forma lúdica e interativa, a 
mostra apresenta ao público fatos que marcaram a evo-
lução na produção, distribuição e consumo de energia 
elétrica e seu impacto nas cidades, também buscando 
apontar a novidade que revolucionará o setor nos pró-
ximos anos – a Rede Inteligente. Com lançamento em 
janeiro de 2016, a exposição conta com patrocínio da 
AES Eletropaulo. O projeto foi realizado com o apoio 
do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cul-
tura, Programa de Ação Cultural - ProAC.

Livro São Paulo em 200 imagens: 
acervo fotográfico da Fundação 
Energia e Saneamento

De outubro a dezembro, as equipes da Gerên-
cia de Museologia e Patrimônio, da Gerência de Do-
cumentação e Pesquisa, e da Comunicação da Funda-
ção Energia e Saneamento trabalharam na pesquisa 
e produção da publicação São Paulo em 200 imagens: 
acervo fotográfico da Fundação Energia e Saneamento. O 
livro reúne uma seleção de fotografias de diferentes 
lugares, pessoas, cenários e momentos de relevância 
histórica de São Paulo. A proposta é apresentar re-
gistros do Estado no século 20, um período de trans-
formação da sociedade marcado por intenso processo 
de urbanização e industrialização. Com previsão de 
lançamento para janeiro de 2016, o livro conta com 
patrocínio da Elektro, EDP e apoio institucional do 
Instituto EDP. O projeto foi realizado com o apoio 
do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da 
Cultura, Programa de Ação Cultural - ProAC.

Os autores Mariângela Solia e Ricardo Araujo. 31/1/2015
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Revitalização da exposição História, 
Energia e Cotidiano

Durante o ano de 2015, o setor educativo e a 
coordenação do Museu da Energia de Itu, bem como 
as equipes da Gerência de Museologia e Patrimônio, 
da Gerência de Documentação e Pesquisa, e da Co-
municação da Fundação Energia e Saneamento rea-
lizaram a produção e organização de conteúdo para a 
remodelação da exposição de longa duração História, 
Energia e Cotidiano, revitalizada por meio de edital do 
Programa de Ação Cultural – ProAC, com previsão 
de abertura para fevereiro de 2016.

Exposição fotográfica Cesp: Uma 
história de desafios, conquistas e 
vitórias  

A Fundação Energia e Saneamento esteve 
presente na Semana de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Sipat) da Cesp, realizada em sua sede na 
Capital (Avenida Nossa Senhora de Sabará, 5312, 
Pedreira), no dia 16 de novembro. Na ocasião, os co-
laboradores da empresa puderam conferir a abertura 
da exposição fotográfica Cesp: Uma história de desafios, 
conquistas e vitórias. Em seguida, a exposição itinerou 
por outras unidades da empresa.

Produzida para a Cesp pela Fundação, em vir-
tude da realização da Sipat 2015, a mostra apresenta, 
em imagens, a história da companhia e a importân-
cia dos trabalhadores em sua trajetória, destacando a 
construção de importantes obras do setor energético 
no Estado como as Usinas Jupiá e Ilha Solteira. 

Visita técnica ao Museu da Energia de Itu para avaliar as condi-
ções da exposição História, Energia e Cotidiano. 26/3/2015

Abertura da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho da 
Cesp. 16/11/2015
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Lançamento da segunda edição 

ampliada do livro Patrimônio: 
Atualizando o Debate e inauguração 

da exposição Arqueologia, Memória e 
Cidade: o patrimônio arqueológico na 
Região Metropolitana de São Paulo

A sede do Iphan na Capital (Avenida Angélica, 
626, Santa Cecília) recebeu, no dia 12 de dezembro, o 
lançamento da segunda edição ampliada do livro Pa-
trimônio: atualizando o debate, produzido por meio de 
parceria entre a Sabesp, o Iphan e a Fundação Energia 
e Saneamento. 

Com sua primeira edição organizada pelo 
Iphan em 2006, a obra Patrimônio: atualizando o deba-
te reúne artigos de profissionais da área de patrimônio 
cultural voltados às políticas e critérios de salvaguarda 
e restauração de bens culturais e que refletem ques-
tões, em especial, ligadas à arquitetura e arqueologia. 

Na data, também foi inaugurada, no local, a 
exposição Arqueologia, Memória e Cidade: o patrimô-
nio arqueológico na Região Metropolitana de São Paulo. 
Com edição final da Fundação Energia e Saneamen-
to, a mostra apresenta o diversificado patrimônio ar-
queológico da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Gerenciamento do Parque Caminhos 

do Mar 

De dezembro de 2013 até 30 de novembro de 
2015, a Fundação Energia e Saneamento foi a respon-
sável pela gestão do Parque Ecoturismo Caminhos do 
Mar, promovendo as atividades de visitação pública, 
educação e sensibilização ambiental.

Localizado no trecho da Estrada Velha de San-
tos, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, o 
empreendimento abriga inestimável patrimônio am-
biental, além de importante acervo histórico-cultu-
ral composto por oito monumentos construídos em 
1922, entre os quais a Calçada do Lorena, de 1792, 
importante via de ligação entre o litoral e o planalto. 

Em 1º de dezembro de 2015, o projeto passou à 
gestão da Fundação Florestal, órgão responsável pelo 
Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Itutinga 
Pilões, onde está inserida a Estrada Velha. 

Durante o ano de 2015, de janeiro a novembro, 
o equipamento recebeu 14.250 visitantes.

Exposição Arqueologia, Memória e Cidade  na sede do Iphan em 
São Paulo. 12/11/2015

Grupo caminha pela Estrada Velha, no roteiro sentido Cubatão. 
2015. Fotos Paula Vettore

Público no roteiro “Passeio de Jardineira”, implementado na ges-
tão da Fundação. 2015.
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Além de produzir mostras direcionadas à Rede 
Museu da Energia, a Fundação Energia e Saneamen-
to possui um programa de empréstimo de suas exposi-
ções itinerantes a empresas e associações interessadas.

Janeiro

História da Energia Elétrica no Estado de São Paulo 
(1847-2013)

Local: Metrô de São Paulo / Estação Paraíso (Rua 
Vergueiro, 1456)

Data: 10 a 31 de janeiro de 2015

Guarapiranga: uma represa centenária

Local: Clube de Campo São Paulo (Praça Rockford, 
28 - Jardim Pouso Alegre)

Data: 17 de janeiro a 17 de março de 2015

Fevereiro 

História da Energia Elétrica no Estado de São Paulo 
(1847-2013)

Data: Metrô de São Paulo / Estação Luz (Avenida 
Prestes Maia, 925)

Data: 17 de janeiro a 17 de março de 2015

Água: Energia do Planeta Terra

Data: Senac Osasco (Rua Dante Batiston, 248 - Centro)

Data: 22 de fevereiro a 23 de março de 2015

Março

História da Energia Elétrica no Estado de São Paulo 
(1847-2013)

Local: Metrô de São Paulo / Estação Tatuapé (Rua 
Melo Freire, s/n)

Data: 10 a 31 de março de 2015

Água: Energia do Planeta Terra

Local: Coordenadoria de Educação Ambiental da Se-
cretaria de Educação de Praia Grande (“Portinho” de 
Praia Grande - Parque Municipal Ézio Dall’Acqua)

Data: 20 de março a 14 de abril de 2015

Abril

Água: Energia do Planeta Terra

Local: Coordenadoria de Educação Ambiental da Se-
cretaria de Educação de Praia Grande (“Portinho” de 
Praia Grande - Parque Municipal Ézio Dall’Acqua)

Data: 20 de março a 14 de abril de 2015

Maio

Água: Energia do Planeta Terra

Local: Fatec SP (Praça Coronel Fernando Prestes, 30 
- Bom Retiro, São Paulo)

Data: 19 a 22 de maio de 2015

Água: Energia do Planeta Terra

Local: Museu da Energia de São Paulo (Alameda 
Cleveland, 601, Campos Elíseos)

Data: 19 a 23 de maio de 2015

Itinerância de Exposições 
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Água: Energia do Planeta Terra, no “Portinho” de Praia Grande. 
20/3/2015

História da Energia Elétrica no Estado de São Paulo,
na estação Paraíso do Metrô. 12/1/2015

História da Energia Elétrica no Estado de São Paulo, na estação 
Tatuapé do Metrô. 17/3/2015
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Lançamento da publicação 100 anos 
das Relações Públicas no Brasil

O Museu da Energia de São Paulo abrigou, no 
dia 24 de janeiro, o evento de lançamento do livro 100 
anos de Relações Públicas no Brasil. De Manoel Mar-
condes Machado Neto e Marcelo Ficher, a obra des-
taca alguns aspectos da história deste ramo profissio-
nal, que chegou ao Brasil em 1914, quando a extinta 
companhia de energia Light de São Paulo inaugurou 
o primeiro departamento de RP do país. O evento 
contou com a exibição do documentário 1 jornalista 
10 errepês 100 anos... e bate-papo com os autores com 
a presença do historiador René Duarte, especialista 
em História de São Paulo.

Museu da Energia de São Paulo no 

Blocolândia

Na sexta-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, a 
equipe educativa do Museu da Energia participou e 
deu apoio à ação “Blocolândia”, realizada pelo Projeto 
Oficinas e Cedeca Interlagos junto à população em 
situação de rua da região da Luz. A iniciativa promo-
veu um “Carnaval de Rua” na região do entorno do 
Museu da Energia, com concentração nas esquinas da 
Alameda Cleveland com a Rua Helvétia. 

Parcerias e Eventos

Público prestigia lançamento de 100 anos de Relações Públicas no 
Brasil no Museu da Energia de São Paulo. 19/5/2015

Blocolândia desfila pelas ruas do bairro Campos Elíseos. 
13/2/2015

Bateria do Blocolândia pelas ruas do Campos Elíseos. 13/2/2015
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Lançamento do livro África: nossa 
história, nossa gente 

No dia 27 de fevereiro, o Museu da Energia de 
Itu abrigou o evento de lançamento do livro África: 
nossa história, nossa gente, de autoria de Ademir Barros 
dos Santos. A obra, que apresenta um panorama sobre 
o continente africano e sua contribuição na formação 
da sociedade brasileira, é um projeto da União Negra 
Ituana (Unei) em parceria com o Núcleo de Cultura 
Afro-brasileira da Universidade de Sorocaba. A pu-
blicação foi vencedora de um edital da Fundação Cul-
tural Palmares (FPC) que concedeu subsídio a inicia-
tivas alusivas ao Dia da Consciência Negra. O evento 
contou com uma roda de capoeira e um bate-papo 
com o tema “Autoestima Negra X Bullyng”.

Público prestigia lançamento de África: nossa história, nossa gente. 
27/2/2015

Roda de Capoeira nos jardins do Museu. 27/2/2015

Noite de autógrafos e debate “Autoestima Negra X Bullyng”, no 
Museu da Energia de Itu. 27/2/2015
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Parceria Kademi

No mês de março, a Rede Museu da Energia 
estabeleceu ações de parceria com o portal educativo 
Kademi, que oferece uma plataforma virtual a pro-
fessores e estudantes como forma de trabalhar, de 
maneira lúdica e interativa, os conteúdos apreendidos 
em sala de aula.  Os setores educativos dos Museus 
da Energia de São Paulo e Itu elaboraram os planos 
de aula atrelados aos novos jogos disponibilizados no 
portal Kademi, voltados à temática da energia e do 
saneamento. A campanha “Água: Energia do Planeta 
Terra” foi inspirada no Dia Mundial da Água (22/03) 
e os jogos resultantes da parceria ficaram disponíveis 
no site da Instituição.

Dia do Desafio – Sesc Bom Retiro

O Sesc Bom Retiro contou com a parceria do 
Museu da Energia de São Paulo para a realização de 
parte das suas atividades esportivas no Dia do Desa-
fio, 27 de maio, nos jardins e na área de estacionamen-
to do Museu com os jovens da região. 

Coordenado pelo Sesc desde 1995, o Dia do 
Desafio foi criado no Canadá com a proposta de des-
pertar o interesse das pessoas pela prática de esportes 
e atividades físicas, por meio de uma competição entre 
cidades. 

Crianças do bairro Campos Elíseos participam de brincadeiras 
na área externa do Museu da Energia. 27/5/2015

http://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/rede-museu-da-energia/jogos-educativos-online.aspx
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7º Encontro Paulista de Museus

No dia 24 de junho, a coordenação do Museu 
da Energia de São Paulo participou do primeiro dia 
de atividades do Encontro Paulista de Museus, reali-
zado no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, com a 
apresentação do projeto “Museu da Energia de Portas 
Abertas”, na plenária “Museus e públicos”. 

Durante os três dias do evento, de 24 a 26 de 
junho, o público também pôde conhecer, por meio dos 
“Painéis Digitais”, o projeto “Arte no Beco”, realizado 
pela Motirõ Cultural em parceria com o Museu da 
Energia de Itu.

Festa Junina na Praça

No dia 30 de junho, o Museu da Energia de 
São Paulo participou da primeira edição da “Festa Ju-
nina na Praça”, evento realizado no Largo Coração 
de Jesus que reuniu empresas e entidades do bairro 
parceiras em trabalhos sociais na região dos Campos 
Elíseos/Luz. O evento teve por objetivo promover a 
integração da comunidade por meio de ação cultu-
ral e é uma iniciativa da Policia Militar de São Paulo 
com organização da Base Comunitária de Segurança 
Aliança, instalada no Largo Coração de Jesus, do Mu-
seu da Energia de São Paulo, da Associação Campos 
Elíseos + Gentil e Morada Nova Luz.

Juliana Batista, coordenadora do Museu da Energia de São Pau-
lo, participa da plenária “Museus e públicos”. 24/6/2015

Público prestigia atividades do evento “Festa Junina na Praça”. 
30/6/2015
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26ª Fenasan - Feira Nacional de 

Saneamento e Meio Ambiente e 26º 

Encontro Técnico AESabesp

De 4 a 6 de agosto, a Fundação Energia e Sa-
neamento participou da 26ª Fenasan - Feira Nacional 
de Saneamento e Meio Ambiente, realizada no Expo 
Center Norte, em São Paulo. Maior evento em sane-
amento ambiental da América Latina, a Fenasan pro-
move a troca de informações entre profissionais, pes-
quisadores e estudantes do setor e acontece em caráter 
simultâneo com o 26º Encontro Técnico AESabesp.

Além de apresentar ao público visitante seus 
projetos culturais na área de saneamento, a Funda-
ção Energia e Saneamento levou ao evento a mostra 
itinerante Água: Energia do Planeta Terra, e produziu 
a exposição Engenheiro Armando Pera: uma vida tra-
tando águas, para a AESabesp. A mostra revela fatos 
da trajetória profissional do professor e Engenheiro 
Químico Armando Fonzari Pera, considerado um dos 
nomes de destaque do saneamento paulista.

Feira de projetos dos participantes 

da 10ª edição do Programa Jovens 

Urbanos 

O Museu da Energia de São Paulo cedeu sua 
área externa para a realização, na tarde do dia 10 de 
dezembro, da feira de projetos dos participantes da 
10ª edição do Programa Jovens Urbanos. 

De iniciativa da Fundação Itaú Social, o Jovens 
Urbanos promove, na perspectiva da educação inte-
gral, a ampliação do repertório sociocultural de jovens 
que vivem em territórios urbanos vulneráveis. 

Exposição Engenheiro Armando Pera: uma vida tratando águas, no 
estande da AESabesp. 5/8/2015

Estande com publicações da Fundação 
Energia e Saneamento. 5/8/2015

Apresentações de teatro, dança e feira cultural mudaram a rotina 
do Museu da Energia. 10/12/2015
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Em 2015, a Fundação Energia e Saneamento 
procurou aumentar sua visibilidade na mídia por meio 
da divulgação de exposições e ações especiais promo-
vidas na Rede Museu da Energia. A Instituição tam-
bém forneceu imagens de seu acervo para a ilustração 
de matérias veiculadas em mídia impressa e online. 
No total, foram produzidos 52 releases.

Visibilidade 

Imagens do acervo na 
Revista Época,
Edição 872, 22/2/2015
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Imagens do acervo na Folha de S. Paulo,
Cotidiano, 8/2/2015

 

Imagens do acervo na Veja São Paulo, 
15/5/2015 / Disponível em: http://abr.ai/1dJU5dY

http://abr.ai/1dJU5dY
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Museu da Energia de São Paulo no Jornal da Cultura,
15/5/2015 / Disponível em: http://bit.ly/1PSpRqm

Museu da Energia de Salesópolis no Portal G1,
29/5/2015 / Disponível em: http://glo.bo/1G8Ii57

Museu da Energia de Itu no Portal G1, 
20/6/2015 / Disponível em: http://glo.bo/1X0kqFl

 
Museu da Energia de São Paulo no Guia da Folha, 
17/7/2015 / Disponível em: http://bit.ly/2065VzG

http://bit.ly/1PSpRqm
http://glo.bo/1G8Ii57
http://glo.bo/1X0kqFl
http://bit.ly/2065VzG
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Livro Patrimônio: atualizando o debate no Portal Estadão, 11/12/2015 
/ Disponível em: http://bit.ly/1Sqtrsp

 

 

Museu da Energia de Salesópolis no Portal G1, 
4/7/2015 / Disponível em: http://glo.bo/1IKyQ80

http://bit.ly/1Sqtrsp
http://glo.bo/1IKyQ80
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A Fundação Energia e Saneamento cumpre e 
aprimora sua função social de preservar, pesquisar e di-
vulgar seu patrimônio, por meio de ações e projetos in-
centivados de educação e cultura a serviço da sociedade.

Exposições temporárias e itinerantes, projetos 
editoriais, de pesquisa e educativos, além de outras re-
alizações significativas para a cultura, para a história e 
para a construção da cidadania só foram possíveis por 
meio do apoio de instituições, empresas e incentiva-
dores comprometidos com a preservação e divulgação 
de nossa cultura.

Contatos

(11) 3224-1472

patrimonio@energiaesaneamento.org.br

www.energiaesaneamento.org.br

Como apoiar e desenvolver projetos 

em parceria com a Fundação Energia 

e Saneamento

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

Contribuição incentivada a projetos (Lei Rou-
anet/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 co-
operação técnica e/ou recursos de P&D, Eficiência 
Energética, TACs, entre outros.

Serviços especializados

Contratação de serviços de organização de ar-
quivos e de implementação de sistema de catalogação 
e gerenciamento de acervo, desenvolvimento de pro-
jetos de memória empresarial, elaboração e monta-
gem de exposições, publicações, entre outros.

Como Colaborar

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