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HISTÓRICO DO CASARÃO SANTOS DUMONT 

A construção da residência principal ocorreu entre 1890 e 1894, nos Campos 

Elíseos – SP, que foi o primeiro bairro planejado da cidade, criado no fim do 

século XIX, com o loteamento realizado pelos alemães Glette e Nothmann, que 

atraiu parte da elite cafeeira de São Paulo. 

Foi um período marcado por mudanças radicais na vida paulistana: a chegada 

do trem, a abolição da escravatura e o uso intenso da mão-de-obra imigrante 

trouxeram mudanças na arquitetura, com influências diretas da Europa. Com 

as facilidades de importação e transporte pela ferrovia, os materiais 

construtivos invadem a cidade. As construções passam a incorporar jardins 

caprichosamente elaborados e os tijolos vão substituindo as construções em 

taipa de pilão. 

Há evidências que remetem a autoria do projeto do edifício ao escritório do 

arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, responsável pela construção 

de muitos edifícios importantes na cidade de São Paulo, incluindo o bairro de 

Campos Elíseos. 

Após a sua construção, foi residência de Henrique Santos Dumont, depois 

abrigou o Colégio Sttaford e a sede da Sociedade Pestalozzi. No início dos 

anos 1980, foi ocupado por moradores de rua e apenas em 2001 foi 

desocupado e iniciado o restauro pela Fundação Energia e Saneamento. 

Com o incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, 

contribuíram para o restauro e adaptação do edifício as empresas: AES 

Eletropaulo, CBA, ISA, CTEEP, Queiroz Galvão, Sabesp e Voith Siemens. 

Desde 2005, o casarão abriga o Museu da Energia de São Paulo, sede da 

Fundação Energia e Saneamento. 



FICHA TÉCNICA 

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

com Alameda Nothmann, 184, Bairro dos Campos Elíseos – São Paulo-SP. 

Ano da Construção: 1890-1894 

Área do terreno: 3.000,00 m2 

Área Construída: 1720,00 m2 

Tipologia da edificação: o complexo é formado por quatro edifícios: 

 Casarão, de 1894: sobrado (térreo + 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 sem destinação, é ocupado por grupos de 

moradores de rua; 

 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. 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

                                  Prédio do Museu da Energia atualmente 

                       



 

 

                      

                               Prédio do Museu da Energia em 1900 

 

 

 

                               

 

 



                                

                               Entrada principal Museu da Energia  

 

 

 

 

 

 

                                

                               Prédio da sede da Fundação de Energia e Saneamento 

 

 

 

 

 



 

                               

                    Prédio anexo 

 

 

 

 

                    

                             Comprovante da minha presença no museu 


