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ESPAÇO ENERGIA:

O que é energia? Como ela é produzida e
transmitida? Como a energia pode contribuir para
o desenvolvimento sustentável? Energia e arte:
como elas se encontram?
Poucos universos são tão fascinantes quanto o da
energia. E poucos evoluem de forma tão rápida e
inovadora.
Para ajudar a compreender melhor essa, que é a
nossa matéria-prima, a Copel criou o Espaço
Energia - Museu Copel.

UMA VIAGEM PELO MUNDO DA ENERGIA



CONHEÇA O ESPAÇO ENERGIA

O local é organizado em torno dos desafios
enfrentados ontem e hoje pela Copel, e do
papel da energia no dia a dia.
O Espaço Energia estimula a reflexão

sobre o uso inteligente e seguro da
eletricidade e seu papel para o
desenvolvimento sustentável.



No imponente casarão da rua 
Desembargador Motta, em Curitiba, 
construído no século 19 e reformado em 
2018, o visitante vai ter uma experiência 
rica e interativa com o mundo da 
energia.

De suas aplicações ao 
uso sustentável

Do passado ao futuro

Da luz à arte

O Espaço Energia não é “apenas mais um museu”



Dois espaços cênicos contrapõem o passado e o 
presente da energia

Uma casa dos anos 50, 
com eletrodomésticos de época

E uma casa moderna, 
que exibe tecnologias do século 21



A visita começa no “Pátio das 
Energias”, com uma breve 
apresentação sobre a história do 
casarão e as peças antigas de usinas 
ali expostas, e com experimentos 
para demonstrar a geração de 
energia e informações sobre as 
diversas fontes de energia.



Dois experimentos que os visitantes adoram!
A experiência com bolinhas representa um simulador 
de queda d’água, que mostra a necessidade de grande 
altura para que haja força e velocidade suficientes 
para mover a turbina elétrica e gerar energia.

As bikes: os visitantes testam sua própria energia 
pedalando, o que faz acender o painel de led, que 

indica o nível de energia gerado, e assim eles aprendem, 
na prática, sobre a energia potencial, mecânica e cinética .



VISITAÇÃO INTERNA

Assim que entram no Espaço Energia, os visitantes
seguem um itinerário, a princípio, sugerido pelos
mediadores.

No térreo, a sala “Energia do passado” abriga um
painel de medidores desde 1920 até a atualidade,
além de parte do acervo do antigo Museu da
Energia.

Ainda há nesta sala a linha do tempo da história da
energia no mundo e no Paraná, além de marcos
importantes da história da Copel.



O andar superior do casarão
abriga dois espaços expositivos.

Um, permanente, conta a história 
do engenheiro Pedro Viriato 
Parigot de Souza, presidente da 
Copel na década de ouro da 
Companhia, nos anos 60, e depois 
governandor do Paraná.



O outro espaço é destinado
a exposições temporárias e abriga obras
de diferentes artistas a cada ano, 
que trazem em sua essência uma relação 
com a energia.

Exposição da artista paranaense
Maristela Ono:

"Poética da Luz ”, 2018/2019



Há também uma sala educativa, contendo um 
vídeo explicativo sobre o caminho da energia.
O ambiente multiuso pode ser utilizado para 
o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas com grupos de estudantes, 
além de workshops, palestras, reuniões e 
treinamentos.



Voltando ao térreo, o Corredor da Sustentabilidade 
ressalta a importância do respeito ao meio ambiente, 

por meio dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e um jogo de memória sobre a 

biodiversidade. 

Além disso, apresenta a linha do tempo da 
Sustentabilidade da Copel 

e os projetos socioambientais da Empresa.



E essa é a última sala de visitação:

A “Sala do Presente e Futuro” apresenta 
os negócios e inovações da Companhia, 

uma maquete com realidade aumentada 
que ilustra o caminho que a energia 

percorre até chegar aos nossos lares, 
e uma casa eficiente.



Final da visitaçãoAinda na Sala do Presente e Futuro, há um espaço central com 
intervenção artística de um céu estrelado para o momento final da visita. 
Um convite à uma experiência sensorial e emocionante que faz uma  
síntese, integrando todas as experiências vividas durante a visitação.



2. O ESPAÇO ENERGIA NA LINHA DO TEMPO

Com a incorporação, pela Copel, de uma série de pequenas
concessionárias de eletricidade no Estado, um enorme material
historiográfico sobre a aplicação da energia no Paraná e no mundo é
reunido.

No ano em que a Copel completa 30 anos, o Museu da Energia é
inaugurado na Alameda Augusto Stelfeld onde permanece por dez anos.

O Museu da Energia é transferido para o bairro do Atuba, que ainda
conserva boa parte do acervo documental da Copel.

1975

1984

1994



2. O ESPAÇO ENERGIA NA LINHA DO TEMPO
Inaugurada a sede atual, um imóvel do final do século 19, na rua
Desembargador Motta, centro de Curitiba. Este imóvel foi adquirido pela
Copel em 1958.

Tem início a reforma do imóvel, com o esforço conjunto de empregados
de diferentes áreas da Copel e terceirizados.

Dois anos depois de iniciada, a reforma chega ao fim. O Museu da 
Energia é reinaugurado, agora como Espaço Energia Museu Copel. 
Trazendo uma nova concepção, um espaço inovador, centro fomentador 
de cultura e conhecimento, que pretende trazer uma luz sobre o nosso
amanhã.

1997

2016

2018



3. DIRETRIZES

Valorizar a memória empresarial da 
Copel e ampliar a percepção da 

comunidade sobre a relação
da energia com o dia a dia, 

consumo consciente e eficiente, 
e desenvolvimento sustentável.
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3. DIRETRIZES

Ser referência como espaço
informal na área de educação

sobre energia e sustentabilidade,  
e também um espaço para 

disseminação, discussão e criação
de conhecimento de diferentes

comunidades.
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3. DIRETRIZES
VA

LO
RE

S ÉTICA E TRANSPARÊNCIA – Agir sempre de forma ética, transparente e 
sustentável no relacionamento interpessoal, com a comunidade e com o 
Planeta, em todas as suas informações e ações.

COMPROMISSO – com seus processos educacional e cultural, oferecendo-os a toda a 
comunidade, ampliando o conhecimento sobre a energia, mantendo-os em constante
avaliação e reestruturação para oferecer o melhor dentro de seu âmbito. Reforçar a 
cada evento ou visita, o seu compromisso e o de todos, com a sustentabilidade. 
Manter o seu acervo nas melhores condições possíveis.

RESPEITO – a todo o passado histórico da Copel, seu acervo e a todos aqueles que
compuseram e comporão sua história; a todos que depositarem sua confiança no trabalho
educacional e cultural do Espaço Energia e forem prestigiá-lo.



ESTRATÉGIAS

O Espaço Energia pretende atingir seu objetivo por intermédio de visitações 
mediadas a toda a comunidade, escolas, universidades, empregados da Copel e 
turistas; e da utilização de seu espaço para encontros, palestras e eventos com 

o intuito de informação, reflexão e inovação na área da energia.



OBJETIVOS

Realizar visitações públicas mediadas para diversos segmentos da sociedade, além
da promoção de encontros, palestras, workshops para professores de escolas, 
universidades, comunidade científica e em geral, pesquisadores, estudantes e 

empregados da empresa, com o intuito de informar e sensibilizar a comunidade
sobre a relação da energia com o dia a dia, estimulando o consumo consciente, 

evitando o desperdício e promovendo o desenvolvimento sustentável.



Fazer parcerias com prefeituras, 
secretarias da educação, 

instituições, profissionais da área
de energia e de arte/cultura e 

universidades para divulgação de 
eventos em datas comemorativas e 
significativas para o Espaço Energia

e para a cidade.

OBJETIVOS



Tornar-se um espaço para encontros, 
palestras, workshops para professores 
de escolas, universidades, 
comunidade científica e em geral, 
pesquisadores, estudantes e 
empregados da empresa, com o 
objetivo de disseminação, discussão e 
criação de conhecimento e projetos 
na área de energia.

OBJETIVOS



4. PLANO DE EDUCAÇÃO

A educação é uma das 
dimensões mais

importantes para o 
Espaço Energia –

Museu Copel, além de 
um compromisso

social. 

Ela é um processo que 
ocorre em todos os
espaços do Museu.



O museu é um espaço múltiplo, que permite 
uma troca constante de conhecimentos, 

experiências e vivências. Ao entrar no 
Espaço Energia, um universo de sensações e 

expressões já começam a ensinar mais sobre a 
energia e suas diversas relações. 

O processo educacional no Espaço Energia -
Museu Copel ocorre de forma ampla e 

diversificada, abrangendo toda a pluralidade de 
públicos com os quais ele se relaciona.



5. OBJETIVOS EDUCACIONAIS

ü Informar a todos os públicos, adequando a linguagem 
e a profundidade das informações de acordo com sua 
faixa etária, características e objetivos, a história da 
energia e da Copel.

ü Mostrar a importância da história para o a construção 
de novos conhecimentos, cultura e inovação.

ü Ressaltar a importância da energia no dia a dia das 
pessoas, seu uso consciente e eficiente e, 
principalmente, o respeito e preservação ao meio 
ambiente.



6. AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS 
NO ESPAÇO ENERGIA

As ações educativas e culturais pensadas e implementadas no Espaço Energia são o 
veículo para que ele possa atingir sua missão que é expandir o conhecimento sobre a 

história da energia, os principais marcos de sua história, sua importância no 
desenvolvimento das sociedades, seu uso consciente e eficiente no dia a dia.



Também, por meio das ações educativas, levar ao 
conhecimento de toda a diversidade de público, o 

caminho da energia, desde sua geração até 
a distribuição para seus lares, mostrando a importância 

da Copel na vida diária de todos. 

Sensibilizando, assim,  para o respeito e valorização 
desse produto final e do meio ambiente contribuindo, 

também, para o alcance dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).



As propostas educacionais do Espaço Energia são baseadas na 
educação não formal, diferentemente das escolas, oferecendo 
oportunidades para os estudantes e para o público em geral, 
infantil, juvenil e adulto.

Projetos que integram o Programa de Educação e Cultura:  
cursos,  oficinas e seminário nas áreas de artes cênicas, artes 
plásticas, literatura e cultura, mídia-arte, música e projetos, 
todos ligados ao tema Energia, procurando valorizar parcerias 
e artistas locais.



Funcionamento: de terça à sexta-feira das 9h às 17h
Visitas de escolas e instituições: das 9h às 10h30 e das 14 às 15h30

Visitas da comunidade: das 11h às 12h e da 16h às 17h
Agendamentos: pelo site www.copel/museu

Endereço: Rua Desembargador Motta, 2347 - Centro, Curitiba - PR
Telefones: (41) 3331-2218 / 3331-4412

7.SERVIÇO:



/company/copel /copel /copel @copelatendevocewww.copel.com


