
Fundado em 21 de janeiro de 1974, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, tem como 
objetivo principal e permanente a pesquisa, desenvolvimento, inovação, qualificação e capacitação na 
área de sistemas elétricos e disciplinas correlatas. Promove desenvolvimento institucional, através de 
programas, ações, projetos e atividades, inclusive de natureza de infraestrutura, que levam à melhoria 
das condições tecnológicas ou missão institucional de instituições públicas ou privadas.

Oferece serviços de consultoria e assessoria técnica, além de serviços especializados de manutenção, 
medição, calibração, certificação de produtos, normalização, aferição, ensaios e testes de padrões, 
aplicáveis a instrumentos, equipamentos e produtos. 

Desenvolve atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) em equipamentos 
e sistemas elétricos, desenvolvidos com forte apoio das empresas Eletrobras e parcerias com a 
comunidade acadêmica, consolidadas nas seguintes áreas de atuação: Otimização Energética e 
Meio Ambiente; Redes Elétricas; Automação de Sistemas; Linhas de Transmissão e Equipamentos 
Elétricos; Materiais, Eficiência Energética e Geração Complementar; e Infraestrutura Laboratorial e 
de Pesquisa Experimental.

É o braço tecnológico do planejamento e da execução da política energética brasileira, bem como de 
apoio à integridade da operação e planejamento do Sistema Interligado Nacional (SIN) de geração e 
transmissão de energia elétrica. Suas linhas de P&D+I impactam estrategicamente o Sistema Elétrico 
Brasileiro (SEB) e a sociedade brasileira como um todo. 

O Cepel desenvolve as principais ferramentas computacionais para estudos de planejamento 
da operação e da expansão do SIN, bem como supervisão e controle da operação. As pesquisas, 
dissertações de mestrado e teses de doutorado desenvolvidas pelos pesquisadores estão disponíveis 
para os sócios mantenedores e para as demais empresas de geração, transmissão e distribuição, 
públicas e privadas, além de consultorias e universidades. As versões acadêmicas são disponibilizadas 
de forma gratuita.

Há quase 50 anos, sua infraestrutura laboratorial desempenha papel estratégico no apoio ao 
desenvolvimento da indústria nacional e à confiabilidade do setor elétrico brasileiro. O Cepel possui 
patentes depositadas e já concedidas no Brasil e em outros países, entre os quais podemos citar os EUA 
e nações da Europa e da América Latina. Algumas dessas patentes alcançaram inserção no mercado 
e subsequente comercialização dos equipamentos e dispositivos produzidos, atingindo a maturidade 
tecnológica no seu desenvolvimento e correspondente agregação de valor na sua aplicação no setor 
industrial brasileiro. Como exemplo, citamos, entre outros, o sistema de medição centralizada de 
energia, utilizado por concessionárias de distribuição de energia elétrica.

O Cepel exerce um papel de interesse público de suporte tecnológico e de conhecimento para a atuação 
de órgãos governamentais e entidades setoriais, em suas atividades de desenho e implementação de 
políticas, operação, monitoramento e garantia de segurança do SIN e planejamento de sua expansão. 
Sua rede de laboratórios é singular no país, a maior do gênero no hemisfério sul. Permite a condução 
de pesquisas experimentais, ensaios e atividades de calibração e certificação em Alta Tensão e 
Potência, Materiais, Eficiência Energética em Refrigeração e Iluminação, Automação e Proteção de 
Sistemas, Computação Intensiva, Qualidade de Energia, Diagnóstico de Equipamentos e Instalações,
Compatibilidade Eletromagnética, Medição de Energia Elétrica e Células a Combustível. 
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