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 Associação Civil sem fins lucrativos, criada 
por ato jurídico de direito privado e não por 
lei - não se caracteriza como empresa do 
Governo ou da administração indireta

 Fundado em 1974 pela Eletrobras, Chesf, 
Furnas, Eletronorte e Eletrosul – seus 
Sócios Fundadores

 Infraestrutura científica e de pesquisa para 
atuação no campo de equipamentos e 
sistemas elétricos

 Cerca de 350 empregados:

214 pesquisadores, sendo 51 Ph.D., 99 
M.Sc.) e 55 técnicos de nível médio

 Apoio técnico e científico para:

 Empresas Eletrobras

 Governo - MME e MCTI

 Entidades Setoriais - ONS, EPE, CCEE e ANEEL

 Concessionárias, Agentes Setoriais e Indústria

Unidade Ilha do Fundão

O Cepel

Unidade Adrianópolis
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Associados Fundadores

Eletrobras Chesf Furnas Eletronorte Eletrosul

Associados do Cepel

Associados Especiais (Não Fundadores)
Instituições Setoriais, Concessionárias, Agentes, Holdings, Indústrias

ONS Petrobras Itaipu Engie Eletronuclear CTEEP Cemig

Light CEEE CGTEE Celesc Ceron Energisa
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 Objetivo: Promover e preservar infraestrutura científica 
e de pesquisa, visando ao desenvolvimento, no país, de 
avançada tecnologia, qualificação e capacitação no 
campo dos equipamentos e sistemas elétricos que 
incluem as áreas de otimização, planejamento e 
operação, eficiência e segurança energética, energias
renováveis, desenvolvimento tecnológico, ensaios e  
serviços tecnológicos .

O Cepel: Objetivo Principal e Permanente
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O Cepel foi concebido pelo MME como 
o Laboratório Nacional de P&D+I

Em 1971, o Ministro Dias Leite (MME – Exposição de 
Motivos à Presidência da República Nº 416/1971)) 
diante das possíveis soluções para se criar as bases 
de um processo de desenvolvimento tecnológico que 
gerasse autonomia dos produtos e tecnologia 
estrangeira pensou na criação de  instituições que 
pudessem assimilar os progressos já consagrados, 
adaptar a tecnologia externa as condições e 
peculiaridades nacionais e criadora no domínio da 
tecnologia e ciência aplicada, sob a governança e 
fiscalização das entidades industriais vinculadas ao 
poder publico.  

Assim, foi fundando o Cepel, um Centro de 
Excelência no Setor Elétrico, como O Laboratório 
Nacional de Pesquisas de Energia Elétrica, de 
natureza jurídica sob a forma de  umaAssociação
Civil sem fins lucrativos.
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No âmbito constitucional, como instituição cuja 
atuação se desenvolve no setor da Ciência e da 
Tecnologia, o CEPEL se insere no plano da Ordem 
Social (previsto no Título VIII da Constituição da 
República Federativa do Brasil), contexto este em 
que ações do poder público e da sociedade 
convergem, e se complementam; os fins sociais do 
CEPEL, portanto, o enquadram como Instituição 
Colaboradora do Poder Público, preservando-se a sua 
natureza jurídica associativo-privada e tendo sua 
atuação essencialmente orientada a Produtos.

Assim, como colaborador institucionalizado do 
Sistema Elétrico Nacional, a atividade do CEPEL o 
coloca numa posição, não de mero prestador de 
serviço, mas como exercente de papel de interesse 
do Estado Brasileiro e da Sociedade.

O Cepel na Ordem Constitucional de 
1988
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Artigo 28 da Exposição de Motivos do MME, sobre as instalações 
dos centros de pesquisas no Rio de Janeiro, de 12.08.1971, 
justificando a criação do Cepel, Cenpes, CPRM e CNEN:

“A independência dos centros de tecnologia de cada
uma das empresas é condição imprescindível para
que conservem eles as caraterísticas de eficiência e
de objetividade decorrentes do espírito empresarial.
A instalação de vários centros dedicados a diversas
especialidades, em um só local, trará vantagens
indiscutíveis, decorrentes da facilidade de
comunicação entre técnicos e pesquisadores de
variada formação profissional e experiência.”

O Cepel foi concebido pelo MME como 
o Laboratório Nacional de P&D+I
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As Linhas de Atuação do Cepel

O Cepel nos seus 8 Departamentos e 
32 Laboratórios

 Intensivo desenvolvimento de software, totalmente
aderente às necessiades setoriais

 Ensaios, diagnósticos, perícias e atuação, como
entidade neutra, em toda gama de equipamentos
elétricos; apoio em situações de emergência

 Hub de treinamentos, cursos e colóquios setoriais

 Proposição de Normas e Metodologias de interesse do 
Setor, em âmbito nacional e internacional
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Para quem são estes Produtos

.

• Sistêmicas (SIN - ONS) e Governamentais (MME 
- EPE)

.
• Empresas de Geração e Transmissão de Energia

.

• Empresas de Distribuição de Energia 
(Regionais, Estaduais)

.

• Fabricantes de Equipamentos e Uso Final de 
Energia, Micro-redes (Locais, Municípios)

.
• Sociedade

CAMADAS SETORIAIS
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Sobre Inovação:

O Conceito de Níveis de Maturidade Tecnológica

C

E

P

E

L

ABNT NBR ISO 16290/2015

O Porquê do “Laboratório Orientado a Produtos”
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Exemplos de Contribuições nas 
várias camadas Setoriais
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 O planejamento da expansão e da operação eletro-energética de todo

o Setor Elétrico brasileiro são executados ou acompanhados por entidades

setoriais, como a EPE, o ONS, a CCEE e a própria ANEEL, utilizando um

conjunto de programas computacionais desenvolvidos e mantidos no

estado da arte pelo Cepel, de forma independente, sem interferências

externas. Pouquíssimos países detêm este patrimônio.

. • Sistêmicas (SIN - ONS) e Governamentais (MME - EPE)
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 Todas as empresas da Eletrobras, além de mais de 100 outros clientes,

confiam a missão crítica de Operação em Tempo Real de seus sistemas

elétricos a um sistema computacional de grande porte desenvolvido no

Cepel - o Sage (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia).

. • Sistêmicas (SIN - ONS) e Governamentais (MME - EPE)
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 Programas computacionais do Cepel desenvolvidos para o projeto,

otimização e precificação de linhas de transmissão são utilizados pela EPE

para balizamento de tecnologias e preços-base em leilões de

transmissão do país.

. • Sistêmicas (SIN - ONS) e Governamentais (MME - EPE)
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 Por meio de sua sofisticada estrutura de laboratórios, o Cepel realiza ensaios

para homologação de equipamentos adquiridos pelas concessionárias

do Setor, reduzindo substancialmente a probabilidade de falhas em serviço.

. • Sistêmicas (SIN - ONS) e Governamentais (MME - EPE)
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. • Fabricantes de equipamentos e uso final de energia

O Cepel e a evolução tecnológica dos equipamentos 
da indústria nacional
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..........

Ações e Responsabilidades
MME - CPAMP
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Suporte tecnológico para o Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica (Procel) e ao Ministério de Minas e Energia:

 Laboratórios para etiquetagem de equipamentos elétricos de uso final

 Suporte a diversos subprogramas do Procel (eficiência energética no setor 

industrial, no setor de abastecimento de água e saneamento, em prédios 

públicos etc.)

 Desenvolvimento de ferramentas computacionais (escolha de motores 

eficientes)

 Manutenção de um centro de referência                                                       

para disseminar informações sobre                                                           

eficiência energética (www.cate.cepel.br)

 Contribuição para o desenvolvimento do

Plano Nacional de Eficiência Energética                                                         

(PNEf)

 Preparação do “Guia para Eficiência                                                          

Energética em Prédios Públicos”

 Guia sobre iluminação a LED

. •Uso Final de Energia, Micro-redes (Locais, Municípios)

http://www.cate.cepel.br/
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• O Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios 

(Prodeem), do MME teve 5 fases, que incluíram o apoio do Cepel à realização 

de licitações internacionais para compra de equipamentos (aquisição de mais de 

8.700 sistemas fotovoltaicos) e suas respectivas instalações. Estas fases 

ocorreram desde 1994 até seu encerramento em 2018.

• Apoio aos programas “Luz no Campo” (através da Eletrobras, de 2000 a 2003) 

e “Luz para Todos” (também através da Eletrobras, a partir de 2003), por 

meio do desenvolvimento de bancos de dados e ferramentas computacionais e 

elaboração de diversos relatórios técnicos com análise de dados buscando 

retratar os impactos sociais, ambientais, econômicos e energéticos do 

fornecimento da energia elétrica de forma regular e segura.

• Apoio técnico ao Procel GEM (Gestão Energética Municipal).

. •Uso Final de Energia, Micro-redes (Locais, Municípios)
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Algumas instalações de desenvolvimento social e 
de base tecnológica realizadas em diversos

Estados brasileiros

Sistema energético escolar

Alagoas - Município de São José da 
Tapera Bahia- Município de 

Barra

Sistema de bombeamento  
comunitário

Maranhão- Município de Humberto de 
Campos

Mato Grosso- Município de Santo 
Antônio de Leverger

Minas Gerais – Minas Nova

Tocatins - Dianópoliss
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O Cepel mantém um centro de referência, criado em 1994, para 
divulgação de informações técnicas qualificadas sobre energia solar e 
eólica - Cresesb (Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 
Sérgio de Salvo Brito).

www.cresesb.cepel.br

Contribuição à difusão de novas 
fontes de energia renováveis

Atlas do Potencial Eólico do Brasil
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Atuação do Cepel por categoria de 
Produto

% de tempo dos técnicos

Carteira Eletrobras + 
Serviços

Apoio Setorial
Serviços Tecnológicos 

(excl. Eletrobras)

41% 44% 15%

Orçamento

85% 15%
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Universidades brasileiras: 

 UFRJ, UNICAMP, USP, UFSC, UFPE, UFJF, PUC- RJ, Unifei, UFPA, UFPE, 
UFMG, UERJ, UFF, UENF, UFPR, ..

Entidades de Pesquisas brasileiras: 

 Lactec (Paraná – apoio na sua formação), Inpe (CPTEC), IMPA, 
Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação – ITEC (Acre), 
SIMEPAR, INMET, ..

Universidades e Entidades de Pesquisas do Exterior: 

 U. of Dortmundt (Alemanha), IREQ (Canada), EPRI (EUA), CESI 
(Italia), British Columbia Hydro (Canada), SINTEF (Noruega), CRIEPI 
(Japão), CEPRI (China), Electricité de France – EDF, Agência 
Internacional de Energia (IEA), Cornell University (EUA), Instituto 
Fraunhofer (Alemanha), Universidade de Coimbra (INSC), 
Universidade de São Petersburgo, ...

Parcerias Históricas
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 Programa permanente de bolsas de estudo de pós-graduação –
Mestrado e Doutorado: cerca de 40 bolsistas, cujas teses remetem 
a temas de interesse direto do Setor Elétrico

 Programa permanente de Estágios de graduação em engenharia: 
cerca de 80 estudantes

 Hub de Encontros, Seminários, Conferências, Cursos de 
Especialização, Treinamento, Fóruns de debates etc.

Disseminação do Conhecimento

REGIÃO SUL: 43

REGIÃO SUDESTE: 37

REGIÃO CENTRO-OESTE: 7

REGIÃO NORDESTE: 26

REGIÃO NORTE: 6

TOTAL BRASIL: 119

EXTERIOR: 17

TOTAL: 136

Distribuição de Licenças 
Acadêmicas (gratuitas) de 

software de engenharia
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Dispõe sobre a desestatização da Centrais

Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras e altera a

Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº

9.991, de 24 de julho de 2000, e a Lei nº 5.899,

de 5 de julho de 1973.

- Art. 3º A desestatização da Eletrobras fica condicionada à aprovação 
pela Assembleia Geral das seguintes condições:

- ...

- VII - à manutenção do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica -
Cepel pelo prazo de quatro anos, contado a partir da desestatização.

O Projeto de Lei 9.463/2018
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 Premissa Básica de que a Emenda Nº10 apresentada 
alinha o Projeto de Lei na direção da importância de se 
manter íntegra a principal instituição de P&D+I do país 
no segmento de energia elétrica.

 Portanto, cabem esclarecimentos e proposições para 
um arranjo institucional, baseado em Legislação, que 
garanta a permanência do Cepel como entidade 
colaboradora institucionalizada do Sistema Elétrico 
Nacional.

A Preservação do Cepel
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A Tese do Cepel como o Centro NACIONAL

de Pesquisas do Setor Elétrico
É Cabível esta proposta?

 ONS (Operador NACIONAL): entidade privada de 
personalidade jurídica similar ao Cepel, remunerado por 
tarifa específica.

 CCEE, também NACIONAL, tem características similares 
em termos de arranjo institucional.

 ANEEL (Agência NACIONAL) por suas atribuições, deve 
mesmo ter sua natureza jurídica como não-privada.

 Fechando este ciclo de organização federalizada, cabe ao 
Brasil ter seu organismo de P&D+I em âmbito NACIONAL 
também.

 Instituição orientada pelo Estado brasileiro e com atuação 
em âmbito Nacional como um instrumento poderoso para 
o desenvolvimento tecnológico e implantação de políticas 
públicas. 
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A Proposta para a preservação do Cepel:   
O Centro NACIONAL de P&D+I do Setor 
Elétrico – de acordo com a Emenda Nº10

Proposta:

 Revisão da atual distribuição dos recursos de P&D do Setor Elétrico

 Destinação direta de recursos provenientes dos destinados pela Lei 
9991 à P&D, para o Cepel, constantes na Lei

 Cepel reconhecido como Organização Social (Lei 9.637/1998), 
mantida a natureza jurídica, para harmonizar sua nova governança

 Governança com participação das várias camadas de representação 
setorial: geradores, transmissores e distribuidoras + MME e MCTIC

 Fiscalização pela ANEEL

 

 

Atual distribuição de recursos de P&D do Setor Elétrico 
 

 

Distribuidoras 
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Conclusões

 Por iniciativa do Governo Federal, a sociedade brasileira, por meio 
(principalmente) das empresas Eletrobras, realizou expressivos 
investimentos no Cepel nos últimos 45 anos

 Esses investimentos viabilizaram a formação de um corpo técnico 
altamente especializado, que conquistou credibilidade nacional e 
internacional e a implantação de uma infraestrutura laboratorial 
completa, capaz de suportar os fins para os quais o Cepel foi concebido

 Assumindo papel institucional NACIONAL, o Cepel produziu e vem criando 
produtos e resultados reais, que estão no cerne de praticamente todos os 
processos do Setor Elétrico brasileiro, tais como (entre muitos outros):

 Modelos computacionais que são usados oficialmente para o planejamento, 
otimização energética, precificação e avaliações ambientais no Setor Elétrico

 Ferramentas completas para simulação de grandes redes elétricas usadas pelo 
ONS e centenas de agentes (conquista de poucos países!)

 Sistema avançado que suporta a Operação em Tempo Real de todo o SIN, em 
uso pelo ONS e mais de 100 concessionárias

 Laboratórios e ferramentas para projeto, análise de desempenho, gestão e 
manutenção de linhas de transmissão e equipamentos elétricos, ...

Faz sentido para o Brasil abandonar essas conquistas? 


