A operação do sistema elétrico
em um cenário descentralizado,
sustentável e inovador.
O desafio da integração entre geração,
transmissão e distribuição.
Local: Expo Center Norte - São Paulo

05 a 07 de dezembro de 2022
www.edao.com.br

O EVENTO
O EDAO é o principal fórum de debates da operação do sistema de energia elétrico
e suas instalações, em seus aspectos técnicos e de gestão. O evento proporciona o
intercâmbio de experiências e conhecimentos por meio da apresentação de trabalhos
especialmente selecionados, painéis de debates, conferências, convidados e cursos de curta
duração indicados pelo Comitê Técnico. O XVII EDAO está estruturado em três grandes temas:
A Processos técnico-operacionais e de gestão da operação;
B Aplicações e inovações nos recursos técnicos e tecnológicos;
C Desenvolvimentos aplicados aos profissionais e às equipes de operação.

ESTE ANO PURAMENTE PRESENCIAL.
PROMOÇÃO:

Informações no site do evento.
www.edao.com.br

REALIZAÇÃO:

O Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica CIGRÉ-Brasil - é uma sociedade
civil, sem fins lucrativos, fundada em 1971, que tem por objetivo promover o intercâmbio e desenvolvimento
técnico, tecnológico, e da engenharia no Brasil, no campo da produção de energia elétrica, de sua
transmissão em alta tensão e distribuição; abrangendo basicamente:
• Aspectos elétricos e eletromecânicos da geração de energia elétrica;
• Estudos, projetos, construção, operação e manutenção de linhas de transmissão,
subestações e equipamentos ou sistemas associados;
• Planejamento eletroenergético de sistemas, isolados ou interligados e sua operação
e racionalização ou conservação de energia;
• Telecomunicações, controle e proteção em sistemas elétricos;
• Desenvolvimentos e aplicação de materiais, equipamentos e sistemas eletro energéticos;
• Desenvolvimento e aplicação de métodos e técnicas destinadas à análise e
desenvolvimento dos sistemas elétricos de potência;
• Aspectos de regulação e mercado de energia, geração distribuída, meio ambiente
e tecnologia de informação.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das
instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da
operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Instituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, o ONS foi
criado em 26 de agosto de 1998, pela Lei nº 9.648, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.848/2004 e
regulamentado pelo Decreto nº 5.081/2004.
Para o exercício de suas atribuições legais e o cumprimento de sua missão institucional, o ONS desenvolve uma série de
estudos e ações exercidas sobre o sistema e seus agentes proprietários para gerenciar as diferentes fontes de energia e a
rede de transmissão, de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo o país, com os objetivos de:
A promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, visando ao menor custo para o sistema,
observados os padrões técnicos e os critérios de confiabilidade estabelecidos nos Procedimentos de Rede
aprovados pela Aneel;
B garantir que todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória; e
C contribuir, de acordo com a natureza de suas atividades, para que a expansão do SIN se faça ao menor custo
e vise às melhores condições operacionais futuras.

REALIZAÇÃO
Com uma equipe de cerca de 1.400 colaboradores, a ISA CTEEP está presente em 17 Estados, operando
uma complexa rede de transmissão por onde trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida no
Brasil e 92% do Estado de São Paulo. Seu sistema elétrico é composto por aproximadamente 21 mil km
de redes de linhas de transmissão e 142 subestações (ativos em operação e em construção) com
tensão de até 550 kV (ativos em operação e em construção). Privatizada em 2006, o principal
acionista é o Grupo Multilatino ISA, que detém 35,82% do capital total.

LOCAL
São Paulo
São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais importante centro
econômico do Brasil, é a capital da cultura na América Latina, com uma oferta de lazer, conhecimento
e entretenimento sem igual. Uma metrópole tipicamente urbana, coberta com uma vasta área verde.
Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na gastronomia um passado
composto pela união de mais de 70 nacionalidades. E, ao mesmo tempo em que preserva tradições, não se
deixa ultrapassar. Antenada é a palavra certa para descrevê-la. Para conhecê-la melhor é preciso apenas
duas coisas: mente aberta e disposição para mergulhar de cabeça nessa cidade que nunca dorme.

Pontos turísticos
• Museu do Ipiranga

• Teatro Municipal de São Paulo

• Farol Santander
• Pinacoteca
• Parque do Ibirapuera

• MASP (Museu de Arte de São Paulo)
• Museu do Futebol

Tema A:
Processos técnico-operacionais
e de gestão da operação
• Indicadores de operação e benchmarking
• Experiências para compatibilização da segurança operativa com
a segurança laboral
• Práticas de gestão da operação considerando a disponibilidade dos
equipamentos, os requisitos da sociedade, a segurança elétrica e a
confiabilidade do sistema elétrico
• Planos ou práticas para mitigação e recuperação de instalações
e do sistema elétrico em face de condições climáticas ou
acidentes naturais

TEMÁRIO

• Compatibilização dos aspectos técnicos e comerciais nas salas de
controle, considerando os sinais e a responsabilização do profissional
e jurídica
• Gestão de intervenções, compatibilizando a integração dos novos
equipamentos, os requisitos dos procedimentos de rede, a segurança
da operação, a manutenção dos ativos e os interesses empresariais
• Práticas e resultados da participação das equipes de operação na
especificação e no feedback dos projetos de supervisão e controle
para instalações e sistemas elétricos

• Processos de práticas na Gestão de Ativos do sistema elétrico

• Práticas e resultados da participação das equipes de operação nos
comissionamentos de equipamentos e instalações

• Gerenciamento de riscos na Gestão de Ativos e na operação do
sistema elétrico

• Práticas e resultados da participação das equipes deoperação nas
fases de implantação e melhorias de empreendimentos

• Experiências no contingenciamento de centros de operação,
considerando a manutenção do desempenho na operação
contingenciada e a manutenção das atribuições e o
negócio da empresa

• Integração de responsabilidades entre centros de controle de TSO,
DSO e geração distribuída.

Tema B:
Aplicações e inovações nos
recursos técnicos e tecnológicos

TEMÁRIO

• Aplicação de técnicas e tecnologias no aprimoramento do tratamento de alarmes e melhoria do desempenho
em sua utilização
• Filosofias e/ou diretrizes no monitoramento de equipamentos e de redes de comunicação de dados usados em
automação, considerando interação entre dispositivos de diferentes fabricantes
• Segurança cibernética nas instalações, centros de operação e no controle dos sistemas elétricos
• Segurança cibernética associado a indústria 4.0
• Centros de operação de segurança cibernética versus centros de operação do sistema: atribuições e fronteiras
• Garantia da segurança em face do grande volume de dados/informações, da necessidade de sua disseminação
e o uso na operação das instalações e do sistema elétrico
• Melhores práticas da teleassistência e controle de instalações elétricas
• Experiências no dimensionamento dos quadros de pessoal de centros de operação considerando a
observabilidade, consciência situacional e as atividades operativas necessárias
• Requisitos empresariais de teleassistência e de qualidade dos recursos de supervisão, controle e comando e
práticas na implantação e operação

Continuação

Tema B:
Aplicações e inovações nos
recursos técnicos e tecnológicos
• Aplicações ou inovações para o monitoramento de instalações e equipamentos
• Desenvolvimento e aplicações de ferramentas de apoio à decisão em tempo real
• Sistemas de mensageria e automação de comandos entre os centros de controle dos agentes e do ONS
• Processos autônomos utilizados nas atividades de Tempo Real (TR)
• Utilização de inteligência artificial e indústria 4.0 nas salas de controle
• Experiências com modernização de instalações e equipamentos – impacto na operação
• Aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança para a operação elétrica do sistema interligado
• Desenvolvimento de ferramentas ou técnicas para o tratamento de grandes quantidades dados/informações
e sua utilização na operação
• Impacto da indústria 4.0 na operação dos sistemas elétricos - aplicações de técnicas de inteligência artificial,
automatização de processos, etc.
• Utilização de dados de medições sincrofasoriais em centros de operação do Sistema
• Integração de informações de PMUs, RDP e de monitoramento para contribuir com o aumento da consciência
situacional do operador
• Monitoramento do estado da rede de sincronização temporal nas subestações.

TEMÁRIO

Tema C:
Desenvolvimentos aplicados aos
profissionais e às equipes de operação
• Desenvolvimento e aplicações de técnicas para seleção, capacitação e gestão das equipes de operação,
considerando as mudanças no perfil profissional, os aspectos cognitivos, a formação da consciência
situacional e outros fatores que impactam o desempenho das equipes de operação
• Práticas na preparação das equipes de operação, considerando suas responsabilidades para o desempenho
empresarial, os sinais regulatórios e seus impactos, bem como a segurança operativa para as instalações e o
sistema elétrico
• Práticas na utilização de engenheiros em salas de controle
• Consciência situacional aplicada nas salas de controle
• Avaliação de aspectos ambientais e psicossociais presentes nos centros de operação, métodos de detecção
e tratamento de anormalidades.
• Práticas de tratamento do comportamento humano na operação
• Práticas de tratamento da saúde ocupacional do operador de centro de operação
• Estruturação e dimensionamento das equipes de pré, pós, normatização, estudos elétricos
• Lições e práticas durante o período de isolamento social.

TEMÁRIO

OPORTUNIDADES
Palestras técnicas
Estandes presenciais
Anúncios

Veja a melhor forma de deixar sua marca
junto aos maiores especialistas do Brasil.

EM 2021
O evento proporcionou o intercâmbio de experiências e
conhecimentos, por meio da apresentação de trabalhos
selecionadas, painéis de debates, conferências, convidados e
cursos de curta duração indicados pelo Comitê Técnico. O XVI
EDAO foi estruturado em três grandes temas:
- Processos técnico-operacionais e de gestão da operação;
- Aplicações e inovações nos recursos técnicos e tecnológicos;
- Desenvolvimentos aplicados aos profissionais e às equipes
de operação.
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dias de evento 100% online
Painéis de discussão
Speakers
Inscritos

COMO SERÁ?
05 de dezembro

06 de dezembro

07 de dezembro

EVENTO

EVENTO

EVENTO

- Visita técnica

- Palestras técnicas

- Palestras técnicas

- Cursos

- STEs

- STEs

- Cerimônia de
abertura

- Painel

- Palestra motivacional

- Jantar de confraternização

- Sessão de encerramento

- Palestra magna
- Painel técnico
- Coquetel

POSSIBILIDADES
PLATINA

OURO

PRATA

BRONZE
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Palestra técnica de 30 minutos
Marca da empresa no site do evento com
link do patrocinador
Vinheta com a animação do logotipo de
cada empresa com até 30 segundos
Inscrições gratuitas
Marca no palco
Estande 20m²
Estande 12m²
Distribuição de materiais para os
participantes no estande (brindes)
Logo nos materiais de divulgação
(bloco de anotações, convites e
e-mails de divulgação)
Crachá e cordão personalizado com
a marca
Marca no álcool em gel

PONTUAIS

POSSIBILIDADES
PLATINA

Site do evento full banner
E-mail marketing
Patrocínio da sessão de trabalhos
técnicos
Vídeo institucional entre as palestras
Patrocínio do jantar de confraternização
- Inserção de vídeo institucional da
empresa na abertura do evento
- Projeção de marca na cenografia e
tela do auditório
Patrocínio do coffee break
Patrocínio do jantar e coquetel

OURO

PRATA

BRONZE

PONTUAIS

PATROCÍNIO

COTA PLATINA
PALESTRA
| Palestra técnica de 30 minutos
| Patrocínio da sessão de trabalhos técnicos

VINHETA
| Exibição em conjunto dos logotipos dos patrocinadores
com destaques para os tipos de cota de patrocínio
| 2 min de vídeo institucional entre as palestras
de forma alternada

MARCA NO CENÁRIO E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
| Marca em destaque no palco
| Logo nos materiais de divulgação (bloco de anotações,
convites e e-mails de divulgação)
| Crachá e cordão personalizado com a marca
| Marca no álcool em gel
| E-mail marketing

ESTANDE
| Estande 20m2

INSCRIÇÕES
| 10 inscrições gratuitas

SITE
| Marca da empresa no site do
evento com link do patrocinador
| Site do evento full banner

COTA EXCLUSIVA | R$ 160.000,00

PATROCÍNIO

COTA PLATINA
ESTANDE
Espaço de 20m² (4m X5m) padronizado e pronto
para operação incluindo:
| Piso dos stands com forração de carpete na cor
de cada expositor diretamente sobre o piso local
| Paredes montados com tapadeiras de madeira com
50cm de largura x 3.20m de altura com forração de
lona com imagem impressa. (Dimensões da imagem
4m x 3.20m).Arte fornecida pelo patrocinador

| Distribuição de materiais para os participantes
(brindes)
| Um balcão: armário em octanorme com revestimento
de placas de vidro adesivado de branco com logotipo
na frente em cada stand (1m x 50cm x 1m).
Arte fornecida pelo patrocinador
| Tampo fixado no corpo do balcão
| Portas correr com chave
| 01 TV 42"

| Instalação de tomadas nos stands sendo 3 tomadas
| Mobiliários: Uma mesa bistrôs de vidro/ cromada,
quatro banquetas altas brancas/ cromadas e uma
lixeira em cada estande
Observações importantes:
- As artes enviadas são por conta do patrocinador.
- As modiﬁcações na estrutura/formato ou ações promocionais
dentro do estande como: café, alimentação, brindes e realidade
virtual deverão ser custeados pelas patrocinadoras.

COTA EXCLUSIVA | R$ 160.000,00

PATROCÍNIO

COTA OURO
PALESTRA
| Palestra técnica de 30 minutos
| Patrocínio da sessão de trabalhos técnicos

VINHETA
| Exibição em conjunto dos logotipos dos patrocinadores
com destaques para os tipos de cota de patrocínio

ESTANDE
| Estande 12m2

INSCRIÇÕES
| 08 inscrições gratuitas

| 2 min de vídeo institucional entre as palestras
de forma alternada

MARCA NO CENÁRIO E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
| Marca no palco
| E-mail marketing

SITE
| Marca da empresa no site do
evento com link do patrocinador
| Site do evento full banner

2 COTAS | R$ 120.000,00

PATROCÍNIO

COTA OURO
ESTANDE
Espaço de 12m2 (4m x 3m) padronizado e pronto para
operação incluindo:
| Piso dos stands com forração de carpete na cor de
cada expositor diretamente sobre o piso local
| Paredes montados com tapadeiras de madeira com
50cm de largura x 3.20m de altura com forração de
lona com imagem impressa. (Dimensões da imagem
4m x 3.20m). Arte fornecida pelo patrocinador

| Distribuição de materiais para os participantes
(brindes)
| Um balcão - armário em octanorme com revestimento
de placas de vidro adesivado de branco com logotipo
na frente em cada stand (1m x 50cm x 1m).
Arte fornecida pelo patrocinador
| Tampo fixado no corpo do balcão.
| Portas correr com chave
| 01 TV 42"

| Instalação de tomadas nos stands sendo 2 tomadas
| Mobiliários: Uma mesa bistrôs de vidro/ cromada,
quatro banquetas altas brancas/ cromadas e uma
lixeira em cada estande
Observações importantes:
- As artes enviadas são por conta do patrocinador.
- As modiﬁcações na estrutura/formato ou ações promocionais dentro
do estande como: café, alimentação, brindes e realidade virtual
deverão ser custeados pelas patrocinadoras.

2 COTAS | R$ 120.000,00

PATROCÍNIO

COTA PRATA
PALESTRA
| Palestra técnica de 30 minutos
| Patrocínio da sessão de trabalhos técnicos

INSCRIÇÕES
| 04 inscrições gratuitas

VINHETA
| Exibição em conjunto dos logotipos dos patrocinadores
com destaques para os tipos de cota de patrocínio
| 2 min de vídeo institucional entre as palestras
de forma alternada

MARCA NO CENÁRIO E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
| Marca no palco
| E-mail marketing

SITE
| Marca da empresa no site do
evento com link do patrocinador
| Site do evento full banner

3 COTAS | R$ 60.000,00

PATROCÍNIO

COTA PRATA
ESTANDE
Espaço de 12m2 (4m x 3m) padronizado e pronto para
operação incluindo:
| Piso dos stands com forração de carpete na cor de
cada expositor diretamente sobre o piso local
| Paredes montados com tapadeiras de madeira com
50cm de largura x 3.20m de altura com forração de
lona com imagem impressa. (Dimensões da imagem
4m x 3.20m). Arte fornecida pelo patrocinador

| Distribuição de materiais para os participantes
(brindes)
| Um balcão - armário em octanorme com revestimento
de placas de vidro adesivado de branco com logotipo
na frente em cada stand (1m x 50cm x 1m).
Arte fornecida pelo patrocinador
| Tampo fixado no corpo do balcão.
| Portas correr com chave
| 01 TV 42"

| Instalação de tomadas nos stands sendo 2 tomadas
| Mobiliários: Uma mesa bistrôs de vidro/ cromada,
quatro banquetas altas brancas/ cromadas e uma
lixeira em cada estande
Observações importantes:
- As artes enviadas são por conta do patrocinador.
- As modiﬁcações na estrutura/formato ou ações promocionais dentro do
estande como: café, alimentação, brindes e realidade virtual deverão ser
custeados pelas patrocinadoras.

3 COTAS | R$ 60.000,00

PATROCÍNIO

COTA BRONZE
VINHETA
| Exibição em conjunto dos logotipos dos patrocinadores
com destaques para os tipos de cota de patrocínio

INSCRIÇÕES
| 02 inscrições gratuitas

| 2 min de vídeo institucional entre as palestras
de forma alternada

MARCA NO CENÁRIO E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
| Marca no palco
| E-mail marketing

SITE
| Marca da empresa no site do
evento com link do patrocinador
| Site do evento full banner.

6 a 10 COTAS | R$ 40.000,00

PATROCÍNIO

PATROCÍNIOS PONTUAIS
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO _______________________R$120.000,00
- Inserção de vídeo institucional da empresa na abertura do evento.
- Projeção de marca na cenografia e tela do auditório.
- Convites personalizados com a marca da patrocinadora.
- Convite pelo mestre de cerimônia no auditório, no dia do jantar.
- Distribuição de material promocional da patrocinadora durante o jantar
(material providenciado pela empresa patrocinadora).

05 COTAS DE COFFEE BREAK DE _________________________R$20.000,00
- Inserção da marca no site do evento.
- 2 TV's instaladas no espaço de realização do coffee break exibindo
a marca da empresa durante o serviço, pela manhã e à tarde.

*As cotas pontuais dessa página dependem da definição do local

A operação do sistema elétrico
em um cenário descentralizado,
sustentável e inovador.
O desafio da integração entre geração,
transmissão e distribuição.
05 a 07 de dezembro de 2022
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