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NOVOS FASCÍCULOS MENSAIS – REVISTA OSE

NOVIDADES EM 2019!

Linhas Elétricas de Baixa Tensão – 12 meses – Paulo Barreto

A ferramenta BIM nos Projetos elétricos – 12 meses

Manutenção Elétrica - Medições de grandezas elétricas em campo - 12 meses

Espaço PRÊMIO OSE – Um espaço destinado aos projetos que foram vencedores nas regiões do Ceará, Porto 

Alegre e Rio de Janeiro, onde o Prêmio O Setor Elétrico de Qualidade das Instalações Elétricas aconteceu em 2018.

Espaço CINASE TEC - Um espaço para publicação de artigos técnicos que foram apresentados no CINASE  2018 por 

especialistas nas regiões por onde passamos.  

História da Eletricidade – Um espaço para publicação de personalidades, artigos e materias que fizeram a 

historia do segmento elétrico.

NOVOS FASCÍCULOS E COLUNAS 

Desenvolvimento de projetos fotovoltaicos com softwares – Hans Hauschmayer- 12 meses

Coluna mensal sobre energia solar – Especialistas ABSOLAR (Ronaldo Koloszuk e Rodrigo Sauaia)

Notícias, dados e as informações do setor de energia solar fotovoltaica

Energia eólica – proteção, operação e manutenção
Coluna mensal sobre energia eólica – Especialistas ABEEÓLICA (Elbia Gannoum) 
Notícias, dados e as informações do setor de energia eólica

SEÇÕES FIXAS DA PUBLICAÇÃO

Painel de Mercado
Fascículos
Pesquisa de mercado & Guias setoriais
Aula Prática
Espaço 5419

Colunistas especializados
Espaço SBQEE 
Dicas de instalação
Agenda de cursos e eventos

SEÇÕES MÓVEIS DA PUBLICAÇÃO

NOVAS SEÇÕES DA PUBLICAÇÃO

Espaço IEEE
Espaço CIGRÉ
TCC
Reportagem do mês

SOLAR EM REVISTA

EÓLICA EM REVISTA



Pauta editorial
Janeiro
Artigo técnico: Distribuição de energia e subestações.

Pesquisa setorial de fios, cabos e acessórios (Fabricantes)

Fevereiro
Artigo técnico: Iluminação pública e Smart Cities.

Pesquisa setorial de equipamentos para atmosferas explosivas (Fabricantes)

Março
Artigo técnico: Painéis BT/MT e Indústria 4.0

Pesquisa setorial sobre o mercado de linhas elétricas (Fabricantes)

Pesquisa setorial sobre o mercado de interruptores e tomadas industriais e prediais (Fabricantes)

Eventos:

Edição especial para distribuição na FEICON – (09 a 12 de abril de 2018) – São Paulo / SP

Artigo técnico: Instalação média tensão.

Pesquisa setorial do mercado de quadros, painéis e montadores (Fabricantes e usuários)

Eventos:

CINASE 2019 – Circuito Nacional do Setor Elétrico – 34ª Edição (07, 08 e 09 de maio) – Joinville/SC

Especial para distribuição na ENERSOLAR (21 a 23 de maio) – São Paulo/SP

Especial para BRASILSOLARPOWER & BRASIL WINDPOWER (28 a 30 de maio) – São Paulo/SP

Abril

Maio
Artigo técnico: Internet das coisas (Iot) nas instalações elétricas BT.

Pesquisa setorial do mercado de equipamentos para transmissão e distribuição de energia (Fabricantes e usuários)

Junho

Agosto
Artigo técnico: Segurança e monitoramento de instalações MT e BT.

Pesquisa setorial do mercado de equipamentos para iluminação (Fabricantes)

Pesquisa de projetistas de iluminação

Setembro

Artigo técnico: Iluminação e LED.

Pesquisa setorial do mercado de equipamentos para condicionamento de energia e grupos geradores (fabricantes e usuários)

Eventos:

CINASE – Circuito Nacional do Setor Elétrico – 36ª Edição Especial Nordeste (08, 09 e 10 de outubro) – Recife/PE

Artigo técnico: Redes Subterrâneas.

Pesquisa setorial do mercado de dispositivos elétricos de proteção, manobra e comando BT/MT (Fabricantes).

Julho
Artigo técnico: Aterramento.

Pesquisa setorial das empresas de projeto e consultoria (engenharia), instaladoras e manutenção elétrica BT/MT

Eventos:

FIEE – Feira Internacional da Industria Elétrica & Eletrônica – (23 a 26 de julho) – São Paulo/SP

CINASE 2019 – Circuito Nacional do Setor Elétrico – 35ª Edição (06, 07 e 08 de agosto) – Belo Horizonte/MG



Outubro
Artigo técnico: Transmissão de energia.

Pesquisa setorial do mercado de distribuição e revenda de materiais elétricos

Eventos:

Especial para distribuição no SNPTEE - Seminário Nacional de Produção & Transmissão de Energia Elétrica – 

(10 a 12 de novembro) – Belo Horizonte/MG

Novembro
Artigo técnico: Qualidade de energia.

Pesquisa setorial de materiais para aterramento

Dezembro
Artigo completo: Manutenção elétrica.

Pesquisa setorial do mercado d e instrumentos de testes e medição, gerenciamento de energia e automação.


