
A revista Eletricidade Moderna registra, mensalmente, os avanços e as tendências da tecnologia de eletricidade, da geração à utilização de 
energia. Desde 1972, Eletricidade Moderna tem sido um instrumento de informação e de consulta de grande utilidade para todo o mercado 
eletroeletrônico. Graças a seu trabalho editorial e a iniciativas estratégicas, como a realização de encontros técnicos, pesquisas, guias de 
compras e publicações especiais, Eletricidade Moderna tornou-se a principal referência para os profissionais e empresas do setor.

   Estrutura Redacional
   Seções
l Editorial
l No Circuito (noticiário)
l EM Sintonia (atualidades do setor de energia elétrica)
l EM Linha (verificação de instalações elétricas)
l EM Ex (instalações elétricas em áreas classificadas)
l Agenda
l Produtos
l Publicações
l Momento (coluna)
l Toda Via (opinião de profissionais do setor)

    Matérias de Fundo
l Reportagens
l Entrevistas
l Análises
l Artigos técnicos
l Coberturas de feiras e congressos
l Guias e perfis setoriais
l Pesquisas

   Acordos Editorias
   de – das elektrohandwerk - Hüthig GmbH, Heidelberg, DE
   ep – der elektropraktiker - Huss Medien, Berlim, DE
   IKZ Energy - Strobel Verlag, Arnsberg, DE
   LICHT - Pflaum Verlag, München, DE

l Instalações elétricas
l Geração centralizada e distribuída
l Transmissão e distribuição de energia elétrica
l Motores, acionamentos e comandos
l Iluminação
l Condicionamento de energia
l Qualidade de energia
l Armazenamento de energia
l Proteção contra descargas atmosféricas
l Gerenciamento e conservação de energia
l Automação de sistemas elétricos
l Automação predial e residencial
l Medição e testes
l Materiais e insumos para a indústria eletroeletrônica
l Fontes renováveis de energia
l Redes inteligentes (smart grids)

Periodicidade: mensal
Tiragem: 12.000 exemplares

Perfil (base: IVC Relatório Auditorial - 1º semestre/2016)

Presidente, sócio e diretor......................................................................................................................................................................... 4.823
Gerente......................................................................................................................................................................................................2.574
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado........................................................................................................................................ 2.665
Engenheiro e técnico .................................................................................................................................................................................1.098
Analista, consultor e projetista..................................................................................................................................................................... 131
Professor, pesquisador e outros ...................................................................................................................................................................106
Total .....................................................................................................................................................................................................11.397[1]

Indústrias em geral ...................................................................2.152
Concessionárias, cooperativas de energia elétrica..................... 597
Engenharia, construção, projetos e instalações .......................2.557
Revendedores e distribuidores de material elétrico ..................1.610
Orgão governamental, escolas, associações, 
universidades, etc. ....................................................................1.606

Comércio e serviços .................................................................1.137
Fabricantes de produtos eletroeletrônicos, de iluminação 
e de automação..........................................................................1.721
Outros ..............................................................................................7
Total..................................................................................... 11.397[1]

 

NORTE 
Acre...........................10
Amapá........................11
Amazonas ...............104
Pará ........................104
Rondônia...................50
Roraima.......................4
Tocantins...................27
Total........................310
  

NORDESTE 
Alagoas......................64
Bahia ........................248
Ceará ........................168
Maranhão....................60
Paraíba.......................57
Pernambuco..............204
Piauí ...........................31
Rio Grande do Norte.. 67
Sergipe .......................32
Total.........................931

CENTRO-OESTE
Distrito Federal......... 152
Goiás ........................225
Mato Grosso .............102
Mato Grosso do Sul ....72
Total..........................551 

SUDESTE 
Espírito Santo .........145
Minas Gerais .........1.041
Rio de Janeiro......... 656
São Paulo............ 5.256
Total.....................7.098 

SUL   
Paraná ....................830
Rio Grande do Sul..1.055
Santa Catarina .........788
Total......................2.673

Distribuição geográfica - Brasil[2]

[1] Edição 507; [2] Média (edição 502 a 507)

Total: 11.563[2]

   Áreas de Cobertura

Leitores[1]   

Atividades[1] 



Pauta redacional 2017

Especial: Prêmio Qualidade 2017
Artigos

Acionamentos: os inversores matriciais
Geração: cálculo do potencial hidrelétrico de rios
Tarifas de uso do sistema
Localização de faltas na distribuição

Guia
Grupos geradores

Artigos
Acessórios para subestações
Medição de harmônicos em sistemas fotovoltaicos
Instalações – Avaliando a capacidade dos condutores

Guias
Fios e cabos
Linhas elétricas

Edição especial LUX
Guia de sistemas de gerenciamento de iluminação
Características do protocolo DALI
Iluminação circadiana e EMC

Artigos
Combate a incêndios em instalações
Eficientização energética na indústria – Estudo de caso

Guias
Acionamentos e soft-starters
Cestos aéreos

Distribuição: Feicon Batimat - 23º Salão Internacional da Construção e Arquitetura (São Paulo, SP, 4 a 8 de abril)
 

Artigos
Características de DPS classe I + II
Diagnóstico de sistemas de aterramento industriais

Guias
Sistemas de armazenamento de energia
Transformadores

Distribuição: Exposolar Brasil - III Feira Internacional de Tecnologias para Energia Solar (São Paulo, SP, 9 a 11 de maio) e Enersolar 
+ Brasil - 6ª Feira Internacional de Tecnologias para Energia Solar (São Paulo, SP, 23 a 25 de maio)
Edição especial LUX

Guia de produtos e sistemas para iluminação de emergência
Efeito estroboscópico em LEDs
Aplicativo para iluminação personalizada

 
Artigos

Parâmetros para proteção contra choques
Normas técnicas sobre harmônicas
Descargas atmosféricas – gerenciamento de risco

Guia
Aterramento, proteção contra raios e sobretensões

Distribuição: Redes subterrâneas de energia elétrica - 13ª edição (São Paulo, SP, 6 a 8 de junho) 

Especial: FIEE - 29ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Energia e Automação (São Paulo, SP, 25 a 28 de julho)
Artigos

Supervisão contínua de isolamento
Motores de indução – A frenagem dinâmica

Guia
Produtos para instalações elétricas prediais

Distribuição: FIEE
Edição especial LUX

Guia de luminárias LED para uso público/externo
Iluminação para gastronomia
Gestão da iluminação pública – Um estudo de caso

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Maio

Junho

Revistas publicadas 
pela Aranda Editora



 

Especial: Perfi l do Setor de Energia Elétrica 2017
Artigos

Proteção contra faltas a arco
Estudos de harmônicos em parques eólicos
A gestão de energia em edifícios comerciais

Distribuição: 5ª Intersolar South America (São Paulo, SP, 22 a 24 de agosto)

Artigos
UPS com baterias tipo Redox
Estações de recarga para mobilidade elétrica
Motores: quando usar a partida direta

Guia
Quadros e Painéis

Edição especial LUX
Guia de produtos e equipamentos para iluminação comercial e industrial
Iluminação de sala de concertos
 

Especial: Prêmio Eletricidade 2017 – Ranking das distribuidoras de energia elétrica
Artigos

Eletrodos de aterramento de fundação
Minimização de perdas em sistemas industriais

Guia
Gerenciamento de energia

Distribuição: XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Curitiba, PR, 22 a 25 de 
outubro) e Wire South America/Tubotech (São Paulo, SP, 3 a 5 de outubro)

Artigos
Normas sobre dispositivos DR
Gestão de projetos em instalações hospitalares

Guia
Empresas de projetos, instalações e serviços técnicos especializados

 Edição especial LUX
Guia de produtos LED para sistemas iluminação em atmosferas explosivas
Iluminação de estádios esportivos
Efi ciência energética na iluminação teatral

Artigos:
SPDA: O modelo eletrogeométrico dinâmico
Transitórios de chaveamento de capacitores

Guia
Revendedores e distribuidores de material elétrico

Especial: Os Produtos do Ano 2017
Artigos:

Paralelismo de transformadores
Alimentação de cargas críticas: os UPS dinâmicos

Guia
Produtos para instalações elétricas em atmosferas explosivas

 Edição especial LUX
Guia de soluções para gerenciamento da iluminação pública
Tecnologia de medição de cores

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Eventos organizados pela Aranda Eventos

8º CONGRESSO

2017



online

Anúncios sangrados deverão conter marca de corte, com sangria de 0,5 cm.
Manter uma área de segurança interna de no mínimo 0,5 cm da marca de corte para textos, assinaturas, logos etc.

Tabela de preços (R$) – 2017       

   

 

 

Especificações    

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 25 do mês anterior ao de capa

Prazo para entrega do material:
Dia 5 do mês de capa
Material:
Arquivo digital, TIFF/JPG/EPS/PDF em CMYK, resolução 300 dpi.
Data da circulação:
2ª quinzena do mês de capa

Espaço  4 cores

1 página  9.971,00

2/3 página 7.972,00

1/2 página 6.504,00

1/3 página 4.777,00

1/4 página 3.475,00

1/6 página 2.481,00

Cláusulas integrantes da tabela
1) Os preços acima estão expressos em REAIS e são válidos para uma 
inserção. 
2) Capas: acréscimo de 20% sobre o valor de uma página 4 cores. 
3) Desconto de frequência: 6 inserções = 5%; 7 a 12 inserções = 10%; 
acima de 12 inserções = 15%. 

4) Pagamento: 15 dias da publicação. 
5) Os preços constantes desta tabela referem-se apenas à veiculação de 
um anúncio e não incluem outros fornecimentos, tais como: criação, pro-
dução, provas, etc. Tais serviços são de responsabilidade do anunciante e 
devem ser entregues à Editora no prazo estipulado.
6) Anúncios com formatos diferentes ou com posição determinada estão 
sujeitos a consulta prévia e seus preços serão calculados separadamente.

Publicidade impressa - formatos e preços 

1 página 2/3 vertical 1/2 horizontal 1/2 vertical

1/3 horizontal 1/3 vertical 1/4 1/6

sangrado

21 x 28 cm
sem sangria

18 x 25 cm

sangrado

13 x 28 cm
sem sangria

12 x 25 cm

sangrado

21 x13 cm
sem sangria

18 x12 cm

sangrado

9,5 x 28 cm
sem sangria

8,5 x 25 cm

sangrado

21 x 9,5 cm
sem sangria

18 x 8,5 cm

sangrado

6,7 x 28 cm
sem sangria

6 x 25 cm

sem sangria

8,5 x 12 cm
sem sangria

6 x 12 cm

Aranda Editora Técnica e Cultural Ltda
Al. Olga 315
01155-900 São Paulo SP
Tel.: (11) 3824-5300
comercial-em@arandanet.com.br
www.arandanet.com.br

MG - tel.: (31) 3412-7031
PR - tel.: (41) 3501-2489
RJ/ES - tel.: (21) 2599-8969
RS - tel.: (11) 2157-0291
SC - tel.: (47) 3438-1982
SP (Interior) - tel.: (16) 3620-1424




