
A revista MÁQUINAS E METAIS é uma publicação mensal com 52 anos no mercado, especializada em processos de usinagem 
de metais. Aborda também a automação da usinagem, o gerenciamento da manufatura e o controle da qualidade, entre outros 
temas relacionados com o chão de fábrica.

Área de cobertura

l Usinagem
l Gerenciamento, preparação e utilização de ferramentas
de corte
l Medição e controle
l Automação da usinagem
l Gerenciamento da manufatura

Circulação

Distribuição qualificada e gratuita em todo o Brasil
para empresas nas quais a usinagem representa a maior
parte das atividades no chão de fábrica.
 
Revista online: www.arandanet.com.br/mm

Linha editorial

Informações e notícias sobre as empresas da área, lançamentos, 
novos produtos, artigos técnicos, guias setoriais (ferramentarias, 
usinagem para terceiros, fabricantes de máquinas, software etc.), 
coberturas prévias de feiras e congressos nacionais e internacionais 
(EMO, Expomafe, Feimec, Feimafe, IMTS, Mecânica etc.).

Acordo Editorial

WB Werkstatt + Betrieb - Carl Hanser Verlag, München, DE

Periodicidade: mensal
Tiragem: 15.000 exemplares

Perfil (base: 2016 - média)

Leitores        
Presidente, sócio e diretor  .........................................................................................................................................................................8.896
Gerente...................................................................................................................................................................................................... 2.918
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado..........................................................................................................................................1.604
Engenheiro e técnico...........................................................................................................................................................................850
Analista, consultor, projetista ...................................................................................................................................................................131
Professor, pesquisador e outros.....................................................................................................................................................................386

Total ........................................................................................................................................................................................................14.785

Perfil das empresas

Usinagem para terceiros............................................................3.987
Ferramentarias de mercado (estampos, moldes, matrizes, 
ferramentas especiais, dispositivos etc.) ..................................1.615
Acessórios, componentes e ferramentas para máquinas-
ferramenta................................................................................ 2.034
Automobilística e autopeças ........................................................753
Defesa........................................................................................... 64
Eletroeletrônicos domésticos .......................................................340
Equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares ................140

Ferro, aço e não ferrosos
(distribuidores, centros de serviços, revendedores) ....................284
Hidráulica e pneumática.............................................................. 291
Indústrias aeronáutica, naval e ferroviária ...................................175
Instituições de ensino e pesquisa industrial ................................233
Máquinas e implementos agrícolas e rodoviários ........................363
Máquinas em geral................................................................... 1.086
Material elétrico, eletrônico e comunicações................................221
Metalurgia.................................................................................... 613
Movimentação e transporte...........................................................194
Outros segmentos .......................................................................816
Total..........................................................................................13.209
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NORTE 
Amapá.........................4
Amazonas ................53
Pará ..........................16
Rondônia.....................7
Tocantins.....................2
Total..........................82
  

NORDESTE 
Alagoas......................11
Bahia ........................103
Ceará ..........................68
Maranhão......................7
Paraíba.......................18
Pernambuco................73
Piauí .............................8
Rio Grande do Norte...16
Sergipe .......................11
Total..........................315

CENTRO-OESTE
Distrito Federal........... 31
Goiás ..........................91
Mato Grosso ...............25
Mato Grosso do Sul.....36
Total..........................183 

SUDESTE 
Espírito Santo .........102
Minas Gerais ...........884
Rio de Janeiro......... 502
São Paulo............ 8.010
Total.....................9.498

SUL   
Paraná ....................816
Rio Grande do Sul..........
...............................1.399
Santa Catarina .........916
Total......................3.131

Distribuição geográfica - Brasil  

Número de empresas que recebem a revista: 13.209



Pauta redacional 2017

Especial:  Cobertura da BI-MU - Feira da Máquina-ferramenta (Milão, Itália, 4 a 8 de outubro de 2016)
Artigos

Influência dos parâmetros de corte empregados no fresamento de eletrodos de grafita sobre a qualidade de peças 
produzidas por eletroerosão
Estudo do desgaste das ferramentas de metal duro no torneamento do aço inoxidável super duplex

Guias
Castanhas para tornos
Transportadores de cavacos
Sistemas para fi xação de ferramentas HSC

 

Artigos
Avaliação da influência da régua de apoio revestida com nitreto de titânio na circularidade de eixos retificados pelo processo centerless
Rugosidade superficial com ferramentas reafiadas no fresamento de todo de VP20ISOF

Guias
Acessórios e insumos para eletroerosão
Brocas de centro
Revestimentos deslizantes para barramento de máquinas-ferramenta

Artigos
Otimização do fresamento de canais para a fabricação de mancais de deslizamento
Análise comparativa de ferramentas com diferentes geometrias no processo de alargamento no aço endurecido AISI P20

Guias
Placas para tornos
Broca espada
Separadores magnéticos cavaco/óleo

Especial: Expomafe - Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial (São Paulo, SP, 9 a 13 de maio)
Artigos

Uso do laser na ferramenta para aprimorar a refrigeração no processo de furação
Análise da qualidade da superfície de ferro fundido vermicular FV450 após a retificação plana tangencial
Refrigeração por nitrogênio líquido no torneamento do aço inoxidável super duplex ASTM A890

Guia
Recartilhadoras

Distribuição: Expomafe

Especial: Feimafe – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (São Paulo, SP, 20 a 24 
de junho)
Artigos

Fresamento de dióxido de zircônio para produtos odontológicos
Análise estatística da influência da concentração do fluido de corte na integridade superficial do aço VP80 após retificação

Guia
Ferramentas especiais e dispositivos de usinagem

Distribuição: 
Feimafe
Inside 3D Printing (São Paulo, SP, 5 e 6 de junho)
Cobef 2017 (Joinville, SC, 26 a 29 de junho)

Especial: Guia de pastilhas de metal duro 
Artigos

Avaliação dos esforços de usinagem e rugosidade do aço ABNT 1045 no torneamento com metal duro
Estudo da aplicação de métodos alternativos à refrigeração convencional no processo de retificação

Guias
Serviços de microusinagem
Parafusos para fi xação de pastilhas (Torx)
Caçambas para cavacos

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Maio

Junho

Revistas publicadas pela Aranda Editora



Prévia: EMO Hannover 2017 (Hannover, Alemanha, 18 a 23 de setembro)
Artigos

Comparação do desempenho de ferramentas de Si3N4 e Al2O3 no torneamento do ferro fundido nodular austemperado
Influência da trajetória da ferramenta no acabamento superficial e tempo de fresamento de aço VP100

Guias
Medidores de ferramentas a laser em processo
Brocas para compósitos
Proteções sanfonadas, telescópicas e enroláveis para barramentos, guias e fusos

Artigos
Fresamento auxiliado por indução para usinagem a quente de titânio
Uma análise experimental do fresamento discordante e concordante

Guias
Aços especiais
Retrofi tting de máquinas
Detectores de quebra de ferramenta (laser + mecânico)

Distribuição
Intermach – Feira de Máquinas para Metalmecânica (Joinville, SC, 12 a 15 de setembro)

Artigos
Torneamento em material duro mais laminação profunda na fabricação de mancais para rolamento
Estudo do processo de furação empregado no método do furo cego para medição de tensão residual

Guias
Alimentadores de barras para tornos
Máquinas de medição óptica 3D
Manutenção de fusos de esfera

Artigos
Preparação da peça por meio de projeção a laser assistida por computador
Avaliação da rugosidade (Ra) e da microdureza do aço VP100 após retificação com a técnica MQL em várias vazões

Guias
Softwares CAD/CAM
Compradores de sucata de metal duro
Filtros prensa

Distribuição
Corte & Conformação de Metais - Feira e Congresso (São Paulo, SP, 24 a 27 de outubro)

Especial: Guia de usinagem para terceiros
Artigos

Melhorias na geometria das arestas de corte para furação de aço para beneficiamento C45
Análise do processo de desgaste de canto de eletrodos em EDM

Guias
Máquinas de vibroacabamento
Briquetadoras
Raspadores para barramentos

Especial:14º Inventário de máquinas-ferramenta para usinagem
Artigos

Análise do processo de furação do ferro fundido cinzento GG30 utilizando brocas alargadoras
Guias

Robôs Scara
Brocas escalonadas

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
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Especificações

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 20 do mês anterior ao de capa

Prazo para entrega do material:
Dia 05 do mês de capa
Material:
Arquivo digital, TIFF/JPG/EPS/PDF em CMYK, resolução 300 dpi.
Data da circulação:
Final 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
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13 x 28 cm
sem sangria

12 x 25 cm
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18 x12 cm
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9,5 x 28 cm
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8,5 x 25 cm
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21 x 9,5 cm
sem sangria
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6,7 x 28 cm
sem sangria

6 x 25 cm

sem sangria

8,5 x 12 cm
sem sangria

6 x 12 cm
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