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- Artigos técnicos  
- Reportagens  
- Informações sobre novos produtos e tecnologias 
- Prévias e coberturas de feiras e congressos: Feicon, Fenasan, AS-
SEMAE, Fitabes, Fenagua

- Guias de produtos, serviços e fabricantes: a) Tubos e conexões, 
b) Produtos químicos para tratamento de água e efluentes, c) Vál-
vulas, d) Bombas, e) ETEs e ETAs, f) Filtração, g) Perfil do setor de 
saneamento, etc.

Presidente, sócio e diretor .................................................... 5.362

Gerente ................................................................................. 3.548

Engenheiro, técnico e projetista............................................ 1.255

Supervisor, chefe, coordenador e encarregado ................... 1.212

Comprador e outros ................................................................ 288

Tota ..................................................................................... 11.665

Concessionárias de saneamento (inclui autarquias e 

empresas municipais de água e esgoto) ................................ 771

Empresas de projetos, construtoras e empreendedores 

imobiliários .............................................................................. 2.730

Fabricantes de equipamentos, componentes e insumos para

água e saneamento .................................................................. 1.901

Revendedores de material hidráulico ...................................... 1.539

Aeroportos, hospitais, hotéis, shopping centers, laboratórios, 

comércio e serviços em geral ..................................................... 716

Órgãos governamentais, universidades, associações, 

escolas e outros .......................................................................... 525

Total ....................................................................................... 8.182

Indústria em geral
Química e farmacêutica .............................................................. 556 
Alimentos e bebidas .................................................................... 491
Reciclagem de materiais ............................................................. 420
Autopeças, metalúrgica e eletrônica ........................................... 204
Galvanoplastia e tratamento de superfície ................................. 195
Papel e celulose .......................................................................... 148 
Têxtil, couro, calçados e lavanderia ........................................... 145
Açúcar e álcool ............................................................................ 111
Petroquímica ................................................................................. 62
Máquinas, plástico e eletrodomésticos ......................................... 67
Cosméticos e higiene pessoal ...................................................... 52
Siderurgia, mineração e cimento .................................................. 45
Agropecuária, fumo e borracha ..................................................... 33
Montadoras automobilísticas ........................................................ 31
Outros ......................................................................................... 126
Total ...................................................................................... 2.686

HYDRO é uma revista técnica dedicada ao uso industrial da água e tratamento 
de efluentes, sistemas públicos de água e esgoto e instalações hidrossanitárias 
prediais. Aborda, ainda, outros assuntos pertinentes ao manejo e utilização de 
água, como reúso, drenagem pluvial, remediação de lençóis freáticos, etc.

Linha editorial

Distribuição

Perfi l (base: 2019 - média)

Leitores Distribuição geográfi ca - Brasil

Empresas

- Empresas de projetos e consultoria 
- Empresas instaladoras, de montagens, de manutenção 
- Empresas de gestão predial (facility management) 
- Incorporadores e empreendedores imobiliários 
- Construtoras 
- Revendedores de material hidráulico 
- Empresas e concessionárias de serviços públicos de saneamento 

- Indústria em geral (departamento de utilidades) 
- Comércio, serviços (centros comerciais, hospitais, balneários, etc.) 
- Órgãos governamentais, escolas, associações, institutos de
pesquisa 
- Fabricantes de equipamentos, componentes e insumos
para água e saneamento

Periodicidade: trimestral     Tiragem: 12.000 exemplares

NORTE                                                                               140

NORDESTE                                                                       938

CENTRO-OESTE                                                              471

SUDESTE                                                                      6.804

SUL                                                                                 2.515

Total de empresas 10.868



R$ 10.668,00 R$ 8.531,00 R$ 6.960,00 R$ 6.960,00 

R$ 5.112,00 R$ 5.112,00 R$ 3.544,00 R$ 2.530,00

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 10 do primeiro mês de capa
Prazo para entrega do material:
Dia 20 do primeiro mês de capa

Material:
Arquivo digital, TIFF/JPG/EPS/PDF em CMYK, resolução 300 dpi.
Data da circulação:
Segundo mês de capa

Medidas do banner: 
760 x 100 pixels, 
máximo de 
110kb jpg/png
Valor: R$ 2.500,00 
por disparo 
(dois disparos por mês)
Base: 10.000 e-mails

Medidas do banner: 
240x400pixels
Máximo de 50kb jpg/png

Newsletter semanal

Banner lateral Banner superior / rodapé

Banner Superior

Valor Superior: R$ 1.900,00
Valor Rodapé: R$    980,00
(30 dias)

Valor: R$ 380,00 (30 dias)

Home Page

Projetos Especiais

Guias

Pauta Editorial 2020

Publicidade impressa - formatos e preços por inserção 

Publicidade online - formatos e preços 

• Capas: acréscimo de 20% sobre o valor de 
uma página 4 cores.
• Desconto de frequência: 1 a 2 inserções = 
5%; 3 a 4  inserções = 10%
• Pagamento: 15 dias da publicação.

Medidas do banner:
1170x115 pixels
máximo de 100 Kb jpg/png

Valor: R$ 1.500,00 (30 dias)

Vídeo Patrocinado Ideias Conteúdo

Valor: R$ 2.100,00 / mês Valor: R$ 2.500,00 / mês

Especial: Despoluição do Rio Pinheiros

Guias:
 - Empresas de projetos, instalações e serviços técnicos especializados 
 - Válvulas 
 -  Produtos químicos e biológicos para tratamento de água e efluentes 

Artigos:
- Substituição de gás cloro por hipoclorito de sódio produzido in loco
- Tratamento de efluentes de uma empresa de galvanização
- Sistema Scada, automação e telemetria
- Corrosão em tubulações de aço galvanizado

Especial: Perfi l do Setor de Saneamento

Guias:
- Bombas 
- Produtos para filtração
- Medidores 

Artigos:
- Remoção de nitrogênio em ETEs
- Tratamento de água em torres de resfriamento
- Membranas de ultrafiltração em tratamento de água
- VRPs – válvulas redutoras de pressão e redução de vazamentos

Especial: Dessalinização de água e osmose reversa. 

Guias:
- Acionamentos e automação de estações de tratamento
- Tubos e conexões

Artigos:
- Desenvolvimento de geopolímeros com a incorporação de lodo de ETAs
- Aproveitamento energético por setorização e bomba funcionando 
como turbina
- Inversores de frequência em sistemas de água e esgoto
- Desinfecção de esgoto com ultrassom
Distribuição: Feicon 2020 (São Paulo, 15 a 18/9) 

Especial: Fenasan 2020  (São Paulo, 15 a 17/12)

Guias:
- Reservatórios 
- Distribuidores de materiais hidráulicos 
- ETAs e ETEs 

Artigos:- Transferência e transporte de esgoto
- Reator com lodo granular aeróbio
- Implantação de VRP – válvula redutora de pressão em tubulação 
de PEAD
- Aeradores superficiais para ampliação da capacidade de tratamento
Distribuição: 50ª  Assembleia Nacional da Assemae 
(Gramado, 9 a 11/11)
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