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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 .................................................... 4.583

Gerente ................................................................................. 2.966

Engenheiro, técnico e projetista............................................ 1.174

Supervisor, chefe, coordenador e encarregado ................... 1.004

Comprador e outros ................................................................ 133

Total ...................................................................................... 9.860

Concessionárias de saneamento ...................................................... 758

Empresas de projetos, construtoras e empreendedores 

imobiliários ....................................................................................... 2599

Fabricantes de equipamentos, componentes e insumos para água e 

saneamento ...................................................................................... 1401

Revendedores de material hidráulico .............................................. 1157

Aeroportos, hospitais, hotéis, shopping centers, laboratórios, comércio 

e serviços em geral ........................................................................... 651

Órgãos governamentais, universidades, associações, escolas

e outros .............................................................................................. 447

Outros  ................................................................................................. 42

Total ......................................................................................... 7055

Indústria em geral
Química e farmacêutica ................................................................ 502
Alimentos e bebidas ...................................................................... 448
Reciclagem de materiais ............................................................... 375
Galvanoplastia e tratamento de superfície .................................... 189
Autopeças, metalúrgica e eletrônica ..............................................168
Papel e celulose ............................................................................ 137
Têxtil, couro, calçados ................................................................... 141
Açúcar e álcool ................................................................................ 85
Máquinas, plástico e eletrodomésticos ........................................... 80
Petroquímica ................................................................................... 62
Cosméticos e higiene pessoal ........................................................ 47
Siderurgia, mineração e cimento .................................................... 37
Agropecuária, fumo e borracha ...................................................... 28
Montadoras automobilísticas .......................................................... 26
Implementos agrícolas e rodoviários .............................................. 23
Equipamentos e componentes industriais ...................................... 17
Vidro e cerâmica ............................................................................. 12
Total ................................................................................... 2.377

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: 2021 - 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: Bimestral     Tiragem: 10.000 exemplares

NORTE                                                                               126

NORDESTE                                                                       792

CENTRO-OESTE                                                              412

SUDESTE                                                                       5.907

SUL                                                                                 2.195

Total de empresas 9.432



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

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: 2 a 3 inserções = 
10%; 4 a 6  inserções = 15%
• Pagamento: 15 dias da publicação.

- Banners:
760 x 100 pixels, 
Valor por publicação:
R$ 2.500,00 

- Conteúdo de Marca: 
(texto enviado pelo cliente
máximo 4.000 caracteres)
Valor por publicação:
R$ 2.800,00

- Banner superior nas 
noticias (1170x115 pixels)
R$ 2.500,00 (30 dias)

Superior (1170 X 115 px)
Valor: R$ 1.900,00 (30 dias)

Central/Rodapé (1170 X 115 px)
Valor: R$ 1.600,00 (30 dias)

Lateral (240x400px)
Valor: R$ 1.500,00 (30 dias)

- Logo da empresa nos 
materiais de divulgação e 
durante a transmissão
- Link para o site da empresa 
na descrição do video e chat 
Valor por cota: R$ 5.000,00

Newsletter semanal
Base: 5.000 e-mails Banners na Home

HY Webinar 
Patrocínio do evento

Website

Webinars - Eventos ao vivo

Guias online de fornecedores

Aranda Business Webinar 
Divulgação de marcas, produtos e soluções

Banner superior - exclusivo 
(1170 x 115 px)
Valor: 450,00 (30 dias)
Pacote para 1 ano:
R$ 4.000,00

- Conteúdo e roteiro elaborados 
pelo cliente
- Duração: 60/70 minutos
- Mailing de inscritos para o 
cliente (nos critérios da LGPD)
Valor: R$ 12.000,00 

Pauta Editorial 2022
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Especial: Digitalização de empresas de saneamento

Artigos: 
POA - processo oxidativo avançado no tratamento de água
Impactos dos aerossóis em ETE
Ultrafiltração de água potável 

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

Especial: Avanços e perspectivas do Marco do Saneamento

Artigos:
Aproveitamento de biometano
Turbinas em adutoras para geração de energia
Remoção de nutrientes e hormônios do esgoto

Guias:
Bombas
Produtos para filtração
Impermeabilização de reservatórios

Artigos:
Automação de dosagem de produtos químicos
ETE com MBBR - Reator de leito móvel com biofilme
Carvão ativado para redução de manganês da água

Guias:
Medidores
Reservatórios
VRPs 

Distribuição: 50º Congresso Nacional de Saneamento 
Assemae 2022 (Porto Alegre, 10 a 13/5)

Especial: Fenasan 2022 - Feira Nacional de Sanea-
mento e Meio Ambiente (São Paulo, 12 a 14/09)

Artigos:
Aumento de capacidade de uma planta de lodo ativado 
utilizando o MABR (membranas aeradas de biofilme) 
Fornecimento de energia no saneamento
Inteligência artificial na ETA

Especial: Estações elevatórias compactas 

Artigos:
Saneamento rural
Método não destrutivo (MND) em rede de esgoto
Medidores volumétricos e ultrassônicos

Guia: 
Acionamentos e automação de estações de tratamento
Aeradores, compressores e sopradores
Tubos e conexões

Especial: Tratamento de odor em ETEs

Artigos:
Remoção de fósforo, pH e turbidez em ETA
Obstrução de redes coletores
BIM em reservatório de água

Guias: 
Distribuidores de materiais hidráulicos
ETAs e ETEs

R$ 9.012,00 R$ 7.200,00 R$ 5.880,00 R$ 5.880,00

R$ 4.318,00 R$ 4.318,00 R$ 3.141,00 R$ 2.242,00


