
STATEMENT: 

 
Estamos comprometidos em concentrar e 
estruturar o know-how existente na 
dessalinização com foco na economia, 
ciências e política. Fornecemos serviços, 
experiências e educação contínua em 
dessalinização de água.  

 

APOIAMOS: 

Águas – Dessalinização – Recursos 

Desde 2008 atendemos independente-
mente as solicitações de clientes, globais e 
locais, em know-how de tecnologia de 
dessalinização.  
A gama do nosso know-how de tecnologia 
começa com a evaporação, passa pelas 
membranas e íons e chega alcança a 
bioengenharia. Hoje, mais de 52 tecnologias 
de dessalinização estão no nosso radar. 
Clientes de mais de 40 países solicitaram 
nossos serviços preparando seu futuro de 
dessalinização. Somos uma consultoria 
especializada em dessalinização. 

 

 

ÁREAS DE SERVIÇOS SÃO: 

 

DESALFACTS.com – serviço online– 
Tecnologia, Notícias, Negocios e 
inteligência  

Experimentação – Piloto – Trabalho de 
campo – Teste de components e sistemas 

Treinamento acadêmico da DME para 
dessalinizador 

Caracterização das companias e 
tecnologias de dessalinização 

Relatórios futuros sobre a tecnologia de 
dessalinização 

Apoio ao desenvolvimento de produto 

Consultoria em desenvolvimento de 
negócios  

Financiadores de serviços de engenharia 
(Bancos e Investores) 

Pesquisa confidencial de informação 

Consultoria Estratégica em Fusões e 
Aquisições e desenvolvimento da 
companhia. 

 

Deutsche MeerwasserEntsalzung (DME) GmbH 

Bismarckstraße 120 

47057 DUISBURG / Germany 

Tel: +49 203 306 42 57  

Fax: +49 203 306 42 55 

e-Mail info@DME-GmbH.de 

Web www.DME-GmbH.de 

 

 

A água deve estar disponível para todo os 

seres humanos em condições socialmente e 

ambientalmente compatíveis em quantidade 

e qualidade suficientes. 

 

 

 

Soluções  
Pragmáticas 

 

 

 

 

Tecnologia Inovativa  

 

 

 

 

Knowhow 
Excelente 

 

 

 

Educação e  
treinamento 

 

 

mailto:info@DME-GmbH.de
http://www.dme-gmbh.de/


 

 

TAREFAS E 
RESULTADOS 
 

DEUTSCHE 
MEERWASSERENTSALZUNG 
(DME) GMBH OFERECE A 
PLATAFORMA DE KNOW-HOW 

EM DESSALINIZAÇÃO:  

Os serviços e negócios de dessalinização 
são um subconjunto reconhecível dos 
serviços de Economia de Água, e 
compartilham suas características. A 
diferença fundamental é que, em geral, 
Negócios de Água estão preocupados em 
construir o Serviço de Dessalinização. Neste 
campo, agimos sendo uma terceira parte 
independente. Somos um provedor de 
Serviço de Dessalinização altamente 
especializado a fim de distribuir valor para 
nossos clientes globalmente. 
 

Consultoria em Dessalinização 

Nossos especialistas tem se ocupado de 
projetos de dessalinização por mais de 20 
anos. Estão ativos em todos os continentes 
inicialmente como consultores técnicos sob 
contrato para a maior parte dos provedores 
de tecnologia, mas subsequentemente em 
desenvolvimento de tecnologia e otimização 
de unidades de dessalinização e projetos, 
atuando hoje como engenheiro credor para 
entidades financiadoras, bancos e 
seguradoras.  

 

 

Nosso know-how é abranger todas as 
principais tecnologias de dessalinização 
além de mais de 35 outras opções de 
dessalinização. Fazemos avaliação de 
tecnologia e desenvolvimentos compatíveis, 
pesquisas de diligência obrigatórias, 
relatórios padrão de tecnologia da 
dessalinização, relatórios personalizados de 
tecnologia da dessalinização, coleta de 
dados brutos em unidades operantes e 
consultoria individual. 

 

Experimentação – Piloto – Ensaio de 
Campo 

Olhando para o número de patentes 
publicadas todos os meses, há uma grande 
necessidade de testar todas estas boas 
ideias. Não somente em um laboratório  mas 
num ambiente real, os primeiros pequenos 
testes são feitos para provar e clarificar a 
ideia e o processo. Uma vez que se atinge 
isto com sucesso, um ambiente real é 
altamente recomendado. O DME pode 
fornecer vários lugares no mundo, 
garantindo um lugar seguro e monitorado. 
Por vários anos este tipo de teste monitorado 
tem provado evidência para vários 
desenvolvimentos de tecnologia, atingindo 
hoje um status comercial. 
 
Educação e treinamento em 
Dessalinização  
Para saber o que e como fazer é baseado na 
educação e no treinamento. Como causa 
hoje podemos usar a internet a fim de 
encontrarmos nosso caminho para 

solucionar uma questão ou atingir um 
objetivo. Mas onde encontramos a resposta 
para nossa pergunta, e o quão próxima de 
nossa pergunta estará esta resposta, e o 
quão rápido? 
 

SERVIÇOS PARA TODOS  OS 
CLIENTES DA DME GMBH: 

Em 2013, por solicitação do DME, iniciamos 
um Estudo Global sobre Tecnologias de 
Dessalinização. Em 2014/15 nosso Estudo 
Multi Cliente – “Futura Tecnologia da 
Dessalinização”, foi realizada uma pesquisa 
global de dados do setor de dessalinização, 
envolvendo indústria e pesquisa. Em 2016 
nós desenvolvemos, adicionamos e 
implementamos uma nova Plataforma de 
Dados, conhecida atualmente como 
DESALFACTS.COM. Desde que a 
DESALFACTS.COM está em uso, novos 
aspectos foram integrados e novos Módulos 
construídos, a fim de obter um panorama 
total sobre Métodos Modernos e a Pesquisa 
e Desenvolvimento em futuras tecnologias 
de dessalinização. Esta nova plataforma não 
fornece um rastreamento intensivo do 
projeto nem campanhas de marketing. Ela 
não possui anúncios e é totalmente 
independente! Fornece fatos técnicos 
estruturados tais como patentes, artigos de 
Pesquisa e Desenvolvimento, perfis de 
tecnologia com referências claras usa 
formatos padrões tais como Serviços de 
Instalação Remota (RIS, na sigla em inglês). 
Todas as informações estão em inglês.  
 


