
QUEM  J Á  FEZ O SEM INÁRIO

SOBRE O SEM INÁRIO

IDIOM A E CERTIFICADO INTERNACIONAL

A QUEM  INTERESSA

O seminário oferece uma visão geral dos métodos e processos de dessalinização mais comuns 

no mundo, suas aplicações e mercados potenciais atuais, além dos aspectos ambientais e as 

tendências em pesquisa e desenvolvimento. 

SEMINÁRIO TÉCNICO INTERNACIONAL DE DESSALINIZAÇÃO NO BRASIL
MINISTRADO PELO INSTITUTO DE DESSALINIZAÇÃO DA ALEMANHA DME 

19 DE JUNHO DE 2019

Desde 2003 mais de 1.500 estudantes internacionais e profissionais (professores de 

universidades, acadêmicos, engenheiros, profissionais da indústria, consultores, assim como, 

representantes de diversos governos) de todo o mundo participaram dos seminários de 

dessalinização, ministrados na Alemanha, na sua maioria nos idiomas inglês e alemão.  

O seminário destina-se principalmente aos representantes de orgãos governamentais, as 

indústrias e especialistas que desejam adquirir conhecimentos globais, tanto de nível técnico 

como mercadológico.   

O seminário é ministrado em inglês, com tradutor de apoio (não simultâneo) na sala durante o 

período do seminário.  O certificado de participação fornecido é o mesmo certificado 

internacional emitido  pela próprio  Instituto de Dessalinização da Alemanha DME, na Alemanha.

A América Latina representa um dos maiores mercados emergentes para dessalinização e reuso 

de águas. O Instituto de Dessalinização da Alemanha concentra know-how e expertise em 

dessalinização a nível global: sob aspectos econômicos, científicos e políticos.  



Horário        Atividades

09h00     30min Credenciamento 

09h30     15min Boas vindas

09h45     60min Panorâma geral sobre mercado global de dessalinização 

10h45     45min Panorâma geral sobre processos e métodos de dessalinização

11h30     15min Coffee break 

11h45     90min Fase de dessalinização estável: tecnologia de membrana  (UF, NF, RO)

13h15     60min Almoço 

14h15     90min Fases alternadas de dessalinização (MED, MEH, MD)

15h45     15min Coffee break

16h00     45min Panorâma sobre Custos

16h45     45min Sobre recursos (matérias-primas) e meio-ambiente.

17h30     30min Painel de discussão e encerramento

PROGRAM AÇÃO

Engenheiro e diretor executivo do Instituto de 
Dessalinização da   Alemanha DME, referência 
mundial   em dessalinização. Já   treinou mais de 
1.500 profissionais na Alemanha, vindos das mais   
diversas partes do mundo. 

CLAUS M ERTES

A DME oferece todas as  tecnologias de dessalinização de forma atualizada, assim como uma 
visão global   do mercado. Também realizam contratos de consultoria, nacionais e   
internacionais. http://www.dme-gmbh.de/   . Claus Mertes já esteve no Brasil em 2017, no 
evento AMBIENTAL MERCANTIL EXPO BAHIA   2017. Saiba mais aqui: 
https:// feira.ambientalmercantil.com/seminarios/23-05-2017-dessalinizacao-dme/       

  <<<<<Assist a a 20 m inut os de sem inár io online com o referência >>>>>
 ht t ps:/ /www.dm e-ev.de/onlinesem inar -englisch/  

http://www.dme-gmbh.de/
https://feira.ambientalmercantil.com/seminarios/23-05-2017-dessalinizacao-dme/
https://www.dme-ev.de/onlineseminar-englisch/


INSCRIÇÃO ONLINE 

LOCAL DO SEM INÁRIO

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAM ENTO

Instituto de Engenharia de São Paulo,

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 ? Vila Mariana

04012-180 ? São Paulo ? SP 

Brasil 

Os valores estão em Reais e são baseados no câmbio de ?1.00/R$4,21 (20.02.2019). 

Havendo variação cambial acima de 15%, desta data os valores terão de ser reajustados. 

Inscrições para grupos tem desconto. Os valores por tipo de inscrição são: 

- INDIVIDUAL                                                  R$2.800,00 

- GRUPO 2-5 PARTICIPANTES                      R$2.550,00 por participante

- GRUPO ACIMA DE 5 PARTICIPANTES      R$2.220,00 por participante. 

O pagamento pode ser feito via PAYPAL (à vista ou 

cartão de crédito). O parcelamento pode ser em até 6x 

sem juros via PAYPAL. Para pagamento à vista, através 

de depósito bancário, oferecemos 10% de desconto 

sobre os preços acima. 

https://eventos.ambientalmercantil.com/agenda-2019/ii-seminario-dessalinizacao-sp/inscricao-online/

O formulário de inscrição está disponível de forma online no link abaixo. Dúvidas enviar email 

para inscricao@ambientalmercantil.com: 

PARCERIA , APOIO E ORGANIZAÇÃO

SIMONE HORVATIN

Diretora Executiva

https://www.supplygogreen.com/  

Whatsapp: +4915738098904 

- https:// ambientalmercantil.com/
- https:// eventos.ambientalmercantil.com
- https:// noticias.ambientalmercantil.com

VAGAS LIM
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