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A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DESSALINIZAÇÃO ESTENDE O PRAZO PARA O 
ENVIO DOS TRABALHOS DO CONGRESSO MUNDIAL DE DESSALINIZAÇÃO E REUSO 

DA ÁGUA DE 2017 
 

 
TOPSFIELD, MA, EUA, 31 de Outubro 2016 – A Associação Internacional de Dessalinização 
(IDA) Tem estendido o prazo para o envio dos trabalhos a serem considerados no Programa 
Técnico do Congresso Mundial de 2017 em São Paulo, Brasil. O novo prazo é 11:59 (EDT) em 
15 de Novembro de 2016. 
 
Os tópicos variam de Dessalinização de água salobra e água do mar para Aplicações 
Industriais da Dessalinização e reuso da água, Tecnologias emergentes e avançadas, Plantas 
com operações de Dessalinização e Recuperação da Água, Dessanilização e Energia 
Renovável, Dessalinização e Meio Ambiente e mais. 
 
Para obter uma lista completa de categorias e tópicos, bem como detalhes sobre o processo de 
envio dos trabalhos, visite: 
http://wc.idadesal.org/world-congress/program/authors-corner/program/ 
 
O Congresso Mundial da IDA acontece de 15 a 20 de Ouubro de 2017 no Sheraton World 
Trade Center em São Paulo.  O tema do Congresso será “Ensure Your Water Future,” salienta 
a importância que a reutilização e a dessalinização da água desempenham para garantir um 
abastecimento de água sustentável à medida que o mundo enfrenta desafios de escassez 
crescente de água, alterações climáticas e a implacável e crescente procura pela água. 
 
Sobre a IDA 

A Associação Internacional de Dessalinização (www.idadesal.org) é o ponto de conexão para 
a comunidade mundial de dessalinização e reutilização de água. Associação sem fins 
lucrativos, a IDA, atende mais de 2.600 dos principais membros em 60 países e alcança mais 
de 4.000 membros afiliados. Sua composição inclui cientistas, usuários finais, engenheiros, 
consultores e pesquisadores de governos, corporações e academia. A IDA está associada às 
Nações Unidas como parte de uma crescente rede internacional de organizações não-
governamentais (ONGs). 
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