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Adesso Participações | Histórico
1989 - 2009

Empresa de Projetos de
Transmissão – Fundador e
Diretor com mais de 20 anos.
Vendeu em 2009 para SNC‐
Lavalin.

2015

2016

Empresa de Certificação de Projetos
de Transmissão e Fiscalização de
Construção de Empreendimentos
com Subestações e Linhas de
Transmissão de Extra‐Alta tensão.

Empresa de desenvolvimento de Tecnologias
voltadas para soluções ambientais: Plasma
Térmico, Eletrocoagulação Eletrônica e
Smartboia Adesso.

Empresa Multinacional
Canadense multidisciplinar que
atua em mais de 30 países.

Empresa de Fabricação dos Equipamentos
desenvolvidos pela Adesso Participações.
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Adesso Participações | Introdução
 Desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias para o MEIO AMBIENTE.
 Detentora de PATENTES de tecnologias de grande impacto no setor ligado ao
Meio Ambiente com 3 (três) tecnologias em fase de comercialização:
[1] ‐ PLASMA TÉRMICO

[2] ‐ ELETROCOAGULAÇÃO

[3] ‐ SMARTBOIA

TECNOLOGIAS 100% BRASILEIRAS
Pesquisa

Desenvolvimento

Protótipo

Teste
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Registro

Comercialização

Adesso Participações | Tecnologias

Plasma Térmico
Tecnologia para
Tratamento de
Resíduos Sólidos e
Líquidos de qualquer
natureza.

Eletrocoagulação
Eletrônica
Sistema para
tratamento de
efluentes domésticos e
industriais de qualquer
natureza.
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SmartBoia Adesso
Sistema de
Monitoramento e
rastreabilidade de
vazamentos de
hidrocarbonetos.

Adesso Participações

[1] ‐ PLASMA TÉRMICO

TECNOLOGIA 100% NACIONAL
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Adesso Participações | [1] - Plasma Térmico
PLANTA INDUSTRIAL EXISTENTE
A ADESSO Participações possui um CTR ‐
Centro de Tratamento de Resíduo com
capacidade de processamento inicial de
30 toneladas por dia de RSS – Resíduos de
Serviços de Saúde situado no município de
Duque de Caxias no Estado do Rio de
Janeiro.
Primeira Planta da América do Sul
Licenciada para Tratamento de Resíduos
Sólidos com a Tecnologia de Plasma
Térmico e utilização de Temperaturas
superiores a 4.000ºC.
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Adesso Participações | [1] - Plasma Térmico
PLASMA TÉRMICO
Conhecido como o 4º estado da matéria. No plasma há o aquecimento de gases havendo a
quebra de suas moléculas em átomos simples gerando grande liberação de energia e
ionização desses átomos.

A tecnologia para gaseificar e petrificar em matriz vítrea e/ou férrea (INERTE), toda
matéria orgânica, resíduos perigosos líquidos e sólidos, tóxicos, hospitalares, de saúde
e medicamentos farmacêuticos e industriais com acentuada redução de volume.
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Adesso Participações | [1] - Plasma Térmico
Objetivo
• Solução para destinação final dos resíduos sólidos e líquidos utilizando
um processo limpo sem qualquer emissão de poluentes gasosos, líquidos
ou sólidos com redução de volume em 95% do volume inicial.
• O processo consiste em tratar os resíduos em uma câmara (reator) a
plasma em um sistema onde os resíduos sofrem a degradação em
altíssima temperatura (> 4.000ºC) gerada pelas tochas de plasma.

SUBPRODUTO EM CASO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
São formadas pequenas pedras, com composição vítrea ou férrea que poderão ser
reaproveitadas na construção civil, indústria de asfalto e indústria cerâmica.
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Adesso Participações | [1] - Plasma Térmico
Recebimento

Processamento

Os resíduos
recebidos são
separados e
organizados na
Planta

A Planta trata o Resíduo gerando como subproduto gases e pedras não poluentes

Pedra

Energia

Gás

Matéria‐prima para
Construção civil
Não‐tóxico.

O calor gerado é
transformado em Energia.

O gás gerado pode ser
comercializado.
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Adesso Participações | [1] - Plasma Térmico
A ADESSO realizou todos os testes necessários para tratamento e destinação final
de Chorume e de Efluentes Líquidos Industriais via módulos de reatores utilizando a
tecnologia de Plasma Térmico e, com sucesso, resultou na destruição completa dos
resíduos líquidos.
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Adesso Participações | [1] - Plasma Térmico
Oportunidades

Hospitais,
Laboratórios,
Cemitérios entre
outros.

Industrias, Mineração,
Fertilizantes, Agrícolas,
entre outros.

Chorume, Resíduo
Comum, entre outros.

Resíduos
de Saúde

Resíduos
Industriais

Resíduos
Urbanos
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[2] – ELETROCOAGULAÇÃO ELETRÔNICA

TECNOLOGIA 100% NACIONAL
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Adesso Participações | [2] - Eletrocoagulação Eletrônica
Objetivo e Aplicações
• Solução para destinação final dos efluentes líquidos utilizando um processo verde e limpo
sem qualquer emissão de poluentes transformando efluentes contaminados em água de
reuso.
• Os sistemas de tratamento de efluentes objetivam primordialmente atender à legislação
ambiental e a posterior reutilização ou lançamento da água tratada nos meios hídricos com
impactos mínimos para o meio ambiente. Neste contexto, o processo de
ELETROCOAGULAÇÃO (EC) apresenta‐se como um método alternativo de tratamento de
efluentes domésticos e/ou industriais, devido à versatilidade e à compatibilidade ambiental.

Efluentes Líquidos:

Água
de
Reuso

Água de Lastro, Água
de Produção, Esgoto
Sanitário, Chorume
e Resíduos
Industriais Líquidos.
12

Adesso Participações | [2] - Eletrocoagulação Eletrônica
Estado da Técnica
• Em comparação com a coagulação convencional, a ELETROCOAGULAÇÃO é mais eficaz na
desestabilização de pequenas partículas coloidais, promovendo simultaneamente a
coagulação e a flotação. Os equipamentos da ELETROCOAGULAÇÃO são mais compactos
e de fácil operação, apropriados para a instalação onde o espaço disponível é limitado.
• A ELETROCOAGULAÇÃO tem sido pesquisada como uma alternativa para remoção de
contaminantes de efluentes oriundos de diferentes ramos das indústrias e como um
método potencialmente eficaz para o tratamento de uma variedade de tipos de efluentes
com elevada eficiência de remoção.

Projeto Doméstico

Projeto Industrial
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Adesso Participações | [2] - Eletrocoagulação Eletrônica
Oportunidades

Portos e
Estaleiros

Áreas
Diversas

Exploração
de Petróleo

Águas Servidas,
Oleosas e de Lastro
(navios).

Água, Esgoto,
Chorume e Efluentes
Sanitários.

Fluidos de
Perfuração (Lama)
contaminados de
Atividades
Petrolíferas.

Tratamento de Borra
Oleosa de Limpeza
de Tanques.

Resíduos Industriais
Líquidos e Efluentes
de Mineração.

Águas geradas por
atividade de E&P na
Indústria de Óleo &
Gás.
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[3] – SMARTBOIA ADESSO

TECNOLOGIA 100% NACIONAL
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Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
Smartboia Adesso

Tecnologia Atual
•
•
•
•

Dados Metaoceanográficos
Dificuldades na Transmissão
Problemas com vandalismo
Custo Alto com Incrustação

Diferenciais

Funcionamento

• Detecção de Hidrocarbonetos
• Transmissão chaveada entre
celular e satélite
• Alarme e Captação visual em caso
de aproximação
• Tecnologia Anti‐Incrustação

Análises dos hidrocarbonetos são feitas em seu laboratório portátil de
maneira automática.
O equipamento é não tripulado.

Envio automático em caso de identificação de alterações na água.
Armazenamento de todos os dados coletados.
Transmissão via satélite ou rede celular para a base de controle.
Identificação da origem e indicação do destino para onde o vazamento
tende a se deslocar.
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Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
SmartBoia
Adesso

Tecnologia

Desenvolvimento
Testes

Equipamentos

Estrutura Física
da Boia

Registro Patente

Laboratório
Portátil

Comercialização

Transmissão

Operação

Comissionamento

Testes em
Campo

Testes
na Central

Fase Atual
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Fases
Realizadas

Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
Transmissão

Monitoramento

Tratamento

Transmissão Via
Celular
ou Satélite.

Central de
Controle é
informada e inicia
as providências.

Smartboia
identifica um
vazamento.
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Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
Parâmetros Hídricos

Parâmetros Meteorológicos

• Condutividade e Salinidade
• Temperatura
• Profundidade
• PH e Turbidez
• Velocidade e Direção das Marés por camadas
• Radioatividade
• Coliforme Fecais
• Hidrocarbonetos
• Altura e velocidade das Ondas

•
•
•
•
•
•
•

Temperatura
Umidade
Velocidade e direção dos Ventos
Radiação solar
Chuva
Pressão
Energia

Laboratório
Portátil
Automação e
Periféricos de
Controle

Estrutura
Física da Boia

Smartboia
Adesso
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Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
Funcionamento

O espectrômetro
identifica o
hidrocarboneto
contido na água.
O espectro detectado
é enviado para a Sala
de Controle e
monitorado via
Satélite ou Celular.

Sistema Portátil para
coleta e análise de
amostras em
embarcações, áreas
de produção ou locais
de vazamento.
O Laboratório Portátil
compara a amostra
com o banco de
dados existente
identificando a
origem.
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Dados on-line e
imagens (via câmera)
acessíveis na Tela de
Operação
Em caso de falha um
sinal de mau
funcionamento é
enviado.
Na identificação de um
hidrocarboneto, um
sinal de alarme é
enviado
automaticamente.

Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
Áreas de Atuação

Portos & Estaleiros

Plataformas de
Exploração

Área de Segurança

Setores de
Pesquisa

Segurança Visual
através de câmeras

Identificação e definição
da origem do
hidrocarboneto

Captação visual por
aproximação

Levantamento de
dados meteorológicos

Identificação de
Vazamentos

Análise e definição do
destino do vazamento

Armazenamento e
transmissão de imagens

Captação de dados
oceanográficos

Análise laboratorial
da amostra da água

Captação Visual do
Vazamento

Comunicação de
dados

Captação de dados da
água
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Adesso Participações | [3] - Smartboia Adesso
Oportunidades

Portos e
Estaleiros

Governo

Exploração
de Petróleo

Controle Área de
Espera.

Identificação e
Monitoramento de
vazamentos.

Identificação de
vazamento com
definição da origem
e causador.

Monitoramento dos
Resíduos.

Qualidade da água
em praias e águas
interiores.

Controle de poços
Descomissionados.
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ADESSO PARTICIPAÇÕES

CONTATO
José Eduardo Telles Villas / Luca Bruno Lobo de Almeida
Celular: +55 21 98167‐8801 / +55 21 98165‐8260
E‐MAIL: comercial@adesso.net.br
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