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Licenciado em Engenharia Química pelo IST em 1991, iniciou a sua atividade profissional em 1993, na Degrémont, multinacional líder no tratamento de águas, 

onde se mantém até 2006, exercendo funções tão diversas como engenheiro de arranque, responsável por propostas comerciais ou adjunto do Diretor 

Técnico. 

Em 2007 abraça o desafio de liderar a engenharia de uma empresa recém-criada operando no setor das energias renováveis, onde se mantém até 2009, 

altura em que regressa ao setor da água, integrando a Direção de Engenharia da AdP Serviços. Da sua atividade atual destaca-se o apoio à otimização das 

digestões anaeróbias do Grupo AdP. 

 

  

 

 



Neural AD – Descomplicar a Digestão Anaeróbia através de Redes 
Neuronais Artificiais 

A Digestão Anaeróbia (DA) é muitas vezes vista, sobretudo do ponto de vista da respetiva entidade gestora, como uma caixa negra, na qual, mediante um processo biológico complexo e delicado, a 
lama é estabilizada, gerando-se no processo um subproduto que pode ser valorizado energeticamente: o biogás. 

O elevado tempo de retenção hidráulico torna a previsão do comportamento de uma DA num exercício difícil, nomeadamente dificultando o estabelecimento de relações causa-efeito. Por 
conseguinte, os modelos matemáticos atualmente aplicáveis à digestão, entre os quais avulta o ADM1 (IWA), são, regra geral, muito complexos, o que dificulta a sua aplicação no dia-a-dia. 

O Grupo Águas de Portugal (AdP) detém atualmente uma capacidade total instalada de DA da ordem dos 160.000 m3, que corresponde a um potencial máximo de produção de eletricidade de 
110 GWh/ano. No atual contexto de promoção da sustentabilidade dos processos, o aproveitamento dos recursos endógenos e a melhoria do balanço energético das infraestruturas assume um 
papel preponderante. 

A utilização de Redes Neuronais Artificiais (RNA) surgiu para dar resposta a estas questões: uma ferramenta de modelação que possa ser utilizada no dia-a-dia, com o objetivo de otimizar a DA e a 
produção de biogás. 

Baseando-se no comportamento do cérebro humano, as RNA são modelos não-lineares que aprendem com os dados que lhes são fornecidos (fases de treino e teste) e, em função de novos dados, 
são capazes de efetuar predições. 

Um dos passos fundamentais da modelação consiste na seleção dos dados que mais influenciam o processo. No caso específico da DA, estes podem incluir os caudais e sólidos afluentes, o tempo de 
retenção, a carga orgânica ou a temperatura. 

Até agora, o desenvolvimento do Neural AD baseou-se em 6 casos de estudo, realizados em outras tantas ETAR do Grupo AdP, ao longo de 2 anos. Os trabalhos foram desenvolvidos por alunos de 
mestrado, numa colaboração entre as respetivas instituições de ensino e o Grupo AdP. 

As previsões das RNA aplicadas aos casos de estudo incidiram sempre na perspetiva da valorização energética do biogás, tendo-se no geral observado uma boa capacidade de predição, baseada num 
número reduzido de variáveis de entrada. 

O Neural AD opera atualmente em dois níveis: o da modelação propriamente dita, destinado aos responsáveis de infraestrutura, e um segundo, que consiste num conjunto de gráficos que permitem 
aos operadores efetuar os ajustes necessários com vista à maximização da produção de biogás. 

O Neural AD é uma ferramenta ainda em desenvolvimento. Pretende-se dar continuidade ao trabalho, com vista a aumentar o número de dados disponíveis, estabilizar as variáveis de input, e afinar 
metodologias de e tratamento dos dados, com o objetivo último de, em cada caso, encontrar a RNA mais adequada. 
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