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Formação em Engenharia do Ambiente/Sanitária, tendo desenvolvido a sua atividade numa primeira fase em consultoria ambiental (Ambi 22). Posteriormente, 

na SIMARSUL exerceu funções de técnico superior na Direção de Engenharia, em Estudos e Projetos e Obras, tendo sido Responsável da Área de 

Monitorização, Investigação e Desenvolvimento. Atualmente na empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, pertence também à Direção de Engenharia, 

integrando a equipa de Estudos e Projetos – Saneamento. 

Paralelamente, desde 1996, exerce atividade de docente no ensino superior, atualmente na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do Instituto Politécnico 

de Setúbal. 



Aplicação de Redes Neuronais Artificias na AdP 

O objetivo deste trabalho foi estudar a aplicação de redes neuronais artificiais (RNA) na otimização da gestão do processo de digestão anaeróbia (DA) de 
lamas de 6 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do grupo Águas de Portugal (AdP): ETAR do Ave, ETAR de Cacia, ETAR da Guia, ETAR de 
Ílhavo, ETAR do Seixal e ETAR de Vila Franca de Xira. 

As 6 ETAR envolvidas neste trabalho, com diferenças entre si ao nível da qualidade do afluente (consequentemente das lamas a digerir), das opções de 
tratamento das fases líquida e sólida, e da instrumentação instalada, consistiram em 6 casos únicos com um ponto em comum: possuírem DA. Dependendo 
da ETAR, as RNA foram aplicadas à previsão da produção de biogás, de metano ou de eletricidade. 

Nesta comunicação, serão apresentados as metodologias de tratamento de dados utilizadas e os resultados obtidos nos 6 casos de estudo, assim como a 
comparação entre as RNA e outras técnicas estatísticas (PCA – Principal componentes analisys) e (PLS – Parcial least squares regression). Do trabalho resultou o 
estabelecimento das variáveis intervenientes com maior impacto no processo e as suas gamas ótimas, assim como demonstração da capacidade de 
generalização das RNA na previsão das diversas DA, o seu contributo para a compreensão destes processos. De um modo geral, verificaram-se resultados 
concordantes em todos os casos de estudo. 

Serão ainda apresentadas as especificidades de cada trabalho, como possível ponto de partida para o desenvolvimento de novos estudos com enfoque nas 
diferenças que se verificaram entre os casos estudados. 
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