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PEMS
• Definição e Aplicação

• Sistemas de Monitoramento Preditivo de Emissões (PEMS) são
usados para monitoramento contínuo das emissões em fontes
estacionárias como alternativa e backup para ‘Sistemas de 
Monitoramento Contínuo de Emissões’ (CEMS, na Europa 
geralmente AMS - Automated Monitoring System).

• PEMS define a relação entre um número de parâmetros
característicos de processo de uma fonte de emissão e a 
concentração de emissão correspondente.

• Um Sistema de Monitoramento Preditivo de Emissões (PEMS) é um 
Sistema de aquisição de dados baseado em software que está
conectado ao Sistema de Controle Distribuído (SDCD).



PEMS
• Definição e Aplicação

• Monitoramento baseado em software, sem analisadores de gases! 
Monitoramento de Poluentes Primários (NOX, SOX, CO) e O2, CO2, 
VOC, HCl, NH3, H2S etc.

• O PEMS fornece uma alternativa razoável ao CEMS (AMS) onde há
uma correlação confiável e previsível entre as condições de 
operação da planta e as emissões. 

• Geralmente aplicável em intalações a gás e a óleo. 



PEMS
• Indústrias Atendidas

Petroquímicas/ Refinarias Termelétricas

(queima de gás / óleo)

Indústrias de Metal/Aço

Os PEMS são independentes da indústria.
O combustível é mais importante que o tipo da planta!



PEMS
• Indústrias Atendidas

Indúdtrias de Vidro Marine- + Offshore Indústrias Alimentícias

▪ E muito mais ……. Os PEMS são independentes da indústria.
O combustível é mais importante que o tipo da planta!



Comparação PEMS vs CEMS
• Configuração

DATACEMS® CEMS
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Modelagem PEMS 



Modelagem PEMS 
• Criação de Modelos

Testando o modelo

Creation of test data

Application of the model to test 
data

Otimização do Modelo

Evaluation of test results

Optimize model as needed

Finalização do modelo

Sealing of the model against 
manipulation

Installation of the model at the end 
customer's site

Criação de Modelos

Analysis of training data

Removal of erroneous data points

Selection of important sensors

Creation of a model
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Modelagem PEMS 
• Sistema de Validação de Sensores (SVS)
• Um Sistema de validação de sensores faz parte de um PEMS para avaliar continuamente a 

validade e a precisão das variáveis de processo utilizadas.

• Métodos estatísticos e algoritmos são usados para verificar e validar cada sensor por minuto.
• Se um sensor não for válido, a emissão é determinada sem este sensor.

• No caso de uma falha, um modelo de valor substituto é usado para determinar um valor substituto
para o sensor defeituoso.

• No caso de falha de vários sensores, o PEMS é colocado em falha e será avaliado com um DAS 
conforme o regulamento aplicado.



Modelagem PEMS 
Visualização do Software de Envelope de Operação (Exemplo para Turbina a gás)



•Garantia da Qualidade• 02
•Garantia da Qualidade• 02



Garantia da Qualidade
• O PEMS é um Analisador!

Medição Frequência

Validação do Sensor / Teste de Integridade do Modelo
Uma vez por minuto, mínimo diário / conforme descrito
no CEN/TS 17198 (6.5/ QAL3 7.4)

IED / EN 14181 De acordo com CEN/TS 17198 e normas nacionais

PS-16 / Subpart E Relative Accuracy Audit RAA Trimestral / Mensal

PS-16 Relative Accuracy Test Audit RATA Anualmente
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PEMS vs. CEMS
• PEMS Custo Inicial e O + M 

Custo inicial 3 Gases (CO, NOX, O2)

PEMS vs. CEMS Garantia da Qualidade Aproximadamente o mesmo custo

PEMS vs. CEMS Custo Inicial Cerca de 50% - 60% do CEMS

PEMS vs. CEMS Custo Operacional Cerca de 5 - 25% do CEMS



PEMS vs. CEMS
• Custo do Ciclo de Vida 10 anos
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PEMS vs. CEMS
• Resumo + Comparação
Características Comuns PEMS / CEMS

Contínuo Ambos os métodos podem ser usados para monitoramento contínuo de emissões

Tipos de Plantas Para todas as fontes a gás e óleo

Exatidão / Precisão
A exatidão e a precisão são comparáveis, desde que seja aplicada a mesma garantia da 
qualidade. Tempo de atividade do PEMS á maior.

Garantia da Qualidade
Protegendo a qualidade dos dados com procedimentos de 40 CFR Part 60 / Part 75 RATA / 
RAA & EN 14181

Aquisição de Dados
Para representação dos dados e comunicação de resultados de monitoramento, uso de 
Sistema de aquisição e manipulação de dados



PEMS vs CEMS
• Resumo + Comparação

Diferenças CEMS PEMS

Hardware

▪ Analisadores de Gases

▪ Necessidade de acessórios como sondas, linhas
aquecidas, racks, shelters etc.

▪ Hardware de servidor padrão com meios para ackup de 
dados e proteção da integridade dos dados

Aplicação

▪ CEMS mais aplicável universalmente

▪ Plantas com queima de combustíveis sólidos
variáveis

▪ Componentes como MP e Hg

▪ Basicamente não é adequado para combustíveis sólidos e 
absorvedores de umidade

▪ Não aplicável, por exemplo, incineradores de resíduos

▪ Restrito para indústrias a carvão.

Custo

▪ Custo de Capital: Aproximadamente 50 % de

▪ um CEMS comparável. Em caso de transferência

ou áreas explosivas, a diferença pode ser maior

▪ Operations and maintenance: Approximately 

5 - 10 % of CEMS cost 

▪ Garantia de Qualidade: sem iferença de custo

Garantia da Qualidade ▪ Check diário de Zero e Span Check (Part 60)
▪ Sistema de Validação de Sensores (PS-16, Subpart E). 

Resiiência a falhas de entrada & CEN/TS 17198 (6.5/ QAL3 
7.4)



PEMS
• Benefícios

• Despesas de capital significativamente mais baixas

• Uma fração dos custos operacionais e de manutenção de um CEMS

• Custos de manutenção e reparo praticamente eliminados

• Requisitos de mão de obra significativamente reduzidos. A equipe da fábrica pode se 
concentrar em questões operacionais.

• Resultados válidos para todas as condições operacionais refletidas no modelo, incluindo
partidas ou paradas.

• Exatidão / Precisão igual do CEMS

• Resiliente a entradas ausentes – A falha do sensor não prejudica a disponibilidade dos dados

• Os modelos podem ser construídos por funcionários no local ou consultores terceirizados

• O PEMS pode ser usado como ferramenta de diagnóstico para reduzir as emissões



PEMS
• Porque o PEMS em vez do CEMS

• Certificado de acordo com regulamentos da U.S. EPA

• Compatível com CEN/TS 17198

• Redução dos custos de capital e das necessidades de pessoal

• Custos mínimos de manutenção e operação

• Desempenho tão bom quanto um CEMS

• Ele pode substituir um CEMS existente

• Elevada disponibilidade de dados (99.5 %+)

• Aceitação por parte das entidades reguladoras



PEMS
• Requisitos Mínimos Práticos de Desempenho I

• Melhor modelo selecionável e aplicação específica para fornecer o 
melhor ajuste ao processo de uma planta, e a maneira mais
econômica. 

• Componentes: NOX / O2 / CO / SO2 / CO2 / NH3 / HC / VOC / HCHO / 
outros conforme necessário, parâmetros do modelo individuais por
componente.

• Unidades: qualquer unidade desejada pelo operador ou estipulada
pela regulamentação ambiental (ppm, mg/Nm3, g/GJ, etc.). 



PEMS
• Requisitos Mínimos Praticos de Desempenho I

• Ranges: Limitado apenas pelo analisador utilizado para o conjunto 
de dados de treinamento. Construção de modelos incorporando
dados de vários analisadores e vários ranges. Ranges totalmente
ajustáveis. 

• Sistema de Validação de Sensores: Determinação de sensores e 
entradas de processo defeituosas e errôneas. PS-16 requer isto
diariamente, recomendado é um por minuto. Sensores
redundantes e análise de entradas confiáveis.



PEMS
• Requisitos Mínimos Praticos de Desempenho II

• II• Exatidão e precisão de acordo com o padrão PS-16 / Subpart E / CEMS 

• Frequência de medição 1 seg. 

• Tempo de resposta: 99,9 % inferior a 1 seg.

• Disponibilidade de dados 99 % +

• Executável em hardware padrão de servidor e estação de trabalho

• Visualização (interface gráfica do usuário - GUI) fornecida por Sistema de 
Aquisição de dados , mas também GUI própria (representação gráfica simples) 

• Prevenção de manipulação de dados e reprodução não autorizada de licenças, 
por exemplo: log de gravação de arquivos de forma imutável de todas as 
modificações de software ou modelo, criptografia de modelo, novo nr. de 
revisão, chave de licença, etc.

• Todas as interfaces padrão, por exemplo: OPC, Modbus, PROFIBUS
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