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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA SISTEMA DE
QUEIMA DE BIO-GÁS  

SES DE SÃO CARLOS

APLICAÇÃO: ETE – REATOR ANAERÓBICO

1 ) ESCOPO DO FORNECIMENTO

A presente especificação visa informar as características mínimas para atender ao
fornecimento de um Sistema de Queima de biogás. 
O queimador de biogás com ignitor automático do tipo ”open flare” elimina o biogás
produzido por digestão anaeróbia na estação de tratamento de esgoto. 
O sistema de queima é composto por duas partes principais: ignitor e queimador.
O ignitor, acondicionado em caixa plástica apropriada para instalação externa, tem a
função de gerar a alta tensão que será utilizada pelos eletrodos (velas) para gerar a
centelha. 
O queimador tem a função de promover a mistura do biogás com o ar e serve de
suporte para os condutores de alta tensão e dos eletrodos. A estrutura do queimador
é produzida em aço galvanizado a fogo e as demais partes em aço inox.

Deverá constar no fornecimento:

• Tubulações
• Válvula corta-chama
• Registros 

NOTA:  O fornecimento constará além dos equipamentos à instalação, “start-up” e
instruções operacionais.

2 ) CARACTERÍSTICAS DO QUEIMADOR

CAPACIDADE = 25 Nm3 biogás/dia (*)
ALIMENTAÇÃO = ENERGIA SOLAR
TENSÃO GERADA PELO IGNITOR  ≥ 20000 V
QUANTIDADE = 02 queimadores 
TEMPO ENTRE DISPAROS (CENTELHAS) = 04 segundos
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Vide folha: 

05065-SES-ETE-ARQ-0050 a 0110-A

3 ) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

3.1 ) INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Cada proponente deverá apresentar os seguintes documentos para sua habilitação:

• Proposta técnica e comercial
• Catálogo e descrição geral dos equipamentos principais e materiais auxiliares
• Desenho do conjunto e desenho de corte típico
• Lista de sobressalentes para dois anos de operação
• Lista de documentos enviados pelos fornecedores
• Escopo do fornecimento e lista de exceções
• Cronograma do fornecimento

3.2 ) DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SEGUIR COM O EQUIPAMENTO

A proposta vencedora deverá enviar dados dos equipamentos, “data book”, com capa
dura em material plástico (03 unidades), sendo que 02 unidades deverão seguir com o
fornecimento  dos  equipamentos  e  01  unidade deverá  ser  enviada  à  DIPEL-GPR-
CASAN.

DEVERÁ CONSTAR NO “DATA BOOK”:

• Todas as informações referentes ao item 3.1 desta especificação técnica
• Programa de fabricação e testes
• Cópia de todos os desenhos aprovados e certificados, incluindo desenho do

conjunto e desenho de corte típico, com folgas e tolerâncias.
• Manual técnico
• Manual de serviço 
• Relatórios de inspeção
• Lista de componentes, com referência e nome do fabricante
• Recomendação de sobressalentes para dois anos de operação

4 ) EXIGÊNCIAS REQUERIDAS DO EQUIPAMENTO ESCOLHIDO

Partes fabricadas em aço carbono = As partes fabricadas em aço carbono não
usinadas serão galvanizadas a fogo.
Partes fabricadas em aço inoxidável = As partes fabricadas em aço inoxidável serão
decapadas quimicamente para retirada de impurezas.
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5 ) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O fornecedor dará plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo prazo de
12 meses após a sua instalação ou 18 meses após a sua entrega ( prevalecendo o
evento que primeiro ocorrer ), responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer
defeito de projeto, material, fabricação e funcionamento (desempenho), sem que isto
acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para a CASAN e se comprometerá
ainda a  manter  estoque de todos os sobressalentes necessários  para  reparo  e a
garantia do bom funcionamento dos equipamentos para entrega num prazo máximo
de 48 horas após seu pedido.
No caso de falhas no(s) equipamento(s) durante o período de vigência da garantia, o
fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos, sem
qualquer  ônus  para  a  CASAN.  O  prazo  para  reparo  e/ou  concerto  do(s)
equipamento(s) danificado(s) será de 05 dias corridos a contar da notificação.
Em caso de emergência a CASAN se reserva ao direito de efetuar consertos em
equipamentos  em  garantia.  Para  tanto,  o  fornecedor  será  comunicado  com
antecedência de 24 horas para enviar  seu representante a fim de acompanhar os
trabalhos. A CASAN deverá ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como
material, o não comparecimento do representante do fornecedor, implicará no aceite
das despesas porventura reivindicadas pela CASAN.  
Todos os equipamentos deverão ser entregues em embalagem adequada para evitar
danos durante o transporte e armazenagem.


