


A HomeBiogas, com sede em Israel, é uma empresa líder em sistemas de biogás. 

Com anos de pesquisa e desenvolvimento, a HomeBiogas está determinada a levar as instalações 

de biogás, de baixa manutenção e altamente duráveis, para todas as regiões do mundo.



A HomeBiogas produz biodigestores de pequena e média escala autônomos,
oferecendo uma solução para a gestão de resíduos orgânicos. Sua atuação ocorre por
meio de um processo biológico anaeróbico, que transforma os resíduos em biogás e
biofertilizante natural.

Destacam-se por sua simplicidade de montagem, facilidade na operação e manutenção,
alta eficiência, estando presente em mais de 100 países por todo o mundo.

Certificada pela ISO 14000 e ISO 19001, com patentes e seguro de responsabilidade
internacional de produtos, parcerias com a USAID, UE, ONU, Centro Peres para a Paz,
SNV e Cruz Vermelha Internacional.



O sistema é alimentado com

resíduos orgânicos

Bactérias decompõem o

resíduo orgânico no

biodigestor
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O biogás é armazenado no

reservatório de gás para ser

usado em um fogão
O fertilizante líquido

pode ser usado em

jardins e plantações

3
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FUNCIONAMENTO



COMPOSIÇÃO:

» H2O: Saturação, na temperatura de 

saída

» CH4: 45 a 65%

» CO2: 35 a 55%

» Nitrogênio: 2 a 5%

» Enxofre: 0 a 1%

» Poder Calorífico: ~ 4.500 kcal/Nm³ 

(~ 50% CH4)

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO:

» Combustível sem remoção de CO2

» O HomeBiogas 2.0 vem com um fogão 

especialmente adaptado para biogás 

e uma mangueira amarela, que leva o 

gás ao fogão

COMPOSIÇÃO:

» Orgânico, líquido e rico em micro e 

macro nutrientes

» Nitrogênio: 260 mg/L

» Fósforo: 20 mg/L

» Potássio: 275 mg/L

» Coliformes: < 10 ufc/100 mL

APROVEITAMENTO NUTRICIONAL:

» Diluição em água: 5 partes de água 

para 1 parte de fertilizante

» Umedecimento do solo ou 

pulverização sobre a planta

» Quantidades aplicadas: flores 14 

L/mês, legumes 40 L/mês, árvores 

60-80L/mês.

FERTILIZANTEBIOGÁS



HOMEBIOGAS 2.0 COMPOSTAGEM

Pragas Totalmente fechado mantém as pragas afastadas Pode atrair roedores, insetos e outros animais 

indesejados

Produtos 2 produtos: biogás e fertilizante líquido orgânico 1 produto: composto

Tempo O equipamento produz biogás e fertilizante 

diariamente 

Pode demorar entre 3 meses a 1 ano para 

produzir composto

Trabalho Jogue o resíduo orgânico e quando necessário 

adicione água 

Requer umedecimento, revolvimento e 

monitoramento 

Alimentos Aceita qualquer tipo de resíduo alimentar ou 

dejetos animais

Não aceita peixe, carne ou laticínios

BIODIGESTÃO x COMPOSTAGEM





2.0
O HomeBiogas 2.0 é um biodigestor 
autônomo de pequena escala sem 
uso de energia elétrica que converte 
esterco animal e resíduos orgânicos 
em gás de cozinha e fertilizante 
líquido

CARACTERÍSTICAS HOMEBIOGAS 2.0

2-3 horas de 
gás de 

cozinha 
diário.

Fácil de usar,
baixa 

manutenção

Fácil de 
transportar-

pequena caixa 
(23 kg).

Montagem 
simples 

em 2 horas.

Os recursos de 
segurança incluem 

filtros, tanques 
vedados e válvula de 

liberação de 

gás automática.

Sistema autônomo
sem necessidade 

de energia
elétrica e água 
pressurizada.

Benefícios
Solução de gás para 

cozinhar limpo e 
sustentável para 

melhorar a saúde e o 
bem-estar.

Solução para 
gestão e 

tratamento de 
resíduos 

orgânicos.

Redução de 6 
toneladas de
emissões de 
carbono ao 

ano por 
sistema.

Economia 
financeira 
através da 

autoprodução 
de energia e 
fertilizante. 

Especificações técnicas 

Volume do tanque 
de gás: 700  L.

Pressão nominal 
do gás: 10 mbar. 

Produção diária 
de energia  4,4 kWh / 

15,4 MJ. 

Fertilizante 
produzido: até 40 L 

por dia. 

Volume do
sistema:
2,1 m3.

Volume do 
tanque de gás

700 L.

Volume do 
tanque digestor: 

1200 L.

Dimensões: 
210C x 115L x 

125A (cm). 

Distância máxima 
entre o sistema e 

o fogão: 20 metros





7.0
O HomeBiogas 7.0 é um biodigestor 
autônomo de média escala sem uso 
de energia elétrica que converte 
esterco animal e resíduos orgânicos 
em gás de cozinha e fertilizante 
líquido

CARACTERÍSTICAS HOMEBIOGAS 7.0

6-8 horas de 
gás de 

cozinha 
diário.

Fácil de usar,
baixa 

manutenção

Fácil de 
transportar-

pequena caixa 
(35 kg).

Montagem 
simples 

em 2-3 horas.

Os recursos de 
segurança incluem 

filtros, tanques 
vedados e válvula de 

liberação de 

gás automática.

Sistema autônomo
sem necessidade 

de energia
elétrica e água 
pressurizada.

Benefícios
Solução de gás para 

cozinhar limpo e 
sustentável para 

melhorar a saúde e o 
bem-estar.

Solução para 
gestão e 

tratamento de 
resíduos 

orgânicos.

Redução de 25 
toneladas de
emissões de 
carbono ao 

ano por 
sistema.

Economia 
financeira 
através da 

autoprodução 
de energia e 
fertilizante. 

Especificações técnicas 

dia.





Bio-Toilet
O HomeBiogas Bio-Toilet oferece 
solução de saneamento digna e 
autônoma para dejetos humanos 
enviando o residuo diretamente do 
vaso para o biodigestor homebiogas. 

CARACTERÍSTICAS HOMEBIOGAS Bio-Toilet

Fácil de 
transportar-

pequena caixa 
(35 kg).

Bene�cios
Saneamento 

desconectado 
da rede municipal 

de esgoto..

Reduz o uso de 
água e o risco de 

contaminação 
ambiental. 

Especificações técnicas 

Fácil de usar,
baixa 

manutenção

Até 30 
descargas 
por dia.

Sistema 
autônomo

sem necessidade 
de energia

elétrica e água 
pressurizada.
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