
 



A solução BIO responde a um novo conceito de “família” e de 

“lar” que se tem vindo progressivamente a afirmar em Portugal. 

Cada vez mais, os portugueses procuram ter conforto em 

suas casas sem que essa possibilidade signifique um encargo 

desajustado daquela que é a sua realidade económica.  

A solução BIO constitui a resposta da FERCAR a este desafio 

e assenta numa experiência de 40 anos a produzir e a instalar 

aparelhos de aquecimento a biomassa/lenha. 

A SOLUÇÃO bio



O PRINCIPAL ELEMENTO 
DA SOLUÇÃO  BIO  é o 

A  L E N H A



A lenha é um produto natural. Utilizada num processo 

de combustão controlada, permite obter excelentes 

rendimentos energéticos com custos comparativos 

muito baixos.

Preço em € por kw/hora1

Ainda assim, existem outras razões para 
considerar a lenha como um combustível 
portador de valores de progresso:

Trata-se de um produto cuja transformação escapa 
aos processos industriais complexos para poder 

ser utilizado enquanto fonte de energia;

PORQUÊ 
a LENHA?

Ao contrário dos combustíveis fósseis não renováveis, é 
uma energia renovável que estimula a reflorestação;

O seu ciclo de produção e distribuição é relativamente 

localizado levando ao desenvolvimento local e 
regional das economias;

As emissões de CO2 produzidas pela sua combustão 

anulam-se graças aos processos de reflorestação e a 

sua consequente reabsorção pelo crescimento das árvores.

A LENHA REPRESENTA UMA ESCOLHA 
QUE RECRIA EQUILÍBRIOS MAIS HAR-
MONIOSOS ENTRE AQUELAS QUE SÃO 
AS NECESSIDADES HUMANAS DE CON-
FORTO, A EXIGÊNCIA DE UM DESEN-
VOLVIMENTO ECONÓMICO SAUDÁVEL E 
ECOLÓGICO E O COMPROMISSO DE UM 
CUSTO SUSTENTÁVEL. 

GÁS PROPANO

ELETRICIDADE

GASÓLEO

GÁS NATURAL

PELLETS

LENHA

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

1 http://www.info-energie-fc.org/fr/le-prix-des-energies.html. 

QUE TIPO DE LENHA?

As lenhas mais adequadas para produção de energia ne-
cessária ao aquecimento central e ao aquecimento das 
águas sanitárias são as que provêm das madeiras mais 
densas. O Carvalho, o Azinho e o Eucalipto são excelen-
tes combustíveis para aquecimento. 



O aquecimento das casas particulares torna-se confor-

tável no momento em que se obtém uma inércia térmi-

ca equilibrada. Para que este equilíbrio se reproduza, é 

necessário conseguir uma temperatura sensivelmente 

idêntica entre o ar que circula dentro da casa, os muros 

interiores, o teto e o chão.

Se não se observar esta regra, então haverá uma sensa-

ção de aquecimento desconfortável dentro de casa por-

que se geram correntes entre o ar aquecido e as paredes 

mais frias. 

Além disso, irão produzir-se condensações nas paredes 

que, por estarem mais frias do que o ar, transformam o 

vapor resultante das atividades humanas em água ab-

sorvendo-a. 

O resultado são interiores de habitação que escurecem 

com o chamado caruncho porque se criam as condições 

ideais para a produção de fungos. A consequência é ne-

fasta não só por causa da deterioração estética e estru-

tural do interior da casa como também porque favorece o 

aparecimento de problemas respiratórios e alergias.

PORQUÊ
O 
a LENHA?

HABITAÇÃO AQUECIDA COM DESEQUILÍBRIO TÉRMICO
TEMPERATURAS IRREGULARES NO INTERIOR DA CASA

CONDENSAÇÃO HUMIDADE FUNGOS

HABITAÇÃO SEM AQUECIMENTO

HUMIDADE

FRIO

VENTO
CHUVA

HUMIDADE
FRIO

VENTO
CHUVA

04ºC



Para se conseguir uma inércia térmica equilibra-

da dentro das casas, o aquecimento deve, pois, 

estar ligado 24 horas por dia. Isto não significa 

que o aquecimento deve estar ligado em potên-

cia máxima durante o ciclo das 24 horas. Antes 

pelo contrário. Ao funcionar durante as 24 horas, 

a produção de energia necessária vai-se reduzindo 

progressivamente porque se passa de uma fase de 

aumento da temperatura da casa para uma fase de 

conservação desse calor.

O BIO 8 HORAS NASCEU PARA RESPONDER À NE-
CESSIDADE  DE OTIMIZAR A TRANSFORMAÇÃO DE 
ENERGIA DE UM MODO SIMPLES E ECONÓMICO.

Com os sistemas de aquecimento alimentados por 

energias fósseis ou mesmo por energias renová-

veis sujeitas a complexos métodos de produção, o 

grande problema é o custo da produção de energia 

associado ao funcionamento do sistema nas 24 

horas do dia. O que se verifica é que, para contornar 

esta dificuldade, há uma tendência generalizada de 

se ligar o sistema somente algumas horas, não se 

conseguindo então observar a regra essencial do 

equilíbrio térmico. 

O BIO 8 HORAS foi pensado para resolver este problema. 
Associado ao combustível mais barato do mercado, o 
BIO 8 HORAS  foi concebido para operar 24 horas por dia 
com uma regulação otimizada do seu consumo. O resul-
tado é um aquecimento verdadeiramente confortável na 
casa, sem correntes de ar, e com uma melhoria significa-
tiva das condições de conservação do seu interior.

HABITAÇÃO AQUECIDA COM EQUILIBRIO TÉRMICO
TEMPERATURAS UNIFORMES EM TODA A CASA

HUMIDADE

FRIO

VENTO

CHUVA



O UNIVERSO 

A serenidade não é uma extravagância. 

A serenidade é uma possibilidade que se concretiza com o 
BIO 8 HORAS . O BIO 8 HORAS transporta a natureza para 
dentro de casa. O conforto que produz é natural, é renovável 
e é de utilização simples. Numa palavra, o conforto do BIO 8 
HORAS é sereno. 

Como se consegue este resultado? Consegue-se porque o 
BIO 8 HORAS é um aparelho aquecimento central a lenha 
que foi exclusivamente pensado  para integrar o ambien-
te familiar. Consegue-se porque o BIO 8 HORAS funciona 
como uma bateria que liberta energia em função das ne-
cessidades de aquecimento dos diversos espaços da casa.

Bem vindo ao universo BIO 8 HORAS.  



A conceção e a construção de cada BIO 8 HORAS 

respondem a um caderno de encargos muito rigoroso no 

que diz respeito às exigências técnicas do aparelho e no 

que diz respeito à qualidade dos materiais que integra. 

Além disso, em cada BIO 8 HORAS está inscrito todo o 

saber da FERCAR em matéria de controlo da combustão 

de biomassa/lenha. 

COM O DESENVOLVIMENTO DO BIO 8 HORAS, O OBJETIVO 
DA FERCAR CONSISTE NÃO SÓ EM IR AO ENCONTRO DAS 
NECESSIDADES DOS CLIENTES MAIS DISPONÍVEIS, MAS 
TAMBÉM DOS CLIENTES COM UMA AGENDA EXIGENTE 
QUE NECESSITAM DE UMA SOLUÇÃO COMPATÍVEL COM OS 
SEUS ESTILOS DE VIDA. 



A qualidade técnica do BIO 8 HORAS permite- 

-lhe não ceder à tentação dos compromis-

sos fáceis. Cada BIO 8 HORAS pesa cerca de 

400 quilos. A utilização abundante de ferro 

fundido, colocado estrategicamente em zo-

nas de inércia térmica, os importantes per-

mutadores  térmicos, o uso de materiais que 

ultrapassam todos as exigências normati-

vas europeias3, autorizam uma linearidade 

energética ao aparelho que se revela tanto 

durante os processos de combustão mais 

intensa com carga completa como no final 

de ciclo da combustão. 

AQUECIMENTO

Todos os aparelhos estão equipados com uma 
sonda termostática hidráulica que controla de forma 
automática o aprovisionamento de ar primário para a 
combustão. Também dispõem de um controlo gradual do 
ar secundário cuja função é garantir uma pós combustão 
da lenha adequada às normas europeias mais exigentes 
em matéria de ecologia e sustentabilidade. 

A economia faz-se sentir na medida em que se atinge 
uma autonomia de 8 horas muito útil tanto durante o 
dia como de noite.  

REGULADOR TERMOESTÁTICO

A APOSTA TECNOLÓGICA DO BIO 8 HORAS É, 
ANTES DE TUDO, A DE DAR À FONTE ENERGÉ-
TICA DA MADEIRA A POSSIBILIDADE DE UM 
CONTROLO DE COMBUSTÃO E UM RENDIMEN-
TO TÃO EFICAZ QUANTO O DE OUTRAS FON-
TES DE ENERGIA MAIS DISPENDIOSAS. 

3 Norma de enquadramento – EN 12815 

ÁREA DE QUEIMA DE GRANDES DIMENSÕES

2 Ao abrigo da portaria n.º 349-D/2013, o BIO 8 HORAS constitui um sistema de energia 
renovável alternativo ao sistema solar térmico, para efeitos de Certificação Energética das 
Habitações.

O BIO 8 HORAS alimenta os sistemas de aquecimento 

das águas sanitárias e os sistemas de aquecimento 

central com radiadores, com convectores ou através 

de piso radiante 2. 

O aparelho foi projetado para funcionar de modo  

sincronizado com todos os sistemas de energia fósseis 

ou renováveis (painéis solares, bombas de calor, 

caldeiras a gás e gasóleo, recuperadores, caldeiras a 

lenha de peletts, etc.) porque o seu modo de gestão 

automática permite-lhe uma adaptação constante às 

necessidades energéticas da habitação.



PRODUÇÃO DE CALOR NO CENTRO DA CASA

UMA DAS VANTAGENS COMPARATIVAS DO BIO 8 HORAS EM RELAÇÃO A OUTROS SISTEMAS DE CALDEIRA 
É O FACTO DE PRODUZIR O CALOR DENTRO DE CASA.

PRODUZIR CALOR
DENTRO DE CASA

PRODUÇÃO DE CALOR FORA DO CENTRO DA CASA

CONFORTO = MENOR CUSTO E MAIS FUNÇÕES CONFORTO = MAIOR CUSTO

PORQUE PRODUZ O CALOR DENTRO 
DE CASA, O BIO 8 HORAS PERMITE UM 
APROVEITAMENTO MAIOR DA ENERGIA 
LIBERTADA PELA COMBUSTÃO.  
ESTE FACTO LEVOU A FERCAR A INTEGRAR NO 
BIO 8 HORAS A FUNÇÃO DE PLACA E A FUNÇÃO 
DE FORNO E ESTUFA.

A FERCAR tem uma experiência de 40 anos 

na produção de aparelhos de aquecimento de 

biomassa e também na forma mais eficiente 

de os instalar. Desde o início da sua atividade, 

a empresa dedicou sempre uma grande atenção 

à metodologia mais adequada para transportar 

o calor dentro de casa, assumindo uma 

competência técnica especializada para instalar 

sistemas de aquecimento ou para apoiar os 

instaladores que utilizem os produtos FERCAR.   



Os apreciadores de receitas saborosamente 

cozinhadas ficarão encantados diante da 

possibilidade de transformar uma ideia criativa 

num aprazível momento de satisfação. Com 

soluções como o sistema Eco-CLean, o BIO 8 

HORAS é um auxílio discreto mas muito útil na 

confeção dos pratos cozinhados.  

O sistema Eco-Clean é uma tecnologia de 

tratamento das tampas do BIO 8 HORAS que 

procura garantir, através de um efeito de pirólise, a 

sua própria permanência estética e a sua higiene. 

Associado ao material de fundição, o sistema 

Eco-Clean responde ao objetivo de reproduzir um 

controlo do cozinhado muito eficaz, quer se trate 

de pratos cozinhados lentamente, quer se trate de 

cozinhados rápidos.

Um cuidado especial foi tido na realização do 

forno. Mesmo em modo de aquecimento central, é 

muito potente, podendo restituir no interior da sua 

câmara temperaturas superiores a 300º C. Para 

resistir às altas temperaturas, o forno é fabricado 

com materiais refratários compatíveis com 

temperaturas de 1100º C e resistentes à corrosão4. 

COZINHA

4 Aço inox refratário AISI310S/EN1.4845

TAMPAS ECOCLEANFORNO E ESTUFA



CRIADO PARA SI



PRINCIPAIS
FUNÇÕES

Aquecimento central com sistema de radiadores 
ou piso radiante

Aquecimento de águas sanitárias com acumulador 
simples ou acumulador multifunções

Aquecimento localizado

Placa de cozinha

Forno

 Estufa



O BIO 8 HORAS FOI CONCEBIDO PARA DURAR. CADA BIO 8 
HORAS É CONSTRUÍDO PARA RESISTIR DURANTE MUITOS 
ANOS E PARA QUE O SEU FUNCIONAMENTO NÃO SE DE-
GRADE COM O TEMPO. 

Graças às amplas superfícies esmaltadas, graças ao 

recurso a sistemas que evitam o desgaste do aparelho, 

graças a um referenciamento de materiais muito elabo-

rado e graças ao seu sistema de isolação, o BIO 8 HORAS 

é um aparelho de aquecimento concebido para operar em 

situações de grande stress mecânico e térmico sem que 

esse facto tenha repercussões no desgaste funcional e 

estético da máquina. 

Independentemente dos seus diferentes acabamentos, 

cada BIO 8 HORAS assume um lugar de discreto desta-

que na casa dos seus proprietários porque tanto o fabrico 

como o acabamento são objeto de uma constante e cri-

teriosa avaliação5.

5 A construção de cada aparelho é fruto de um trabalho sequencial especializado. Em cada etapa, 
existe uma folha de obra na qual o profissional responsável coloca os seus dados. O controlo de 
qualidade é realizado em todos os aparelhos que saem da linha de montagem e, no ato de venda, 
o documento de controlo é entregue ao proprietário final.



Apresentando-se o BIO 8 HORAS como um aparelho de 

elevadíssima qualidade, há uma constante preocupação 

da FERCAR em oferecer aos seus clientes diversos aca-

bamentos estéticos e um leque variado de hipóteses de 

montagem6.

6 A FERCAR realiza os seus aparelhos após ter verificado as condições de mon-
tagem na casa do proprietário final. Todos o aparelhos são construídos mediante 
as necessidades de espaço e de montagem do local onde irão operar. Além disso, 
observando determinadas condições técnicas mínimas, a FERCAR realiza aparelhos 
por medida para atender às necessidades funcionais dos seus proprietários finais.   

O BIO 8 HORAS APRESENTA-SE EM TRÊS MODELOS DE ACABAMENTO: 
1. BIO 8 HORAS CLASS
2. BIO 8 HORAS ESPECIAL
3. BIO 8 HORAS HÉRCULES

ACABAMENTOS
ESTÉTICOS



Class



O BIO 8 HORAS Class representa um resultado 

estético muito desejado pelos amantes dos dese-

nhos mais minimalistas. A fluidez das suas linhas 

e a ausência de comandos visíveis, em conjuga-

ção com a harmonia dos contrastes, projetam uma 

imagem de penetrante sofisticação que, ainda as-

sim, preserva o refinamento das linhas clássicas. 

As diversas cores de acabamento do BIO 8 HORAS 

Class permitem-lhe integrar na perfeição as cha-

madas cozinhas de estética funcional,  onde a sua 

presença se torna forte, mas muito adaptada.

O BIO 8 HORAS Class pode ser montado somente 

com o módulo de combustão a lenha, como tam-

bém pode ser montado com o módulo a lenha mais 

o módulo de placa a gás, placa de indução  ou vi-

trocerâmica mais o forno elétrico. Pode ainda ser 

montado com estes dois módulos mais o módulo 

churrasqueira.  

Class





ESPECIAL



O BIO 8 HORAS Especial é um aparelho com traços 

menos tradicionais. O objetivo do seu desenho fi-

nal foi o de retrabalhar a perspetiva clássica para 

oferecer aos seus proprietários novos equilíbrios 

estéticos. As suas linhas, com leves quebras de 

ângulo, a valorização das superfícies esmaltadas 

e as portas pouco salientes dão um ar de discreta 

solidez ao conjunto, muito apreciado pelos apaixo-

nados de estilos mais calorosos. 

As diversas cores de acabamento foram também 

elas imaginadas para transmitir o sentimento de 

uma presença muito serena. 

O BIO 8 HORAS Especial pode ser montado so-

mente com o módulo de combustão a lenha, como 

também pode ser montado com o módulo a lenha 

mais o módulo de placa a gás, placa de indução ou 

vitrocerâmica mais o forno elétrico. Pode ainda ser 

montado com estes dois módulos mais o módulo 

churrasqueira. 

ESPECIAL







HÉRCULES



O BIO 8 HORAS Hércules é um aparelho de traços 

clássicos. O seu desenho realça linhas mais con-

servadoras para oferecer aos seus proprietários o 

que julgamos ser uma perspetiva harmoniosa dos 

belos modelos de antigamente. Os seus puxadores 

em aço recortado e polido assumem uma bela fun-

ção estética no universo esmaltado do conjunto. 

Com os diversos acabamentos de cor de que dis-

pomos, o BIO 8 HORAS Hércules tanto permite uma 

harmoniosa integração dos móveis de cozinha, 

como também constitui uma peça com capacida-

de para ocupar sozinha um agradável espaço de 

trabalho. 

O BIO 8 HORAS Hércules pode ser montado so-

mente com o módulo de combustão a lenha, como 

também pode ser montado com o módulo a lenha 

mais o módulo de placa a gás, placa de indução ou 

vitrocerâmica mais o forno elétrico. Pode ainda ser 

montado com estes dois módulos mais o módulo 

churrasqueira.

HÉRCULES



21º21º
Cº

  AGUA
QUENTE

Banhos abundantes, cozinha e aquecimento centra

CASA
INTELIGENTE

100 cm

70c
m

155 cm

70
cm

175 cm

70
cm

cores
Tampas

ECOCLEAN

* Potência testada em laboratório universitário.

fercarBIO 8 HORAS

LENHA 
+

ELETRODOMÉSTICOS
LENHASAÍDA 

DE FUMOS
POTÊNCIA
MÁXIMA*

FORNODIMENSÕESMODELO

Especial 100
Especial 155 

Hércules 100
Hércules 155
Hércules 175

Especial 175
Class 100
Class 155
Class 175

kW

Até 41

Até 41

Até 41

Até 41
Até 41

Até 41

Até 41

Até 41
Até 41

POTÊNCIA
nominal 

kW

 21,1

 21,1

 21,1

 21,1
 21,1

 21,1

 21,1

 21,1
 21,1



contactos

Web: www.bio8horas.com
E-mail: geral@bio8horas.com

Fábrica:
Tel. +351 252 960 500 | Fax. + 351 252 960 509
R. da Isabelinha, 405 |  Viatodos - Barcelos 

Loja Silveiros
Tel. +351 252 967 166 
Rua Principal, 767 |  Silveiros - Barcelos 

Loja Ponte de Lima
Tel. +351 258 944 314 
Rua Agostinho José Taveira, Fração S, Lote 5
Ponte de Lima

Loja Lousada
Tel. +351 255 721 911 
Reta de Sequeiros, Edifício Via Rápida, Lj 8 |  Lodares

Catálogo integralmente realizado com fotografias 
de       ‘s               dos nossos clientes.



 




