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30
anos
na extracção de inertes
Foi há trinta anos que a Madeira Inerte
se iniciou na extracção de inertes e produção de betão pronto, actividades que
ainda hoje são a sua principal linha de
orientação e o garante da sua solidez financeira.
Muitas foram as modificações e
adaptações pelas quais a empresa passou até que atingisse a estrutura que
hoje conhecemos. Os primeiros passos
foram dados por Francisco da Silva Serrado, que, no ano de 1980, fundou a empresa “Campos & Serrado, Lda”, uma
sociedade que resultou da reunião dos
interesses de nove sócios, todos eles
com ligações ao ramo da construção civil
e engenharia.
Sempre com uma atitude pró-activa e
dinâmica, esta empresa acabaria por
atingir um patamar de excelência significativo, o que levou a que algumas modernizações fossem levadas a cabo, nomeadamente a aquisição de novos equipamentos e remodelação das instala-

ções, bem como a instalação de uma
Central de Britagem.
E se no início a empresa se dedicava
exclusivamente à extracção e comercialização de inertes do mar, depressa as
necessidades e exigências do mercado
viriam a impor uma outra postura, voltando-se, então, para a extracção na pedreira da Malhadinha, que ainda hoje é
propriedade da empresa. Refira-se que,
ao longo dos anos, muitas foram as alterações ao nível das quotas dos diferentes sócios, sendo que em 1996 a empresa viria a assumir uma forma mais aproximada da que hoje conhecemos, já que
no final do ano os sócios acabariam por
ceder a Francisco da Silva Serrado e à
sua esposa, Maria Rodrigues Pita, a totalidade das quotas da empresa. É também por essa altura que se concretiza
mudança das suas instalações da Vila da
Ribeira Brava para o Caminho do Pilar,
n.º 18.
Com a sua extracção limitada à pe-

SEMPRE COM UMA
ATITUDE DINÂMICA, A
MADEIRA INERTE
ALCANÇOU JÁ UM
PATAMAR DE EXCELÊNCIA
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dreira que possuí no sítio da Malhadinha,
Canhas, a Madeira Inerte tem procurado
trilhar um caminho que conduza à melhoria dos produtos e serviços que tem
para oferecer aos seus clientes, procurando sempre satisfazê-los e fidelizálos. Nesse sentido, tem havido uma
aposta constante na remodelação e
aquisição de novos equipamentos, bem
como uma melhoria significativa das
instalações da empresa.
Prova dessa aposta são, por exemplo,
as suas instalações no Caminho da Ribeira Grande, em Santo António, que entraram em funcionamento em Maio de
2007. Aqui temos, além de uma central
de betão, o edifício comporta, também,
espaço para todos os serviços administrativos da empresa, sempre com o objectivo de ser conseguida uma maior
proximidade dos seus clientes e outras
entidades com quem a empresa estabelece relações comerciais.
Note-se que esta central de betão
apresenta-se de forma bastante discreta no meio em que está envolvida, dando
seguimento a uma política cada vez
mais crescente de integração na comunidade a que está afecta.
Vista de fora, esta central difere bastante dos espaços dispersos e abertos
que caracterizavam as centrais de outros tempos. Os seus órgãos essenciais
de uma unidade desta natureza, nomeadamente, os silos de ligantes, as tolvas
ou estrelas de agregados, as misturadoras, as unidades de reciclagem e demais
equipamentos, não são visíveis do exte-
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rior, esbatendo os impactos negativos
que estas infra-estruturas poderiam
causar no meio.

Qualidade indispensável
Com uma actividade que se divide entre
a produção e comercialização de betão
pronto, agregados para betão e pedras
de alvenaria, a Madeira Inerte tem implementado, desde 2002, um conjunto de
procedimentos que lhe conferem diferentes tipos de certificação, sendo de
destacar a marcação CE de muitos dos
seus produtos, permitindo, assim, uma
outra postura no mercado.
A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da Madeira Inerte baseava-se, inicialmente, no cumprimentos dos pressupostos da norma NP EN
ISO 9001:2000, com vista à obtenção
do estatuto de empresa Certificada na
área da Qualidade. Como se sabe este é
um processo que implica algumas mudanças de comportamento e de hábitos
e que é periodicamente vistoriado por
entidades competentes, de forma a garantir um adequado grau de satisfação
dos seus clientes.
Posteriormente a empresa viu ser
alargado o âmbito de aplicação da mesma norma à produção de agregados para
betão e à produção de betão, passando a
ser a primeira empresa de betão pronto
certificada na área da qualidade, na Madeira.
Respeitando as normas internacionais
(Directiva do Conselho das Comunidades Europeias 89/106/CEE), a Madeira

Inerte passa a garantir produtos fiáveis
não apenas no que toca à segurança da
construção mas também à saúde, à durabilidade, à poupança de energia, à protecção do ambiente, aos aspectos económicos e outros aspectos relevantes de
interesse público. Os produtos concebidos nestes moldes são considerados aptos para o uso e reconhecíveis pela aposição da marca CE. Os agregados Areia
0/4, Brita 4/8 e 10/20, extraídos do
centro de exploração da Malhadinha foram submetidos a ensaios iniciais e controlos de produção em fábrica, contando
ainda com as inspecções anuais feitas
pelo EIC. Merecem por isso a certificação de Controlo de Produção em Fábrica.
Neste momento encontra-se, também, certificada a Central de Betão de
Santo António, com capacidade para
produção de 85m3/hora, o que garante
uma maior confiança nos produtos a utilizar em obra, traduzindo-se num incremento dos requisitos de qualidade e durabilidade das estruturas de betão.

Novos produtos
De forma a responder às exigências
crescentes no sector da Construção Civil
e Obras Públicas, a Madeira Inerte tem
vindo a apostar em novos produtos. O
betão leve é um desses exemplos. Feito
à base de agregados em argila expandida
(LECA), este um material adequado para
o enchimento de determinadas estruturas, fazendo com que os resultados pretendidos sejam mais facilmente alcançados.
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Preocupação

com o ambiente
SEGUINDO UMA
POLÍTICA AMBIENTAL
SÉRIA, A MADEIRA
INERTE JÁ PLANTOU
CENTENAS DE ESPÉCIES.
Com este equipamento a Madeira
Inerte pôde desactivar a Bacia de Lamas
e, ao mesmo tempo, diminuir o volume
de lamas a enviar para aterro, com benefícios notórios para o meio ambiente.

Reflorestação é essencial
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Desde o início da sua actividade que a Madeira Inerte tem se mostrado preocupada
com as questões ambientais, nomeadamente no que à reciclagem dos materiais
diz respeito. Sendo uma pedreira licenciada, esta teve, forçosamente, de adoptar
um Plano de Recuperação Paisagística
que determina a plantação anual de uma
larga centena de árvores nas zonas onde a
exploração é dada por concluída, para que
a qualidade da paisagem e redução do impacte visual sejam alcançadas.
Além disso, sabendo que a água é muito
usada nas actividades da empresa, foram
construídas algumas infra-estruturas para
a regeneração e alta filtragem da água.
Uma pequena estação de tratamento procede à recuperação e reciclagem da água.
No caso da Central de Betão de Santo António, esta possui uma prensa para o tratamento das lamas.

Tratamento das lamas optimizado
Para proceder ao tratamento das lamas
a Madeira Inerte possui uma prensa que
procede à desidratação das lamas. Trata-se de um equipamento constituído
por equipamentos filtroprensa com capacidade de processamento de 6 a 7
m3/hora de lamas, com 760/l de concentração, 5,1t/hora de sólidos secos
com diâmetros inferiores a 80 microns
filtrado.
Este equipamento de prensagem por
discos separa os finos em suspensão na
água em regime de compressão, sendo
completado por um sistema de tubagens
de alimentação de depósitos, em que a
água circulada em circuito fechado num
tanque de floculação, permitindo assim
que se evite o seu lançamento em circuitos das linhas de água.

A reflorestação das áreas exploradas
na pedreira da Malhadinha tem sido uma
das prioridade da Madeira Inerte, não
apenas por força das exigências legais,
mas também porque a empresa sente
que tem o dever de contribuir para o
equilíbrio do meio ambiente em que se
insere.
Nesse sentido, a Madeira Inerte possui o seu próprio viveiro de plantas para
reflorestação. Essas plantas são compradas na Direcção Regional de Florestas, todos os anos, com pouco tempo de
vida e com apenas cerca de 25 a 30 cm
de comprimento. Depois de adquiridas,
todas as espécies são transplantas para
vasos maiores, onde permanecem durante um ou dois anos, consoante cada
um dos casos, até serem transplantados
para as zonas a recuperar, já com um
porte de cerca de 80cm a 1 metro, potencializando, assim, a taxa de sucesso
da acção de repovoamento florestal.

ECOBASALTO

Uma aposta com futuro
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Criada em 2005, a Ecobasalto é uma das
empresas associadas à Madeira Inerte que
surgiu da necessidade de oferecer aos seus
clientes um conjunto variado de produtos
no âmbito da pedra ornamental e da calçada em basalto. As pedras usadas para a
concepção das peças ornamentais é proveniente da pedreira da Malhadinha e passam
por um processo rigoroso de selecção, no
sentido de se obter os melhores resultados.

O Basalto Malhadinha, já conhecido comercialmente pela sua utilização em pavimentos e revestimentos, pode ser transformado numa ampla variedade de produtos
para diferentes formas e aplicações, nomeadamente cabeças, as patelas, os paralelos, os cubos e a pedra para calçada. Através do corte e selecção diferenciada das
peças, a sua aplicação pode ser realizada
em qualquer ambiente ou superfície.
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