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O QUE LEVA UMA CIMENTEIRA A 
PRODUZIR MICROALGAS?  

A Secil aposta nas microalgas para sequestrar 
CO2, mas não só: já começou a comercializar 
aquele que acredita ser um dos produtos com 
maior potencial na alimentação, cosmética e 
biocombustíveis. 
A pergunta do título surge naturalmente a 
qualquer visitante que entre na fábrica Cibra-
Pataias, da cimenteira Secil, perto de 
Alcobaça. No meio das instalações industriais 
clássicas, montes de pneus para queimar e 
chaminés, estendem-se longos tubos 
transparentes percorridos por um número 
incalculável de microalgas verdes. 
Se somarmos todos estes tubos, são mais de 
300 quilómetros de “piscinas” redondas onde 
nadam algas tão microscópicas que só as 
vemos quando se juntam aos milhares de 
milhões. Segundo Gonçalo Salazar Leite, 
administrador da Secil, estamos perante “o 
maior conjunto de foto-biorreatores em 
sistema fechado do mundo” – e um 
investimento de 15 milhões de euros. 
O projeto desta Unidade de Produção de 
Microalgas – que inclui um laboratório na 
fábrica e a produção de microalgas até à 
fase de embalamento do produto em pó – 
começou há oito anos, mas só na terça-feira 
foi oficialmente inaugurado. (…) 
Tudo começou com uma preocupação 
ambiental. Uma cimenteira é uma indústria 
altamente poluente – basta saber que cada 
tonelada de calcário que é trabalhada para 
produzir cimento lança 600 quilos de dióxido 
de carbono (CO2) para a atmosfera. 
Por todo o mundo, as empresas da área 
procuram formas de sequestrar o CO2 emitido, 
para atingir as metas para a redução de gases 
com efeito de estufa. (…)  Ricas em proteínas, 
minerais, hidratos de carbono, ácidos gordos, 
vitaminas e outros componentes, as 
microalgas usam o CO2 para o processo de 
fotossíntese e conseguem duplicar a sua 
biomassa mais de duas vezes por dia. (…) 
O resultado é duplo: não só podem absorver o 
dióxido de carbono produzido pela cimenteira 
como se transformam elas próprias num 
produto com valor comercial. “O nosso 
projeto está centrado no sequestro de CO2”, 
afirma Júlio Abelho, mas “o que vier a mais é 
um ganho”. 27-10-2016 / Alexandra Prado Coelho / Público Online 

Na passada segunda-feira, 14 de Novembro, o 
céu ficou preenchido por uma super - Lua como 
já não acontecia há 68 anos. A Lua esteve mais 
perto da Terra e, por isso, pareceu-nos maior do 
que o costume. Em Portugal, o fenómeno acon-
teceu em plena luz do dia, (…) 

O que é uma super - Lua? É um fenómeno que 
ocorre quando o nosso satélite natural está em 
fase de Lua Cheia e se encontra a pelo menos  
90% do seu ponto mais próximo da Terra. Em 
Lisboa, a Lua atingirá o perigeu – o ponto da sua 
órbita mais perto da Terra, às 11h 22. É que a 
órbita da Lua (tal como a dos planetas) é elíptica, 
em vez de circular, e não é sempre igual. 
(…) A super - Lua de 14 de Novembro é a mais 
“favorável” deste ano para observação, (…) Ou 
seja, é a que este ano estará mais perto de nós. 

Lua Cheia no apogeu a 3 Fevereiro 2015 (esquerda) e no perigeu a 9 
de Agosto de 2014   

Nessa altura, o satélite estará a 356.509 quiló-

metros da Terra. Com esta aproximação parece-

rá 14% mais larga e 30% mais brilhante do que o 

habitual. Mas “nem todas as super - Luas têm o 

mesmo tamanho aparente e brilho”, uma vez 

que isso depende da distância do perigeu, lem-

bra o OAL. (…) 12-11-2016 / NASA / BILL INGALLS / AFP / ROBERT J. 

VANDERBEI /  TERESA SERAFIM / Público OnLine 

MISSÃO EXOMARS PRECISA DE MAIS 
DINHEIRO PARA CONTINUAR 

Destinada a procurar sinais de vida em 
Marte, missão tem um custo de 1500 mi-
lhões de euros. Depois da primeira etapa 
com um sucesso e um falhanço, são neces-
sários mais cerca de 400 milhões para 
levar um robô ao planeta vermelho em 
2020. 
(…)Será que a Europa vai garantir meios 
para que a missão ExoMars 2020 continue, 
aceitando que terá de desembolsar mais 
dinheiro? A Agência Espacial Europeia 
(ESA) espera que isso aconteça, mas não 
exclui a possibilidade de o programa acabar 
por ser anulado por falta de financiamento 
suficiente dos seus Estados-membros. 
A missão europeia e russa ExoMars 2020 
prevê enviar um robô móvel ao planeta 
vermelho, para perfurar o solo marciano 
com o objetivo de tentar encontrar vestí-
gios de vida passada. 
Esta etapa da missão foi precedida pela 
ExoMars 2016, que se concretizou a 19 de 
Outubro, com a colocação em órbita de 
Marte da sonda TGO (Tras Gas Orbiter). 
Porém, na mesma altura, a ESA tentou 
também, sem sucesso, fazer aterrar com 
segurança o módulo Schiaparelli em Marte. 
O módulo de aterragem acabou por colidir 
no solo marciano. A ESA está ainda a inves-
tigar as causas deste incidente.(…) 
Segundo a ESA, o custo das duas missões é 
atualmente de 1500 milhões de euros. (…) 
O falhanço na aterragem 
do Schiaparelli não ajuda neste momento 
de decisão sobre a etapa de 2020 da mis-
são ExoMars. É muito importante saber o 
que aconteceu e o que falhou especialmen-
te, porque algumas das suas tecnologias 
serão usadas para o robô móvel. 
Até à reunião de 21 e 22 de Novembro, o 
director-geral da ESA espera saber mais 
sobre o que se passou de errado em Marte 
na primeira tentativa da agência espacial 
aterrar no planeta.  
08-11-2016 / AFP / REUTERS / KAI PFAFFENBACH / Público 
OnLine 

 

PREPARE-SE: VEM AÍ UMA SUPER-LUA 
COMO NÃO SE VIA HÁ 68 ANOS 
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