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Universidade do Minho na indústria automóvel

■

Provavelmente, um dos melhores locais para
trabalhar (fotogaleria)

A Universidade do Minho integra consórcio europeu que aplic a matérias renováveis na
indústria automóvel.

■

C lube da bancarrota: Portugal sobe para 3º
lugar

■

FMI: empréstimo a Portugal tem "riscos
significativos"

■

Petição contra a greve na TAP com mais de
1980 assinaturas

■

Juros da dívida continuam em queda
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Partilhe

Aplicar matérias renováveis na indústria automóvel é o objectivo principal
do consórcio europeu ECOplast, que conta com a parceria do Centro de
Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho (UMinho).
O consórcio envolve 13 parceiros de cinco países europeus - Espanha,
Holanda, Finlândia, Alemanha e Portugal e é coordenado pelo Centro de
Tecnologia Automóvel da Galiza.
A principal linha de investigação foca-se na adaptação de bioplásticos
disponíveis no mercado e na criação de novos polímeros à base de
proteínas, modificados com a ajuda de fibras naturais, cargas minerais,
nanopartículas e aditivos para melhorar os seus desempenhos técnicos.
Além disso, o projecto pretende testar novas tecnologias de processamento e adaptar as actuais às características
materiais.
A crescente consciência ecológica, juntamente com a nova legislação, tem impulsionado a procura de produtos com
elevado valor ambiental.
A indústria automóvel estabeleceu como meta melhorar o seu balanço de carbono através do aumento da utilização
de materiais renováveis em automóveis.
Durante quatro anos, o consórcio ECOplast, em conjunto com as instituições dedicadas à investigação e a indústria,
vai desenvolver biocompósitos que satisfaçam as especificações exigidas pelo sector de produção.

Actividade recente

O site do projecto é www.ecoplastproject.com .
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1.201 pessoas partilharam isto.
Islândia ex prim eiro m inistro julgado por
negligência
1.839 pessoas partilharam isto.
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Provavelm ente, um dos m elhores locais
para trabalhar (fotogaleria)
760 pessoas partilharam isto.
Desta vez os portugueses sabem no que
votaram
1.708 pessoas partilharam isto.
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