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Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 

Disciplina de Educação Tecnológica – Materiais e Técnicas (5) - Madeiras / 6ºB 

 

 
 
A madeira é um material muito heterogéneo, isto é, as suas propriedades variam muito de 
espécie para espécie e também dentro da mesma espécie. 
 

ESTRUTURA DA MADEIRA 
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PROPRIEDADES FÍSICAS MAIS IMPORTANTES QUE CARACTERIZAM A MADEIRA 
 
Propriedades Descrição 

Cor 
As madeiras apresentam as mais variadas cores. 
Ex: Carvalho – acastanhado 
 Pinho – amarelo claro 

Cheiro 
As madeiras podem apresentar um cheiro ou perfume característico. 
Ex:  O pau-rosa e o cedro libertam um perfume intenso 

Grau de 
humidade 

A madeira contém uma percentagem de água que se denomina grau ou 
teor de humidade. 
Ex:  Madeira após o abate (verde) – 30 a 70% 
 Madeira seca ao ar – 12 a 22% 
 Madeira muito seca – menos de 12% 
Nota: conforme diminui a quantidade de água contida na madeira, 
diminuem também as dimensões desta. 

Densidade 

As madeiras classificam-se, de acordo com a sua densidade, em: 
 pesadas (pau-ferro, buxo, ébano) 
 leves (plátano, acácia) 
 muito leves (tília, choupo) 

Peso específico 

Chama-se peso específico de uma substância ao peso da unidade de 
volume dessa substância. 

 

Durabilidade 

Propriedade que apresentam as madeiras de resistirem mais ou menos à 
acção dos organismos destruidores (fungos, bolores, insectos). A 
durabilidade das madeiras depende do tratamento a que forem sujeitas, 
do grau de humidade e da adequada aplicação. 
Ex:  O castanho e o carvalho são madeiras muito duráveis. 
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PROPRIEDADES MECÂNICAS 
 

 
 

TIPOS DE MADEIRA 
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PRODUTOS E DERIVADOS DA MADEIRA 
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QUESTIONÁRIO 
1. A madeira pode ser proveniente de dois grandes tipos de árvores. Quais são eles? 
_____________________________________________________________________________ 
2. Qual a diferença entre esses dois tipos de árvores? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Venha de que tipo de árvore vier, a madeira é quase toda igual. Comenta a afirmação 
anterior. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Quais as partes principais que formam a estrutura da madeira? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Como se chama a parte mais resistente da madeira? E como é ela constituída? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6. Qual a função da casca? 
_____________________________________________________________________________ 
7. A medula da madeira é a parte mais exterior ou mais interior? 
_____________________________________________________________________________ 
8. Quais as propriedades mais importantes da madeira? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
9. A madeira é toda da mesma cor? Justifica. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10. Qual a percentagem de água que contém uma árvore acabada de cortar? 
_____________________________________________________________________________ 
11. Quando corto e deixo um bocado de madeira a secar ao ar, o seu tamanho aumenta, 
diminui, ou mantém-se, ao longo do tempo? Porquê? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
12. Relaciona com o sinal de maior ou menor, tendo em atenção a densidade: 

a)  pau-ferro ___  choupo 
b)  plátano  ___  ébano 
c)  tília   ___ buxo 
d)  pau-ferro ___  plátano 
e)  acácia   ___ choupo 

13. O que pesa mais, o pinheiro ou a tília? Justifica. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
14. O que entendes por durabilidade da madeira? De que factores depende essa durabilidade? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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15. Quais os tipos de produtos derivados da madeira que conheces? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
16. Qual a principal utilização dos produtos folheados originários da madeira? 
_____________________________________________________________________________ 
17. Como se fabricam os materiais folheados de madeira? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
18. Quais as utilizações dos contraplacados? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
19. Onde se usam mais os aglomerados de madeira? 
_____________________________________________________________________________ 
20. Que espessura aproximada apresenta uma placa de platex? 
_____________________________________________________________________________ 
21. Faça a ligação 

Medula Parte que transporta a seiva 

Casca Parte mais resistente da madeira 

Borne Parte que protege o tronco 

Cerne Parte responsável pelos novos tecidos 

Câmbio Parte central do tronco 
 
22. Faça a ligação 

Cor 
Quanto mais resiste à destruição por parte de certos 
organismos, maior é a sua... 

Densidade É característico e perfumado 

Cheiro A do pau-ferro é a maior 

Humidade Podem ser pesadas, leves e muito leves 

Peso Específico Quantidade de água 

Durabilidade A madeira apresenta várias 

 
23. Faça a ligação 

Resistência à Compressão Quanto a ela, o pinho é muito macio 

Resistência à Flexão Resiste ao aumento do comprimento 

Resistência ao Corte Resiste à diminuição do comprimento 

Dureza Resiste a ser separada em duas partes 

Resistência à Tracção Não apresenta roturas apesar do choque 

Resistência ao Choque Não se encurva apesar das forças aplicadas 
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24. Faça a ligação 

Castanho A sua cor é amarelo claro 

Sobreiro 
Dura e moderadamente pesada, aplicando-se na construção de 
pipas e barris 

Eucalipto Usa-se muito em revestimentos interiores 

Faia Muito durável e fácil de trabalhar 

Carvalho Fácil de trabalhar mas empena com facilidade 

Plátano Boa apresentação mas empena quando seca 

Pinho Muito dura e pesada, a sua madeira 
 
25. Faça a ligação 

Folheados São placas muito mais económicas que a madeira maciça 

Aglomerados é barato mas pouco durável 

Contraplacados É fabricado com folhas de madeira muito finas 

Cartão prensado 
é constituído por fibras ou partículas de madeira, coladas 
com resina 

 
 


