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Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 
Disciplina de Educação Tecnológica – Materiais e Técnicas (7) – Plásticos e Borrachas / 6ºB 

____________________________________________________________________________ 
 

1. Alguns factos sobre os plásticos 
• Os plásticos são materiais facilmente extensíveis e moldáveis; 

• A maioria dos plásticos são obtidos a partir de produtos químicos derivados do 
petróleo; 

• A capacidade que os plásticos têm de adquirir qualquer forma fazem deles materiais 
de fabrico versáteis; 

• Os plásticos são bons isoladores eléctricos mas pouco resistentes aos esforços e ao 
calor; 

• Os plásticos podem ser reforçados com fibras de vidro ou carbono tornando-se num 
material forte, muito leve e resistente ao calor; 

• Os plásticos são conhecidos pela sua elevada plasticidade, que revelam quando 
aquecidos, tornando-se muito moldáveis; 

• Os plásticos são obtidos por polimerização. A polimerização consiste no processo de 
ligação de moléculas pequenas para formação de moléculas grandes, que constituem 
os plásticos. Estas moléculas grandes são denominadas de polímeros. 
 

2. Algumas propriedades dos plásticos 
• Facilidade de transformação; 

• Bom isolante da electricidade; 

• Baixo peso (leve); 

• Boa resistência ao desgaste; 

• Boa resistência a agentes químicos e atmosféricos; 

• Material relativamente barato. 
 

3. Classes de plásticos  
Os plásticos classificam-se em dos grandes grupos: 
  

Termoplásticos Termoendurecíveis 

Caracterizam-se por mudar de forma quando 
aquecidos, possibilitando a moldagem por 
meios mecânicos. 

Endurecem pelo aquecimento e a forma 
adquirida é irreversível. 
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4. Tipos de plásticos 

Tipos de Plásticos Aplicações 

Polietileno 
Fabrico de embalagens para produtos 
alimentares, vasilhame, isolante de cabos 
telefónicos, fabrico de colchões e sofás, etc. 

Policloreto de Vinilo (PVC)  
Isolantes de cabos eléctricos, fabrico de 
tubos para água, esgotos e produtos 
químicos, fabrico de telhas e caleiras. 

Poliestireno 

Isolante eléctrico de ferramentas, caixas 
exteriores de rádios e televisores, 
brinquedos, tampas de garrafas, pentes, 
puxadores, copos, etc. 

Poliuretano 

Espuma flexível (colchões e estofos); Espuma 
semirrígida (estofos de automóveis); Espuma 
rígida (aplica-se como isolante térmico na 
construção civil e nas carroçarias de 
caravanas); Napas e couros artificiais. 

Acrílicos 
Fabricação de vidro-plástico resistente ao 
choque. Peças de decoração, bijutarias, etc. 

 

5. Alguns factos sobre a borracha 
• A borracha natural é uma substância elástica obtida pela coagulação do látex, líquido 

leitoso que se extrai de certas plantas do Brasil, Ásia e Oceânia; 

• A borracha sintética ou artificial é fabricada a partir de produtos derivados do 
petróleo. Através de processos complexos são produzidas dezenas de tipos e subtipos 
de borracha sintética. 

 

6. Algumas propriedades e características da borracha 
• Grande elasticidade; 

• Bom isolante eléctrico; 

• Fraca resistência ao calor; 

• Boa resistência ao impacto; 

• Bom impermeabilizante. 
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7. Tipos de Borracha e respectivas Aplicações 
Tipos de Borracha Aplicações 

Estireno butadieno (SBR) 
Fabrico de pneus, solas de sapatos, 
mangueiras, isolantes de cabos eléctricos, 
correias de transporte, etc. 

Polisopreno (IR) 
Fios elásticos, espuma, calçado, pneus, 
borracha esponjosa (características 
semelhantes à borracha natural) 

Polibutadieno (BR) Fabrico de pneus e correias de transporte 

Borracha Butílica (IIR) 
Fabrico de câmaras de ar e mangueiras de 
vapor 

Borracha de etileno propileno (EPDM) Isolamento de cabos eléctricos 

Borracha Natural (NR) 
Pneus, artigos de recreio, peças de 
automóvel, colas de contacto 

 

 8. Questionário 
 
1. O que significa o facto de o plástico ser um material extensível e moldável? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. Os plásticos são materiais naturais ou artificiais? Justifique. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. Escolha a resposta correcta: 

a) Os plásticos são bons condutores de electricidade e calor   � 
b) Os plásticos são bons isolantes de electricidade e calor   � 

c) Os plásticos são bons isolantes de calor e resistem bem à electricidade � 

d) Os plásticos são bons isolantes da electricidade e resistem mal ao calor � 

4. Para que os plásticos fiquem resistentes ao calor (não derretam facilmente) o que é preciso 
fazer? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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5. Escolha a resposta correcta. 
A grande vantagem dos plásticos é serem, em simultâneo: 

a) leves, baratos e fortes       � 

b) pesados, frágeis e baratos       � 

c) leves, baratos e frágeis       � 

d) leves, caros e fortes        � 

6. Os plásticos são fabricados através de um processo conhecido pelo nome de polimerização. 
Explique o que entende por polimerização. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
7. Quais os grandes grupos de plásticos que existem? 
_______________________________________________________________________ 
8. Como se chamam os plásticos que, depois de fabricados, não se consegue mais mudar o seu 
formato? 
________________________________________________________________________ 
 
9. Faça a ligação 

Polietileno 
Isolante eléctrico de ferramentas, caixas exteriores 
de rádios e televisores, brinquedos, tampas de 
garrafas, pentes, puxadores, copos, etc. 

Poliuretano 

Espuma flexível (colchões e estofos); Espuma semi-
rígida (estofos de automóveis); Espuma rígida 
(aplica-se como isolante térmico na construção civil e 
nas carroçarias de caravanas); Napas e couros 
artificiais. 

Policloreto de Vinilo (PVC) 
Fabrico de tubos para água, esgotos e produtos 
químicos, fabrico de telhas e caleiras. 

Acrílicos 
Fabricação de vidro-plástico resistente ao choque. 
Peças de decoração, bijutarias, etc. 

Poliestireno 

Fabrico de embalagens para produtos alimentares, 
vasilhame, isolante de cabos telefónicos, fabrico de 
colchões e sofás, etc. 
 

 
10. Qual a origem da borracha natural? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________________________ 
Luís Jerónimo – Out.2012  pg. 5/5 

 

11. Qual a origem da borracha artificial? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
12. Qual a característica da borracha que permite usá-la como elemento de segurança, na 
forma de pneus, nos autódromos. 
_____________________________________________________________________________ 
13. Escolha a resposta correcta: 
A borracha apresenta: 

a) elevada elasticidade, elevada condutibilidade, elevada inflamabilidade � 

b) baixa elasticidade, elevada condutibilidade, baixa inflamabilidade  � 

c) elevada elasticidade, baixa condutibilidade, elevada inflamabilidade  � 

d) elevada elasticidade, baixa condutibilidade, baixa inflamabilidade  � 

 
14. Faça a ligação 

Borracha de etileno propileno (EPDM) 
Fabrico de pneus, solas de sapatos, 
mangueiras, isolantes de cabos eléctricos, 
correias de transporte, etc. 

Borracha Natural (NR) 
 

Isolamento de cabos eléctricos 

Polisopreno (IR) 
Pneus, artigos de recreio, peças de 
automóvel, colas de contacto 

Borracha Butílica (IIR) 
Fabrico de câmaras de ar e mangueiras de 
vapor 

Polibutadieno (BR) 
Fabrico de pneus e correias de transporte 
 

Estireno butadieno (SBR) 
Fios elásticos, espuma, calçado, pneus, 
borracha esponjosa (características 
semelhantes à borracha natural) 

 
 


