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Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 

Disciplina de Educação Tecnológica – Materiais e Técnicas (8) – Fibras Têxteis / 6ºB 
____________________________________________________________________________ 

 

1. Definição 
Fibra é todo o corpo que tem um comprimento muito superior à espessura e que pode ser 
transformado em fios. São também corpos finos e flexíveis que podem ser fiados para produzir 
tecidos. 
 

2. Tipos de Fibras 
 
Naturais 

Animais 
Pelos de animais Lã 
Secreção glandular Seda 

Vegetais 

Semente Algodão 
Caule Juta, Linho 
Folha Sisal 
Fruto Coco 

Minerais  Amianto 

Não Naturais 

Celulósicas 
Regeneradas 

de Viscose 
de Cupramonio 

Derivadas 
de Acetato 
de Triacetato 

Sintéticas 

Poliamidas Aramidas 
Poliesteres 

Provinilicas 
Acrílicas 
Cloro fibras 

Poliuretano Elastano 

Poliulefinas 
Polietileno 
Polipropileno 

Diversas 
ou 
Inorgânicas 

Vidro 
Metal 
Metaloplásticas 
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3. Propriedades das Fibras 
 
 Lã Algodão Seda Linho Viscose Poliamida Poliester Acrílico 

Resistência à 
fricção 

boa muito boa boa boa fraca muito boa muito boa muito boa 

Resistência 
ao 
enrugamento 

boa fraca boa fraca fraca muito boa muito boa muito boa 

Recuperação 
de vincos 

muito 
boa 

média boa fraca fraca má má média 

Electricidade 
estática 

não 
acumula
da 

não 
acumulada 

não 
acumul
ada 

não 
acumulada 

não 
acumulada 

acumulada acumulada acumulada 

Estabilidade 
dimensional 

encolhe encolhe boa boa encolhe muito boa muito boa 

pode 
encolher / 
malhas 
podem 
esticar 

Isolamento 
térmico 

muito 
bom 

médio bom médio fraco mau mau bom 

Conforto e 
valor estético 

muito 
bom 

muito bom 
muito 
bom 

muito bom fraco fraco fraco médio 

Resistência à 
sujidade 

boa média boa média média 
atrai as 
poeiras 

atrai as 
poeiras 

média 

 

4. Fibras Têxteis Naturais 
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5. Fibras Têxteis Não Naturais 
• Resultam do tratamento químico das matérias primas; 
• As celulósicas têm origem na celulose da madeira ou das sementes que cobrem o 

algodão; 
• As sintéticas têm como origem os produtos derivados do petróleo. 
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6. Questionário 

1. O que entende por fibra? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Quais os tipos de fibras naturais que conhece? 

________________________________________________________________________ 

3. Quais os tipos de fibras artificiais que conhece? 

_______________________________________________________________________ 

4. Dê dois exemplos de fibras naturais animais. 

_______________________________________________________________________ 

5. Dê dois exemplos de fibras naturais vegetais. 

________________________________________________________________________ 

6. Dê dois exemplos de fibras artificiais sintéticas. 

_______________________________________________________________________ 

7. Para as seguintes frases, assinale as verdadeiras e as falsas. No caso das falsas, corrija-as. 

a) O algodão é uma fibra animal do tipo semente 

b) O coco é uma fibra vegetal 

c) Os poliesteres são fibras artificiais celulósicas 

d) O vidro não pode ser considerado uma fibra 

e) A fibra em é mais fácil eliminar os vincos é o acrílico 

f) A poliamida e o poliester são as fibras que menos encolhem quando lavadas 

g) As roupas mais “quentinhas” são as que são fabricadas com lã 

h) Os tecidos mais confortáveis são os formados por fibras como a poliamida e o poliester 

i) Os têxteis que “menos se sujam” são os constituídos por linho e acrílico 

j) A roupa que se enruga com mais facilidade é a que é formada por fibras como a lÂ e o 

poliester 

k) O algodão é uma fibra mineral 

l) O coco é uma fibra que provém do fruto da palmeira 

m) O linho é uma fibra que provém dos fiscais de linha 
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8. Quais as fibras que mais electricidade estática acumulam? 

________________________________________________________________________ 

9. Qual a origem da lã? 

_____________________________________________________________________________ 

10. Qual a origem da seda? 

__________________________________________________________________________ 

11. Qual a origem do algodão? 

________________________________________________________________________ 

12. Quais os processos por que passa a lã até ser utilizável pelo Homem? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

13. Qual a origem das fibras artificiais sintéticas? 

________________________________________________________________________ 

14. Qual a origem das fibras não naturais celulósicas? 

_______________________________________________________________________ 

15. Dê dois exemplos de utilização do polipropileno 

_____________________________________________________________________________ 

16. Dê dois exemplos de utilização do poliester 

_____________________________________________________________________________ 

17. O que acontece quando aproximamos lume do elastano? 

_____________________________________________________________________________ 

18. As fibras acrílicas substituem muitas vezes a lã natural com algumas vantagens. Refira duas 

dessas vantagens. 

_____________________________________________________________________________ 

19. Refira duas características do poliester. 

_________________________________________________________________________ 

20. Que tipos de fibras são mais utilizadas no fabrico de alcatifas e tapetes? 

_____________________________________________________________________________ 

 


