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Conhecer a origem e propriedades dos materiais 

 

Origem dos materiais 

Os materiais que vais utilizar mais frequentemente são materiais que o homem 

encontrou na natureza e que foi aprendendo a transformar e utilizar. Outros foram 

inventados, e por essa razão dizemos que são artificiais.  

 

PAPEL 

A matéria-prima cuja transformação dá origem ao papel é a madeira das árvores. A 

madeira dos eucaliptos é a mais utilizada para a produção de papel. Também se pode 

fazer papel, usando como matéria-prima o papel já usado. Esta forma de produção, a 

reciclagem, favorece o equilíbrio do meio ambiente, pq evita o abate de árvores, que 

tanta importância para a qualidade do ar. Tanto uma como outra, são indústrias 

poluentes que consomem grandes quantidades de água. 

Transformação 

Os troncos de madeira, depois de descascados, são triturados em pedaços. Depois a 

madeira é moída até se desfazer completamente e se transformar numa pasta de 

celulose. A pasta é depois submetida a um processo de branqueamento até ficar 

pronta para a produção de papel. Finalmente passa a alta velocidade, por rolos 

aquecidos, formando as folhas de papel que secam por esse processo. 

Propriedades 

Textura – pode ser lisa e brilhante ou rugosa e áspera. 

Espessura – existem  papéis muito finos e muito grossos. A espessura é medida de 

acordo com o seu peso em gramas por metro quadrado. 

Resistência – resistente ao corte e a serem rasgados varia de papel para papel. 

Absorção – a facilidade, maior ou menor, com que absorvem a água e até mesmo a 

humidade do ar é um fator a ter em conta no seu armazenamento. 

Combustibilidade – o papel arde com grande facilidade. 

Propriedades oticas – cor, brilho.. 

Aplicações 
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Escrita – o papel é o suporte principal da escrita. 

Desenho e pintura 

Embalagem – os papéis e cartões são frequentemente usados para embalar e proteger 

os mais variados produtos.  

Tipos de papel 

 Cartão 

 Cartolina 

 Papel fantasia 

 Papel metalizado 

 Papel de lustro 

 Papel de seda 

 Papel reciclado 

 Papel cavalinho…… 

Normalização -  o papel é cortado de acordo com dimensões certas. Essas medidas 

são usadas em todos os países, facilitando a sua produção e comercialização regra 

que orienta o corte desses papéis é a norma A. Uma folha A0 é sucessivamente 

dividida ao meio. Dando origem aos tamanhos A1,A2,A3, A4. A5…. 

Ferramentas 

 Tesoura 

 Facas de cortar 

 X ato… 

Higiene e segurança 

 A água desfaz o papel, não o arrumes em lugares húmidos. 

 O papel arde com facilidade, afasta-o do calor. 

 Protege o papel da luz, pois desbota as cores do papel colorido e amarelece o 

branco. 
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 Manuseia tesouras e facas de cortar com precaução, pois são instrumentos 

cortantes. 

 Quando cortares cartão com uma faca e a régua, verifica se a mão que segura 

a régua não está sobre a linha de corte. 

Trabalho prático - construir um cartão, uma caixa, etc…. 

 

MADEIRA 

 

A madeira é extraída dos troncos, ramos e das raízes das árvores. 

Podemos obter madeira de árvores ditas folhosas (folha caduca ou persistente), como 

o castanheiro, a nogueira, o eucalipto, o carvalho, etc. árvores como o pinheiro, o 

cedro e o abeto são resinosas (folhas persistentes, possuem resina e têm frutos em 

forma de cone). As madeiras exóticas são originárias das florestas tropicais. 

Transformação 

Após o abate e desrame da árvore, a madeira é cortada ainda verde, ou seja quando 

ainda contém água no seu interior. A seguir é feita a secagem. 

Propriedades 

 Cor – as diferentes árvores dão origem a madeiras de cores e tonalidades 

diversas. 

 Cheiro – tem um cheiro característico, que varia de espécie para espécie. 

 Resistência – resiste às forças de compressão, tracção e flexão, mantendo a 

sua consistência. 

 Densidade e peso – um mesmo volume de madeira podem ser diferente no 

peso e dureza. 

 Combustibilidade – arde com muita facilidade. 

Aplicações 

A madeira presta-se à construção e fabrico de coisas, como por exemplo: construção 

civil, naval, mobiliário, etc. 

Tipos de madeiras 
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 Aglomerado -  pequenas partículas de madeira prensadas e aglomeradas com 

cola. 

 Plátex – um aglomerado de fibras feito por prensagem que não leva cola. Tem 

uma face macia e outra áspera. 

 MDF – aglomerado de fibras muito finas. 

 Contraplacado – são finas folhas de madeira justapostas e coladas entre si. 

Ferramentas 

 Fita métrica ( medir). 

 Esquadro (traçar). 

 Serrote universal (serrar). 

 Serra de rodear (recortar). 

 Plaina (aplainar). 

 Berbequim (furar). 

 Brocas (berbequim elétrico). 

 Limas (limar). 

 Martelos. 

 Maço de madeira. 

 Turquês, Grampo, etc. 

Higiene e segurança 

 Nas bancadas só deves ter as ferramentas que necessitas. 

 As ferramentas devem estar em bom estado de com conservação. 

 Após usadas, devem ser guardadas. 

 Evite gestos bruscos e precipitados. 

 Areja o local de trabalho. 

 Lê com atenção as indicações e os símbolos dos produtos que vais utilizar. As 

tintas, os vernizes e seus diluentes são tóxicos. 
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 Lava muito bem os pincéis e as trinchas com diluente, e depois com água e 

sabão. 

ARGILA 

A argila é uma rocha que é extraída do solo. Por isso é de origem mineral. Podem ser 

de várias cores, de acordo com a constituição dos solos de onde são extraídas. Podem 

ser acinzentadas, amareladas ou avermelhadas. 

Transformação 

Ao local de extracção da argila chama-se barreiro. O barro pode ser encontrado à 

superfície ou em camadas mais profundas. Após a extração, passa por três fases de 

transformação. A primeira é a desagregação, que consiste em partir os torrões da 

terra, transformando-os em pequenos pedaços de tamanho mais ou menos igual. A 

segunda fase é a da limpeza, que é passar a argila desagregada por uma peneira ou 

crivo, para separar pedras, areias grossas e outras impurezas. Depois inicia-se a 

lavagem barro amolece na água durante vários dias, sendo mexida frequentemente. A 

operação fica concluída qd a mistura passa por uma rede e são extraídas impurezas 

mais finas. Quando a água evapora, está pronta para ser trabalhada. 

Propriedades 

Plasticidade- assume várias formas por pressão de uma força, neste caso, dos dedos 

da mão. 

Solubilidade- antes de ser cozida a altas temperaturas, a argila amolece por ação da 

água, sendo solúvel se misturada com esta. 

Estabilidade- as dimensões de um pedaço de argila varia antes e depois da 

secagem.Antes de secar é mais volumosa do que depois de sec, quando a água se 

evapora. 

Resistência- depois de cozida a altas temperaturas, a cerâmica adquire resistência. 

Sonoridade- a cozedura confere uma dureza e consistência às peças de cerâmica,que 

se traduz num som característico qd batemos com dedos na sua superfície. 

Impermeabilidade- depois de cozidas e vidradas, as peças tornam-se impermeáveis, 

deixando de absorver líquidos. 

Aplicações 

Na construção( tijolos,pavimentos,azulejos, mosaicos, telhas,etc) e tb muito 

utilizada pelos artesãos para criar várias peças. 

Tipos de argilas 
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Acinzentadas, amareladas e avermelhadas. 

 

 

Ferramentas 

 Garrote(fio resistente,para cortar). 

 Teques. 

 Rolo( para alisar ). 

 Pincel. 

Higiene e segurança  

 Antes de iniciar o trabalho, protege-te com uma bata de mangas compridas ou 

um avental. 

 Arranja papel de jornal e plástico com abundância, para proteger as mesas de 

trabalho. 

 Procura não deixar cair pedaços de barro ao chão.Um pedaço de barro torna o 

chão escorregadio e pode provocar quedas e acidentes. 
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TÊXTEIS 

Os materiais têxteis têm origem natural, que tanto pode ser animal,vegetal e 

mineral.Também existem materiais têxteis que tem origem artificial, pois são feitos 

com materiais inventados pelo homem.Todos os materiais têxteis, seja qual for a sua 

origem, são pequeníssimos fios que se ligam entre si formando fios mais espessos e 

resistentes. 

 

 

 

 

Têxteis 

 

Naturais 

 

Origem animal 

-Lã 

-Seda 

 

 

Origem Vegetal 

- Algodão 

-Linho 

-Sisal 

- Juta 

Origem Mineral -Amianto 

Não Naturais Sintéticas - Poliamidas 

-Poliéster 

 

Transformação 

A extracção das matérias-primas que dão origem aos materiais têxteis tem processos 

diferentes consoante se trata de produtos de origem animal, vegetal ou mineral. 

Lã - a extração da lã faz-se tosquiando as ovelhas, carneiros, cabras, camelos. 

Seda – a seda é produzida pela segregação glandular do bicho-da-seda que com a sua 

baba, vai construindo o casulo. 

Algodão – é de origem vegetal, extraída da flor da planta. 

Linho – é de origem vegetal, extraída de uma planta. 
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Sisal – origem vegetal, extraída de uma planta. 

Juta – origem vegetal, extraída de uma planta. 

Amianto – origem mineral, extraída do solo. 

Poliamida- origem sintética. 

Poliéster – origem sintética. 

Propriedades 

Resistência – resiste ao rebentamento ou à frição, varia de tecido para tecido. 

Repelência – alguns tecidos repelem a água. Outros, pelo contrário são muito 

absorventes. 

Isolamento térmico – os tecidos ajudam o nosso corpo a manter a temperatura. 

 Permeabilidade – os tecidos deixam -se atravessar pelo ar, permitindo a respiração e 

transpiração da pele. 

Aplicações 

Camisolas de lã, tecidos elásticos de fibras sintéticas fáceis de lavar para roupas de 

desporto. Também é aplicado nas nossas casas, velas de barcos, etc. 

Tipos de tecidos 

Tecidos de seda, algodão, poliam ida, linho, etc. 

Ferramentas 

 Tesouras. 

 Teares. 

 Papel quadriculado. 

 Cartão. 

Higiene e segurança 

 Agrupa e arruma os diferentes materiais de acordo com a sua origem,evitando 

que se estraguem ou se percam. 

 Ao dobar a lã tem cuidado de não enrolar demasiado apertado o novelo. 
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 Os alfinetes e agulhas são utensílios que se podem tornar muito perigosos. 

Procura ter sempre junto de ti uma pequena caixa para guardares esses 

materiais. 

 

METAIS 

Os metais são materiais de origem mineral (são extraídos de minas do subsolo ou da 

superfície terrestre) e encontram-se na natureza. São constituídos por matérias-

primas sólidas que, posteriormente, são submetidas a tratamentos em fornos 

adequados. Nalguns casos como os do ouro e do cobre, esses minérios apresentam os 

metais quase em estado puro. Por essa razão, foram os primeiros a ser descobertos 

pelo homem. Também permitiu a descoberta das ligas metálicas, misturando dois ou 

mais metais. A primeira a ser descoberta foi o bronze, que é uma combinação do 

cobre com o estanho.  

Transformação 

Após a extração dos minérios, estes são sujeitos à fundição a altas temperaturas. 

Esta operação permite separar o metal propriamente dito do minério. Ao ser fundido, 

o metal é levado do estado sólido ao estado líquido, o que permite vertê-lo para 

moldes. 

Propriedades 

Cor – o ouro é amarelo, o cobre avermelhado, etc. 

Condutibilidade – os metais são boas condutores da temperatura facilmente e da 

corrente elétrica (aquecem muito deixando-se atravessar pelo calor). 

Dilatação – aumentam de volume por ação do calor. 

Dureza – varia de metal para metal, isto quer dizer que reagem de modo diferente ao 

choque ou a deformações provocadas por forças a que são sujeitos. 

Maleabilidade – alguns metais deformam-se com facilidade por ação das mãos ou 

ferramentas. 

Flexibilidade – capacidade dos metais retomarem a sua forma primitiva quando essa 

cessa a força que os deforma. 

Oxidação – a maior parte dos metais altera a cor e textura no contacto com o ar. A 

ferrugem do ferro é um exemplo comum. O ouro não oxida, mantendo a sua cor e 

brilho ao longo do tempo. 

Aplicações 
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Olhando á nossa volta descobrimos que os diferentes metais estão presentes, desde a 

contrução civil, em edifícios e pontes, até aos mais pequenos objetos de uso corrente 

como os adornos de ouro. Os metais com que podes trabalhar com mais frequência 

apresentam-se sobre a forma de arame e de chapa, fios e folhas de diâmetro e 

espessura variável. 

Tipos de metais 

 Aço macio – aplica-se no fabrico de parafusos ou carroçaria. 

 Folha-de-flandres – aplica-se em caixas ou enlatados. 

 Estanho – aplica-se em objetos decorativos. 

 Chumbo – aplica-se em canalizações ou revestimentos. 

 Alumínio – aplica-se em artigos de cozinha ou embalagens. 

 Zinco – aplica-se em reservatórios ou telhados. 

 Bronze – aplica-se em torneiras ou estatuária. 

 Cobre – aplica-se em componentes elétricos ou caldeiras. 

 Latão – aplica-se em objetos decorativos ou canalizações. 

Ferramentas/Utensílios 

 Riscador (traçar em superfícies metálicas). 

 Compasso (para traçar circunferências). 

 Punções (de bico e de arrombo) para marcar e furar. 

 Tesoura (cortar). 

 Martelo. 

 Alicates (de corte, e de pontas). 

 Serrote. 

 Limas. 

Higiene e segurança 

 Não armazenes arames e chapas metálicas em lugares demasiado húmidos ou 

demasiado quentes para garantires boas condições de conservação. 
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 Se não quiseres que os obetos oxidem, alterando a sua cor e brilho, protege-

os com os vernizes e tintas adequadas ao efeito. 

 Concentra-te nas operações que estás a efetuar, vais utilizar tesouras 

cortantes que podem provocar acidentes. 

 Corta as pequenas pontas de arame salientes, pois são agressivas e podem 

arranhar.  

 

 

 


