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              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALVES REDOL 
ESCOLA SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA ALVES REDOL 

Educação Tecnológica 

 

 

TECNOLOGIA TÊXTIL 

 

A tecnologia têxtil engloba todas as fases de transformação das matérias-primas 

até aos tecidos e estes em objetos. A roupa que usamos todos os dias, a toalha à qual 

limpamos as mãos ou o tapete de nossa casa, sem esquecer a quantidade de objetos 

têxteis usados para fins industriais. 

 

 

FIBRAS TÊXTEIS 

 

Podemos definir como fibra todo o corpo cujas dimensões transversais são de 

uma ordem de grandeza muito inferior às do comprimento. 

Fibras têxteis são corpos finos e flexíveis que podem ser fiados (transformados 

em fio) e, eventualmente, servir para produzir tecidos. 

 

PROPRIEDADES FISICAS E MECÂNICAS DAS FIBRAS TÊXTEIS 

 

Cor – em relação às fibras naturais poder-se-á dizer que a cor varia bastante 

mesmo dentro da mesma espécie, pois depende do clima, do terreno e de outros fatores 

climatéricos. Em relação às fibras não naturais, a cor é determinada pelo processo de 

fabrico. 

Brilho – quanto mais escuras são as fibras, menor é o brilho (exemplo: fibras 

naturais – pouco brilho e fibras não naturais – alto brilho). 

Grau – é uma propriedade do algodão. É definido através da cor e do brilho das 

impurezas que a rama contém e pela preparação. 

Comprimento – é uma medida da qualidade das fibras. Exemplos: 

Seda é a única fibra natural formada por um filamento contínuo ( pode atingir 1 

km).  

Algodão – o comprimento da fibra varia com o tipo de planta, com as condições 

climatéricas e a maturidade da fibra no momento da colheita. 

Fibras não naturais – fibras produzidas sob a forma de filamento contínuo.  

 

Finura – esta propriedade está relacionada com o tamanho da sua sessão 

transversal.  
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Fibras não naturais – a finura depende do diâmetro dos orifícios da fieira. 

 

PROPRIEDADES TENSORIAIS 

 

Tenacidade – é a medida da força de tração necessária para romper uma fibra. 

Alongamento à ruptura – é o alongamento medido, em percentagem, entre o 

comprimento inicial da fibra e o comprimento que a mesma alcança no momento da 

rutura. 

 

PROPRIDADES ELÁSTICAS 

 

Deformação elástica – total e instantaneamente recuperável após a retirada da 

tensão. 

Deformação visco-elástica ou fluência – deformação totalmente recuperável 

após certo tempo. 

Deformação plástica ou permanente – não recuperável. 

 

FIBRAS NATURAIS MAIS USADAS 

 

Lã – é uma fibra utilizada para vestuário quente e confortável, devido às suas 

características físicas e químicas; excelente isolante. Resistente às rugas e aos fungos, 

absorve a humanidade e a transpiração; amarelece ou desbota com o sol. É facialmente 

atacada por traças e outros insetos. 

Seda – é uma fibra que pode ser utilizada para vestuário de todas as estações, 

devido às suas características físicas e químicas; muito macia e leve. 

Algodão – é uma fibra fresca, devido às suas características físicas e químicas, 

muito flexível e durável (resiste ao uso, à lavagem e às traças). Tem tendência a 

amarrotar e a encolher, é facilmente atacada por fungos. 

Linho – é uma fibra resistente, devido às suas características físicas e químicas, 

flexível e fresca, não deforma, não apodrece nem é atacada pela traça, mas não resiste 

aos fungos. Encolhe e amarrota com facilidade. 

 

FIBRAS NÃO NATURAIS MAIS USADAS 

 

As fibras produzidas pelo Homem são designadas por fibras não naturais ou 

fibras químicas. Estas fibras são fabricadas a partir de um polímero (natural ou 

sintético). 

O processo de fabrico do filamento é designado por processo de extrusão ou 
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fiação. 

Tipos de extrusão 

- Por via húmida: os filamentos coagulam à saída da fieira quando atravessam o 

banho; 

- Por via seca: a fieira está colocada numa câmara de evaporação aquecida a uma 

determinada temperatura; 

- Por via de fusão: os filamentos solidificam saída de fieira por arrefecimento da 

massa de fusão. 

 

Viscose – macia, fresca e agradável para o Verão. Absorve bem a humidade e a 

transpiração. Resiste á luz e às traças. Encolhe e a amarrota com facilidade. Veio 

substituir a seda natural. 

Poliamida(nylon) – é leve e macia. Não encolhe nem deforma. Resistente aos 

fungos e às traças. Seca facilmente e é de fácil tratamento. Derrete e encolhe com o 

calor. 

Poliéster – oferece uma boa resistência ao uso e à luz. É anti-rugas e pode 

receber tratamento para não encolher. Seca rapidamente. 

Acrílico – é macio, muito leve e quente. É flexível e anti-rugas, oferecendo uma 

boa resistência á luz às traças e aos fungos. Veio substituir a lã natural.  

 

TECNOLOGIA DA TECELAGEM 

 

Trama – São os fios dispostos num tear no sentido horizontal. 

Teia – São os fios dispostos num tear no sentido vertical.  

 

Classificação dos ligamentos ou debuxos 

 

 

 

 

 

Ligamentos 

 

 

 

 

Fundamentais Tafetá/Sarja/Cetim. 

Derivados Do tafetá/ Da sarja/ Do 

cetim. 

 

Compostos Resultam de 

modificações, 

combinações etc. 

Múltiplos Os que produzem tecidos 

variados. 

Especiais Os que produzem tecidos 

especiais. 
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TECIDO 

 

O sistema de enlaçar os fios de teia e da trama designa-se ligamento de um 

tecido. Para a preparação de um tecido existe uma sequência de operações: produção e 

preparação do fio; teia; trama; tecelagem e acabamentos.  

 

Classificação de tecidos 

 

 

Tecidos 

 

 

Simples Uma teia e uma trama. 

Múltiplos Uma teia e duas tramas. 

Uma trama e duas teias. 

Duas teias e duas tramas. 

Três teias e três tramas. 

Especiais Necessitam de mecanismos especiais. 

 

 

DESENHO TÊXTIL 

 

Existem três maneiras de obter desenhos ou efeitos nos tecidos: 

- Usando um debuxo ou ligamento simples (ex. tafetá, sarja) e aplicando na teia, 

na trama, ou em ambas, ordens ou esquemas de cor previamente estudados. Neste caso, 

diz-se que o efeito ou desenho é dado pela cor. 

- Combinando diversos debuxos ou usando estruturas adequadas aos efeitos 

pretendidos. 

- Efeitos de cor e estrutura. Neste caso, usam-se ligamentos simples e 

determinadas ordens de cor à teia e à trama. 

 

ETIQUETAGEM E SIMBOLOGIA 

 

É importante conhecer as propriedades das fibras que compõem os objetos 

têxteis aquando do seu tratamento de limpeza. Foi criado um conjunto de símbolos e 

regras que aparecem nas etiquetas, informando o consumidor como cuidar dos seus 

têxteis. 

 

     
 

 


