
Caixas de palitos de fósforos 

Desde criança adorava estar na cozinha a ver a 

minha mãe cozinhar num fogão com seis bocas e, poder 

pegar num fósforo para criar a fonte de calor era uma 

experiência bem fascinante. Riscar um palito de fósforo 

numa das faces laterais de uma caixa de fósforos (ver 

figura 1) parece ser uma tarefa simples, e acertar à 

primeira tentativa para obter a chama depende muito do 

estado da película na cabeça do palito de fósforo e da parte lateral da caixa onde 

riscamos. Os pais têm algum receio de ensinar cedo esta tarefa às crianças pois lidar com 

o lume e gás, é algo perigoso quando os deixamos fazer sozinhos sem supervisão.  

Ao fim de algum tempo ao riscarmos uma face 

escura ou avermelhada, com diversos elementos 

químicos conforme é descrito na figura 2, torna-se mais 

difícil conseguir obter a chama para poder acender uma 

ou mais bocas de um fogão a gás. A parte lateral da lixa 

de algumas caixas de fósforos é formada por uma malha 

de hexágonos regulares espaçados, como forma de 

poupança de produtos químicos. 

Conforme referi anteriormente a tarefa de acender uma boca de gás num fogão 

é uma tarefa perigosa pois a temperatura da chama do palito de fósforo chega a ser 

superior à temperatura da lava (ver mais informações em https://bityli.com/VmYba).      

De acordo com a figura 3, podemos ver como 

facilmente podemos ter uma queimadura bem grave com 

a chama de um palito de fósforo, algo muito comum para 

quem cozinha em fogões de gás. A temperatura da chama 

atinge o valor máximo de 1500ºC na ponta do palito de 

fósforo e existe um ponto da chama com temperatura 

mínima. 

Podemos, com base nos valores apresentados na 

figura 3, obter um modelo matemático da temperatura 

da chama em função da distância à ponta do palito de 

fósforo, este processo matemático chama-se regressão 

estatística (ver em https://bityli.com/5nN9o ). De acordo 

com a figura 4, a temperatura mínima 554.834ºC  é 

atingida aos 1.283cm da ponta do palito de fósforo e volta 

a atingir a temperatura de 1500ºC  aos 2,556cm. Ao 

aumentar a distância após os 1.283cm, a temperatura 

aumenta e isso deve-se à alimentação da chama pelos elementos gasosos presentes no 

ar.  
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Era muito comum reutilizar os palitos de fósforos com parte queimada para 

acender outras bocas do fogão e, conseguir aguentar com os dedos o palito era algo 

delicado pois facilmente podia queimar a ponta dos dedos. Uma experiência 

interessante é prender palitos de fósforos do mesmo tamanho, manter as mesmas 

condições de ambiente e medir o comprimento da parte queimada e procurar obter um 

modelo para compreender como evolui a queima dos palitos de fósforos.  

 As caixas de fósforos mais pequenas eram usadas 

pelos fumadores pois o seu formato ficava bem arrumado 

num bolso das calças (ver figura 5). A disposição das duas filas 

de dez palitos de fósforos era feita para ser fácil retirá-los da 

caixa e a quantidade era suficiente para acender os vinte 

cigarros de um maço. Infelizmente o hábito de fumar é um 

flagelo social, prejudicando a saúde de quem fuma e aos não 

fumadores em lugares públicos. 

  Quantos palitos de fósforos podemos ter numa caixa retangular? A resposta a 

esta pergunta depende do tamanho da caixa e da base dos palitos de fósforos, cujo 

formato mais comum é um prisma quadrangular reto. Há um pequeno pormenor a 

impedir o valor máximo de arrumação, pois cada palito tem uma cabeça cuja superfície 

curva excede a base do palito. Assim, numa das faces perpendiculares às faces da lixa 

está indicada um valor aproximado de palitos de fósforo. 

Ao ensinar o tema “Representação e Tratamento de Dados”, no quinto ano uso 

uma caixa com cerca de 250 palitos de fósforos, distribuindo pelos alunos pequenas 

quantidades de palitos e peço para contá-los. Uso o EXCEL para registar os dados 

recolhidos e aproveito para esclarecer o rodapé da folha de EXCEL (ver figura 6).  
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Despeço-me com boas férias para todos e cuidem-se. Saudações matemáticas! 
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