
Linhas especiais em retângulos 

Uma das minhas atividades físicas preferidas é caminhar pelas ruas da cidade do 

Funchal e numa dessas caminhadas pude observar a presença de grades metálicas com 

quadrados em portas, portões ou janelas (ver figuras 1 e 2).  

Vou considerar o retângulo com as dimensões 10x5 na grade metálica da figura 1 

e o retângulo com as dimensões 14x6 na grade metálica da figura 2. Nas duas grades 

metálicas podemos visualizar “linhas poligonais fechadas” (linhas de cor vermelho) ou 

“linhas poligonais abertas” (linha de cor azul) formadas por segmentos de reta com 

inclinação de 45º ou de 135º (ver figuras 3 e 4).  

Na grade metálica da figura 1 temos duas “linhas poligonais fechadas” e uma 

“linha poligonal aberta” (ver figura 3). No desenho da grade na figura 4, temos 

exatamente ao contrário, duas “linhas poligonais abertas” e uma “linha poligonal 

fechada”. Numa grade metálica cujas dimensões são números ímpares, podem existir 

“linhas poligonais fechadas”? Deixo ao leitor o desafio de encontrar a resposta. 

A determinação do comprimento das “linhas poligonais” abertas ou fechadas pode 

ser feito facilmente por contagem do número de diagonais de quadrados com uma 

unidade de lado, cujo comprimento das diagonais é 2 unidades. Assim, na grade 

ilustrada na figura 5, as duas “linhas poligonais” fechadas têm o dobro do comprimento   
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da “linha poligonal” aberta com comprimento 10 2 unidades. O número de diagonais da 

“linha poligonal” aberta é o mínimo múltiplo comum de 5 e 10, cujo conceito matemático 

é ensinado no quinto ano do Ensino Básico.  Na grade metálica ilustrada na figura 4, o 

comprimento das “linhas poligonais” abertas é ( ) ( ). . . 6,14 2 2 . . . 3,7 2 42 2m m c m m c=  = .  

 As “linhas poligonais” das grades metálicas ilustradas nas figuras 1 e 2, podem ser 

vistas como trajetos de uma bola numa mesa de bilhar. Como saber onde a bola irá fazer 

as tabelas ao longo da mesa? O problema é resolvido considerando a bola encostada a 

um dos lados da mesa, na posição P1 conforme é ilustrada na figura 6.  

Ao movimentar o ponto P1 ao longo do lado [AD], 

a “linha poligonal” vai conter qualquer ponto da mesa de 

bilhar. Se o ponto P1 for um dos extremos do lado [AD] 

da mesa de bilhar então a “linha poligonal” é aberta, caso 

contrário a “linha poligonal” é fechada.  

Ao animar o ponto P1 em https://www.geogebra.org/m/g4n6bf6d podem 

visualizar o comportamento da “linha poligonal” na mesa de bilhar retangular [ABCD]. 

  A soma dos comprimentos dos segmentos de reta [P1P2] e [P3P4] é igual ao 

comprimento do segmento de reta [P5P6]. Assim, por simetria da “linha poligonal” 

conseguimos demonstrar a seguinte propriedade: o comprimento da “linha poligonal” 

fechada é o dobro do comprimento da “linha poligonal” aberta.  

 O desenho das “linhas poligonais” fechadas 

apresenta uma semelhança com as redes feitas com arame 

para vedar espaços conforme é ilustrada na figura 7.  

Qual será o processo de construção deste tipo de 

rede metálica utilizando apenas um fio de arame?  Ao 

observarmos os pontos de “cruzamento” (de cor vermelha) 

nos quadrados da rede, podemos visualizar uma “linha 

poligonal” vertical (de cor azul) e alternando a colocação do 

fio nos vértices dos quadrados construímos toda a rede. 

Na figura 8 podemos visualizar o caminho de uma 

bola lançada numa linha reta com 45º  ou 135º  de 

inclinação, do ponto P situado no segmento [AB] sendo 

uma “linha poligonal” aberta ou fechada. Ver animação do 

ponto P em https://www.geogebra.org/m/ufx7fcpu.   

O problema de saber qual o caminho de uma bola numa figura plana fechada, 

segundo uma certa direção foi estudado pela matemática Maryam Mirzakhani (1977 – 

2017) iraniana-americana. Desejo a todos os professores e alunos de todos os níveis de 

ensino um excelente ano letivo 2021 – 2022. Saudações matemáticas! 
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