
Portões metálicos 

Nas entradas das habitações, de igrejas, de parques de jardins e em outros locais 

podemos visualizar diversos tipos de portões metálicos com diferentes formas de abertura. 

 Na Sé catedral da cidade do Funchal, 

temos um belo portão de metal dividido em 

seis quadrados lindamente decorado com 

elementos geométricos conforme é ilustrado 

na figura 1.  

Este portão apresenta dois eixos de 

simetria: um dos eixos contém os centros dos 

seis quadrados e o outro perpendicularmente 

contém os lados contíguos do terceiro e 

quarto quadrado. 

A abertura deste portão é apoiada em duas 

semicircunferências cujo raio é cerca de metade do comprimento 

do portão. Cada uma das metades tem uma pequena roda 

metálica a deslocar-se sobre cada circunferência, de forma a 

evitar gastar-se o chão de pedra basáltica ilustrada na figura 2.  

Quando um portão metálico é feito de uma só peça a sua abertura pode ser feita por 

uma translação segundo um vetor cuja norma é igual ao comprimento do portão metálico (ver 

vídeo em https://youtu.be/y1XOJq8neDY), ou em rotação cujo 

eixo contém um dos lados verticais do portão segundo um ângulo 

reto (ver animação em https://www.geogebra.org/3d/wsx9v6uq) 

ou em movimento em L (ver figura 3).  

No movimento do portão metálico em L durante a sua 

deslocação perpendicularmente ao solo tem um dos seus lados 

paralelos ao chão como hipotenusa de um triângulo retângulo, 

cujos catetos têm num dos vértices uma roldana apoiada em duas calhas metálicas de igual 

comprimento ao do portão metálico no chão e no topo conforme é ilustrado na figura 3. 

Esta forma de abrir um portão metálico vem facilitar o seu 

movimento ao empurrar com as nossas mãos. Podem visualizar na 

animação em https://www.geogebra.org/m/ctzaftcj como desloca-se o 

portão em relação ao chão. O portão é tangente a uma superfície curva 

situada entre a superfície curva de um cilindro de raio igual ao 

comprimento do portão e o retângulo definido por duas diagonais faciais 

paralelas de um cubo (ver figura 4). 

A quantidade de espaço entre a superfície curva a verde na figura 4 e por dois retângulos 

é determinada pelo cálculo do volume de dois sólidos geométricos (prisma quadrangular reto 

e cilindro) a constar nas Aprendizagens Essenciais do Programa de Matemática do terceiro ciclo.  
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O comprimento de um dos catetos pode ser definido em 

função do comprimento do portão por meio de uma função 

irracional quadrática. Se o portão medir 5m de comprimento 

então ( )  225  com 0,5f x x x= −  define o comprimento de um 

dos catetos em função da medida x do outro cateto.  

 

O gráfico da função f é um quarto de circunferência cujo 

domínio e contradomínio é  0,5 está ilustrado na figura 5. 

O número de partes no qual um portão metálico é dividido vai depender do seu 

comprimento e do processo como será feito a sua abertura. Uma das partes do portão poderá 

ser aproveitada para porta de entrada/saída de pessoas conforme é ilustrada na figura 6.  

Neste portão com diferentes elementos geométricos 

podemos observar uma simetria de eixo vertical a dividir o 

portão ao meio. Curiosamente o portão apresentado na 

figura 6 tem uma curiosa característica: a fechadura fica 

situada no lado direito da porta. Ao observar diferentes 

portões pela minha cidade o mais vulgar é ter a fechadura 

situada no lado esquerdo de uma das partes do portão.  

Nos portões metálicos com quatro partes iguais podemos utilizar o sistema de fole aos 

dois pares de partes iguais. Na extremidade de um dos lados verticais de cada par é colocada 

uma roldana (pontos de cor vermelha) a movimentar-se sobre uma calha conforme é ilustrado 

na figura 7.  

 

Podem visualizar a abertura do portão em 

https://www.geogebra.org/m/zhjf6v3e movendo o 

ponto P. Cada par em fole irá ter os lados em contacto 

chão situados num quarto de círculo com raio metade do 

comprimento do portão. 

 

Os portões de garagem, de prédios de habitação ou de espaços empresariais é comum 

ver portões metálicos com sistema em fole com maior número de partes cujo sistema é 

semelhante ao apresentado na figura 8.   

Para maior segurança no movimento do portão 

metálico são colocadas umas travessas oblíquas a definir 

diferentes figuras geométricas. Podemos ver numa parte 

do conjunto das travessas do portão a existência de um 

friso por translação de um motivo geométrico constituído 

por quatro losangos iguais repetido por onze vezes.   

Os suportes das travessas têm de deslocar-se 

verticalmente ao abrirmos ou fecharmos o portão 

horizontalmente. Saudações matemáticas.  
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