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RESUMO  

Em busca de conhecer e compreender o ambiente no qual vive, o homem utilizou-se 

de sua curiosidade e de sua capacidade de pensar para desvendar a natureza e os 

seus fenômenos. A ferramenta matemática, aliada à criatividade e ao raciocínio 

humano permitiu ao homem explorar seu meio ambiente, modelando-o para melhor 

conhecê-lo. Nesse trabalho estudamos a dinâmica da podridão “olho de boi” de maças 

armazenadas em caixas de madeira, utilizando a modelagem matemática mediante 

ideias da geometria euclidiana e do cálculo diferencial.  

INTRODUÇÃO 

A Matemática surgiu como uma ferramenta para melhor conhecer e descrever 

fenômenos de nosso cotidiano, esta ferramenta, aliada à criatividade e ao raciocínio 

humano permitiu ao homem explorar seu meio ambiente, modelando-o para melhor 

conhecê-lo, (BOYER, 2001). 

Na atualidade, o número de pesquisas e relatos de experiências em sala de aula 

apresentados em eventos de Matemática e na Conferência sobre Modelagem na 

Educação Matemática, tem aumentado de forma significativa; escolas interessados 

como os cursos de licenciaturas em matemática vêm incluindo na grade curricular a 

modelagem no ensino como disciplina ou como parte do programa da disciplina 

Metodologia do Ensino da Matemática.  

Na construção deste modelo matemático, pesquisamos conceito biológicos 

relacionados a doença de podridão das maças e como esta propaga-se quando 

encontra-se encaixotadas. Este tipo de podridão tem causado grande prejuízo nos 

produtores de maças especialmente no Sul do Brasil, (POMPEU, BASSANEZI, 2005). 

Neste trabalho estudaremos um modelo geométrico que serve para analisar a 

propagação da doença podridão das maças na forma planar, seguindo-se a formação 

de hexágonos encaixantes, para isso atribuímos a forma das maças como formas 

esférica armazenadas em caixas de madeira de forma cúbica.  

OBJETIVOS  

         Pretende-se neste trabalho mostrar que a modelagem matemática é de fato uma 

ferramenta importante que serve para descrever, formular, modelar e resolver uma 



situação problema de alguma área de conhecimento, e que de fato a matemática 

ensinada nas escolas se dissocia muito da realidade dos educandos para resolver as 

mais variadas situações problemas do cotidiano.  

METODOLOGIA  

O presente estudo foi desenvolvido a partir da percepção de que as dificuldades 

de aprendizagem na disciplina de matemática. Essa dificuldade se origina devido a 

vários fatores. O principal deles está atrelado ao fato de que a matemática ensinada 

nas escolas se dissocia muito da realidade dos educandos e da matemática utilizada 

por eles para resolver as mais variadas situações do cotidiano. 

A metodologia utilizada para a elaboração das atividades propostas neste 

trabalho baseia-se na modelagem matemática, que se configura como uma estratégia 

de ensino aprendizagem através da qual os problemas da realidade são 

transformados em problemas matemáticos, (ALMEIDA, DIAS,  2004). 

A primeira etapa deste trabalho consistiu no estudo e na pesquisa bibliográfica 

das doenças do podridão das maçãs no Sul do Brasil, visando aprofundar os 

conhecimentos a respeito da modelagem, alguns dos quais já obtidos na graduação 

em Matemática. Num segundo momento, unindo os saberes matemáticos e os 

conhecimentos a respeito de modelagem matemática, surgiu o desafio de relacionar 

essas duas áreas mediante um exemplo de aplicação, a propagação da podridão “olho 

de boi” de maças em caixas de madeira utilizando geometria euclidiana e cálculo 

diferencial, (BASSANEZI, 2012) 

DESENVOLVIMENTO  

Iniciamos estudando conceito básicos da geometria euclidiana e cálculo 

diferencial. Realizou-se também uma pesquisa de conceitos da Biologia como as 

doenças de verão da macieira que causam podridão de frutos no Brasil as mais 

importantes são a podridão branca (Botryosphaeria dothidea), a podridão amarga 

(Colletotrichum gloeosporioides) e a podridão “olho de boi” (Cryptosporiopsis 

perennans). As três ocorrem em todas as cultivares e tornam-se mais evidentes 

quando a fruta atinge a maturação e diminuem os mecanismos de resistência. Estas 

doenças tem causado grande prejuízos aos produtores e feirantes e ao Brasil em 

geral. (POMPEU, BASSANEZI, 2005). 



Com estas informações construímos o modelo geométrico do empacotamento 

das maçãs com a finalidade de analisar a propagação da doença na forma planar, 

seguindo-se a formação de hexágonos encaixantes, para isso iremos pensar as 

maças como formas esféricas e a caixa de madeira que as contem de forma cúbica 

com capacidade de 100 maças. Entre as variáveis estudadas temos o tempo t, que é 

o tempo de propagação da doença em dias; a quantidade Q de maças em uma caixa; 

P(t) será a quantidade de maçãs contaminadas no instante t, (BASSANEZI, 2012). 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 A pesquisa encontrou na modelagem um meio para estabelecer a relação para 

tentar explicar matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano. 

 Espera-se que as propostas de trabalho aqui apresentadas possam servir de 

base e de inspiração para outros educadores que estejam interessados em aprimorar 

seu método de ensino, bem como melhorar o desempenho e aproveitamento de seus 

alunos, em especial na área de Matemática. 
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