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2o Trabalho
Uso de integral para cálculo de área

1 Resumo
Uma figura com forma irregular deverá ter sua área mensurada por meio de técnicas de cálculo numérico para a

obtenção de integrais. Á área deverá ser calculada e apresentada em mm2 (milímetros quadrados).

2 Descrição
Cada aluno irá receber uma figura diferente (e identificada por um código) impressa em papel. O aluno deverá

mensurar a área dessa figura por meio de técnicas para integração vistas em sala de aula, como a regra dos trapézios
ou as regras de Simpson. O aluno poderá fazer o cálculo utilizando a estratégia que achar mais conveniente, como
particionar o problema em subproblemas, por exemplo. Entretanto, vale ressaltar que o aluno deve conseguir explicar
em relatório o que fez para obter o valor da área e deve utilizar as técnicas e/ou métodos vistos em sala de aula. Ao
final, o professor irá avaliar o resultado obtido, atribuindo uma nota a partir do resultado e do processo descrito no
relatório. A área deverá ser calculada em mm2 (milímetros quadrados).

3 Artefato de entrega
O aluno deverá entregar em formato PDF, um relatório sucinto contendo as seguintes informações:

• Nome e matrícula do aluno.

• Identificação da figura recebida (por exemplo, Fig. 001).

• Área total da figura, com precisão mínima de três casas decimais após a vírgula e dada em mm2.

• Passo-à-passo do que foi feito para a obtenção da área. Nesse ponto, algumas informações obrigatórias são:

– A estratégia utilizada. Por exemplo: dividiu a figura em três partes, calculou uma delas com a regra do
trapézio, outra com Simpson 1/3 e outra com Simpson 3/8.

– Os valores utilizados nos cálculos.

• Opcionalmente, podem ser adicionados no documento PDF, fotos da figura contendo marcações que auxiliem na
explicação.

4 Entrega
A entrega deverá ocorrer via e-mail até a data determinada pelo professor em sala de aula.
O e-mail contendo o relatório no formato de documento PDF anexado deverá ser enviado para o endereço

max.gontijo.oliveira@gmail.com com o nome do aluno no corpo do e-mail e com o seguinte assunto:

[CMP1058] - Trabalho 2 - Integral

5 Avaliação
A avaliação irá considerar a entrega do documento PDF no prazo determinado.
Como se trata de um trabalho cujo resultado é uma aproximação, a nota (de 0 à 10) será aplicada seguindo a

seguinte formulação:

NOTA = REL× 11.5× ((4 + log2 (n+ 1))−ER)

, onde n é a quantidade de segmentos utilizados nas aplicações das regras do trapézio ou Simpson, e ER é o erro
relativo da área total calculada pelo aluno em relação à área efetivamente calculada pelo professor. Na formulação,
REL é um valor de 0 à 1 que será atribuído ao relatório.

Vale notar que a nota pode ultrapassar o valor 10, de modo que, qualquer pontuação adicional será considerada
um bônus. Vale lembrar que essa nota de 0 à 10 terá a aplicação de um peso definido pelo professor.

A nota atribuída ao relatório é um simples peso necessário para que a área calculada pelo aluno seja devidamente
explicada.

Trabalhos que estiverem sob suspeita de plágio serão automaticamente descartados e a nota relativa ao trabalho
será zerada.
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