
DEDUÇÃO DE E=MC² UTILIZANDO CALCULO INTEGRAL  E
APLICAÇÃO DA FORMULA NA ENGENHARIA ELÉTRICA

LÍvia Cristine Oliveira  OLIVEIRA (Unileste); Marcio Jose de Castro  JUSTINO (Unileste)

Introdução: São inúmeras as aplicações do estudo de cálculo diferencial e integral no
ramo das engenharias, como: em problemas de máximo e mínimo, cálculo de área e
volume usando integral, no pleno entendimento nas deduções das formula de física,
entre outras.O Projeto interdisciplinar visa demonstrar o uso do cálculo integral na
dedução da   equação E = mc², é uma das mais conhecidas da Física, e talvez da
própria Ciência. Ela expressa a chamada \\\"equivalência entre massa e energia\\\".
Essa equivalência entre massa e energia, retratada na equação, constitui-se no
fundamento da geração da energia nas usinas nucleares.
 Objetivo: Compreender a dedução da equação E=mc², usando o cálculo de integral;
Retratar a importância dessa equação na produção de energia elétrica, nas usinas
nucleares; Ampliar o conhecimento da energia nuclear. Metodologia: Mostrar a
utilização do cálculo integral na dedução da famosa formula de Albert Einstein   e a
aplicação da mesma na geração de energia elétrica nas usinas nucleares. A equação no
decorrer do trabalho será deduzida com a utilização de mecanismos do cálculo
diferencial e integral com um entendimento satisfatório da física newtoniana e da física
moderna. A energia nuclear está na força que mantém os componentes dos átomos
unidos (prótons, elétrons e nêutrons). Quando estes componentes são separados, há
uma grande quantidade de energia liberada, que pode ser calculada pela equação de
Einstein: E = mc². Resultados: Conseguimos deduzir perfeitamente a equação E = mc²,
onde E é a energia liberada, m a massa total dos átomos participantes da reação, e c a
velocidade da luz, através da ferramentas apresentadas pelas disciplinas de cálculo I e
física I. Estudando a aplicação da formula na produção de energia nuclear podemos
ressaltar a importância da formula no cálculo da quantidade de energia liberada na
produção dessa energia e que a mesma apresenta vários aspectos positivos, sendo de
fundamental importância em países que não possuem recursos naturais para a obtenção
de energia. Estudos mais aprofundados devem ser realizados sobre essa fonte
energética, ainda existem vários pontos a serem aperfeiçoados, de forma que possam
garantir segurança para a população. Conclusão: Com o trabalho o grupo pode concluir
a importância de se estudar calculo diferencial e integral e física no curso de
Engenharia Elétrica, o estudo e a dedução da formula (E=mc²) , nos ajudou a
compreender um processo importante que é a geração de energia elétrica nas usinas
nucleares.
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