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2ªAula do Cap. 07 Potência

Trabalho realizado pelo atleta sobre o halteres:



Potência
Até agora não nos perguntamos sobre quão rápido é 

realizado um trabalho!

Potência, P, é a razão (taxa) de realização do trabalho por 

unidade de tempo:
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Considerando o trabalho em mais de uma dimenão: rFW
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Se a força não depende do tempo: vFP


Unidades SI:

J/s         W



Trabalho mecânico realizado pelo atleta:

Maratona : 140 J.m-1

Corrida de 100 m : 210 J.m-1

Trabalho realizado pelo corredor de 100 m rasos:  2,1x104 J

Trabalho realizado pelo maratonista: 5,9 x106J      (42 km)

Esses dados foram obtidos  de:

P. A. Willems et al., The Journal of Experimental Biology 198, 379 (1995)

100 m rasos versus maratona: 

trabalho



100 m rasos versus maratona: 

potência

Trabalho realizado pelo corredor de 100 m rasos = 2,1x104 J

Trabalho realizado pelo maratonista = 5,9x106J

Potência do corredor de 100 m rasos:

Potência do corredor de maratona:
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James Watt:
Engenheiro, mecânico, 

inventor da moderna máquina a vapor, que 
possibilitou a revolução industrial. 

Aos 19 anos foi para Londres fazer aprendizado de mecânico 
especializado na construção de instrumentos. Por problemas de saúde teve 

que voltar para Glasgow (1756) sem conseguir o certificado do curso. 
Porém consegui ser escolhido e foi contratado como aprendiz de mecânico 
para o serviço de manutenção de instrumentos científicos da Universidade 

de Glasgow (1757). 

Unidade de Potência é uma homenagem a



Máquina de Newcomen - 1663 - 1729

Termodinâmica e a Origem e Resultado da revolução industrial 



Percebeu que a necessidade de reaquecer o cilindro -

reduzia o rendimento

No inverno de 1763-1764, o James Watt foi chamada para 

consertar um modelo da máquina de Newcomen, 

existente na Universidade de Glasgow.



Watt inventou e patenteou o dispositivo que transforma o 

vaivém do êmbolo em movimento rotativo.

Watt criou o condensador - compartimento 

destinado ao resfriamento do vapor

O núcleo e a origem da máquina térmica 

é o cilindro, fluido e o êmbolo.



James Watt 1736 - 1819

Esquema da 1a máquina 

a vapor de J. Watt - 1788

definição da unidade  

cavalo-vapor:

1 cv =746 W

Unidade de potência criada por Watt para fazer

o marketing de sua máquina em uma sociedade 

fortemente depedente do (e acostuamada ao) 

trabalho realizado por cavalos.

1a motivação: retirada da água das minas de carvão.

Nos encontraremos 

novamente na 

Termodinâmica!

http://www.uh.edu/engines/romanticism/watt.jpg
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.dcc.unicamp.br/~candida/fotos/canada/random-sights/pa130048.jpg&imgrefurl=http://www.dcc.unicamp.br/~candida/fotos/canada/random-sights/pa130048.html&h=640&w=480&sz=67&tbnid=h0OOkwA0T6MJ:&tbnh=134&tbnw=101&start=6&prev=/images%3Fq%3Dmaria%2Bfuma%25C3%25A7a%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG

