
Capítulo 7 - Discordâncias e mecanismos 
de aumento de resistência











“Deformação plástica corresponde à mudança 
de um grande número de átomos em resposta a 
uma tensão aplicada”
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Porque a deformação plástica ocorre com 
tensões bem menores do que às tensões 
previstas teoricamente ?

Nuvem eletrônica íons
++++++++





Deformação plástica corresponde a uma grande movime ntação de 
discordâncias .

As discordâncias possibilitam a deformação plástica , pois a 
quebra das ligações atômicas ocorre de forma locali zada exigindo 
assim menores tensões. Tal fenômeno é denominado 
DESLIZAMENTO (ou ESCORREGAMENTO).







Discordância em cunha move-se paralelamente à tensã o aplicada.







Campo de tensões ao redor de uma discordância





Da onde vem as discordâncias?

A quantidade de discordâncias em um material é expr essa 
na forma de uma propriedade:

A Densidade de Discordâncias (DD) dada em mm/mm3 ou  
/mm2

Ex: 105 /mm2

As discordâncias são provenientes de tensões intern as 
(mecânicas ou térmicas) do material geradas no (mecânicas ou térmicas) do material geradas no 
processamento destes.

O número de discordâncias cresce de forma elevada p or 
meio de deformações plásticas.

Ex: material fundido DD 10 5 /mm2

material laminado a frio (encruado) DD 10 12 /mm2



Sistemas de Escorregamento





ESCORREGAMENTO  EM MONOCRISTAIS

As discordâncias se movem em resposta às tensões 
de cisalhamento aplicadas sobre as mesmas.



Maior valor de cos Φcosλ corresponde ao ângulo de 
45 graus = 0,5 logo σy = 2ττττCRSS

Quando :



Tensão de Cisalhamento Projetada Crítica ττττCRSS – A 
menor tensão de cisalhamento requerida para iniciar  o 
deslizamento .





DEFORMAÇÃO PLÁSTICA EM MATERIAIS POLICRISTALINOS







MECANISMOS DE AUMENTO DE RESISTÊNCIA EM 
METAIS.

- Redução do tamanho do Grão

- Solução sólida

- Encruamento





Aumento da resistência por Solução Sólida







Aumento da resistência pelo aumento da Densidade de  
Discordâncias – Deformação a frio, trabalho a frio o u 
encruamento .









RECUPERAÇÃO, RECRISTALIZAÇÃO E CRESCIMENTO DE GRÃO



Após 3 s,

580 C



Após 4 s,

580 C



Após 8 s,

580C



Após 15 min,

580C



Após 10 min,

700C





RECRISTALIZAÇÃO





CRESCIMENTO DE GRÃO






