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Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito de dois processos distintos de 
jateamento empregados para a produção de molas de suspensão automotivas, aço 
SAE 9254. A diferença entre os processos é a segunda etapa de jateamento ondem é 
observado a diferença do tamanho da granalha e o estado de tensão da mola, abaixo é 
descrito os processos de jateamento estudados: Processo 01 - Jateamento da mola a 
quente com granalha de 0, 8 mm e posterior jateamento a frio com granalha de 0, 6 
mm com a mola comprimida. Processo 02 - Jateamento da mola a quente com 
granalha de 0, 8 mm e posterior jateamento a frio com granalha de 0, 4 mm sem 
compressão. A avaliação dos processos foi realizada através de análises de tensão 
residual por difração de raio-X nas profundidades de 5, 50, 110, 210 e 310 micros, 
também foram realizados testes de fadiga em três diferentes níveis de tensão (1151, 
1186 e 1215 MPa), no estudo também foram acrescentadas as análises de falhas das 
molas. O resultado obtido foi que o processo 01 apresentou maior intensidades de 
tensão residual compressiva em 26 % ao se comprar com o processo 02, em contra 
partida a profundidade de tensão residual compressiva foi maior no processo 02 do 
que no processo 01 em 9, 5 %, como as molas do processo 02 obtiveram maior 
durabilidade do que as molas do processo 01 em 160%, podemos concluir que o efeito 
da profundidade da tensão residual compressiva sobressaiu o efeito da máxima tensão 
residual compressiva.   
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