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RESUMO 

O Stamp Mill ou Pilão Californiano ou Engenho de Pilões é uma das primeiras máquinas de 
fragmentação de rocha que foi muito utilizada na Corrida do Ouro na Califórnia e trazido para 
o Brasil no século XIX, pelo Barão de Eschwege para cominuição de minério de ouro em rocha 
sã para substituir a ineficaz fragmentação manual por escravos. Apesar de ser arcaico diante 
dos modernos equipamentos industriais este apresenta a vantagem de ser acessível técnica e 
economicamente a minerações de pequeno porte, como garimpos de rocha dura. O presente 
trabalho realizou a sua construção na disciplina Processamento de Minerais como forma de 
criar uma alternativa barata e acessível para fragmentação de material rochoso na 
Universidade Federal do Ceará campus Crateús e como forma de utilização de metodologia 
ativa em sala de aula. Além de trazer a vida uma tecnologia antiga a construção do Stamp Mill 
criou a possibilidade de utilizá-lo como alternativa de fragmentação nos pegmatitos litiníferos 
de Solonópole/Ceará e em veios de quartzo auríferos na região Nordeste. 
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ABSTRACT 

The Stamp Mill or California Pestle is one of the first rock fragmentation machines, which was 
widely used in the Gold Rush in California and brought to Brazil in the nineteenth century by 
the Baron of Eschwege for the commencement of gold ore in rock to replace ineffective 
manual fragmentation by slaves. Although archaic in the face of modern industrial equipment, 
it has the advantage of being technically and economically accessible to small-scale mining, 
such as hard rock mines. The present work carried out its construction in the discipline 
Minerals Processing as a way to create an inexpensive and accessible alternative for rock 
fragmentation at the Federal University of Ceará Crateús campus and as a way of using active 
methodology in the classroom. In addition to bringing to life a past technology, the 
construction of Stamp Mill created the possibility of using it as an alternative for the 
fragmentation of Solonópole / Ceará litiniferous pegmatites and gold in quartz veins in the 
Northeast region. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cominuição é uma operação unitária essencial em várias indústrias, incluindo a de 
processamento mineral. Isto porque a rocha desmontada não conta com requisitos 
adequados de: liberação física do mineral-minério da ganga, de distribuição granulométrica e 
área superficial. Desta forma, é necessária uma etapa energética que realize a ruptura das 
ligações, fragmentando as partículas até que estas gerem produtos que estejam em tamanho 
satisfatório para as operações subsequentes (FIGUEIRA; LUZ e ALMEIDA, 2010). 

Sabendo disto, desde os primórdios o ser humano utiliza o par martelo e bigorna para 
a cominuição de partículas de semente até rochas. Com o passar do tempo surgiu a 
necessidade de aprimorar tanto o mecanismo quanto os materiais que realizam a 
fragmentação. Assim, com a evolução da cominuição apareceram as bigornas e martelos de 
ferro e aço em montagens que permitiram a mecanização da cominuição. 

Dentro destes avanços temos o Stamp Mill, este dispositivo de fragmentação permitiu 
avanço no modo de fragmentar as rochas já que podia ser ligado a uma fonte motora externa 
(roda d´água) e operar de forma mecanizada. Este aparece pela primeira vez em 1340 e 
apenas no século XVI se observa sua aplicação na mineração com registro no livro de Georgius 
Agricola, De Re Metallica, em 1556 (MICHAULD, 2006). 

O Stamp Mill ou Pilão Californiano ou Engenho de Pilões é uma das primeiras máquinas 
de fragmentação de rocha que foi muito utilizada na Corrida do Ouro na Califórnia e trazido 
para o Brasil no século XIX, pelo Barão de Eschwege para cominuição de minério de ouro em 
rocha sã para substituir a ineficaz fragmentação manual por escravos (SOUZA, 2009). Com o 
aprimoramento o Pilão Californiano foi trocado por britadores e moinhos com maiores 
produtividade. Mas ainda hoje pode se observar um pedaço da história em um velho Stamp 
Mill no Museu do Ouro em Sabará/MG (BOLLE, 2018). 

O Stamp Mill pode ser dividido em três partes: 1- Estrutural; 2- Impactante; 3- Motriz. 
A parte estrutural é constituída pelas: sapatas, vigas, mancais e pilares de madeira. A parte 
impactante é o pilão, constituído pelas: haste (ou estoque), martelo e colar (ou dente) de 
ascensão da haste, também temos a bigorna (ou almofariz) de impacto. A parte motriz é 
constituída pelo eixo came (eixo com excêntricos soldados), mancais e volante (polia) de 
acionamento (Figura 1), sendo possível o volante ser uma roda d`água (FERRAND, 1989). Em 
garimpo de ouro pelo mundo, atualmente, se utiliza sistema de redução acoplado a um motor 
elétrico ou de combustão interna. 

O acionamento do Stamp Mill se dá pela transmissão da energia cinética ao volante 
motriz que está acoplado ao eixo came (excêntrico) preso aos pilares da estrutura. Os 
excêntricos do eixo came elevam o colar (dente) e devido a este estar unido ao pilão todo o 
conjunto é içado até uma altura máxima onde o excêntrico segue seu curso e deixa o pilão 
cair, com a aceleração da gravidade, impactando a rocha e o almofariz. 

Devido a simplicidade do equipamento, facilidade de construção e acessibilidade dos 
materiais e ferramentas, além das poucas restrições quanto aos elementos a serem britados, 
foi realizada a construção de um modelo de Stamp Mill na disciplina Processamento de 
Minerais com a finalidade de criar um equipamento de britagem na Universidade Federal do 
Ceará campus Crateús pelo próprios alunos na aplicação de metodologia ativa de ensino, onde 
esse artigo tem por objetivo principal, realizar a descrição da construção do mesmo. 
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Figura 1. Desenho ilustrativo do Stamp Mill. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foram elaborados desenhos construtivos adaptados do trabalho de 
Ferrand (1998). Estes desenhos permitiram o dimensionamento das partes (Figura 2) e a 
visualização dos elementos de máquinas (Figura 3). 

 

 

 
Figura 2. Dimensionamento (a) Vista lateral direita, (b) Vista frontal do Stamp Mill. 

 
A partir das dimensões do desenho realizou-se a aquisição dos materiais, na cidade de 

Crateús/CE, a um custo total de 973 reais. A construção foi realizada com a participação dos 
alunos e supervisão do professor, sendo que todas as ferramentas estavam disponíveis na 
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oficina da universidade. As ferramentas utilizadas foram: serra tico-tico, circular, 
esmerilhadeira, inversora de solda, furadeira, fresadora, grosa, trena, esquadro, caneta, 
alicates, chave de boca e de fenda, martelo, brocas, serra copo e discos de corte. Os materiais 
usados foram: linha de maçaranduba, placa de madeira Pinus, martelo de 10 kg, trilho de trem, 
haste de perfuratriz, eletrodo 6013, eixo metálico 2,54 cm, barra roscada, parafusos para 
madeira 8 cm, porca, arruela, barra chata, rolamentos, verniz e pincel. 

 
Figura 3. Perspectivas isométricas das partes (a) Impactante, (b) Motriz e (c) Estrutural. 

 
Com os materiais disponíveis iniciou-se a construção de acordo com os desenhos. Por 

meio das vistas ortográficas foi possível realizar as marcações e então realizar os cortes e 
furações. Para a construção da estrutura se utilizou madeira maçaranduba nas vigas, pilares, 
sapatas, mancais e mãos francesas. Para a construção do sistema de impacto se utilizou aço 
nas hastes e martelo, já no sistema motriz se utilizou aço no eixo e rolamentos, madeira tipo 
Pinus para confecção do volante e maçaranduba na confecção dos mancais, colares e 
excêntricos. 

O Stamp Mill foi construído em três partes: 1- Estrutural; 2 - Impactante; 3- Motriz. A 
parte estrutural é composta pelo quadro e base. O quadro é constituído por: vigas e pilares e 
a base é constituída por: mãos francesas e sapatas, sendo todos estes de madeira 
maçaranduba com secção transversal de dimensões de 6 cm por 15 cm. Esta é responsável 
por manter alinhada as hastes, suportar a parte motriz e receber e transmitir grande parte das 
solicitações e esforços do equipamento. Sua constituição é simples, sendo composto por duas 
vigas horizontais encaixadas em dois pilares, por meio de encaixe furo/espigas (Figura 4) e 
também parafusados juntos. Além disso, para manter a estabilidade do pórtico formado pelas 
vigas e pilares, são parafusadas quatro mãos francesas que descarregam esforços laterais do 
pórtico na sapata (Figura 5). As vigas são furadas na vertical nas dimensões de 1 1/2’’de forma 
que possam passar e guiar as hastes dos pilões. Já os pilares recebem os mancais com o eixo 
came (eixo com excêntrico). 
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Figura 4. Construção do quadro e sapata (esquerda), colocação das mãos francesas (direta). 

 

A parte motriz da máquina é constituída por um eixo de aço usinado com dois 
excêntricos de madeira e um volante (Figura 5) também de madeira que acopla-se ao motor 
(elétrico/combustão/hidráulico) ou a uma sistema de redução. O volante transmite energia 
para o eixo came (eixo excêntrico) que se apoia em rolamentos metálicos encaixados em 
mancais de madeira fixados nos pilares. Os excêntricos são responsáveis por transmitir a 
energia para a haste. Desta forma, os excêntricos têm perfis curvo para tornar gradual e mais 
efetivo o contato com o colar. 

 

 
Figura 5. Eixo com excêntricos e mancais (esquerda), volantes e excêntricos (direta). 

 

A parte impactante é o pilão. Este é constituído pela: haste, martelo e colar de 
ascensão da haste, além deles tem-se o almofariz, de trilho de trem, (bigorna) conforme 
mostrado na Figura 6. Esta peça é responsável por transmitir a energia do sistema motriz para 
o material rochoso a ser fragmentado. Com isso, a cada ciclo a haste sofre uma ascensão (0,1 
m) pelo excêntrico até determinada altura, desta forma o conjunto impactante armazena 
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energia potencial gravitacional que é convertida em energia cinética de queda do pilão, assim 
que o excêntrico perde contato com o colar. Com a queda o martelo choca-se com a rocha e 
a bigorna transferindo energia (de até 15 Newton) proporcional ao peso do pilão (15 kg) e a 
altura de ascensão do colar (0,1 metro). 

 

 
Figura 6. Pilão composto por martelo, haste e colar (esquerda), trilho usado como bigorna (direta). 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado foi construído um Stamp Mill (Figura 7) pelos alunos de Engenharia de 
Minas da disciplina de Processamento de Minerais de acordo com o desenho projetivo. Sua 
estrutura apresenta firmeza e robustez não havendo folgas ou jogos nas conexões. Além disso, 
foi calculado que o impacto do pilão gerará até 15 Newton de força, já que o colar irá se elevar 
0,1 metro e o pilão pesa 15 kg. Força esta semelhante a marteletes de médio porte utilizados 
na construção civil e devido a área de impacto com 0,0025 metros quadrados, este terá uma 
pressão de no mínimo 6.000 Pascal. 

 

 

Figura 7.Stamp Mill construído (esquerda e direta). 
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O pilão não foi finalizado devido à falta de recursos, no momento, para a aquisição do 
motor elétrico com redutor. Porém, os testes manuais realizados mostram resultados 
promissores na fragmentação de rochas e levam a futuros testes com o motor no sentido de 
analisar a viabilidade técnica e econômica de sua utilização nos garimpos de pegmatitos 
litiníferos na Província Pegmatítica de Solonópole, Ceará. Este apresenta grande apelo para 
aplicações em pequenas operações garimpeiras em rocha dura, já que conta com a vantagem 
de apresenta robustez, custo mais acessível que outros equipamentos, tecnologia, materiais 
e ferramentas de construção disponíveis em qualquer cidade, além de fácil construção e 
locomoção. Como desvantagem possui a pequena capacidade produtiva, mas isto pode ser 
superado caso haja uma bateria de Stamp Mill. 

A construção do Stamp Mill foi importante por fazer os alunos de Engenharia de Minas 
buscarem e construírem de maneira ativa uma tecnologia secular de baixo custo, de 
fragmentação para aplicações em pequenas operações e criar alternativa de cominuição de 
materiais rochosos com dimensões menores que 10 centímetros na Universidade Federal do 
Ceará campus Crateús. 

 

4. CONCLUSÕES 

Com a construção do Stamp Mill foi possível reviver uma tecnologia secular da 
mineração industrial através de uma proposta de ensino teórico/prático e com a participação 
ativa dos alunos. O Stamp Mill apesar de ser um equipamento fora do comum e arcaico 
apresenta facilidade construtiva, robustez e acessibilidade tecnológica e financeira. Isto torna 
a sua construção atraente para pequenas operações garimpeira que não contam com 
mecanização. Apesar da rusticidade o pilão consegue alcançar energia suficiente para romper 
fragmentos rochosos de mão e se mostra como alternativa para a cominuição em operações 
pequenas nos garimpos de lítio da região de Solonópole, Ceará.  
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