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JOSEPH PAUL MILEWSKI 

 

 

 

Joseph Paul Milewski em um evento da SAMA 

 

 

Há quase 50 anos atrás, o geólogo e empreendedor polonês Joseph Paul 

Milewski embrenhava-se por meio da vegetação densa ao pé da serra Cana Brava, 

extremo norte de Goiás, à procura de uma mina de “pedra cabeluda”, nome dado 

pelos garimpeiros da região ao mineral amianto crisotila. Depois de percorrer trilhas 

de difícil acesso em uma região quase inóspita, quilômetros e quilômetros de 

percurso a cavalo, Milewski chegou ao local da jazida de amianto crisotila de Cana 

Brava, em abril de 1962, concretizando uma das maiores descobertas de minerais 

no Brasil e pôs em evidência o Estado de Goiás. 
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Joseph Paul Milewski - o polonês que contribuiu para a mineração no Brasil 

 

 Joseph Paul Milewski nasceu em Varsóvia, Polônia, em julho de 1929. Em 

companhia de seus pais e do único irmão, aos 10 anos emigrou para a África do Sul. 

Ao longo de sua vida, Milewski estudou em escolas de diversos países, e graduou-

se, aos 21 anos, em Ciências Geológicas e Químicas na Universidade de 

Joanesburgo, África do Sul. Poucos anos depois foi contratado pelo grupo francês 

Pont-à-Mousson, e partiu para a França.  

A história de Milewski no Brasil só começa em 1958, quando vem ao Brasil 

para assumir o cargo de Diretor Técnico da S. A. Mineração de Amianto (SAMA). 

Sua missão era continuar a prospecção de amianto crisotila e aumentar a produção 

da Mina de São Félix, Bahia.  

A exploração de amianto no Brasil, em vista do seu grande potencial 

geológico, ainda era muito modesta. Faltava uma descoberta excepcional, como 

uma grande jazida, grande o suficiente para ficar à altura da crescente demanda de 

amianto crisotila  pelas indústrias do mundo todo. Buscando mudar este cenário, 

Milewski adotou o sistema de buscar em campo as informações recebidas a respeito 

de novas jazidas. Foi assim que, este renomado geólogo polonês, se aventurou em 

regiões bastante isoladas, seguindo pistas, muitas vezes de simples garimpeiros, 

que o levavam a expedições tortuosas por semanas, cheias de riscos e aventuras 

por todo o território do Brasil, principalmente nos estados da Bahia, Goiás, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Alagoas. 

Em 1962, quatro anos depois de chegar ao Brasil, Milewski recebeu a 

informação de um modesto comerciante de pedras da cidade de Trombas-GO, 

conhecido como Pedro Paraná. O comerciante havia encontrado, acidentalmente, 

várias pedras de amianto enquanto procurava por outros minerais. Paraná, 

Milewski e mais 11 homens fizeram, então, uma expedição rumo à Serra Cana 

Brava, região praticamente desabitada pelo homem. O único traço de civilização que 

existia nas proximidades era de a família de um modesto fazendeiro e alguns 

poucos índios que lá viviam há cerca de 40km de Cana Brava, às margens do rio 

Tocantins, e que eram descendentes dos temidos Avá-canoeiros, que no passado 

haviam travado conflitos sangrentos com colonos e foram quase que completamente 

dizimados por eles. Nenhum dos habitantes da região ofereceu qualquer dificuldade 

para a realização da expedição. 
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Depois de passar por trilhas difíceis no cerrado goiano, Joseph Paul Milewski, 

representando a SAMA, concretizou a descoberta da maior reserva de amianto do 

Brasil catalogada até os dias de hoje e a terceira maior do planeta.  

Graças aos esforços de Milewski a Mina de Cana Brava foi consolidada. Ele 

não só a localizou com a adequação de um geólogo, como participou ativamente de 

seu desenvolvimento, aquisição das terras do perímetro da mina, da logística e 

contratação de mão de obra.  

Pode-se afirmar que a Mina de Cana Brava transformou o norte goiano e 

tornou-se referencia econômica desta região. Por causa dela, a região antes tão 

inóspita, virou atrativo para trabalhadores brasileiros e estrangeiros, gerou 

empregos, teve o comércio e a infraestrutura urbana desenvolvidos, prosperou 

economicamente, virou uma cidade - a cidade de Minaçu - "Mina grande" em 

tupi, uma homenagem à própria mina de amianto. Hoje Minaçu conta com 31 mil 

habitantes e sua economia gira em torno desta mina da estranha "pedra cabeluda". 

 

    

                                      A                                                             B 

(A) Pedra de amianto crisotila – a “pedra cabeluda”; (B) Amianto branco – crisotila; 

marrom – amosita; e, azul - crocidolita. (Fonte: http://todosafavordoamianto. 

blogspot.com) 

 

Hoje, Joseph Paul Milewski vive em Nice, no Sul da França. É casado há 

mais de 50 anos com a senhora Ginette e tem três filhos: Ana e José, nascidos na 

França, e Paulo nascido no Brasil. Ana mora na Inglaterra e José e Paulo, nos EUA. 

Milewski e Dona Ginette dividem o tempo entre viagens, quase sempre para visitar 

os filhos, netos e amigos, e os cuidados com as cerejeiras do pomar de sua casa. 
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O mineral amianto 

 

O amianto (origina-se do latim – incorruptível) ou asbesto (do grego – 

incombustível) é uma fibra mineral natural e sedosa que, por suas propriedades 

físico-químicas tornou-se atraente para a indústria. Entre suas propriedades estão: 

alta resistência mecânica; suporta temperaturas altas; não é comburente; tem boa 

qualidade isolante; é muito durável; flexível; indestrutível; e apresenta resistência ao 

ataque de produtos químicos como ácidos e álcalis, além de ser inócuo às bactérias. 

Outra propriedade elástica importante é a facilidade de poder ser tecido. Aparece em 

abundância na natureza e, principalmente, tem custo baixo.  

O amianto é extraído de rochas compostas de silicatos hidratados de 

magnésio, nas quais apenas de 5 a 10% se encontram em sua forma fibrosa de 

interesse comercial.  

Na natureza, surge de duas formas: serpentinas (amianto branco) e anfibólios 

(amianto marrom, azul e outras nuances). As serpentinas apresentam fibras curvas 

e maleáveis que correspondem a mais de 95% de todas as manifestações 

geológicas no mundo. 

 

 

Rocha serpentinito com fibras longas de amianto crisotila (silicato hidratado de 

magnésio). O aproveitamento é próximo de 6,5% a 7% da pedra bruta. Mina de 

Cana Brava, SAMA, Minaçu, GO. abr / 2010. (Foto: J. Iwanicki www.kino.com.br) 

 

 

http://www.kino.com.br/
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Justamente por sua forma física já foi considerado a ‘seda natural’ ou ‘o 

mineral mágico’, e vem sendo utilizado desde os primórdios da civilização. Na 

antiguidade era usado para reforçar utensílios cerâmicos e conferir-lhes 

propriedades refratárias. No século XX foi utilizado, principalmente, na indústria da 

construção civil (pisos de vinil, telhas, caixas d’água, divisórias, forros falsos, 

tubulações, vasos de decoração e para plantio e outros artefatos de cimento-

amianto) e para isolamento acústico ou térmico. Foi empregado também em 

materiais de fricção nas guarnições de freios (lonas e pastilhas), em juntas, gaxetas 

e outros materiais de isolamento e vedação, revestimentos de discos de 

embreagem, tecidos para vestimentas e acessórios anti-chama ou calor, tintas, 

instrumentos de laboratórios e nas indústrias bélica, aeroespacial, petrolífera, têxtil, 

de papel e papelão, naval, de fundições, de produção de cloro-soda, entre outras 

aplicações. 

 Foi o amianto branco – serpentina, que foi encontrado na Serra Cana Brava  

na década de 60 e é explorada até hoje pela S. A. Mineração de Amianto (SAMA). 

Ainda hoje seria denominado "mineral mágico" para a indústria se não fosse o 

potencial risco à saúde. Suas fibras, quando ingeridas ou inaladas, podem 

comprovadamente causar câncer - ou a amiantose cujo tempo de latência pode 

chegar a 30 anos. Para o consumidor final o amianto processado não gera perigo 

importante, pois o contado com o insumo industrializado em materiais devidamente 

íntegros é seguro. O risco maior é para quem trabalha diretamente com a 

manipulação do mineral, a exemplo de garimpeiros e funcionários de indústrias que 

utilizam o amianto mineral em sua rotina de trabalho. Este fato fez com que nos 

últimos anos  muitos países proibissem sua utilização, adequando outras 

tecnologias, de custo beneficio inferiores. No Brasil ainda é permitido explorar 

amianto. O controle de segurança ocupacional, no entanto, passou a ser muito rígido 

e exigente, para proteger os trabalhadores ocupacionais na única mina situada em 

Goiás que é de propriedade da S. A. Mineração de Amianto (SAMA). 

 

A empresa SAMA 

 

A empresa S. A. Mineração de Amianto (SAMA) foi fundada em 1939, pelo 

professor Hipólito Gustavo Pujol, formado pela Escola Politécnica de São Paulo. Sua 

história confunde-se com o próprio processo de desenvolvimento do interior do 
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Brasil na segunda metade do século XX, particularmente da região Centro-Oeste. 

Seu grande marco foi a exploração da mina de Cana Brava em Goiás, a terceira 

maior jazida de amianto crisotila do mundo, descoberta em 1962 por seu Diretor 

Técnico Joseph Paul Milewski e até hoje controlada pela SAMA. 

Pouco tempo depois do início de sua exploração, a mina de Cana Brava 

proporcionou ao Brasil a auto-suficiência na produção de amianto crisotila, 

excedendo as necessidades do mercado nacional e permitindo a exportação da fibra 

para diversos países. Cana Brava é a única mina de amianto crisotila em atividade 

no Brasil e uma das mais produtivas do mundo, com capacidade instalada de até 

240 mil toneladas/ano, detentora de um moderno parque industrial, referência para 

as principais mineradoras do planeta. 

Tida como referência mundial em mineração, a SAMA vem aumentando sua 

participação no mercado internacional a cada ano, em função do elevado conceito 

de seus produtos e serviços. A SAMA é responsável por 11,5% da produção mundial 

do amianto, com 63% de sua produção destinada atualmente para a exportação, a 

fibra Crisotila Cana Brava está presente em mais de 20 países da Ásia, América 

Latina, África e Oriente Médio, com destaque para a Índia, Tailândia, Indonésia, 

Japão, México, Colômbia, Nigéria, Emirados Árabes Unidos e Irã. 

 

 

Cava a céu aberto de extração de amianto crisotila (silicato hidratado de 
magnésio) da Mina de Cana Brava, de propriedade da SAMA, com 1200m no eixo 
norte/sul, 850m no eixo leste/oeste e 160m de profundidade – Minacu, GO abr / 
2010. (Foto: Jacek Iwanicki www.kino.com.br)  

 

http://www.kino.com.br/
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Vista da mina de Cana Brava, mais acima da Mineração SAMA e, ao fundo, da cidade 
Minaçu, GO. (Fonte: http://www.jornaldiariodonorte.com.br/site/cidades.php?cod=1818) 

 

 

Local desativado da Mina de Cana Brava, SAMA, de onde foi extraída a fibra 
longa de amianto crisotila (silicato hidratado de magnésio) O poço de decantação 
apresenta cor azulada por causa da concentração de magnésio no serpentinito 
que reflete da rocha de onde o mineral e extraído. Minaçu, GO. abr/2010. (Foto: J. 
Iwanicki, www.kino.com.br)  
 

http://www.jornaldiariodonorte.com.br/site/cidades.php?cod=1818
http://www.kino.com.br/
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A SAMA impôs exigências rígidas de segurança de extração e manipulação 

do amianto em sua mina, o que garante proteção adequada para seus funcionários 

que utilizam equipamentos e tecnologias de ponta. A SAMA vem provando que, 

quando devidamente manipulado, o mineral não oferece riscos à saúde e dessa 

forma suas propriedades físico-químicas admiráveis podem continuar sendo 

exploradas pela indústria. 

 

A segurança no trabalho da SAMA 

 

A manipulação direta do mineral amianto exige que diversas normas de 

segurança sejam seguidas. A segurança dos colaboradores nas dependências da 

SAMA é garantida pelo treinamento e conscientização contínuos, aprimoramento 

dos processos e pela adoção de equipamentos de última geração. 

Na área da fábrica, sistemas potentes de aspiração e filtragem reduzem a 

quantidade de fibras de amianto crisotila em suspensão no ar a índices desprezíveis, 

muito abaixo dos níveis permitidos pela legislação brasileira. 

Os colaboradores da Mina de Cana Brava são permanentemente orientados 

sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e sobre todos os 

procedimentos e normas a serem adotados para eliminar/minimizar condições 

potenciais de risco. 

A SAMA conta também com o apoio de comissões que asseguram o 

cumprimento das normas e procedimentos de segurança e uso controlado do 

amianto. O acordo do Uso Controlado do Amianto – UCA, é um compromisso 

firmado pela SAMA, Sindicato/C-UCA (representantes dos empregados) e a 

Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto – CNTA que tem como objetivo 

fiscalizar o uso controlado do amianto, conscientizar e orientar os colaboradores 

quanto à forma correta de trabalhar com as fibras de amianto Crisotila e definir os 

limites de tolerância de fibras no ambiente de trabalho.  Todas estas medidas de 

segurança, bem como a preocupação com a saúde de seus colaboradores permitem 

mostrar para o Brasil e para o mundo que a manipulação controlada e consciente 

das fibras de amianto crisotila é possível. 

 

A SAMA e o meio ambiente 

São diversas as ações visando a sustentabilidade ambiental e a melhoria da 
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qualidade de vida de seus colaboradores e da população residente no entorno do 

empreendimento. 

A conscientização ambiental é um fator de muita atenção para a SAMA. São 

diversas as ações visando a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade 

de vida de seus colaboradores e da população residentes no entorno do 

empreendimento. São desenvolvidos trabalhos de otimização de recursos naturais, 

conscientização ambiental e preservação da biodiversidade. 

Ao consolidar o compromisso com o desenvolvimento sustentável, em 1998, a 

SAMA deu um passo importante ao implementar o Sistema de Gestão Ambiental, 

baseado na NBR ISO 14001, tornando-se assim a primeira mineração de amianto do 

mundo a receber esta certificação. 

O monitoramento constante da qualidade do ar, na empresa e no entorno do 

empreendimento, onde está localizada a comunidade de Minaçu, aliada à busca da 

melhoria contínua no seu processo industrial, resultou na instalação do maior 

sistema de filtragem de ar da América Latina. 

Visando a melhoria contínua, a SAMA está implantando o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que objetiva o reaproveitamento, a reciclagem 

ou a destinação adequada dos resíduos sólidos gerados na área industrial, na vila 

residencial da empresa e na Cidade de Minaçu. 

A urbanização da cidade Minaçu e a chegada de vários trabalhadores da 

empresa para a região fizeram surgir a cidade que completa, na semana de 11-

15.08.2011, 32 anos de existência. 
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Cidade de Minaçu, GO (Foto: J. Iwanicki www.kino.com.br)  

 

 Joseph Paul Milewski e sua esposa Ginette continuam na memória da SAMA 

e dos habitantes de Minaçu. São lembrados com carinho em placas de ruas e de 

escolas como agradecimento pelo trabalho que fizeram por tantos anos em prol do 

desenvolvimento dessa região de Goiás.  

 

 

Milewski no momento de autógrafos do livro (SAMA 40 anos: Minaçu - Goiás: da descoberta a tecnologia limpa, 
1962-2002.) 

 
 
 

http://www.kino.com.br/
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Placa de rua com o nome do famoso polonês Joseph P Milewski, que descobriu a jazida de 

amianto que deu origem à Mina de Cana Brava, GO. (Foto: J. Iwanicki www.kino.com.br) 

 

  

 

Placa da Escola Ginette Milewski, esposa de J P Milewski. Ginette Milewski 

colaborou para o desenvolvimento cultural da região de Minaçu. (Foto: J. Iwanicki 

www.kino.com.br) 

  

 

 

 

Redigiu: Natasha Sant’Anna Iwanicki  

 

 

 

 

http://www.kino.com.br/
http://www.kino.com.br/
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