A mineração de ouro no Brasil teve início em Guarulhos

Os portugueses aportaram as nossas praias em 1500 e
a primeira cidade interiorana no Brasil foi Santo André da
Borda do Campo instalada oficialmente em 1553. Um ano após
isto é em 1554 a cidade foi transferida para a São Paulo. Logo
depois foram estabelecidas várias aldeias em redor de São
Paulo para proteção contra os índios Tamoios do Rio de
Janeiro.
Assim em 8 de dezembro de 1560 foi rezada a primeira
missa em Guarulhos com portugueses e índios guarus. É
interessante saber que em 1560 houve uma enorme inundação
no rio Tietê, rio Tamanduateí e no Vale do Anhangabaú.
Em 1597 descobriu-se ouro de aluvião em Guarulhos
no bairro das Lavras e no Pico do Jaraguá, em quantidades
muitos grandes.
A mineração começou em três lugares: barros da
Lavras, Tanque Grande e região da Tapera Grande, perto da
Pedreira Martelo.
A família Cerqueira Cesar morava na Tapera Grande e
quando o ouro foi escasseando, mudou-se para São Paulo,
sendo que Cerqueira Cesar foi governador da Província de São
Paulo por um ano.
A maior quantidade de outro estava no bairro da
Lavras, onde existe montanha até hoje com restos da
mineração de outro.
Segundo os geólogos da USP a mineração de Guarulhos
passou para as minas de Cataguases que hoje é o estado de
Minas Gerais. A estrada percorrida pelos Bandeirantes passava
pelo reservatório do Tanque Grande e
ia para as Minas Gerais;
Em 1708-1709 nas Minas Gerais houve uma guerra dos
Paulistas com os portugueses e outros brasileiros, chamada
guerra dos Emboabas que os paulistas perderam. O motivo era
que os paulistas como foram os descobridores das minas se
julgavam os donos naturais das mesmas. Foi então criado o
Estado das Minas Gerais.
Os paulistas então foram para Goiás e Mato Grosso
onde descobriram mais minas de ouro.
Interessante observar que a capitania de São Paulo
incluía tambpem os Estados de Santa Catarina e Paraná.

Em 1777 o governador da província de São Paulo
Bernardo José de Lorena (1788-1797) fez a estrada do Lorena
em 1789 que ia de São Paulo até Cubatão, obrigando que todo
o açúcar passasse por São Paulo e fosse até Santos por um
caminho percorrido pelos índios e colocado pedras e em muito
zigue zague para evitar erosão das aguas pluviais. A Estrada de
Lorena foi construído em um antigo caminho dos índios e com
pedras para o transporte de açúcar através de mulas.
Guarulhos era muito grande e incluía: bairro da Penha
de França, Franco da Rocha, Mairiporã, Arujá, Santa Isabel, Poá
e Itaquaquecetuba.
Até hoje o pessoal de geologia da USP estuda como foi
transferida a tecnologia de Guarulhos para Minas Gerais, pois
não há documentos oficiais e somente as escavações é que irão
responder. Nos Estados Unidos toda a evolução da mineração
está documentado, mas no Brasil não.

