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Proposta:
   
   Apresentar como se deu o desenvolvimento 
urbano e o poder influente sobre a cidade de 
Ouro Preto - MG durante o ciclo do ouro 
(XVII - XVIII).
      Partimos do estudo do sítio onde está 
inserida a cidade, seguindo para o 
desenvolvimento do plano urbano e 
influência do poder da Coroa Portuguesa.

Justificativa:

      Entender a influência do homem sobre a 
paisagem natural de modo a fazer com que 
melhor se adapte às suas necessidades e a 
maneira como se organiza em sociedade.

Conclusão:

      O principal fator motivador para o 
enfrentamento do relevo do sítio onde está 
localizada a cidade foi a presença em 
abundância do ouro de aluvião.
      A atividade mineradora no território teve 
grande impacto em sua paisagem com a 
formação da cidade, - ruas, vielas, prédios 
religiosos e habitações - mas também 
impactou seriamente a saúde de seus 
habitantes com a emissão de elementos 
tóxicos no ar. Dentre os mais  afetados pelo 
problema em questão estão os escravos problema em questão estão os escravos 
mineradores por estarem diretamente 
expostos as toxinas e pelo extremo esforço 
física exigido pela atividade.

Vista da cidade de Ouro Preto - MG voltada para a Praça Tiradentes.

Praça Tiradentes - marco do ápice do ciclo do 
ouro em Minas Gerais.
https://sites.ufop.br/lamparina/blog/entre-jacuba
s-e-mocot%C3%B3s

Ouro de Aluvião - ouro encontrado às margens dos 
rios e solo de Minas Gerais.
https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/brasil/59
793/ouro-que-te-quero-ouro-mineral-brasileiro-segue-
enriquecendo-paises-desenvolvidos

Referências: http://ilumineoprojeto.com/igreja-de-nossa-senhora-das-merces-e-misericordia-part-i/ ; https://dicasdonossobrasil.com.br/ouro-preto/igreja-nossa-senhora-das-merces-e-perdoes-em-ouro-preto/ ; 
http://ilumineoprojeto.com/ouro-preto-mg-nossa-senhora-das-merces-dos-perdoes-parte-ii-a-merces-de-baixo-e-interior-do-templo/ ; 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Nossa_Senhora_das_Merc%C3%AAs_e_Miseric%C3%B3rdia ; 
http://www.ipatrimonio.org/ouro-preto-igreja-de-nossa-senhora-das-merces-e-perdoes/#!/map=38444&loc=-20.38736407525948,-43.50094020366669,17 ; https://ouropreto.mg.gov.br/historia ;
https://wwhttps://www.ucs.br/site/midia/arquivos/analise_do_projeto.pdf ; https://www.youtube.com/watch?v=V7QXlsZs1Po.

Casa de Fundição - orgão responsável pela 
arrecadação dos impostos sobre a mineração em 
Ouro Preto.
https://collectgram.com/blog/casas-de-fundicao-do
-brasil/

Desenvolvimento Urbano e Poder em Ouro Preto - MG

Mapa Turístico de Ouro Preto - MG
Neste estão presentes os maiores rios influentes da cidade -  Rio das Velhas e Ribeirão Fundo.
https://mapasblog.blogspot.com/2011/03/mapas-de-ouro-preto-mg.html

Vista para a Praça Tiradentes, Ouro Preto - MG
http://portal.iphan.gov.br/mg/pagina/detalhes/1293


