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RESUMO

A Microrregião de Itabira, composta por dezoito municípios, está inserida no Quadrilátero Ferrífero e consequentemente atrai muitos empreendimentos minerais e metalúrgicos.

Empreendimentos estes, que contribuem de forma significativa para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico da região e de seus municípios. Essa região, como o

próprio nome diz, tem como sede o município de Itabira, pois dentre todos os municípios este é o que mais se destaca, observando os critérios socioeconômicos. Segundo

Enriquez (2007), os indicadores de desenvolvimento humano municipal (IDHM), sub-índices de educação, longevidade e renda, permitem verificar até que ponto a mineração tem

impacto positivo no que tange o crescimento e o desenvolvimento dos municípios mineradores e seus entornos. O presente trabalho irá analisar esses indicadores de

desenvolvimento, mostrando a evolução da microrregião de Itabira, comparando censos realizados em 1991, 2000 e 2010. Durante todo esse período, o cenário

mínero-metalúrgico se alterou diversas vezes, causando expansão ou retração na arrecadação da microrregião, impactando diretamente em seu desenvolvimento. Como

exemplo, podemos citar o município de Itabira, que viu seu IDHM passar de 0.505 (1991), para 0.756 em 2010, enquanto o país passou de 0.493 (1991) para 0.727 (2010). A

educação foi o índice que teve o crescimento mais expressivo nesse período, com um aumento de 38,9%.  A renda per capita passou de R$ 395,73 (1991) para R$ 744,61

(2010). Logo, nota-se que Itabira obteve resultados expressivos na evolução dos indicadores socioeconômicos no período estudado. O município tem um empreendimento

mineral de extração de minério de ferro, que teve seus maiores valores de venda da tonelagem entre 2004 e 2008, influenciando diretamente na captação de renda do município

e seus avanços nos indicadores.
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