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RESUMO

Inserida no quadrilátero ferrífero, a microrregião de Itabira, tem sua economia diretamente afetada pela atividade siderúrgica e mineradora. Desta forma, as variações sofridas por

este segmento do mercado influenciam de maneira singular as decisões políticas, o investimento e atração de recursos financeiros, o cenário socioeconômico e o modo de vida

em geral das pessoas que habitam os municípios desta região. Ciente disso, este projeto de pesquisa tem o objetivo de apresentar a evolução social e econômica destes

municípios e traçar suas perspectivas de crescimento, sobretudo no que tange ao município de São Gonçalo do Rio Abaixo, que devido a instalação de um grande

empreendimento minerador, nas duas últimas décadas, passou por profundas transformações orçamentárias, políticas e sociais. Para isso, com base em indicadores

socioeconômicos, pode-se verificar sua evolução durante o tempo e compará-los aos demais municípios. Com o propósito de identificar quais os municípios que mais influenciam

o cenário socioeconômico da microrregião, será aplicada a Teoria dos Lugares Centrais de Christaller, Weber e Losch. Além disso, para traçar as perspectivas de crescimento da

microrregião, será aplicada a Análise de Componentes Principais de Karl Pearson. Para o tratamento dos dados coletados será utilizado o software de geoprocessamento ArcGis,

através do qual serão elaborados mapas temáticos, que possibilitam uma visualização mais clara dos resultados obtidos. Tendo como base as informações coletadas até o

momento, conclui-se, preliminarmente, que a presença da atividade siderúrgico-mineradora influencia positivamente o desenvolvimento do município no qual ela está instalada, as

quais apresentam indicadores socioeconômicos mais elevados e configuram-se como polo econômico em relação aos municípios limítrofes, além de possuírem maiores

populações, maior PIB,  maior disponibilidade de serviços públicos e melhores condições de acesso à educação e ao ensino superior.
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