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RESUMO

A atividade minerária tem grande importância no crescimento e no desenvolvimento econômico do país. Contudo, essa atividade impõe a exploração de um volume significativo

de materiais rochosos que implica em formas distintas para a recuperação ambiental da área. A utilização de artrópodes bioindicadores é uma das formas de verificar a eficiência

da recuperação de um ecossistema, sua eficiência deve-se à grande diversidade de espécies e habitat. O objetivo do trabalho foi caracterizar a diversidade de artrópodes no solo

em pilha de estéril de diferentes estágios de revegetação, na Mina do Andrade, em Bela Vista, MG. As coletas estão sendo realizadas quinzenalmente em uma área de

aproximadamente 16 hectares utilizando-se armadilhas do tipo mini-pitfalls, que consiste em um copinho plástico de 400 ml, contendo água, álcool e detergente enterrado até

altura da boca. Essas armadilhas foram dispostas em transectos lineares (TrL) de 50m em taludes de pilha de estéril de diferentes idades de revegetação,  sendo: TrL A - idade 1,

TrL B - 2 anos, TrL C - 4 anos e o controle a TrL D, uma área adjacente de mata nativa. Em cada talude (TrL) foram instalados dois transectos distantes 20 m entre si, contendo

10 armadilhas cada e respeitando um distanciamento de 5m entre as armadilhas. O material coletado foi transportado para o laboratório da UEMG/FaEnge, onde está sendo

triado e identificado com auxílio de material bibliográfico. Os resultados preliminares das coletas indicam uma maior presença de ordens nas áreas com maior tempo de

revegetação, e em alguns taludes, com menor tempo, há um predomínio de indivíduos de uma mesma ordem.  Acompanhar a colonização da microfauna de solo numa pilha de

estéril em processo de sucessão é importante para se obter um banco de dados que indiquem a efetividade da revegetação da pilha, essas informações podem auxiliar no

manejo dessa área.   
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