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No semiárido paraibano, onde predomina o Bioma Caatinga, o processo de 
degradação ambiental tem-se intensificado pelo corte de lenha, pela agricultura, pela 
mineração e pelas queimadas, restando apenas uma pequena parcela preservada e 
protegida. Envoltos nesse cenário de intensa devastação, a produção da biomassa na 
Caatinga sofreu uma redução drástica, favorecendo a exposição direta do solo, 
deixando-os com baixos níveis de fertilidade. Consequentemente, a presença de 
serrapilheira, diminuiu ao passo que o solo perdeu a capacidade de reter nutrientes, 
ficando assim imprópria para o uso agrícola. Dessa forma, o estudo da produção e 
decomposição da serrapilheira define a caracterização de ciclagem de nutrientes. Essa 
caracterização, associada aos padrões de emissão de CO2, provenientes da própria 
decomposição da serrapilheira, a respiração de organismos e o sistema radicular das 
plantas podem ajudar na recuperação de solos degradados na Caatinga, com o objetivo 
de Analisar as emissões de CO2 em função das atividades da macrofauna edáfica 
resultantes da decomposição da serrapilheira no Semiárido Paraibano. A respiração do 
solo, ou o efluxo de CO2, é uma ação proveniente dos processos biológicos, sendo, 
portanto importante sua determinação para o balanço de CO2 na atmosfera. Diante do 
exposto, Pressupõe-se que quanto maior for a capacidade de uma área degradada para 
reter nutrientes no solo através do acumulo de serrapilheira, maior será sua capacidade 
de recuperação. (CNPq) 
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