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RESUMO 
 
 

Considerada a maior população encontrada em áreas semiáridas no mundo, habitada por 
aproximadamente 45 milhões de pessoas, a região nordeste brasileira, que ocupa 18% do 
território nacional, é caracterizada pelo clima semiárido tropical. Típicos do semiárido 
nordestino e destacados no único bioma exclusivamente brasileiro no mundo, os ecossistemas 
da caatinga são altamente vulneráveis as mudanças climáticas. A substituição de espécies 
nativas por pastagens e cultivos vem intensificando impactos ambientais, que, aliados à 
irregularidade histórica dos níveis pluviométricos na região, alertam para um possível cenário 
de desertificação. Sinalizadoras destes impactos, mudanças na dinâmica da matéria orgânica 
do solo interferem diretamente no fluxo de gases causadores de efeito estufa (GEE) e o 
monitoramento destas alterações surge como elemento muito importante na previsão de 
futuros cenários. Neste trabalho caracterizou-se a emissão dos três principais gases 
causadores de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O) no semiárido tropical por meio da comparação 
de amostras obtidas em áreas com espécies nativas e áreas onde a vegetação local foi 
substituída por pastagens cultivadas com milho, em Garanhuns, Pernambuco. Coletadas com 
câmaras estáticas em duas campanhas, em abril/2013 (estação seca) e agosto/2013 (estação 
chuvosa), as amostras foram analisadas por cromatografia gasosa. Observou-se que no 
período seco o fluxo de CO2 na área de pastagem (4.6 ± 0.2 g m-2 d-1) foi maior do que na 
área nativa (3.2 ± 0.5 g m-2 d-1), enquanto que na estação chuvosa diferenças estatísticas não 
foram verificadas entre os tratamentos, com média de 3.5 ± 0.3 g CO2 m-2 d-1. De modo 
similar, maiores emissões de N2O foram observadas no período seco na pastagem (0.7 ± 0.2 
mg m-2 d-1) e menores na caatinga (0.3 ± 0.2 mg m-2 d-1). No período chuvoso os fluxos 
foram de 0.03 ± 0.01 mg m-2 d-1 (pastagem) e 0.01 ± 0.01 mg m-2 d-1 (caatinga). A 
significativa diferença de emissões entre as estações foi associada ao incremento da atividade 
microbiana no solo, decorrente da recomposição de água com o advento da chuva. Não se 
verificaram diferenças significativas entre os fluxos de CH4 para os tratamentos ou estações, 
com média de 0.7 ± 0.2 mg CH4 m-2 d-1. Considerou-se que a mudança no uso do solo no 
bioma contribui para o aumento das emissões de gases causadores de efeito estufa e que 
atividades de monitoramento devem desencadear importantes ações de melhoramento à 
agricultura na região, sem que o cenário de desertificação seja concretizado com a modificação 
da paisagem local. 


