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RESUMO 

A caatinga é um dos biomas endêmicos mais vulneráveis com relação às mudanças climáticas. 

Estudos das consequências na alteração em fatores biofísicos, dentre eles o albedo de superfície, 

são relevantes para o entendimento do papel desse bioma no clima da Região Nordeste do 

Brasil. Compreender os processos que levam às mudanças de albedo por meio de análises em 

áreas de caatinga pode ajudar na preservação e no uso mais adequado de seus recursos. Nessa 

perspectiva, uma análise comparativa entre o albedo de uma área de caatinga preservada e de 

outra antropizada em pastagem com manejo do pastejo traz informações importantes para a 

percepção de possíveis consequências no uso do solo e auxiliem na compreensão da degradação 

e contribuam para a preservação do bioma. Também são importantes as informações sobre o 

potencial uso do albedo em pastagem como estratégia de mitigação das mudanças climáticas 

por meio do Solar Radiation Management (SEM). Dessa forma, o estudo foi conduzido a partir 

de observações das componentes do balanço de radiação à superfície em dois ambientes: 

Estação Ecológica do Seridó considerada como caatinga preservada (Caatinga), localizada no 

município de Serra Negra do Norte e; Escola Agrícola de Jundiaí considerada caatinga 

substituída por pastagem com manejo (Pastagem), em Macaíba, ambos no estado do Rio Grande 

do Norte. Os dados de albedo compuseram um ciclo anual de chuvas, dentro de quatro períodos: 

a estação seca, transição entre seca e chuvosa, chuvosa e transição entre chuvosa e seca tanto 

na Caatinga como na Pastagem. As médias de albedo foram maiores na Pastagem em todas as 

estações, com valor de 0,18 no ciclo anual, apresentando pouca variabilidade sazonal. Na 

Caatinga, o albedo médio foi de 0,15, sendo a estação de transição chuvosa para a seca aquela 

com maior valor igual a 0,16. A maior diferença no albedo médio entre a Pastagem e a Caatinga 

aconteceu na estação seca e a menor na estação chuvosa e na de transição entre seca e chuvosa. 

Embora a precipitação no período tenha sido maior na Pastagem com 992,7 mm, ainda assim 

apresentou um maior albedo médio em comparação à Caatinga que teve chuvas de 507,6 mm 

acumuladas no período. A elevação solar média também foi maior na Pastagem, o que 

influenciaria para redução da diferença entre os albedos médios com relação à Caatinga. 

Entretanto o albedo com base nos valores médios diários não sofreu influência estatisticamente 

significativa da elevação solar. Já com relação ao albedo médio em cada horário do dia, houve 

uma forte correlação negativa para todas as estações na Pastagem, mostrando também uma 

maior amplitude na variação do albedo no decorrer do dia em relação à Caatinga. Para ambos 

os sítios experimentais, as maiores dispersões nas frequências dos valores médios horários de 

albedo ocorreram no início da manhã e final da tarde, tendo maior regularidade em horários 

próximos ao meio dia. Algumas das consequências desse estudo são: a confirmação de que uma 

área de caatinga substituída por pastagem adquire características biofísicas que implicam em 

uma redução na radiação líquida em relação à caatinga com mata nativa, mesmo em pastagem 

com manejo do pastejo e forrageiras selecionadas e; que em uma região que haja o manejo de 

pastagem diminui a variabilidade do albedo, principalmente na comparação entre as suas 

estações seca e chuvosa, o manejo no pastejo evita que haja uma redução excessiva da cobertura 

vegetal e essas forrageiras não permitem um incremento muito maior do albedo, principalmente 

na estação seca. Essa menor variabilidade sazonal quando comparada à Caatinga, mesmo sendo 

muito próximas, a depender da área de cobertura pode ser mais relevante para a radiação líquida 

e para o clima da região. A resposta mais significativa do albedo médio horário em relação à 

elevação solar e o seu maior valor médio na Pastagem, mesmo com maior precipitação, apontam 

para o potencial uso do albedo no gerenciamento da radiação solar refletida, contudo 

investigações posteriores poderão indicar a possibilidade de seu uso na redução da temperatura 

local, principalmente em períodos mais quentes durante a estação seca. 

 

Palavras chave: Bioma Caatinga, semiárido brasileiro, degradação. 



 

ABSTRACT 

The caatinga is one of the endemic biomes most vulnerable to climate change. Studies of the 

consequences of changes in biophysical factors, among them the surface albedo, are relevant to 

understand the role of this biome in the climate of the Northeast Region of Brazil. 

Understanding the processes that lead to albedo changes through analysis in caatinga areas can 

help in the preservation and more appropriate use of its resources. In this perspective, a 

comparative analysis between the albedo of a preserved caatinga area and another one 

anthropized in pasture with grazing management brings important information for the 

perception of possible consequences of land use and helps in the understanding of degradation 

and contributes to the preservation of the biome. Also important are information on the potential 

of using albedo in grasslands as a climate change mitigation strategy through Solar Radiation 

Management (SEM). Thus, the study was conducted from observations of the components of 

the net radiation at the surface in two environments: Seridó Ecological Station considered as 

preserved caatinga (Caatinga), located in the municipality of Serra Negra do Norte and; Jundiaí 

Agricultural School considered caatinga replaced by pasture with management (Pasture), in 

Macaíba, both in the state of Rio Grande do Norte. The albedo data comprised an annual rainfall 

cycle within four periods: the dry season, the transition between dry and rainy, rainy, and the 

transition between rainy and dry in both Caatinga and Pasture. The albedo averages were higher 

in the Pasture in all seasons, with a value of 0.18 in the annual cycle, showing little seasonal 

variability. In the Caatinga, the albedo average was 0.15, with the rainy to dry transition season 

being the one with the highest value and equal to 0.16. The biggest difference in the average 

albedo between the Pasture and the Caatinga happened in the dry season and the smallest in the 

rainy season and in the transition between dry and rainy season. Although the precipitation in 

the period was higher in the pasture with 992.7 mm, it still had a higher average albedo 

compared to the Caatinga, which had a cumulative precipitation of 507.6 mm in the period. The 

average solar elevation was also higher in the Pasture, which would influence the reduction of 

the difference between the average albedo in relation to the Caatinga. However, the albedo 

based on the daily mean values was not significantly influenced by the solar elevation. 

Regarding the average albedo at each time of day, there was a strong negative correlation for 

all seasons in the Pasture, also showing a greater amplitude in the albedo variation throughout 

the day in relation to the Caatinga. For both experimental sites, the greatest dispersions in the 

frequencies of the hourly mean values of albedo occurred in the early morning and late 

afternoon, with greater regularity at times close to noon. Some of the consequences of this study 

are: the confirmation that an area of caatinga replaced by pasture acquires biophysical 

characteristics that imply a reduction in net radiation compared to caatinga with native forest, 

even in pastures with grazing management and with selected forage and; that a region where 

pasture is managed reduces albedo variability, especially in the comparison between its dry and 

rainy seasons, pasture management avoids an excessive reduction in vegetation cover and these 

forages do not allow a much larger increase in albedo, especially in the dry season. This smaller 

seasonal variability when compared to the Caatinga, even though they are very close, depending 

on the coverage area, may be more relevant for the net radiation and the climate of the region. 

The most significant response of the mean hourly albedo to solar elevation and its highest value 

average, even with greater precipitation, in the Pasture point to the potential use of albedo in 

the management of reflected solar radiation, however further investigations may indicate the 

possibility of its use in reducing of the local temperature, mainly in warmer periods during the 

dry season. 

 

Key words: Caatinga biome, Brazilian semiarid, degradation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O território brasileiro possui 1262 municípios inseridos em área de clima semiárido, 

com cerca de 28 milhões de pessoas habitando essa região (SUDENE, 2017). É uma população 

obrigada a conviver com algum nível de escassez hídrica e que também compartilha essa região 

com a caatinga. Este é o principal bioma do semiárido e é exclusivamente brasileiro, 

estendendo-se por uma área de 862.818 mil Km2, equivalente a 10,1% do território nacional 

(IBGE, 2019a). Toda essa área é ocupada por uma vegetação adaptada ao déficit hídrico, 

perdendo suas folhas em períodos secos e adquirindo um aspecto esbranquiçado. Foi esse 

aspecto que levou os indígenas da região a nominarem como caatinga e que significa, em tupi, 

mata branca (IBGE, 2019b).  

Em seu relatório de 2017, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) inseriu 146 municípios do estado do Rio Grande do Norte à região semiárida 

brasileira. E em todo o estado a caatinga é o bioma predominante, inclusive em municípios 

como Macaíba e Serra Negra do Norte (IBGE, 2019a).    

Mesmo sendo um território tão vasto, a caatinga vem sofrendo com a ação humana desde 

a sua ocupação e teve grande parte de sua mata nativa desmatada e submetida a diversos 

processos de degradação (SIQUEIRA, LEITÃO, 1999; SILVA, MOURA, 2009; CUNHA, 

ALVARÁ, OLIVEIRA, 2013; FRACISCO, RIBEIRO, NETO, 2014; SILVINO, VIGÍLIO, 

FERREIRA, 2016; GANEM, 2017; TOMASELLA et al., 2018; FERREIRA, et al., 2020, 

SILVA, et al., 2020). Inicialmente, o desmatamento era muito direcionado para os recursos 

lenhosos como fonte primária de energia (TOMASELLA et al., 2018; SILVA et al., 2020; 

MENEZES et al., 2021), contudo a agropecuária também vem avançando na região. Segundo 

relatório do Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil (MapBiomas) 

houve um aumento de 70% na área ocupada pela pecuária entre 1985 e 2020, um relatório do 

Instituto Nacional do Semiárido (INSA) também aponta a mesma mudança, afirmando que as 

pastagens ocupavam 15,6% da caatinga em 1985, e em 2020 aumentaram sua ocupação para 

23,1%. Nesse mesmo período a caatinga perdeu pouco mais de 10% de sua vegetação em função 

do desmatamento e atualmente possui cerca de 53% de sua vegetação nativa original 

(MAPBIOMAS, 2020).  

Além disso, outros fatores contribuíram decisivamente para a degradação da caatinga: a 

ocupação desordenada, o manejo inadequado da terra, o sobrepastoreio e a continuidade da 

exploração dos recursos lenhosos como fonte primária de energia (TOMASELLA et al., 2018; 
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MENEZES et al., 2021). Projeções sobre o clima para a caatinga são preocupantes, tanto em 

relação ao bioma como para a população que ocupa essa região. 

Relatórios do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) projetam para a 

caatinga uma redução progressiva no volume de chuvas de 10% a 20% até o ano de 2040, 

atingindo 40% no final do século XXI. Ainda conforme o PBMC, é projetado um aumento na 

temperatura entre 0,5°C a 1,0°C até 2040 e entre 3,5°C e 4,5°C no decorrer deste século 

(PBMC/BPBES, 2018). Tanto o PBMC como a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos (PBBSE) e o Painel Nacional de Adaptação a Mudanças do Clima 

(PNA) alertam para a vulnerabilidade da caatinga diante de um cenário futuro mais árido, o que 

implicaria em sua maior fragmentação, na mudança dos limites de sua área resultando no 

deslocamento do bioma e na intensificação dos processos de desertificação (PBMC/BPBES, 

2018; PNA, 2016). No entanto, Campos et al. (2019) destacam que há muitas incertezas sobre 

a vulnerabilidade e/ou resiliência deste bioma diante de um cenário com déficit hídrico mais 

severo, haja vista que há uma lacuna de conhecimento sobre ele, pois é o menos estudado dos 

biomas brasileiros (DOMBROSKI et al. 2021). Também é o menos protegido, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) a caatinga possui, apenas, pouco mais de 2% de sua área 

em unidades de conservação com proteção integral na forma de Parques, Reservas Biológicas 

ou Estações Ecológicas.  

Apesar dos avanços nos estudos sobre a caatinga, ainda há uma necessidade de maior 

disponibilidade de dados e mais pesquisas de qualidade para o monitoramento das mudanças 

no clima e dos impactos causados pelo desmatamento e ocupação do solo (PNA, 2016; 

DOMBROSKI et al. 2021). Isso indica a necessidade e relevância de trabalhos que investiguem 

as relações da degradação da caatinga com aspectos climáticos, incluindo o estudo dos 

componentes biofísicos que influenciem no balanço de radiação e energia, como o albedo. 

O estudo sobre o albedo torna-se um importante componente na análise das 

consequências de mudanças climáticas sobre a caatinga como também na compreensão dos 

impactos na alteração da cobertura vegetal para o clima nesse mesmo bioma. Visto que o albedo 

de superfície influencia no balanço de radiação da superfície terrestre, alterando a quantidade 

de radiação de ondas curtas refletida e por consequência o particionamento de energia, sendo 

uma das propriedades biofísicas mais importantes para o balanço de energia (ROTEMBERG, 

YAKIR, 2010; ZHAO et al., 2017). Por esta razão a análise do albedo de superfície e de suas 

alterações são fonte de informação sempre relevante nas interações solo-vegetação-atmosfera, 

que também são utilizadas em modelos do sistema climático (LEITÃO, SANTOS, OLIVEIRA, 

2002; WANG, DAVIDSON, 2007; NASCIMENTO, 2018). Muitas pesquisas têm abordado o 
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estudo da alteração do albedo, como os trabalhos de Berbet (2002), Leitão, Santos e Oliveira 

(2002) e Souza et al. (2010) que analisaram mudanças na cobertura vegetal em regiões da 

floresta amazônica, Wang e Davidson (2007) em pastagens temperadas no Canadá, Oliveira et 

al. (2006), Silva e Moura (2009), Alves et al. (2014), Borges et al. (2016), Lima (2017), 

Tomasella et al. (2018), Cunha et al. (2020), Siqueira e Leitão (2020) e Ferreira et al. (2020) 

que estudaram o albedo em regiões do semiárido brasileiro.  

Nessa perspectiva, o estudo de fatores biofísicos que influenciem no balanço de radiação 

na caatinga, mais especificamente o albedo de superfície, é relevante para uma maior 

compreensão da disponibilidade de energia aos diversos processos que acontecem nesse bioma. 

Inclusive como um possível indicador de uma maior suscetibilidade à desertificação em função 

da sua degradação (WANG, DAVIDSON, 2007; CONTI, 2008; CUNHA, ALVALÁ, 

OLIVEIRA, 2012; PEREIRA, PASCHOAL, ARAÚJO, 2014; RIBEIRO et al., 2016; 

SILVINO, VIGÍLIO, FERREIRA, 2016; PATRÍCIO, 2017; CARVALHO, MOURA, SILVA, 

2018; TOMASELLA et al., 2018). Assim é fundamental a elaboração de pesquisas que 

quantifiquem e analisem o albedo como um parâmetro que permita obter conclusões sobre as 

possíveis consequências de mudanças na caatinga, como a alteração de sua cobertura vegetal. 

Incluindo a possibilidade de se indicar possíveis processos de degradação do solo ou de uma 

ocupação mais adequada que gere menor impacto ao bioma. Uma das situações em que a 

alteração do albedo pode gerar tanto aumento na degradação como um processo mais adequado 

no uso do solo em áreas já antropizadas está na implementação da pastagem.  

Assim, o interesse da comunidade científica no entendimento do albedo vai além do seu 

valor como um possível indicador de alteração do uso, do nível de degradação ou ocupação do 

solo (JACKSON, OTTERMAN, 1975; CHARNEY et al., 1977; CUNHA, ALVALÁ, 

OLIVEIRA, 2013; SANTOS et al, 2014; PEREIRA, PASCHOAL, ARAÚJO, 2014; LIU et al., 

2017; FERREIRA JÚNIOR, FERREIRA DANTAS, 2018; RODRIGUES, SENNA, 

CATALDI, 2019; CUNHA et al., 2020). A compreensão do albedo, principalmente de áreas 

agrícolas, consta também como um dos objetivos em uma das estratégias possíveis para a 

mitigação das mudanças climáticas por meio do Gerenciamento da Radiação Solar, mais 

conhecida pela sigla em inglês Solar Radiation Management (SRM). Segundo essa estratégia, 

a neutralização do aquecimento induzido pelos gases de efeito estufa seria possível com um 

aumento da radiação solar refletida de volta para o espaço, resultado do incremento no albedo 

médio da Terra (MYKLEBY, SNYDER, TWINE, 2017; CARRER et al., 2018). Em se tratando 

de áreas agrícolas, essa estratégia se concentra na adoção de práticas que procurem controlar o 

albedo, tal como o plantio direto de culturas que elevem seu valor. De forma que isso resulte 
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num resfriamento, reduzindo a temperatura durante períodos mais quentes, quando comparados 

às áreas de vegetação nativa (LOBELL, BALA, DUFFY, 2006; BIRD et al., 2008; LENTON, 

VAUGHAN, 2009; DAVIN et al., 2014). Carrer et al. (2018) projetaram por meio de modelo 

climático que o efeito decorrente no aumento do albedo de áreas de cultivo dotadas na Europa 

seria equivalente a uma mitigação de 3,16 Mt CO2-eq. ao longo de 100 anos. 

Outro ponto de interesse está na agropecuária intensiva que busca um manejo mais 

adequado dos animais no patejo e também das culturas, como as forrageiras para a pastagem de 

ovinos ou bovinos (CUNHA, ALVALÁ, OLIVEIRA, 2012; EMERENCIANO NETO et al., 

2013; SOUZA, 2016). Os estudos realizados por Cunha, Alvalá, Oliveira (2012), Emerenciano 

Neto et al. (2013) e Souza (2016) apontam para um aumento da produtividade por hectare por 

meio da rotatividade no plantio entre espécies mais adequadas ao pasto, principalmente de 

ovinos. Essas pesquisas mostram que essa técnica agrícola evita a utilização de pastagem nativa 

da caatinga ou a necessidade de ampliação das áreas de pastagem, reduzindo o impacto 

ambiental no bioma.  

A substituição da flora nativa por pastagem altera as trocas de energia e um dos 

principais fatores que indicam essa alteração é o albedo, visto que influencia diretamente no 

saldo de radiação (GALVÃO, 1999; LIMA et al., 2009; CUNHA, ALVARÁ, OLIVEIRA, 

2013; ANDRADE, 2015; VELOSO et al., 2017; LIMA et al., 2017). Pesquisas como as de 

Andrade et al. (2006), Bird et al. (2008), Davin et al. (2014) e Carrer et al. (2018) mostraram 

que a substituição da vegetação nativa por áreas agrícolas ou pastagem implica, 

invariavelmente, em aumento do albedo.  

Considerando a necessidade de estudos que busquem uma melhor compreensão da 

caatinga e das consequências na substituição de sua vegetação nativa por outras culturas, como 

a pastagem, esta pesquisa tem sua justificativa baseada na análise comparativa do albedo de 

superfície entre uma área de catinga preservada com mata nativa, e outra substituída por 

pastagem com manejo das forrageiras e do pastejo. Uma área de caatinga em bom nível de 

preservação está na Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), no município de Serra Negra 

do Norte e a área de caatinga considerada como substituída por pastagem, está localizada na 

Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) que é integrada à estrutura acadêmica e administrativa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no município de Macaíba, ambos no 

estado do Rio Grande do Norte. E que tem nesta tese o ineditismo da publicação de análise dos 

seus dados relativos ao albedo em uma área de caatinga substituída por pastagem com manejo 

do pastejo e das forrageiras. 
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Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi evidenciar os maiores valores do albedo de 

superfície na área de caatinga substituída por pastagem com manejo de patejo e avaliar a sua 

variabilidade diária e sazonal entre as estações chuvosa, transição entre chuvosa e seca, seca e 

transição entre seca e chuvosa, o que poderia indicar uma maior suscetibilidade à desertificação 

ou uma atividade que contribua para uma menor degradação do bioma, quando comparados aos 

valores do albedo de superfície em uma área de caatinga preservada.  

Para alcançar o objetivo geral foram elencados os seguintes objetivos específicos: (i) 

estabelecer séries temporais adequadas de albedo, precipitação e elevação solar aparente; (ii) 

analisar as correlações entre a precipitação, a elevação aparente do Sol e o albedo; (iii) comparar 

as correlações para os dois sítios experimentais em cada uma das estações que integram o ciclo 

anual; (iv) analisar a variabilidade dos valores de albedo no decorrer do dia e em cada uma das 

estações que integram o ciclo anual comparativamente nas duas áreas; (v) analisar a 

variabilidade do albedo em todo ciclo nos dois sítios experimentais.  

O texto desta tese foi dividido em 5 capítulos que procuram facilitar a leitura e a 

apresentação dos dados, análise e conclusões. Assim, inicia-se com a introdução; a seguir, a 

fundamentação teórica que consta como um aporte teórico à análise do albedo de superfície, 

também integra o segundo capítulo a revisão das principais pesquisas sobre alterações no albedo 

de superfície; no terceiro capítulo tem-se detalhes dos sítios experimentais com uma breve 

apresentação do histórico pluviométrico mais atualizado em relação às normais climatológicas 

apresentadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), ainda neste capítulo é 

apresentado o período de análise e a metodologia de tratamento dos dados e por fim um resumo 

das técnicas estatísticas utilizadas; no quarto capítulo são apresentados os dados de albedo, 

precipitação e ângulo de elevação solar de forma a integrar o ciclo anual com base no período 

chuvosa para cada sítio experimental, suas análises estatísticas tanto para o ciclo anual bem 

como para cada estação, sendo: seca, transição seca para chuvosa, chuvosa e transição chuvosa 

para seca; finalmente, o quinto capítulo traz as considerações finais a respeito da análise dos 

dados em relação aos objetivos desta pesquisa.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Radiação Solar Global  

A energia emitida pelo Sol e que chega à Terra está, principalmente, na forma de ondas 

eletromagnéticas e o espectro dessa radiação está representado na Figura 2.1. Nessa figura pode-

se observar uma comparação entre o espectro de um corpo negro (linha tracejada) e o espectro 

solar com base em medições de satélites e adotado pelo Centro Mundial de Radiação, em inglês 

World Radiation Center (WRC).  

Figura 2.1- Distribuição espectral do Sol em comparação a um corpo negro com 

temperatura de 5780 K. 

Fonte: adaptado de Iqbal, 1983, p. 54. 

Embora para um corpo negro a energia emitida seja função apenas de sua temperatura, 

quando se trata de um corpo real também é preciso considerar outros fatores, como as 

características de sua superfície. Mesmo quando a curva espectral de emissão se aproxima 

muito de um corpo negro de Plank, como acontece ao se observar a curva espectral de irradiação 

do Sol, há discrepâncias principalmente para menores comprimentos de onda. Essas 

discrepâncias são mais evidentes entre 0,2 μm e 0,8 μm e devem-se às atividades na superfície 

da estrela, que influenciam de forma seletiva em relação aos comprimentos de onda (IQBAL, 

1983; PETTY, 2006; WALD, 2018). A maior parte da energia oriunda do Sol ocorre na faixa 

do visível ao infravermelho próximo, chegando a conter 91% do fluxo de energia que 
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compreende comprimentos de onda entre 0,4 μm a 4 μm, tornando-se uma região de estudo 

muito importante. 

Esse fluxo de energia na forma de ondas eletromagnéticas por unidade de área e tempo 

que chega ao nosso planeta é chamado de irradiância solar extraterrestre ou de radiação no topo 

da atmosfera e é muito comum seu uso com as unidades de tempo expressas em dias ou meses. 

Como a irradiância solar extraterrestre não incide diretamente na superfície da Terra, a interação 

com a atmosfera provoca alterações no espectro da radiação que chega ao nível do mar e um 

dos principais fenômenos responsáveis por isso é a absorção provocada tanto pelos gases 

constituintes da atmosfera como pelo vapor d’água, quando se considera uma atmosfera limpa 

e seca (IQBAL, 1983; SALBY, 1996; PETTY, 2006). As alterações no espectro estão 

representadas na Figura 2.2, em que há uma comparação da irradiância solar extraterrestre e da 

radiação que chega ao nível do mar. Pode-se observar a intensidade ao nível do mar destacado 

em cinza e as principais absorções em função do comprimento de onda. O vapor d’água (H2O) 

e o dióxido de carbono (CO2) absorvem toda a radiação no entorno de 1,4 μm e entre 1,8 μm e 

2,0 μm, o vapor d’água é um dos agentes mais importantes na interação da radiação com a 

atmosfera. 

Figura 2.2- Espectro da radiação de ondas curtas na superfície após absorção comparado 

à radiação no topo da atmosfera e à emissão de um corpo negro a 5900 K. 

 

Fonte: Salby, 1996, p. 201. 
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Essa absorção, em uma atmosfera limpa, é um processo seletivo com relação aos 

comprimentos de onda da radiação em que os diversos gases constituintes da atmosfera terão 

interação com comprimentos de onda preferenciais em função da sua estrutura molecular, 

promovendo a absorção da energia transportada na forma de radiação. A absorção pode ser total 

ou parcial, em função da intensidade dessa radiação e da concentração do gás com o qual 

interage (SALBY, 1996; PETTY, 2006). 

Figura 2.3- Absorção da radiação ao nível de 11 Km e ao nível do mar para ondas curtas. 

 

Fonte: adaptado de Salby, 1996, p. 199. 

Pode-se perceber na Figura 2.3 que as moléculas de gás oxigênio (O2) e gás ozônio (O3) 

são os principais responsáveis pela absorção da radiação com comprimentos de onda menores 

entre 0,1 μm e 0,3 μm. Inclusive, isso ocorre desde altitudes maiores, aos 11 Km, em seu 

percurso de incidência. Como resultado dessa absorção, a radiação ultravioleta (UV) que chega 

ao solo está em comprimentos de onda na faixa de UVA e UVB e nenhuma radiação UVC 

atinge o solo ao nível do mar (PETTY, 2006). A radiação UVA está entre 0,32 μm e 0,4 μm e 

representa em torno de 99% da radiação ultravioleta que chega ao nível do mar, a atmosfera é 

praticamente transparente a essa faixa de radiação, sendo inofensiva para os organismos vivos. 

Entre 0,28 μm e 0,2 μm está a radiação UVB que é em grande parte absorvida pela camada de 

ozônio na estratosfera, chegando ao nível do mar em torno de 1% em relação ao que chega à 

atmosfera. A radiação UVC que possui comprimentos de onda entre 0,1 μm e 0,28 μm é 

totalmente absorvida na dissociação do gás oxigênio em íons, possibilitando inclusive a 

formação do ozônio. 
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Observa-se também a baixa absorção da radiação dentro do espectro visível pelo O2 e 

O3. Algumas faixas do infravermelho próximo são absorvidas, principalmente pelo vapor 

d’água e CO2. Já para os comprimentos de onda acima de 4 μm nota-se uma absorção quase 

que completa para essas radiações, embora suas intensidades sejam baixas nessa faixa do 

espectro. Dessa forma, essa energia integra o espectro de estudo para o que se conhece como 

radiação de ondas curtas e que compreende comprimentos de onda que vão de 0,15 μm a 4 μm 

(IQBAL, 1983; SALBY, 1986).   

O estudo da radiação que chega ao nível do mar é fundamental para a compreensão e 

aplicação da energia solar, tanto em sua qualidade denotada pelo seu espectro, quanto em sua 

quantidade, representada pelo seu fluxo e chamada de radiação global (IQBAL, 1983; SALBY, 

1996; PETTY, 2006).  

A radiação global além de ser medida diretamente por meio de instrumentos chamados 

de piranômetros ou estimada por metodologias diferentes, como por exemplo a equação de 

Angström-Prescott que usa como base o tempo de insolação. A radiação global também pode 

ser determinada por meio de suas componentes que são a radiação direta e difusa. Ou ainda 

com base na medição da radiação global pode se determinar uma de suas componentes, como 

é apresentado na Equação 2.1. 

𝑅𝑔 =  𝑅𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑎 + 𝑅𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎        (2.1) 

O estudo dessas formas de radiação contribui para o melhor aproveitamento e 

compreensão da radiação solar como fonte de energia em diversos aparatos tecnológicos e nos 

mais variados fenômenos naturais. 

2.1.1 Radiação Difusa 

Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar sofre interferência principalmente por 

absorção e espalhamento ou dispersão. Esses espalhamentos ocorrem em todas as direções e 

por vários processos, como a interação com os gases, nuvens ou aerossóis. Ainda assim, parte 

dessa radiação chega ao nível do mar, sendo chamada de radiação difusa (IQBA, 1983; SALBY, 

1996).  

O processo de espalhamento está associado à relação entre o comprimento de onda da 

radiação incidente e a dimensão da partícula de interação. Essa relação é bem estabelecida pelas 

Leis de Rayleigh e Mie. De maneira geral pode-se estabelecer que (IQBAL, 1983): 

- quando  
𝜋𝐷

𝜆
 <  

0,6

𝑛
; nesse caso o fator dominante é o espalhamento de Rayleigh; 
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- quando 
0,6

𝑛
 <  

𝜋𝐷

𝜆
 < 5; nesse caso o fator dominante é o espalhamento de Mie; 

- quando 
𝜋𝐷

𝜆
 >  5; nesse caso predomina o comportamento óptico geométrico. 

Em que D é o diâmetro da partícula, sendo considerada esférica; n é o índice de refração 

e; 𝜆, o comprimento de onda em micrometros. 

Nessa perspectiva, o espalhamento provoca alterações na direção, sentido e intensidade 

da radiação que chega à superfície terrestre. Contudo a frequência da radiação difusa que atinge 

o solo permanece a mesma em relação à radiação no topo de atmosfera (IQBA, 1983; SALBY, 

1996). O comportamento da radiação difusa pode ser descrito para os diversos componentes 

atmosféricos, analisando as dimensões moleculares e os comprimentos de onda específicos no 

espectro de ondas curtas. Para os gases, por exemplo, o espalhamento de Rayleigh é dominante 

em função do pequeno tamanho das moléculas. Nesse caso, o espalhamento acontece em todas 

as direções, não há uma direção preferencial para a radiação emergente da molécula (IQBA, 

1983; SALBY, 1996; WALD, 2018). O espalhamento de Mie é dominante para partículas 

maiores, como as de vapor d’água e poeira em condições de ar seco e sem nebulosidade. O 

espalhamento também ocorre em todas as direções, mas a radiação emergente possui maior 

intensidade na direção da radiação incidente.  

É interessante notar que o fenômeno de espalhamento sempre é acompanhado de 

radiação direta, assim há uma parte da radiação solar que mantém a mesma direção da radiação 

incidente (IQBAL, 1983). 

2.1.2 Radiação Direta 

Parte da radiação que chega à superfície terrestre sofre atenuação devido à interação 

com a atmosfera nos diversos processos de espalhamento. Contudo outra parte da radiação solar 

não sofre espalhamento e atinge o solo diretamente, isto é, sofre atenuação e desvio devido à 

refração atmosférica, mas mantém direção aparente como sendo oriunda do Sol, ela é chamada 

de radiação direta.  

Pode ocorrer que uma pequena quantidade dessa radiação direta sofra dispersões 

múltiplas na atmosfera, característica da radiação difusa, e após isso sua direção coincida, 

eventualmente, com a radiação direta, somando-se a ela. Poderia afirmar-se, portanto, que a 

radiação direta é a radiação de ondas curtas que atinge a superfície do solo com direção radial 

do ângulo zenital (PEREIRA et al., 2007).  
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O percurso da radiação ao atravessar uma camada de atmosfera homogênea e isotrópica 

está representado na Figura 2.4. Observa-se que radiação direta (Rd) possui o feixe mais tênue 

em comparação com a radiação no topo da atmosfera (Q0) e que possuem a mesma direção.  É 

interessante destacar que o desvio do feixe de radiação devido à refração na atmosfera não 

aparece na Figura 2.4, assim o que está representado é a direção aparente do Sol.  

Figura 2.4- Atenuação da radiação direta incidente na superfície terrestre por meio de 

uma atmosfera homogênea. A radiação extraterrestre é representada por Q0, o percurso óptico 

representado por m e, Rd é a radiação direta incidente na superfície terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iqbal, 1983, p. 109. 

Considerando uma radiação monocromática, a extinção da radiação incidente pode ser 

descrita pela Lei de Beer. Sendo aplicada à atenuação da radiação direta, após sua interação 

com a atmosfera, como aparece na Equação 2.2.  

𝑅𝑑 =  𝑄0 𝑒(−𝑘𝜆𝑚)     (2.2) 

Em que 𝑘𝜆, representa o coeficiente de atenuação ou extinção monocromático; 𝑘𝜆𝑚, 

representa a camada óptica de extinção da radiação monocromática e; 𝑒(−𝑘𝜆𝑚)é a transmitância 

ou coeficiente de transmissão para a camada m. Com base nessa equação percebe-se que o 

aumento do percurso m provoca uma redução na intensidade de radiação direta.  

A radiação direta também pode ser estimada por meio dos piranômetros. Conhecendo-

se a radiação global e a difusa, a radiação direta pode ser determinada pela diferença de seus 

valores por meio da Equação 2.3. 

𝑅𝑑 = 𝑄0 − 𝑅𝐹         (2.3) 

Assim, a radiação direta é componente da radiação global e, portanto, fundamental para 

as diversas aplicações tecnológicas e compreensão de fenômenos climáticos.  
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É importante saber que parte dessa radiação que atinge o solo é refletida, não sendo 

utilizada nos diversos fenômenos naturais.  

2.2 Albedo de Superfície 

Quando a radiação global atinge as diversas substâncias e materiais presentes na 

superfície da Terra em solo ou água, ela é em parte refletida, retornando à atmosfera. Um 

esquema que representa o comportamento das ondas curtas é observado na Figura 2.5. Observa-

se a radiação difusa e direta sofrendo reflexões e absorções parciais e que a intensidade e 

espectro dessa radiação refletida dependem das características físicas e químicas da superfície. 

Figura 2.5- Radiação solar incidente, direta e difusa, reflexão das ondas curtas em 

nuvens e na superfície. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O índice que representa a razão entre as intensidades da radiação solar refletida pela 

superfície (𝑅𝑠↑)  e a radiação solar incidente (𝑅𝑠↓)  é chamado de albedo de superfície 

(IQBAL, 1983; VAREJÃO, 2006) e que será nominado daqui por diante, apenas de albedo (𝛼). 

Está associado a uma relação quantitativa, conforme é mostrado na Equação 2.4, e não indica 

mudanças espectrais, mesmo que essas alterações possam ser analisadas qualitativamente por 

outros índices. 

𝛼 =
𝑅𝑠↑

𝑅𝑠↓
                        (2.4) 

Como a radiação refletida tem valor menor que a radiação global, 𝛼  tem seu valor 

adimensional entre zero e a unidade, também pode ser expresso de forma percentual e obtido 
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tanto de maneira direta, por meio de instrumentos de medição, como indiretamente utilizando 

algoritmos com base em parâmetros meteorológicos. 

Os albedômetros são instrumentos que podem medir 𝛼 diretamente e que de maneira 

geral consistem em dois sensores, um com leitura da radiação global e outro para a leitura da 

radiação de ondas curtas refletida no solo ou na cobertura vegetal. Poderiam ainda serem 

descritos como dois piranômetros ligados de maneira oposta, no formato chamado de back to 

back (IQBAL, 1983). 

A determinação do 𝛼 também pode ser estimada por meio de satélites em que os dados 

obtidos nas imagens são tratados com algoritmos específicos. Há algumas dificuldades 

adicionais nessas estimativas, principalmente com relação à topografia e cobertura de nuvens, 

contudo ela possibilita a obtenção do albedo para grandes áreas e também em locais de difícil 

instalação de instrumentos. Muitos trabalhos têm adotado essa forma de estudo do albedo 

(WANG, DAVIDSON, 2007; CUNHA, ALVALÁ, OLIVEIRA, 2013; PEREIRA, 

PASCHOAL, ARAÚJO, 2014; ALVES et al, 2014; BEZERRA et al., 2014; LIU et al., 2017; 

PATRÍCIO, 2017), diferindo um pouco em suas metodologias, mas tomando os dados em 

sensores a bordo de satélites. 

O 𝛼 é um fator de importante no saldo de ondas curtas (𝑅𝑠) que somado ao de ondas 

longas (𝑅𝐿) resulta no balanço de radiação (𝑅𝑛), como representado na Equação 2.5. Assim, o 

albedo torna-se relevante para os modelos climáticos (LEITÃO, SANTOS, OLIVEIRA, 2002; 

WANG, DAVIDSON, 2007) e mudanças em seus valores influenciam o balanço de radiação e 

como consequência as trocas de energia entre superfície e atmosfera, podendo alterar inclusive 

o volume de precipitações (CHARNEY et al., 1977; BERBET, 2002; WANG, DAVIDSON, 

2007; CONTI, 2008; CUNHA, ALVALÁ, OLIVEIRA, 2013; LIU et al., 2016; PATRÍCIO, 

2017; LIMA, 2017; CARVALHO, MOURA, SILVA, 2018). 

𝑅𝑠 = (1 − 𝛼)𝑅𝑠↓ 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑠 + 𝑅𝐿 

𝑅𝑛 = (1 − 𝛼)𝑅𝑠↓ + 𝑅𝐿                                               (2.5) 

O tipo de solo, a cobertura vegetal, a umidade e a cor são exemplos de parâmetros físicos 

que influenciam o 𝛼, aumentando para um solo descoberto, arenoso e com cores mais claras e 

diminuindo para um solo argiloso, escuro e com maior umidade. Alguns exemplos típicos de 

albedo são apresentados na Tabela 2.1, como o da caatinga e pasto.  
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Tabela 2.1- Valores típicos de albedo médio para algumas superfícies. 

Superfície Albedo Superfície Albedo 

Água em 

reservatórios 
0,04 – 0,10 Floresta Amazônica 0,10 – 0,14 

Solos escuros e 

úmidos 
0,06 – 0,08 Pasto 0,15 – 0,25 

Caatinga 0,14 – 0,20 Argila 0,16 – 0,23 

Cultura de milho 0,18 – 0,24 Solo arenoso 0,20 – 0,30 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Dependendo da superfície, a radiação pode sofrer reflexão isotrópica ou perfeitamente 

especular (Figura 2.6a), mas pode ser também anisotrópica em que ocorre irregularmente 

(Figura 2.6b). Em ambos os casos, a intensidade da radiação é dada pela integração de todos os 

valores infinitesimais com base em um ângulo sólido, a radiação incidente é determinada da 

mesma forma (IQBAL, 1983). Os ângulos sólidos de integração sobre as radiações incidentes 

e refletidas de forma isotrópicas e anisotrópicas são apresentados na Figura 2.6c e 2.6d, 

respectivamente. 

Figura 2.6- Representação da reflexão isotrópica (a), da radiação difusa anisotrópica (b), 

do ângulo sólido de incidência e reflexão especular (c), do ângulo sólido de incidência e 

reflexão anisotrópica (d). 

 

Fonte: adaptado de Iqbal 1983, p. 283. 

A radiação refletida também depende do ângulo de incidência da radiação global, isso 

altera seu valor e espectro tanto para a hora do dia como para o período do ano em uma mesma 
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localidade (VAREJÃO, 2006). Contudo a reflexão também pode se dar de forma independente 

ao ângulo de incidência, no caso de ser anisotrópica. Em função disso, pode-se usar uma 

expressão que generaliza a determinação do fluxo da radiação refletida, conforme é apresentado 

na Equação 2.6. 

𝐹𝑟 = ∫ 𝐼𝑑𝑑𝜔𝑟𝑐𝑜𝑠𝛷
2𝜋

0
                       (2.6) 

Em que tem-se para Fr o valor da radiação refletida; Id é a intensidade da radiação 

anisotrópica refletida; para 𝑑𝜔𝑟, a variação infinitesimal do ângulo sólido; 𝑐𝑜𝑠𝛷 é o cosseno 

do ângulo de reflexão e; e os limites da integração são determinados pelo hemisfério do ângulo 

sólido, em esterorradiano (st), que para um hemisfério é 2𝜋 𝑠𝑡. Para facilitar a determinação da 

intensidade da radiação refletida, normalmente, adota-se a reflexão perfeitamente especular, 

pois a diferença entre seus valores é muito pequena (IQBAL, 1983; PETTY, 2006).  

O albedo também sofre variação em função da altitude solar aparente, visto que os 

ângulos de incidência da radiação global são alterados. Para ângulos menores com maior 

altitude solar ele diminui, tendo seu valor mínimo mais próximo do zênite ou ao meio dia local 

e depois volta a aumentar com a redução do ângulo da altitude solar aparente (IQBAL, 1983; 

MACAGNAN, 2010). Em dias nublados em que a radiação difusa é predominante, o 𝛼 

permanece, aproximadamente, constante (IQBAL, 1983). Esse limite para a altitude solar em 

que o albedo passa a aumentar ou diminuir depende das condições locais de latitude e cobertura 

vegetal. 

Portanto a intensidade do 𝛼 sofre duas variações sazonais: uma diária com base nos 

horários locais e; uma em função das estações do ano devido à mudança na elíptica e por 

consequência do ângulo aparente do Sol em relação ao horizonte local. Em regiões com estações 

do ano pouco definidas e que possuam períodos chuvosos e secos, como no caso da caatinga, 

também há uma influência sazonal nos valores médios de 𝛼 em função, principalmente, da 

mudança na cobertura vegetal. 

Alguns exemplos de variação do 𝛼 aparecem na Figura 2.7, em que as mudanças na 

altitude aparente do Sol implicam em alteração no albedo. É interessante destacar que no 

gráfico, os ângulos são definidos em função do horizonte local e não do zênite, assim, o menor 

valor de 𝛼 acontece para o ângulo de 90° e os menores em torno dos 10°. 
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Figura 2.7- Variação do albedo em função da altitude solar. 

 

Fonte: adaptado de Iqbal, 1983, p. 286. 

 As mudanças no 𝛼 dependem também da cobertura do solo, a vegetação atua 

diretamente na radiação refletida e a influência de diferentes coberturas vegetais está associada 

às características tanto das plantas individualmente como da estrutura do conjunto vegetal 

formado. 

2.3 Albedo em cobertura vegetal  

A relação entre a radiação incidente e a refletida em uma cobertura vegetal depende de 

vários fatores, dentre eles podemos destacar o tamanho e a geometria das plantas; as maneiras 

como estão distribuídas no terreno; a cor, a orientação e idade das folhas e também a 

distribuição vertical das folhagens em função da arquitetura das plantas (VAREJÃO, 2006; 

PEREIRA et al., 2007). 

Além disso, não são apenas as propriedades físicas das coberturas vegetais que 

influenciam no albedo, mas também a composição química atua na radiação refletida, inclusive 

em sua faixa espectral, como acontece com a clorofila. O 𝛼 de muitos vegetais tende fortemente 

para o infravermelho e seu caráter espectral depende muito do tipo de vegetação, sua idade e 

estação do ano (IQBAL, 1983; MACAGNAN, 2010). 

Embora, os vegetais absorvam boa parte da radiação no espectro do visível, há um pico 

de reflexão em torno dos 0,55 μm, que está faixa do espectro da luz verde. Na região do 

infravermelho, a reflexão diminui com o comprimento de onda, tendo picos de absorção em 

função da quantidade de água acumulada nas folhas (MOREIRA, 2001). Os espectros de 
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absorção e reflexão que estão nos comprimentos de onda, entre 0,4 μm e 2,6 μm, aparecem no 

gráfico da Figura 2.8. São destacados alguns picos de absorção da radiação e seus agentes, como 

a clorofila no espectro do visível e a absorção pela água no infravermelho médio. 

Figura 2.8- Principais bandas e picos de absorção e reflexão vegetal. 

 

Fonte: Moreira, 2001, p. 78.  

Segundo Pereira et al. (2007) as radiações com comprimentos de onda menores que 0,4 

μm, dentro do ultravioleta (UV), possuem alto poder biocida; a radiação entre 0,4 μm e 0,7 μm, 

dentro do visível, é responsável pelos processos de fotossíntese e por isso recebem o nome de 

radiação fotossinteticamente ativa (RFA) e; no infravermelho próximo, entre 0,7 μm e 3 μm, 

essas radiações atuam nos processos morfogênicos das plantas.  

O estudo da fisiologia das plantas individuais, considerando o comportamento espectral 

da radiação de ondas curtas, é muito importante na compreensão da sua interação com os 

vegetais, contudo esse comportamento é um pouco diferente quando se trata de uma 

comunidade de vegetais. A quantidade de energia absorvida, refletida e transmitida varia de 

acordo com as características da concentração da vegetação em uma determinada área, chamada 

de dossel. Cada comunidade vegetal tem condições próprias para penetração da luz que é 

influenciada pela altura e concentração das plantas dentro do dossel, inclinação e distribuição 

das folhas, condições de exposição à radiação solar, cor e tamanho das folhas (LEITÃO, 1994; 

MOREIRA, 2001).  

As estações do ano também provocam alterações nas características do dossel em uma 

cobertura vegetal. Haverá uma maior ou menor influência sazonal dependendo do tipo de 

vegetação, do bioma, do clima. Um exemplo dessa mudança na caatinga está no Índice de Área 

Foliar (IAF), que pode ser definido como a área total de face das folhas por unidade de área da 
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sombra projetada (MATOS, CANDEIAS, AZEVEDO, 2016; CARVALHO et al., 2017) e que 

sofre forte variação entre as estações chuvosa e seca (BERBET, 2002; MARQUES et al., 2020). 

Portanto, a precipitação influenciará o 𝛼 da caatinga, tanto em função de provocar variação no 

dossel da vegetação, como também na capacidade de reflexão do solo. É interessante destacar 

que a caatinga não possui uma vegetação homogênea, a altura e densidade de suas espécies 

mudam dependendo de fatores como o tipo de solo, a geologia e o clima local.    

Para comunidades vegetais com características de forrageiras, como aquelas utilizadas 

em pasto de ovinos ou caprinos, a concentração das folhas superiores define a região do dossel. 

Nelas, a altura do dossel está diretamente relacionada com o nível de interceptação da luz (IL), 

sendo uma relação utilizada para definir o melhor período de pastejo (SILVA, NASCIMENTO, 

2007; EMERECIOANO NETO et al., 2013; SOUZA, 2016; TRINDADE et al., 2018). O Índice 

de Área Foliar (IAF), que pode ser definido como a área total de face das folhas por unidade de 

área da sombra projetada (MATOS, CANDEIAS, AZEVEDO, 2016; CARVALHO et al., 

2017), também é relacionado com os ciclos de crescimento do pasto e, portanto, com a absorção 

e reflexão da radiação incidente sobre o dossel. Dessa forma, tanto o IL como o IAF podem ser 

relacionados com o albedo em uma cobertura vegetal de pastagem, algumas pesquisas citam a 

relação inversa do IAF com o albedo (LEITÃO, 1994; SIQUEIRA, LEITÃO, 1999; 

MOREIRA, 2001; BERBET, 2002; SOUZA et al., 2010; SOUZA et al., 2015; ALVES et al., 

2014; SILVA et al., 2015). As pesquisas sobre albedo não costumam traçar relações de 

proporcionalidade com o IL, esse índice é mais utilizado na relação com o manejo da pastagem 

(SILVA, NASCIMENTO, 2007; EMERECIOANO NETO et al., 2013; SOUZA, 2016; 

TRINDADE et al., 2018). 

Tradicionalmente a modalidade de pastejo mais comum na caatinga é a extensiva, tanto 

ovinos como bovinos consomem a vegetação forrageira nativa, quase sempre sem controle ou 

manejo, isso provoca o empobrecimento do solo e favorece a degradação da caatinga (CUNHA, 

ALVALÁ, OLIVEIRA, 2013; EMERECIOANO NETO et al., 2013; SOUZA, 2016).  

No entanto, pesquisas com manejo de pasto voltado para uma agropecuária mais 

intensiva (SILVA, NASCIMENTO, 2007; EMERECIOANO NETO et al., 2013; MUNIZ et 

al., 2014; SOUZA, 2016; VELOSO et al., 2017; TRINDADE et al., 2018), inclusive com 

pastagem irrigada, têm apresentado alternativas interessantes para evitar o processo de 

degradação e até mesmo promover uma maior absorção de carbono. Na caatinga, pesquisas 

sobe o tema ainda são bem insipientes, e não há trabalho sobre à variabilidade do albedo em 

áreas com manejo do pastejo em pastagem cultivada, como acontece na EAJ em Macaíba. 
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Cunha, Alvalá e Oliveira (2013) utilizaram o modelo Integrated Biosphere Simulator 

(IBIS) no modo offline a fim de avaliar efeitos da substituição de vegetação nativa da caatinga 

por área de agropecuária e por área degradada. A pesquisa utilizou dados de uma área de 

caatinga preservada no município de Petrolina e concluiu que a pastagem pode gerar uma maior 

absorção de carbono em comparação com a caatinga preservada. Embora haja um incremento 

no albedo, o manejo adequado da pastagem pode ser um fator que contribua para a mitigação 

dos efeitos das mudanças climáticas no semiárido, principalmente em áreas já ocupadas. 

Entretanto, essa mesma pesquisa também aponta para possíveis consequências da elevação do 

albedo ao nível de uma caatinga degradada, como um agravamento na redução das precipitações 

e um aumento na desertificação. 

Outra questão referente à mudança da cobertura vegetal, está na manipulação do 𝛼 para 

redução da temperatura local, com o objetivo de neutralizar o aquecimento que seria produzido 

pelos gases do efeito estufa, sendo equivalente a um aumento no sequestro de carbono da 

atmosfera. Essa estratégia que procura alterar a forçante radiativa faz parte do Gerenciamento 

da Radiação Solar ou SRM (MYKLEBY, SNYDER, TWINE, 2017; CARRER et al., 2018). 

Na caatinga não há pesquisas que assumam essa metodologia de incremento proposital do 

albedo em períodos específicos do ano.  

Carrer et al. (2018) simularam com o Modelo Climático Simples de Berna mudanças na 

cobertura vegetal por meio de culturas rotativas, afim de elevar 𝛼 em determinados períodos. 

A área que sofreria a rotação de culturas corresponderia a 4,17% do território europeu e tal ação 

poderia ter um efeito equivalente a mitigação de 3,16 Mt CO2-eq. ao longo de 100 (cem) anos. 

Também é importante lembrar que na maior parte do território europeu analisado, o 𝛼 do solo 

descoberto é maior que aquele da cultura rotativa. De forma semelhante Leton e Vaughan 

(2008) discutem o incremento do 𝛼, mas não apenas na cobertura vegetal, também por meio da 

inserção de aerossóis na atmosfera e na alteração do 𝛼 marinho, tais ações teriam o mesmo 

objetivo em reduzir a temperatura e aumentar o equivalente em sequestro de carbono.  

Davin et al. (2014) utilizou um modelo regional, Regional Climate Model (RCM), para 

verificar as possíveis consequências na alteração do 𝛼  por meio da mudança na cobertura 

vegetal na Europa. Conclui-se que um incremento no 𝛼  em períodos mais quentes do ano 

poderia reduzir a temperatura ambiente em até 2°C.  

Embora, haja um esforço no sentido de uma agropecuária intensiva na caatinga com 

manejo do pastejo, ainda são casos pontuais, em sua maioria ligados às universidades e aos 

institutos de pesquisa. A agropecuária extensiva é predominante e causam um forte impacto 
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sobre as plantas forrageiras nativas da caatinga, podendo provocar uma maior degradação e 

exposição do solo. Veloso et al. (2017) e Muniz et al. (2014) apontam para a possibilidade de 

um albedo elevado indicar pastagens com solo degradado na medida em que reduzem o saldo 

de radiação e diminuem a energia disponível para processos como a evapotranspiração. 

2.5 O albedo e a degradação da caatinga 

Monitorar os indicativos de degradação e evitar que aumentem as áreas em processo de 

desertificação é um desafio que envolve diversos pesquisadores e instituições. Jackson, Idso, 

Otterman (1975) foram um dos pioneiros no uso do albedo (𝛼)  como um indicador nos 

processos de desertificação. Os autores analisaram imagens de satélite na região da Península 

do Sinai e do deserto de Negev, atribuíram como resultado do incremento do 𝛼 uma redução 

da temperatura do solo e do ar, inclusive em suas diferenças, levando a uma menor 

evapotranspiração. Nesse pioneirismo também se destaca Charney (1977) que inseriu no 

modelo numérico Goddard Institute for Space Studies um incremento no 𝛼 em seis áreas de 

três continentes, incluindo regiões semiáridas, isso resultou em uma redução da 

evapotranspiração e da precipitação, apontando para a possibilidade dos processos de 

desertificação. 

Liu et al. (2017) sugerem a utilização do 𝛼 como um índice para perceber a redução da 

aridez nas mudanças de cobertura vegetal e nos processos de recuperação de áreas semiáridas, 

como no entorno do deserto de Badain Jaran, Mongólia. Os autores estabelecem uma relação 

entre o 𝛼, o índice de área foliar e a precipitação.  

Pereira, Paschoal e Araújo (2014) utilizaram o aumento do 𝛼 como um indicador do 

agravamento nos processos de desertificação na região de Caicó-RN, com base na análise de 

imagens de satélite e na relação do 𝛼 com o índice de aridez, que é estabelecida por meio da 

evapotranspiração. O índice de aridez foi estabelecido pela Organização da Nações Unidas 

(ONU) em 1992 e estabelece uma relação de proporcionalidade entre o déficit hídrico anual e 

a evapotranspiração anual (CONTI, 2008; PEREIRA, PASCHOAL, ARAÚJO, 2014; 

PATRÍCIO, 2017; RIBEIRO et al., 2016). A equação 6 apresenta essa relação, em que a 

evapotranspiração tem uma relação de proporção inversa com o índice de aridez. 

𝐼𝑎 =
𝐷𝑎

𝐸𝑇0𝑎
                                (6) 

Um incremento nos valores de albedo para as regiões semiáridas pode resultar em uma 

redução na evapotranspiração, em função do menor saldo de radiação, colaborando para a 
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intensificação nos processos de desertificação. Essa relação foi um dos fatores utilizada por 

Patrício (2017) para identificar possíveis processos de desertificação em regiões de caatinga 

nos municípios de Cabeceiras e São Miguel, na Paraíba. 

Alves et al. (2014) investigaram o 𝛼, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(IVDN) e o Índice de Vegetação para Ajustamento do Solo (IVAS) como indicadores do 

processo de degradação e possível desertificação na região do alto curso do rio Paraíba, no 

estado de Pernambuco. Essa mesma metodologia foi aplicada por Ferreira Júnior e Ferreira 

Dantas (2018) no estudo da degradação e processos de desertificação na bacia hidrográfica do 

rio Pacoti no estado do Ceará. Tanto Alves et al. (2014) como Ferreira Júnior e Ferreira Dantas 

(2018) basearam seus índices em dados obtidos a partir de imagens Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS) da plataforma Terra. Cunha et al. (2020) também 

utilizaram os mesmos índices para mapear áreas degradadas no Nordeste brasileiro com base 

em uma série histórica com 31 anos de dados obtidos nas imagens do satélite Landsat. 

Rodrigues, Senna e Cataldi (2019) utilizaram o modelo climático IBIS em sua versão CCM3 e 

apontaram o 𝛼  como principal fator na redução do balanço de energia no caso de solo 

descoberto e implicando em menor precipitação. 

O albedo de áreas de caatinga descoberta possui valores e características que podem ser 

utilizadas para caracterizar a degradação do bioma bem como áreas em processo desertificação. 

Ao mesmo tempo também ser um importante fator na mitigação dos efeitos das mudanças 

climáticas em ambiente de manejo do pasto. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Sítios experimentais 

O estudo utilizou dados oriundos de campanhas experimentais em dois pontos diferentes 

do bioma caatinga no estado do Rio Grande do Norte (RN). Um na Estação Ecológica do Seridó, 

município de Serra Negra do Norte e outro na Escola Agrícola de Jundiaí, município de 

Macaíba. Na Figura 3.1 estão representadas essas localidades, contudo estão fora de escala com 

relação às suas áreas destacadas.   

Figura 3.1- Representação da localização da Estação Ecológica do Seridó (ESEC-

Seridó) e Escola Agrícola de Jundiaí (EJA).  

Fonte: Adaptado pelo autor de IBGE (Mapa Biomas) e INPE (Mapa Rio Grande do Norte). 
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O primeiro conjunto de dados foi obtido na Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó) 

localizada no município de Serra Negra do Norte, no sudoeste do Estado do Rio Grande do 

Norte (6°34′42″S, 37°15′05″O). A unidade de preservação do ESEC-Seridó é administrada pelo 

Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), sendo considerada uma 

área de caatinga preservada.   

Figura 3.2- Torre para coleta de dados em ESEC-Seridó. A) Foto da torre com os 

instrumentos no início da estação chuvosa. B) Foto da torre com os instrumentos já retirados na 

estação seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: cedidas pela ESEC-Seridó. 

Criada pelo Decreto Lei N. 87.222, de 31/maio/1982, a ESEC-Seridó possui área de 

1.166 hectares e está sobre terrenos rochosos cristalinos da Depressão Sertaneja, com um relevo 

variando de 205 m a 385 m de altitude. Há uma predominância de solos do tipo Neossolos 

Litólicos com manchas de Luvissolos Crômicos, segundo Classificação Brasileira de Solos da 

EMBRAPA (2018). Que se caracterizam por serem rasos e muito pedregosos e quando a estação 

das chuvas termina, a água edáfica não dura muito tempo expondo a região a um intenso estresse 

hídrico (QUEIROZ et al, 2017; LUCENA, SILVA, ALVES, 2016, SILVA, 2019). A caatinga 

que se desenvolve sobre esses terrenos é denominada de Caatinga Cristalina e o tipo de 

vegetação nominada como Floresta Tropical Sazonalmente Seca, normalmente com a sigla em 

inglês SDTF (Seasonally Dry Tropical Forest), sendo o mais típico no domínio da caatinga 

(QUEIROZ et al., 2017; MORO et. al., 2016, MARQUES et al., 2020). É caracterizada por 

uma floresta seca e xerófita com arbustos distribuídos de maneira esparsa, pequenas árvores de 

A) B) 
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até 7 metros de altura e manchas de ervas que surgem apenas na estação chuvosa, sendo 

reduzidos a serrapilheira na estação seca (ALTHOFF et al., 2016; TAVARES-DAMASCENO 

et al., 2017; CAMPOS et al., 2019; MENDES et al., 2020). 

A região do Seridó bem como o estado do Rio Grande do Norte está sujeita à 

sazonalidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que é o sistema climático de grande 

escala responsável pelas chuvas (MOLION, BERNARDO, 2002; DINIZ, PEREIRA, 2015; 

LUCENA, 2016), principalmente no primeiro semestre do ano, quando a ZCIT atinge latitudes 

de até 4°S (MOLION, BERNARDO, 2002). As precipitações, umidade e temperatura na região 

do Seridó também são influenciadas pelos Vórtices Ciclônicos de Alto Nível (VCANs), que 

provocam chuvas em suas bordas e inibem as precipitações em seu centro (LUCENA, 2016; 

REIS, 2018), pelas Instabilidades Tropicais e por dois fatores geográficos que são o relevo e a 

altitude. Uma das formações de relevo mais importantes é o Planalto da Borborema que reduz, 

por exemplo, o avanço para a região do Seridó das Perturbações Ondulatórias no Campo dos 

Alísios (POA), também chamadas de Ondas de Leste, responsáveis por levar umidade 

principalmente ao litoral leste potiguar (DINIZ, PEREIRA, 2015; LUCENA, 2016).  

Um efeito de teleconexão está na ação do El Niño Oscilação Sul (ENOS) que é um 

fenômeno de grande escala e que influencia na circulação atmosférica global, mais 

especificamente atuando na Circulação de Hadley-Walker. O El Niño é caracterizado pelo 

aquecimento nas águas do Pacífico e como uma de suas consequências há um enfraquecimento 

das ZCIT, provocando redução da convecção e intensificando as secas (MOLION, 

BERNARDO, 2002; LUCENA, 2016). Por outro lado, o resfriamento das águas do Pacífico 

que define a La Niña influencia para que ocorram períodos chuvosos com maior precipitação 

(MOLION, BERNARDO, 2002; LUCENA, 2016). Segundo Reis (2018) o ENSO também pode 

influenciar os VCANs, aumentando sua intensidade e frequência nos períodos de El Niño e 

inibindo as precipitações e os mantendo em altas altitudes durante a La Niña, diminuindo sua 

influência sobre a superfície. 

Com base na classificação de Köppen, o clima na ESEC-Seridó caracteriza-se como 

BSh, quente e semiárido (ALVARES et al., 2014). Para a normal climatológica de 1981 a 2010 

na região do Seridó, a temperatura média anual é de 28,30°C e a umidade média anual do ar em 

torno de 62,2% (INMET, 2020). As estações do ano são mais definidas em função dos períodos 

chuvoso e seco do que pelas diferenças de temperatura entre inverno e verão, pois há baixa 

amplitude térmica (LUCENA, 2016).  

A partir dos dados históricos disponíveis pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Norte (EMPARN) para a estação em Serra Negra do Norte que fica a 
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aproximadamente 9 Km da ESEC-Seridó foi possível estabelecer a média de precipitação 

mensal e anual para essa localidade. Na Figura 3.2 estão representadas as médias históricas 

mensais da precipitação acumulada entre os anos de 1989 e 2019, com média anual é de 760 

mm e a mensal de 63,3 mm. Assim, apoiado nas pesquisas sobre a precipitação na região do 

Seridó no Rio Grande do Norte (LUCENA et al., 2013; CABRAL JÚNIOR, LUCENA, 2020) 

e nos dados da estação da EMPARN, essa pesquisa adotou como período chuvoso os meses de 

fevereiro a maio, todos com mais de 100 mm de precipitação média acumulada. O período seco 

compreende os meses de agosto a novembro com menos chuvas em setembro, tendo média de 

2,7 mm. Os meses de dezembro e janeiro foram considerados os meses de transição entre a 

estação seca e a chuvosa e junho e julho definidos como os de transição entre a estação chuvosa 

e seca. 

Figura 3.3- Precipitação média mensal com dados da estação Serra Negra do Norte da 

EMPARN entre os anos de 1989 à 2019. 

EMPARN entre os anos de 1989 à 2019. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Deste ponto em diante, o sítio experimental localizado na ESEC-Seridó será 

mencionado apenas como Caatinga. 

O outro conjunto de dados foi obtido em uma área experimental no Campus da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), mais conhecida como Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), nas coordenadas 

5°53’57”S e 35°22’59”O, no município de Macaíba. A área total da EAJ é de aproximadamente 

1280 hectares, com altitude média de 40 m, e possui, além dos setores de aula e administrativo, 

diversos sítios agrários experimentais e uma área de preservação de Floresta Estacional 
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Decidual de Terras Baixas, conhecida como Mata Olho D’água que é composta por fragmento 

Floresta Estacional Semidecidual (Tropical Subcaducifólia) e a Savana-Estépica (ROCHA et 

al., 2015; FRUTUOSO et al., 2020). Contudo, a região da EAJ é composta predominantemente 

pela caatinga antropizada, mas também possui uma pequena área de caatinga arbórea e arbórea 

arbustiva principalmente na região de tensão com a floresta estacional semidecidual (ROCHA 

et al., 2015). 

A coleta de dados deu-se em área experimental antropizada com a caatinga substituída 

por forragem para pastejo de cordeiros. Essa pastagem é composta por quatro espécies de capim 

tropical: Marandu, Piatã, Aruana e Massai (EMECIRIANO NETO et al., 2013; TRINDADE et 

al., 2018). A pastagem possui altura média entre 15 cm e 50 cm, nos pós e pré-pastejo, com 

períodos intermitentes de pastagem e com um dossel que intercepta entre 90% e 95% da 

radiação solar incidente quando as plantas estão totalmente desenvolvidas (SOUZA, 2016). 

Figura 3.4- Torre de observação para coleta dos dados na Escola Agrícola de Jundiaí 

(pastagem) durante a estação seca. 

 

Fonte: cedidas pela UFRN. 

O clima da região é caracterizado como As, tropical de savana, segundo a classificação 

de Köppen (ALVARES et al., 2014). Além da ZCIT outros dois fatores influenciam na 

precipitação desta região que são as Ondas de Leste e as brisas litorâneas (DINIZ, PEREIRA, 

2015). As POA ocorrem entre março e maio e também entre junho e agosto, movem-se para 



37 

oeste provocando chuvas no litoral leste e avançando para o interior do estado na medida em 

que perdem forças. As brisas marítimas provocadas pela diferença entre as temperaturas do 

oceano e continente atuam principalmente no litoral potiguar, contudo podem levar umidade e 

provocar precipitações até a 300 km para o interior do estado do RN quando combinadas com 

as POA (DINIZ, PEREIRA, 2015). 

Com base nos dados disponibilizados entre os anos de 1988 a 2020 no site da EMPARN, 

na estação de Peri-peri e que dista pouca mais de 1 Km da EAJ, essa região possui uma média 

de precipitação anual acumulada igual a 1177 mm e média mensal de 98,8 mm. Na Figura 3.3 

estão apresentadas as médias e medianas mensais de precipitação acumulada no período 

analisado. 

Figura 3.5- Precipitação média mensal com dados da estação Peri-peri (Macaíba) da 

EMPARN entre os anos de 1988 à 2020. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Com base em Alvares et al. (2014) foi adotada a estação chuvosa de março a julho, 

nesses meses os valores estão acima da média anual e maiores que 100 mm em suas médias 

mensais na série histórica. O período chuvoso acumulou 71,2 % da precipitação média anual e 

a maior precipitação média ocorreu no mês de junho com 207,3 mm ou 17,60%.  Definiu-se a 

estação seca compreendendo os meses de outubro a dezembro, todos com precipitação inferior 

a 2% da média histórica anual, em que o mês mais seco foi outubro com uma média histórica 

de 14,1 mm. Os meses de agosto e setembro caracterizam a transição entre a estação chuvosa e 

seca e os meses de janeiro e fevereiro são os meses de transição da estação seca para a chuvosa. 
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O solo é formado por litotipos do Grupo Depósitos Aluvionares Antigos, compostos 

principalmente por neossolos, latossolos e argilossono e que formam os terraços fluviais 

constituídos por cascalhos, areias grossas e médias com intercalações subordinadas de areias 

finas e argilas (LIMA, 2016). O solo da área em que houve a coleta de dados também sofreu 

processo de fertilização com superfosfato simples e cloreto de potássio, embora não tenha 

havido irrigação, além de adubações nitrogenadas, todas aplicadas até setembro no ano de 2015 

(SOUZA, 2016). A partir daqui iremos nos referir ao sítio experimental localizado na EAJ-

Jundiaí como sendo Pastagem. 

3.2 Descrição dos instrumentos e períodos do experimento 

Nos dois sítios experimentais foram utilizados dados de baixa frequência, obtidos por 

meio de saldo radiômetros modelos CNR4 (Kipp & Zonen, Holanda) que tem base no sistema 

de termopilha. Possui um par de piranômetros e outro par de pirgeômetros para a medição de 

ondas curtas e longas, respectivamente. Os piranômetros possuem banda de leitura espectral 

entre 305 nm e 2800 nm e são conectados de forma a estarem um voltado para cima e outro 

para baixo em relação à superfície do solo, assim efetuam as leituras das ondas curtas incidentes 

(Rs↓) e refletidas (Rs↑) que são usadas diretamente no cálculo de 𝛼. O par de pirgeômetros são 

montados no CNR4 com a mesma configuração dos piranômetros para a medição das ondas 

longas incidentes e refletidas, possuindo alcance de leitura entre 4,5 μm e 42 μm. O CNR4 

possui ainda dois sensores de temperatura e um termistor que trazem mais confiabilidade aos 

dados, principalmente de onda longa (CAMPBELL, 2017). 

Os dados de saída do CNR4 são enviados a um datalogger (CR3000, Campbell 

Scientific) que os armazena a cada 30 minutos. Os instrumentos são alimentados por painéis 

solares acoplados a baterias automotivas.  

Os dados utilizados na Caatinga constaram de registros entre as 06h30 e 16h00, hora 

local, a cada 30 minutos, sendo que houve falha dos equipamentos nos registros de dados às 

13h30, integrando o período de 01 de agosto de 2014 a 30 de julho de 2015. Essa série de dados 

foi escolhida em função da disponibilidade dos registros e também com a finalidade de integrar 

um ciclo anual com base no período chuvoso, composto pelas estações: seca (01 de agosto a 31 

de novembro de 2014), transição entre seca e chuvosa (01 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro 

de 2015), estação chuvosa (01 de fevereiro a 31 de maio de 2015) e transição entre a estação 

chuvosa e seca (01 de junho a 31 de julho de 2015). 

Na Pastagem foram utilizados dados entre as 06h30 e 16h00, hora local, a cada 30 

minutos de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, excetuando-se aqueles relativos 

às 14h00 e 14h30 por apresentarem valores inconsistentes. A escolha desse período deu-se em 
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função da disponibilidade dos registros e incorporou os ciclos sazonais com base no período 

chuvoso, formado pelas: estação seca (01 de outubro a 31 de dezembro de 2015), de transição 

entre seca e chuvosa (01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016), chuvosa (01 de março a 31 de 

julho de 2016), e transição entre chuvosa e seca (01 de agosto a 30 de setembro de 2016). Ainda 

constaram dados faltantes de 𝛼 na Pastagem entre os dias 01 e 23 de outubro de 2015 e entre 

os dias 26 de agosto a 30 de setembro de 2016. Que foram complementados com um modelo 

integrado auto regressivo com médias móveis ou Auto Regressive Integrated Moving Average 

(ARIMA). 

Além dos dados de albedo, também constaram nessa pesquisa os dados referentes aos 

ângulos de elevação aparente do Sol, obtidos no site SunEarthTools.com para os dois sítios 

experimentais entre às 06h30 e 16h (horários locais), a cada 30 (trinta) minutos, nos anos de 

2014 e 2015 para a Caatinga e nos anos de 2015 e 2016 para a Pastagem. 

Nesse site constam várias ferramentas destinadas ao mercado de energia solar e está 

disponível como uma plataforma de código aberto desde 2009. Dentre as informações que 

podem ser obtidas estão desde a análise econômica de um sistema fotovoltaico a cartas solares. 

Assim, ao inserir as coordenadas de latitude e longitude para os dois sítios experimentais 

obtiveram-se os dados sobre os ângulos aparentes de elevação solar. Esses ângulos são relativos 

ao horizonte local, tanto no alvorecer como no entardecer e não em relação ao zênite. Desse 

modo, cria-se uma série de dados que podem ser utilizados diretamente, atendendo aos 

objetivos desta pesquisa. 

3.3 Procedimentos estatísticos 

Nessa pesquisa foram tratados dados diários, mensais e sazonais com a organização e 

sazonais com a organização e sumarização das principais medidas descritivas. Foram utilizados 

boxplots (ou diagrama de caixas) que apresentam os valores da mediana, 1º e 3º quartis, mínimo, 

máximo, além dos valores considerados atípicos (ou discrepantes) para o conjunto da dados, 

chamados de outliers. Por apresentarem tendência central, dispersão e simetria em um mesmo 

gráfico tornam-se uma importante ferramenta na comparação entre grupos de dados (PIANA, 

MACHADO, SELAU, 2009; SILVESTRE, 2016; VALADARES NETO et al., 2017).   

Para construção dos gráficos e determinação das funções estatísticas e seus valores foi 

utilizado o software estatístico R em sua versão 4.0.0 (R CORE TEAM, 2020).  

3.3.1 Controle de dados e imputação de dados 

Na Caatinga houve um pequeno número de dados com valores acima de 0,30, muito 

atípicos para o albedo, e que foram considerados como falhas de digitação ou registro, o 𝛼 para 

about:blank
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uma área preservada possui um limite de 0,20 (LIMA et al., 2013; SANTOS, 2014; 

CARVALHO et al., 2017; FERREIRA DANTAS, FERREIRA JÚNIOR, 2018; SIQUEIRA, 

LEITÃO, 2019). Esses valores foram substituídos com a média simples entre o do horário 

anterior e posterior; quando ocorreram como o primeiro horário da manhã ou último da tarde, 

foi efetuada a média simples do entre o mesmo horário do dia anterior e do dia posterior; com 

exceção dos dias em que houve precipitação, nesses casos foi repetido o albedo do horário 

posterior ou anterior. As falhas com essas características somaram 25 valores que totalizam 

0,4% dos dados e ocorreram principalmente no período da estação seca. 

Os dados de 𝛼 oriundos da Pastagem também continham dados faltantes e falhas para 

complementar um ciclo anual das estações. As principais falhas ocorreram nos horários das 14 

h e 14h30 com muitos valores de albedo acima ou muito próximos de 1,0, apresentando 

inconsistência. Podem ter ocorrido erros de digitação ou instrumentais, mas por essas falhas 

atingirem mais de 80% dos dados para esses horários, optamos em descartá-los para a análise. 

Assim, o conjunto de dados totalizou 5634 valores de albedo, entre as 06h30 e as 16h, com 

intervalos de 30 minutos, totalizando 313 dias entre os anos de 2015 e 2016. 

Não houve dados que compreendiam o intervalo entre os dias de 01 de outubro de 2015 

e 22 de outubro de 2015 (início da estação seca) e de 26 de agosto de 2016 a 30 de setembro de 

2016 (estação de transição entre chuvosa e seca). Percentualmente, esses valores correspondiam 

a 16,61% dos dados totais, em 936 valores de albedo ou 52 dias. 

Em função do percentual de dados a serem imputados, houve a opção por um modelo 

preditivo baseado nas características da série de dados, divididos por estação, observando-os 

como séries temporais. Considerando duas séries temporais, uma para a estação seca e outro 

para a estação de transição entre chuvosa e seca, justamente foi nestas duas séries onde foram 

inseridos os dados faltantes.  

Nessa perspectiva, a metodologia Box e Jenkins foi escolhida para inserir os dados com 

características da série temporal, pois toma como base os próprios dados da série e permite o 

ajuste de modelos autorregressivos integrados com médias móveis (ARIMA) que se mostram 

adequados ao grande número de dados, foram utilizados os pacotes t-serie e forecast no R para 

a construção das séries e uso do box-jenkins. Tal metodologia foi usada na imputação de dados 

climatológicos em séries nos trabalhos de Detzel et al. (2013), Pinto (2013), Nagarotto, Rissi e 

Pozza (2019), comparando a outros modelos e obtendo os melhores resultados, além de ser 

muito utilizada em previsões de dados climáticos. 
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Como o objetivo de preenchimento de dados e não de previsão, cada série foi sendo 

complementada gradualmente, isto é, os dados eram inseridos com uma sequência de 48 valores 

e um novo conjunto de números era gerado. Inclusive com alteração na frequência da série afim 

de atendar às variações do albedo, principalmente em períodos de precipitação. Assim, evitou-

se que a aplicação do modelo tendesse para a média, perdendo as características da estação.  

3.3.2 Análise de correlações 

O teste t de Student modificado de Welch (WELCH, 1947) foi utilizando para a 

comparação de médias referentes aos dados dos dois sítios experimentais. Para isso, a hipótese 

nula, da igualdade das médias, foi testada considerando um nível de significância de 5%, o que 

implicou em fortes evidências para a sua rejeição quando o valor-p foi menor do que 0,05. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi calculado para medir o grau de associação 

entre os dados de interesse na Caatinga e Pastagem e está apresentado na Equação 7, em que as 

médias das variáveis (�̅�, �̅�) são relacionadas em um somatório e divididas pelo produto dos 

desvios padrão (𝑆𝑋𝑆𝑌). A hipótese de nulidade da correlação também foi avaliada ao nível de 

5% de significância.  

𝑟 =
1

𝑛−1
∑

(𝑋𝑖−�̅�)(𝑌𝑖−�̅�)

𝑆𝑋𝑆𝑌

𝑛
𝑖=1      (7) 

O teste t e o teste para o coeficiente de correlação foram realizados, respectivamente, 

pelas funções t.test() e cor.test(), ambas presentes na base do software R versão 4.0 (R CORE 

TEAM, 2020). 

3.3.3 Valores de albedo 

 Os valores de 𝛼  foram analisados com base em séries temporais de médias 

diárias e médias a cada 30 minutos durante os períodos analisados. 

As médias diárias de albedo (𝛼𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  foram determinadas com base na razão entre o 

somatório da radicação refletida diária (∑ 𝑅 ↑𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 ) e o somatório da radiação incidente diária 

(∑ 𝑅 ↓𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 ). Esse média refere-se ao período diário entre as 6h30 e 16h (hora local) e está 

representado na Equação 8. 

𝛼𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑅↑𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜

∑ 𝑅↓𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜
                                                              (8) 

O albedo médio para cada 30 minutos foi determinado por meio da média simples dos 

valores de albedo nesse horário. Embora trate-se de uma série de dados que exigiriam uma 

média ponderada em função do ângulo de elevação solar, conforme a Equação 9, regiões de 

baixa latitude permitem a aproximação dos valores de seno. Para baixas latitudes, como 

acontece com os sítios experimentais nesse estudo, a variação do seno do ângulo de elevação 
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solar (𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖) em um mesmo horário muda muito pouco de tal forma que podemos considerá-lo 

como uma constante e assim utilizar a média simples, Equação 10. 

 

�̅� =
∑ 𝛼𝑖.𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

                                                       (9) 

�̅� =
∑ 𝛼𝑖. 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

=  
∑ 𝛼𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑛

𝑖

∑ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑛
𝑖

 

�̅� =
𝑎1𝑠𝑒𝑛𝜃1 + 𝑎2. 𝑠𝑒𝑛𝜃2 + ⋯ + 𝑎𝑛. 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑛

𝑠𝑒𝑛𝜃1 + 𝑠𝑒𝑛𝜃2 + ⋯ + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑛
 

𝑠𝑒𝑛𝜃1 ≅ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 ≅ ⋯ ≅ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑛 ≅ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

�̅� =
(𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛) 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑛. 𝑠𝑒𝑛𝜃
 

�̅� =
(𝑎1+𝑎2+⋯+𝑎𝑛) 

𝑛
                                                           (10) 

As médias do albedo em todos os períodos analisados e totais na Caatinga e na Pastagem 

foram obtidas como médias simples, com base nos valores de médias diárias. 

O albedo teve seus valores determinados em duas séries temporais com médias e 

medianas diárias, relacionadas às estações seca, de transição entre seca e chuvosa, chuvosa e a 

estação de transição entre chuvosa e seca tanto para a Pastagem como para a Caatinga. Também 

foram relacionados em séries temporais a precipitação acumulada diariamente e a elevação 

solar em suas médias diárias nos mesmos períodos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise dos valores de albedo 

Na Figura 4.1 percebe-se a influência da precipitação (barras cinzas) sobre o albedo 

(linha vermelha), quando se observam os picos com os valores mais baixos. Isso é mais evidente 

nas estações seca e de transição entre chuvosa e seca, como no dia 29 de dezembro de 2015 em 

que houve chuva acumulada de 19,4 mm e albedo médio diário (𝛼𝑑̅̅̅̅ ) de 0,14 e nos dias 21 e 22 

de agosto de 2016 com 30 mm de precipitação e 𝛼𝑑̅̅̅̅  de 0,15. Na estação chuvosa esses picos 

se destacam menos, pois são próximos do valor médio do albedo ( 𝛼 ). Esse 

comportamento de 𝛼  acontece em função do solo mais úmido e também na mudança da 

cobertura vegetal que influencia na radiação de ondas curtas refletidas. Há algumas situações 

que fogem a essa relação, em que temos um pico menor de 𝛼𝑑̅̅̅̅  no mês de novembro de 2015, 

mas sem registro de precipitação. 

Figura 4.1- Albedo, precipitação e elevação solar na Pastagem. Os valores médios 

diários de albedo são representados pela linha vermelha contínua, os volumes acumulados de 

precipitação por barras verticais e os valores médios de elevação solar são representados pela 

linha tracejada. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Assim como ocorre na Figura 4.1, também se percebe a influência da precipitação sobre 

o albedo na Figura 4.2. Pode-se citar como exemplo, o dia 19 de novembro com precipitação 

de 45,4 mm e 𝛼𝑑̅̅̅̅  de 0,12. Há casos em que a influência também não aparece de forma evidente, 

como a chuva acumulada em 35 mm no dia 5 de julho, sem gerar um pico de menor 𝛼 , 
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provavelmente neste caso, essa precipitação aconteceu entre a noite e madrugada no dia 

anterior. 

A precipitação total acumulada durante todo o ciclo anual na Pastagem foi de 992,7 mm, 

em que a média climatológica é de 1177 mm e na Caatinga foi de 507,6 mm, com média de 760 

mm. Em ambos os sítios experimentais os valores foram abaixo da média climatológica, 

contudo, historicamente, há uma precipitação maior na Pastagem, ainda assim seus valores de 

𝛼  foram mais elevados. Isso mostra que a cobertura do solo exerce uma influência 

preponderante sobre a radiação refletida e como as forrageiras da Pastagem incrementam o 𝛼. 

Figura 4.2- Albedo, precipitação e elevação solar na Caatinga. Os valores médios diários 

de albedo são representados pela linha vermelha contínua, os volumes acumulados de 

precipitação por barras verticais e os valores médios de elevação solar são representados pela 

linha tracejada. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Durante o período que representa o ciclo anual para estações com base no período de 

precipitação na Pastagem (Figura 4.1), o albedo médio foi de 0,18 ± 0,009. O maior 𝛼𝑑̅̅̅̅  foi de 

0,20 durante a estação seca e o menor foi de 0,14 que também ocorreu na estação seca. Também 

se pode destacar a pouca variação do albedo entre as estações chuvosa (média de 0,177 ± 0,007) 

e seca (0,18 ± 0,008), conforme apresentado na Figura 4.1, mesmo não havendo irrigação 

durante esta última, dessa forma o manejo do pastejo seria o principal responsável por essa 

pouca diferença.  
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Esse valor médio do 𝛼 na Pastagem é consistente e está em conformidade com pesquisas 

que analisaram este parâmetro biofísico em áreas de pastagem.  Berbet (2002) indicou um valor 

médio de 0,18 para a pastagem que ocupou espaço de floresta tropical. Lima et al. (2009) 

indicaram para a pastagem na região de Petrolina o valor médio de 0,17. Júnior e Dantas (2018) 

ao mapearam com imagens de satélite a região do rio Pacoti/CE, definiram um albedo médio 

entre 0,18 e 0,22 para a área antropizada, inclusive pastagem. Em contraste, também houve 

indicação de valores mais elevados, como aqueles citados na pesquisa de Veloso et al. (2015) 

que apontou um albedo em torno de 0,23 para a pastagem em região localizada ao Norte de 

Minas Gerais, com características de caatinga. 

O albedo médio durante todo o ciclo anual na Caatinga, representado na Figura 4.2, foi 

de 0,15 ± 0,011. O valor mínimo de 𝛼𝑑̅̅̅̅  foi de 0,12 na estação seca e o máximo foi de 0,17 que 

ocorreu na transição da chuvosa para a seca.  

O valor médio do albedo na Caatinga foi próximo ao encontrado por outras pesquisas 

em áreas com características semelhantes. Teixeira et al. (2008) indicou um albedo de 0,14 para 

a caatinga em um estudo sobre o balanço de energia e radiação em uma região do Vale do Rio 

São Francisco. Lima et al. (2009) realizaram uma comparação entre albedo de caatinga e 

pastagem na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em 

Petrolina, e encontraram um valor médio de 0,15 para a caatinga preservada. Cunha, Alvalá e 

Oliveira (2013) encontraram valores de 0,12 para caatinga preservada e 0,16 para a degradada 

em pesquisa sobre a alteração da cobertura do solo, utilizando o modelo de superfície IBIS. 

Carvalho et al. (2017) analisaram a sazonalidade do albedo no Vale do São Francisco 

comparando duas áreas de caatinga preservada e cana de açúcar, indicando valor médio de 0,16. 

Pires et al. (2017) e Nascimento (2018) obtiveram valores médios de albedo entre 0,12 e 0,17 

para caatinga preservada. 

A diferença do albedo médio durante o ciclo anual entre a Pastagem e a Caatinga foi de 

0,032±0,02, como apresentado na Tabela 4.1. A análise dessa tabela mostra que em todas as 

estações, o albedo médio diário é maior na Pastagem em comparação com a Caatinga, também 

são apresentados os valores de valor-p para análise da hipótese de igualdade das diferenças.  

Na estação seca se teve a maior diferença entre os albedos médios, quando comparamos 

a Pastagem e a Caatinga, sendo de 0,047 com desvio padrão de 0,016. A Caatinga apresentou 

uma estação seca mais longa com relação à Pastagem em, aproximadamente, 30 dias com 𝛼 

médio na estação igual a 0,14 ± 0,008, os valores de 𝛼𝑑̅̅̅̅  mínimo e máximo foram de 0,12 e 0,16, 

respectivamente.  
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Tabela 4.1- Média dos valores de albedo para a Caatinga e Pastagem. 

Período Caatinga Pastagem Diferença (valor-p) 

Seca 0,135 ± 0,008 0,182 ± 0,008 0,047 ± 0,016 < 0,001 

Transição seca 

para chuvosa 
0,155 ± 0,005 0,175 ± 0,012 0,020 ± 0,017 < 0,001 

Chuvosa 0,145 ± 0,007 0,177 ± 0,007 0,032 ± 0,014 < 0,001 

Transição 

chuvosa para 

seca 

0,158 ± 0,007 0,178 ± 0,011 0,020 ± 0,018 < 0,001 

Total 0,146 ± 0,011 0,178 ± 0,009 0,032 ± 0,020 < 0,001 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A diferença do albedo médio entre a Pastagem e a Caatinga nas estações de transição 

foi a menor e iguais a 0,02. Os períodos para essas estações são bem próximos para os dois 

sítios experimentais, sendo estabelecidos em, aproximadamente, 60 dias. Tanto na Pastagem 

como na Caatinga, o 𝛼  tem pouca mudança entre as estações de transição, isso evidencia 

alguma semelhança nas condições da cobertura vegetal e do solo.  

A Caatinga tem uma estação chuvosa um pouco mais curta que a Pastagem, em torno 

de 30 dias. O 𝛼 na estação chuvosa foi de 0,14 ± 0,007 para a Caatinga e na Pastagem esse 

valor foi de 0,18 ± 0,007.  

Em todas as estações as diferenças de albedo foram estatisticamente significativas 

(valor-p < 00,1), mostrando que as características físicas das coberturas vegetais e do solo tem 

uma maior probabilidade de influenciar no sentido de elevar o 𝛼  da Pastagem. Essas 

características que diferem a folhagem e os dosséis nos dois sítios experimentais fazem com 

que as forrageiras da Pastagem, independentemente da estação, tenham uma maior capacidade 

de reflexão das ondas curtas. É interessante destacar também que o solo na Pastagem é mais 

exposto, mesmo possuindo uma maior capacidade de retenção de umidade, ainda assim esse 

sítio experimental possui um 𝛼  maior, mesmo na estação chuvosa em que há uma maior 

precipitação na Pastagem comparada à Caatinga. 

Outro fator analisado em sua relação com 𝛼 foi o ângulo de elevação solar que também 

está apresentado nas figuras 4.1 e 4.2. Na Pastagem teve um valor médio de 47,99° com um 

desvio padrão de 3,82° e na Caatinga essa média foi de 47,85° e desvio padrão de 4,05°. A 

média do ângulo de elevação solar foi ligeiramente maior na Pastagem e ainda assim os valores 

médios de albedo foram maiores, visto que um maior ângulo de elevação reduz 𝛼. Ressaltando 
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que o ângulo de elevação solar foi definido tendo seu 0° no horizonte, tanto ao amanhecer como 

ao entardecer. A diferença entre os valores do ângulo médio de elevação solar nos dois sítios 

experimentais, durante o ciclo anual, não foi estatisticamente significativa, assim não se pode 

afirmar que a elevação solar influenciou diretamente na diferença dos valores médios anuais de 

albedo. 

Ao comparar-se os desvios padrão por períodos em um mesmo sítio experimental e as 

diferenças entre os valores de albedo percebe-se que a variação e a dispersão são praticamente 

as mesmas para a Caatinga e a Pastagem, como se observa na Tabela 4.2. A amplitude do 𝛼𝑑̅̅̅̅  

também demonstra isso, na Caatinga variou entre 0,12 e 0,17 no decorrer do ciclo anual 

analisado, já a Pastagem teve como mínimo e máximo, os valores de 0,14 e 0,20, 

respectivamente, assim a amplitude foi de 0,05 para a Caatinga. Esperava-se que na Pastagem 

houvesse uma maior variação no 𝛼, como apontam outras pesquisas que compararam áreas de 

pastagem (ANDRADE et al., 2006; CUNHA, ALVALÁ e OLIVEIRA, 2013; VELOSO et al., 

2017; CARVALHO et al., 2017; PIRES et al. 2017, LIMA, 2017), mas é importante destacar 

quem em nenhuma dessas pesquisas havia manejo do pastejo. 

Tabela 4.2- Médias por estação, desvio padrão e diferença no albedo para a Caatinga e 

Pastagem. 

Período Seca Chuvosa Diferença (valor-p) 

Caatinga 0,135 ± 0,008 0,145 ± 0,007 -0,010 ± 0,015 < 0,001 

Pastagem 0,182 ± 0,008 0,177 ± 0,007 0,005 ± 0,015 < 0,001 

Período 
Transição 

seca/chuvosa 

Transição 

chuvosa/seca 
Diferença (valor-p) 

Caatinga 0,135 ± 0,008 0,145 ± 0,007 -0,010 ± 0,015 < 0,001 

Pastagem 0,182 ± 0,008 0,177 ± 0,007 0,005 ± 0,015 < 0,001 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A pouca variação de 𝛼  na Pastagem entre as estações seca e chuvosa pode estar 

associada ao manejo do pastejo, mais intenso nesse período, com um ciclo de 11 dias com os 

animais no pasto e 60 de descanso para a recuperação das forrageiras (SOUZA, 2016). Segundo 

Souza (2016) a altura do dossel nas forrageiras variou entre 15 cm e 25 cm nos períodos pós-

pastejo, o que indica um menor do dossel. No pré-pastejo a altura varia em função da 

interceptação da luz (IL) de 90% em que o pasto atinge uma altura em torno dos 50 cm 

(SOUZA, 2016). Assim evita-se que haja uma exposição excessiva do solo, embora não tenha 

havido irrigação o pasto foi adubado, além disso deve-se considerar as características das 

plantas forrageiras que demoram mais a ressecar que as nativas (EMECIRIANO NETO et al., 

2013; TRINDADE et al., 2018). 
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Um ponto interessante que também pode ser destacado na Tabela 4.2 foi o maior valor 

médio de 𝛼 para a estação chuvosa em comparação com a estação seca na Caatinga. Este maior 

valor tem como um de seus fatores mais importantes uma estação chuvosa com precipitação 

acumulada de 388 mm, menor que a média climatológica de 540 mm, além de mais concentrada 

e com menos dias com registros de chuva. O ano de 2015, referente a estação chuvosa na 

Caatinga, foi considerado seco em comparação à climatologia local com uma precipitação total 

no ano de 466 mm, registrando apenas 33 dias de chuva. Na estação seca, houve uma menor 

precipitação acumulada, sendo de 57,4 mm e essa chuva ocorreu nos meses de setembro e 

outubro, mas com destaque para novembro de 2014 com volume de 45 mm, acima da média 

para o mês.  

Uma questão auxilia na compreensão do menor albedo na estação seca para a Caatinga 

em relação à chuvosa está na característica da vegetação na estação seca. Segundo Amorim, 

Sampaio e Araújo (2005) e Santana et al. (2016) algumas das principais espécies arbório-

arbustivas na região da Caatinga são o Poincianella Pyramidalis (catingueira), Aspidosperma 

Pyrifolium (pereiro), Croton Blanchetianus (marmeleiro) e a Mimosa acutistipula (jurema 

preta) que dependendo da idade podem ter caules castanho escuros ou amarronzados, 

principalmente o marmeleiro e a jurema (NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2018).   

Um outro fator que também pode ter contribuído para um menor 𝛼 na estação seca em 

comparação à chuvosa foi a elevação solar. Na Caatinga, a elevação solar média na estação 

chuvosa foi de 48,44° ± 3,74°.  Esse valor de média é inferior ao da estação seca que obteve 

49,86° ± 2,68°. A diferença na média de 1,42° entre as estações seca e chuvosa na Caatinga foi 

estatisticamente significativa ao nível de 5%, indicando que houve influência da elevação solar 

no albedo em favor de maiores valores para a estação chuvosa. 

A influência da elevação solar foi analisada nas demais estações como apresentado na 

Tabela 4.3, comparando Caatinga e Pastagem. A diferença entre os valores do ângulo médio de 

elevação solar nos dois sítios experimentais, durante o ciclo anual, não foi estatisticamente 

significativa (valor-p = 0,63), sugerindo que a diferença na elevação solar não influenciou 

diretamente na diferença dos valores médios anuais de albedo.  

O fato de não haver uma correlação forte ou moderada entre o ângulo de elevação solar 

e a média de 𝛼 no ciclo anual não implica afirmar que não se tenha influência. No decorrer das 

estações que compõem o ciclo anual, as diferenças entre os ângulos de elevação solar e a 

precipitação para a Caatinga e a Pastagem mostraram-se significativas, apresentando uma maior 

correlação com os valores de albedo. 
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Tabela 4.3- Média dos ângulos de elevação solar na Caatinga e na Pastagem. 

Período Caatinga Pastagem Diferença (valor-p) 

Seca 49,86° ± 2,68° 50,42° ± 1,62° 0,56° ± 4,3° 0,06 

Transição seca 

para chuvosa 
49,31° ± 0,55° 50,52° ± 1,31° 1,21° ± 1,86° < 0,001 

Chuvosa 48,44° ± 3,74° 45,32° ± 4,10° -3,12° ± 7,84° < 0,001 

Transição chuvosa 

para seca 
41,17° ± 0,83° 48,52° ± 2,57° 7,35° ± 3,4° < 0,001 

Total 47,85° ± 4,05° 47,99° ± 3,82° 0,14° ± 7,87° 0,63 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Em todas as estações, com exceção da estação seca, a diferença entre os ângulos médios 

diários de elevação solar na Caatinga e na Pastagem mostraram-se estatisticamente 

significativas (valor-p < 0,001). A maior diferença aconteceu na estação de transição entre 

chuvosa e seca sendo de 7,35° com desvio padrão de 3,4°. A única estação em que o ângulo 

médio de elevação solar foi maior na Caatinga aconteceu na chuvosa, isso corroborou para a 

redução do albedo médio nesse sítio experimental. Nas demais estações a elevação solar 

contribuiu para diminuir a diferença do albedo médio entre a Caatinga e a Pastagem, visto que 

um maior ângulo de elevação solar atua na redução de 𝛼 (relembrando que a elevação solar é 

medida com relação ao horizonte).  

A precipitação também não indicou uma correlação estatisticamente significativa com 

o albedo médio em todo o ciclo anual, nem na Caatinga (valor-p = 0,78) ou na Pastagem (valor-

p = 0,15), como apresentado na Tabela 4.4. Não há dúvidas de que a precipitação é um dos 

fatores, se não o fator, mais importante na influência de 𝛼, pois atua diretamente na alteração 

da cobertura vegetal, principalmente no semiárido. Contudo, houve muitos dias sem 

precipitação influenciando na correlação estatística, portanto não se leva em consideração os 

poucos dias de chuva, principalmente na estação seca. No período que compõe o ciclo anual 

houve apenas 39 dias com precipitação na Caatinga e em cada uma das estações que compõe o 

ciclo anual de chuvas, em nenhuma delas houve correlação estatisticamente significativa 

quando comparamos as médias de 𝛼 e os valores acumulados de precipitação.  

A estação seca na Pastagem foi a que mais se aproximou de uma correlação negativa 

moderada, o que também nos ajuda na compreensão da pouca variação do 𝛼  neste sítio 

experimental entre as estações seca e chuvosa. A análise da correlação sugere que a redução no 

𝛼 durante a estação seca é mais influenciada, mesmo que moderadamente, pela precipitação 

que em outras estações. Nessa análise inicial, aparentemente as forrageiras da Pastagem estão 
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mais sujeitas às variações de 𝛼 em função da precipitação quando comparadas à vegetação da 

Caatinga. Contudo não é possível ter uma conclusão consistente sobre qual sítio experimental 

sofre maior influência no 𝛼 com relação à precipitação. 

Tabela 4.4- Correlação entre o albedo médio diário e a precipitação acumulada. 

 Correlação com o albedo médio diário 

Período Caatinga (valor-p) Pastagem (valor-p) 

Seca - 0,06 0,51 - 0,61 < 0,05 

Transição seca para 

chuvosa 
- 0,05 0,71 - 0,36 < 0,05 

Chuvosa - 0,30 < 0,05 - 0,07 0,34 

Transição chuvosa para 

seca 
- 0,05 0,72 - 0,30 < 0,05 

Total - 0,22 0,78 - 0,42 0,15 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Na comparação do total acumulado em cada estação, a chuvosa em cada um dos sítios 

experimentais é significativamente maior. A estação seca na Caatinga acumulou 57,4 mm, já 

na chuvosa esse acúmulo foi de 388,0 mm de precipitação, quase 7 vezes maior. Na Pastagem, 

a estação seca acumulou um total de 49,3 mm e a chuvosa, 626,1 mm, mais de 12 vezes. A 

concentração de chuvas na estação chuvosa foi bem maior na Pastagem em comparação à 

Caatinga. Nas estações de transição, as chuvas foram mais intensas na chuvosa para a seca na 

Caatinga com 50 mm, na Pastagem esse valor foi de 145,1 mm. Na estação de transição de seca 

para a chuvosa, na Pastagem foram registrados 172,2 mm e na Caatinga, 12,2 mm.   

Em todas as estações, a precipitação foi maior na Pastagem, ainda assim os valores 

médios de albedo também foram maiores. Mostrando que a cobertura do solo se sobrepõe ao 

fator de precipitação na substituição da caatinga nativa por pastagem, mesmo quando há manejo 

do pastejo em forrageiras não nativas.  

4.2 Ciclo diurno do albedo 

A distribuição de frequência dos valores de albedo em cada horário nos dois sítios 

experimentais na estação seca está representada na Figura 4.3. Pode-se observar, com base na 

amplitude entre os limites superior e inferior dos boxplot, que o horário com maior dispersão 

dos valores de 𝛼 na Caatinga foi às 06h30 (Figura 4.3(a)), variando entre 0,11 e 0,21 e com 

mediana igual a 0,15, sendo 19 a quantidade de outliers.  Já a menor dispersão ocorreu no 

horário das 09h30, com 62% dos valores iguais a 0,13, sendo a principal justificativa para os 

55 outliers obtidos.  
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Na Caatinga, os outliers inferiores estão associados às precipitações que ocorreram 

nesse período em 2014. Por exemplo, no dia 09 de setembro há dois outliers às 06h30 e 07h 

que ocorreram em decorrência de chuvas acumuladas de 1,2 mm no dia anterior. Os outliers 

superiores que ocorreram, principalmente, entre as 06h30 e 08h30 podem estar associados a 

variações esporádicas da cobertura na superfície, como o acúmulo de água na vegetação ou no 

solo que combinado a menores ângulos de incidência da radiação solar, pode implicar em maior 

intensidade na reflexão, elevando 𝛼. 

Figura 4.3- Distribuição dos valores de albedo em cada horário na estação seca. 

(a) Caatinga. (b) Pastagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Na Pastagem, durante a estação seca, a maior dispersão aconteceu às 06h30, com valores 

de 𝛼 variando de 0,16 a 0,24 em que 50% estiveram no intervalo de 0,16 a 0,22, com mediana 

de 0,22. A menor dispersão aconteceu às 11h30, com mediana de 0,17, e os valores de albedo 

variando entre 0,16 e 0,17, sendo 50% deles iguais a 0,17. No horário das 11h30 foram 

identificados 26 outliers, 4 inferiores (abaixo do limite inferior) com valores de 𝛼 iguais a 0,14 

e 0,15  e 22 superiores (acima do limite superior) com albedo igual a 0,18.  

Hora local 

Hora local 
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A precipitação na Pastagem durante a estação seca foi responsável por vários dos valores 

de outliers inferiores para 𝛼 registrados na Figura 4.3(b), principalmente no mês de dezembro 

de 2015. Como exemplo podemos citar que um dos outliers nos horários das 06h30 e das 07h 

aconteceu no dia 24 devido a influência da precipitação de 12,3 mm no dia 23 de dezembro e 

outros dois outliers também ocorreram nos horários das 15h e 15h30 no dia 29, justamente no 

dia de maior precipitação para o período com 19,4 mm. Um outro fator que pode ter gerado 

algum dos outliers superiores foi o pastejo dos ovinos, tanto pela presença dos animais como 

pela redução na altura do dossel. A atividade do manejo na área em estudo é efetiva para o 

período da estação seca, nas demais estações não houve pastejo controlado (SOUZA, 2016). 

A precipitação esporádica é a principal responsável na redução dos valores de 𝛼 a ponto 

de gerarem outliers inferiores e isso ocorreu em todas as estações, tanto na Caatinga como na 

Pastagem. Há possibilidade de erros nas medições ou coberturas momentâneas do solo que 

provoquem também outliers, principalmente aqueles com maiores valores de 𝛼.  Para os dois 

sítios experimentais um dos fatores que geraram outliers superiores pode também ter sido o 

acumulo de água no solo, principalmente pela manhã devido a precipitações durante a noite, 

combinado com situações em que a cobertura de nuvens provoca redução na intensidade de 

radiação direta, no entanto a radiação refletida tem pouca alteração em sua intensidade.   

Para a estação de transição entre seca e chuvosa na Caatinga (Figura 4.4(a))  a maior 

dispersão ocorreu às 16h. A menor dispersão aconteceu às 08h30 em que 69% dos valores de 

𝛼 iguais a 0,15, considerando os 19 outliers. Já na Pastagem (Figura 4.4(b)), a maior dispersão 

aconteceu às 06h30, com valores variando entre 0,15 e 0,29 e mediana de 0,21. A menor 

dispersão ocorreu em dois horários que foram às 12h e 12h30, com valores variando entre 0,15 

e 0,18 e mediana de 0,16.  

Percebe-se com base nas Figuras 4.3 e 4.4 que as medianas possuem um comportamento 

semelhante na Caatinga e na Pastagem no decorrer do dia. Elas possuem uma certa estabilidade 

na parte central e são maiores pela manhã e pela tarde. A dispersão também tem comportamento 

semelhante, as maiores dispersões ocorrem no início da manhã e final da tarde e as menores em 

torno do meio dia. Isso está em conformidade com a elevação solar, menores ângulos de 

incidência com relação ao horizonte no início da manhã e final da tarde implicam em maior 𝛼 

e uma maior dispersão.  

Comparando as Figuras 4.3 e 4.4 pode-se perceber um número bem menor de outliers 

na estação de transição entre seca e chuvosa para ambos os sítios experimentais. No caso da 

Caatinga pode-se atribuir isso a falta de chuvas, nessa estação houve precipitação em apenas 
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dois dias, diminuindo a variação nos valores de 𝛼  gerando menos outliers e uma menor 

amplitude no boxplot. Na Pastagem houve o oposto, uma maior frequência das precipitações 

em relação a estação seca, principalmente no mês de janeiro, fazendo com que haja um aumento 

na amplitude no boxplot. Essa mudança é bem mais evidente na Pastagem. 

Figura 4.4- Distribuição do albedo em cada horário na estação de transição entre seca e 

chuvosa. (a) Caatinga. (b) Pastagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Para a estação chuvosa que está apresentada na Figura 4.5, a maior dispersão na 

Caatinga aconteceu às 16h, com 50% dos valores de 𝛼 nesse horário estando entre 0,16 e 0,20 

e um outlier. Já a menor dispersão de distribuição das frequências no albedo foi às 11h30, neste 

horário 50% dos valores foram de 0,14. A dispersão das frequências de 𝛼 também foi baixa em 

grande parte do dia, com 50% dos valores dentro da amplitude interquartílica que foi de 0,01 

nos horários das 8h às 10h30 e entre 12h e 15h30.  

Na Pastagem (Figura 4.5(b)), a maior dispersão na frequência dos valores de 𝛼 em cada 

horário na estação chuvosa ocorreu às 6h30, com 50% dos valores entre 0,13 e 0,24 e os outros 

50% de 0,24 a 0,29, com um outlier. A menor dispersão com 50% dos valores dentro da 

amplitude interquartílica de 0,01, aconteceu entre as 9h e 10h30 e entre as 11h30 e 15h30, 

Hora local 

Hora local 
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embora com medianas ligeiramente diferentes nesses intervalos. As maiores dispersões 

ocorreram pela manhã e no final da tarde e as menores estão concentradas na parte central do 

dia, exceção para às 11h conforme é indicado na Figura 4.5(b). 

Figura 4.5- Distribuição do albedo em cada horário na estação chuvosa.  

(a) Caatinga. (b) Pastagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

É interessante destacar que um fator possível para alguns dos outliers na Pastagem 

durante a estação chuvosa seria o ciclo dos ovinos, visto que nesse período há uma presença 

mais constante dos animais no pastejo.  

Comparando a Caatinga e Pastagem, com base na Figura 4.5, percebe-se como a 

dispersão (amplitude entre limite superior e inferior do boxplot) é maior na Pastagem, 

principalmente pela manhã. Da mesma forma a mediana também sofre maior alteração no 

decorrer do dia, na Caatinga a mediana está entre os valores de 0,14 e 0,16, já na Pastagem está 

entre 0,16 e 0,25, destacando-se mais uma vez as diferenças entre início da manhã e final da 

tarde. 

Hora local 

Hora local 
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Na Caatinga a amplitude entre os limites superior e inferior nos boxplot foram iguais 

em todos horários como é apresentado na Figura 4.6(a), mostrando uma pouca variação que 𝛼 

possui nesta estação no decorrer do dia, inclusive com a mesma mediana de 0,15 entre as 07h30 

e 14h. Na maior parte do dia, os valores de 𝛼 estão concentrados entre 0,14 e 0,17 em uma 

amplitude entre os limites do boxplot de 0,03. O horário com maior dispersão foi definido em 

função dos 11 outliers que ocorreu às 16h e a mediana nesse horário foi de 0,21 sendo a maior 

para o dia nessa estação. 

Figura 4.6- Distribuição de albedo em cada horário na estação de transição entre chuvosa 

e seca. (a) Caatinga. (b) Pastagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

A maior dispersão para 𝛼 durante a estação de transição entre chuvosa e seca para a 

Pastagem (Figura 4.6(b)) ocorreu às 06h30 com uma amplitude entre limites superior e inferior 

de 0,12, indo de 0,16 a 0,28. Nesse horário não houve outliers e a mediana teve valor de 0,23, 

sendo a maior do dia. A menor dispersão aconteceu às 11h, considerando os 17 outliers, 72% 

dos valores de albedo então concentrados entre 0,16 e 0,17. A mediana às 11h foi de 0,16 e foi 

a mesma até às 13h, como a menor do dia.  

Hora local 

Hora local 
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Comparando a Pastagem e a Caatinga, com base na distribuição de frequências em 

boxplot no decorrer do dia (Figuras de 4.3 a 4.6), identifica-se o comportamento de mudança 

na mediana em cada horário no decorrer do dia. Nos dois sítios experimentais a mediana é maior 

no começo da manhã e final da tarde, sendo menor próximo ao meio dia. De forma semelhante 

a dispersão dos valores de 𝛼  são maiores nos períodos da manhã e da tarde. Esses 

comportamentos retratam alguma conformidade com a variação do ângulo de elevação solar, 

uma menor angulação solar indica maior 𝛼 e uma maior amplitude interquartílica. Contudo a 

mediana na Caatinga muda menos, possuindo uma menor variação entre seus valores no 

decorrer do dia, representada pela amplitude na Tabela 4.5. O albedo na Caatinga sofre menos 

mudanças em seus valores quando comparada à Pastagem, principalmente na parte central do 

dia. 

Tabela 4.5- Amplitude da mediana no decorrer do dia na Caatinga e na Pastagem em 

todas as estações. 

Período Caatinga Pastagem 

Seca 0,03 0,05 

Transição seca para 

chuvosa 
0,03 0,05 

Chuvosa 0,02 0,09 

Transição chuvosa para 

seca 
0,06 0,07 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tanto a distribuição de frequências por horários no decorrer do dia como os valores da 

mediana indicam que a Pastagem tem uma resposta diferente às variações nos ângulos de 

elevação solar em comparação à Caatinga. O 𝛼 na Pastagem parece sofrer mais influência da 

variação no ângulo da radiação incidente, mesmo quando essa variação é maior na Caatinga. 

Como aconteceu na estação seca no horário das 06h30 em que a elevação solar teve uma 

amplitude de 10° em sua variação nesse período com desvio padrão de 3,3°, bem maior que na 

Pastagem com amplitude de 5° e desvio padrão de 1,3°.  

As características físicas da cobertura vegetal são preponderantes para o 𝛼 nessa relação 

com o ângulo de elevação solar. O dossel da Caatinga permite uma maior penetração da 

radiação incidente, principalmente na estação seca e quando há um maior ângulo de elevação 

solar em comparação à Pastagem, reduzindo a radiação refletida, visto que há uma maior 

absorção e transmitância. Com uma menor intensidade de radiação refletida, isso diminui as 

condições para uma maior amplitude de variação do 𝛼. Essa estabilidade no valor do albedo na 

estação seca para a Caatinga pode ser observada na Figura 4.7. Para menores ângulos há mais 
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intensidade de radiação refletida nos dois sítios experimentais, aumentando a possibilidade de 

que haja também uma maior dispersão nos valores de 𝛼.  

Figura 4.7- Mediana do albedo em cada horário, ângulo médio de elevação solar em 

cada horário e seu desvio padrão. Estações seca e de transição entre seca e chuvosa na Caatinga 

e na Pastagem. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Com base no desvio padrão apresentado nas Figuras 4.7 e 4.8, observa-se que as maiores 

variações nos ângulos de elevação solar no decorrer de cada estação acontecem próximo ao 

meio dia. Contudo são nestes horários que ocorrem as menores dispersões de 𝛼 , isso é 

reproduzido em todas as estações que formam o ciclo anual de chuvas e nos dois sítios 

experimentais. Pode-se observar também que as mudanças no 𝛼 sofrem menor influência para 

ângulos com maior elevação solar, dessa forma mesmo com maior desvio padrão na variação 

do ângulo de elevação solar próximo ao meio dia, o albedo muda muito quando se compara ao 

início da manhã e final da tarde. 

Ainda com base nas Figuras 4.7 e 4.8, percebe-se que os maiores valores do 𝛼 ocorrem 

pela manhã para a Pastagem e no período da tarde para a Caatinga, nesta o albedo é maior no 

horário das 16h comparado ao das 06h30, mesmo com um ângulo médio de elevação solar 

menor pela manhã em todas as estações. Isso sugere que o dossel da Caatinga responde melhor 

à variação do ângulo solar no período da tarde, provavelmente pela diferença de disposição do 

dossel relação ao leste e oeste, permitindo maior reflexão.  
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Figura 4.8- Mediana do albedo em cada horário, ângulo médio horário de elevação solar 

e seu desvio padrão. Estações de transição entre chuvosa e seca e chuvosa na Caatinga e na 

Pastagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Na Pastagem a diferença entre 𝛼 no início da manhã e final da tarde acompanha a menor 

angulação solar média no início da manhã em todas as estações, com exceção da seca, em que 

esse ângulo é igual a 21° às 06h30 e 17,80° no final da tarde às 16h (Figura 4.7). Novamente a 

posição do dossel relativo à direção leste-oeste também tem alguma influência sobre os maiores 

valores de albedo pela manhã, embora seja menor daquela que ocorre na Caatinga. 

Há uma correlação negativa forte em todas as estações na Pastagem para o ângulo de 

elevação solar e a mediana de 𝛼  em cada horário, indicada pelo coeficiente de correlação 

(Tabela 4.6) e são estatisticamente significativas (valor-p < 0,001). Isso está em acordo com o 

comportamento físico de 𝛼  em função do ângulo da radiação solar incidente, mas o que é 

interessante é a correlação mais forte na Pastagem em comparação à Caatinga. 

Em todas as estações os coeficientes de correlação na Pastagem são maiores quando 

comparados à Caatinga, exceto na estação chuvosa, como apresentado na Tabela 4.6. Na estação 

chuvosa da Caatinga, a resposta de 𝛼 ao ângulo de incidência é mais forte em comparação com 

as demais que possuem uma correlação moderada. Assim, no período chuvoso, é provável que 

a folhagem na Caatinga em seu dossel tenha possibilitado uma maior influência no ângulo da 

radiação incidente para com o 𝛼, mesmo comparando com a estação chuvosa da Pastagem. 

 

 

Estação de transição entre chuvosa e seca na Caatinga Estação de transição entre chuvosa e seca na Pastagem 

Horário Local    Horário Local 

   Horário Local Horário Local 
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Tabela 4.6- Correlação entre a mediana do albedo em cada horário e o ângulo de 

elevação solar. 

 Caatinga 

 Seca 
Transição seca-

chuvosa 
Chuvosa 

Transição 

chuvosa-seca 

Correlação - 0,60 - 0,72 - 0,84 - 0,58 

valor-p 0,006 < 0,001 < 0,001 0,009 

 Pastagem 

 Seca 
Transição seca-

chuvosa 
Chuvosa 

Transição 

chuvosa-seca 

Correlação - 0,86 - 0,91 - 0,80 - 0,92 

valor-p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Novamente, de forma semelhante à precipitação, a relação do ângulo de elevação solar 

sobre 𝛼 está mais evidente dentro das estações que compõem o ciclo anual das chuvas, quando 

comparado ao ciclo completo principalmente para a Pastagem. Inicialmente, a análise estatística 

apontaria para pouca uma menos influência sobre o 𝛼 durante o ciclo anual, contudo ela é bem 

relevante dentro de cada estação no ciclo diário de 𝛼. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das séries temporais confirmou a expectativa de que a Pastagem (caatinga 

substituída por pastagem), mesmo com manejo do patejo, possui um maior albedo (𝛼) em 

comparação à Caatinga (caatinga preservada), tanto em todo o ciclo anual como em cada uma 

das estações, que sejam: seca, transição entre seca e chuvosa, chuvosa e transição entre chuvosa 

e seca. A análise estatística do 𝛼 com a precipitação e o ângulo de elevação solar também 

apontaram para correlações relevantes, principalmente no decorrer de cada uma das estações. 

A precipitação acumulada na Pastagem foi maior em todas as estações em comparação 

com a Caatinga. A análise estatística indicou que as chuvas influenciaram no sentido de atenuar 

a diferença no 𝛼  entre os dois sítios experimentais, principalmente na estação chuvosa. 

Contudo, ainda assim 𝛼 na Pastagem foi mais elevado, confirmando a expectativa de que a 

cobertura vegetal se sobrepõe à precipitação em ambientes de semiárido na determinação de 𝛼. 

Quando se analisam os valores médios de elevação solar nas estações e no ciclo anual, 

percebe-se que houve uma maior probabilidade de que esses valores atuaram na redução da 

diferença de 𝛼 entre a Pastagem e a Caatinga. Com exceção da estação chuvosa em que o ângulo 

de elevação solar médio foi maior na Caatinga, o que implicaria em um aumento da diferença 

no 𝛼, entretanto a análise não foi estatisticamente significativa. As análises estatísticas também 

apontaram para uma menor amplitude da variação do 𝛼  médio diário na Pastagem em 

comparação à Caatinga, principalmente na estação seca. Assim em pastagem com o manejo do 

pasto, a cobertura vegetal composta pelas forrageiras selecionadas não muda tanto suas 

características, com relação à reflexão da radiação solar incidente, entre as estações. 

As análises estatísticas apontaram que 𝛼  na Pastagem é mais sensível às variações 

diárias da elevação solar em comparação com a Caatinga. Indicando uma maior amplitude na 

variação em seus valores diários em todos os horários no decorre do dia em todas as estações. 

Mesmo considerando as características das forrageiras selecionadas e do pastejo manejado, a 

correlação negativa forte entre o ângulo de elevação solar e 𝛼  na Pastagem, com menor 

intensidade na estação chuvosa, são características de um solo mais exposto e cobertura vegetal 

mais escassa. Em contraposição as características da cobertura vegetal na Caatinga mantêm 

uma certa estabilidade no balanço diário de radiação no decorrer do dia em comparação à 

Pastagem. 

Tanto na Caatinga quanto na Pastagem, há pouca variação nos valores médios de 𝛼 entre 

suas estações. Na Caatinga, essa diferença entre as estações seca e chuvosa é pequena o 

suficiente, a ponto de permitir que, dados alguns fatores, os valores médios de 𝛼 na estação seca 
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sejam menores do que na estação chuvosa, ao contrário do que outras pesquisas mostram. 

Fatores como precipitação atípica, seja no espaçamento dos períodos chuvosos, no volume 

acumulado, ou no momento do dia em que ocorre a precipitação; o escurecimento do caule de 

parte da vegetação devido ao período seco; e a cobertura de nuvens nos períodos de maior 

influência da elevação solar são fatores que nos ajudam a entender esse comportamento do 

albedo médio na Caatinga. 

Os resultados desta pesquisa mostram que uma área de caatinga substituída por 

pastagem adquire características biofísicas que implicam em uma redução na radiação líquida 

em relação à caatinga com mata nativa. Essa redução deve-se substancialmente ao aumento do 

valor do 𝛼  médio, que permanece maior, mesmo em épocas de chuva. Essa mudança na 

cobertura do solo que ocorre na pastagem também implica em maior variabilidade diária dos 

valores médios de 𝛼 em cada hora do dia pois apresentam maior diferença na dispersão e maior 

amplitude de variação entre suas medianas em relação à caatinga preservada. Como resultado, 

a radiação líquida também terá uma maior variabilidade durante o dia, o que pode implicar em 

mudanças nos biomas locais. A Pastagem também apresenta menor variabilidade sazonal 

quando comparada à Caatinga, embora sejam muito próximas. Dependendo da área de 

cobertura, essa diferença pode ser mais relevante para a radiação líquida e para o clima da 

região.  

Sob a perspectiva de análise do comportamento do 𝛼  em uma área de pastagem 

manejada, os resultados apresentados podem fundamentar pesquisas sobre o potencial de uso 

desse fator biofísico no manejo da radiação solar, pesquisando a influência da cobertura vegetal 

e sua relação com 𝛼 na precipitação e redução da temperatura durante os períodos mais quentes 

da estação seca. Também fundamentar a variabilidade da evapotranspiração e algumas de suas 

possíveis consequências como a possibilidade de desertificação. 
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1 . Introduction 

Reports by the Brazilian Panel on Climate Change (BPCC) project progressive rainfall 

reduction for the caatinga of 10% to 20% by the year 2040, reaching 40% by the end of the 21st 

century. Additionally, according to the BPCC, an increase in temperature of between 0.5 ◦C and 

1.0 ◦C is projected by 2040, as well as an increase of between 3.5 ◦C and 4.5 ◦C by the end of 

the century [1]. The BPCC, the Brazilian Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (PBBSE) 

and the National Panel on Climate Change Adaptation (PNA) warn of the vulnerability of the 

caatinga to a more arid future scenario, implying a greater fragmentation and change of the areas 

limits, resulting in the displacement of the biome and in the intensification of a desertification 

processes [1,2]. However, Campos et al. [3] argue that there is a lack of knowledge about the 

caatinga regarding its vulnerability and/or resilience in a significant water deficit scenario, as it is 

the least studied of the Brazilian biomes [4] and the least protected, since less than 1% of the 

caatinga is under legal preservation reserve [5]. 

Over the course of five centuries, the caatinga biome has had much of its native vegetation 

deforested [6], with about 46% of its native vegetation currently remaining. Initially, 

deforestation was very much directed towards woody resources as a primary  
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Abstract: The caatinga is considered South America’s largest seasonally dry tropical forest (SDTF) and one of 

the most vulnerable endemic biomes in relation to climate change. The surface albedo in caatinga is relevant 

to understanding the role of this biome in the climate of the Northeast region of Brazil. Thus, a comparative 

analysis was conducted between the albedos of preserved and anthropized caatinga (pasture). Data were 

collected using CNR4-type net radiometers during the dry and rainy seasons. The mean albedo values were 

higher in the Pasture both in the dry and rainy season, with values of 0.181 and 0.177, respectively. In the 

caatinga, the mean albedo values were 0.137 in the dry season and 0.146 in the rainy season. The hourly 

average values for albedo, taken between 6:30 a.m. and 4 p.m., with intervals of 30 min, were also higher in 

the pasture. For convenience, this study uses local standard time (LST), which is 3 h behind from coordinated 

universal time (UTC). The greatest dispersions in the frequencies of the mean hourly albedo values occurred 

in the early morning and late afternoon. Some of the consequences of this study is the confirmation that 

there is an increase in albedo in caatinga replaced by pasture and this causes a reduction in the net radiation 

and also the finding that a region where there is adequate pasture management also enables albedo 

management and from solar radiation. And that further studies can indicate the impacts on temperature and 

precipitation, especially in warmer periods during the dry season. 
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source of energy [7,8]. However, in recent decades, there has been an intensification of 

deforestation of the caatinga in favor of the implementation of agricultural activities. 

According to a report by the National Institute of the Semi-Arid (INSA), pastures occupied 

15,6% of the caatinga in 1985, and in 2020, they increased their occupation to 23.1%. 

Additionally, other factors have contributed decisively to the degradation of the caatinga: 

disorderly occupation, inadequate land management, overgrazing and overexploitation, 

and the continuity of woody resources as a primary source of energy [7,8]. 

 Some studies have shown that the replacement of native vegetation by agricultural 

areas invariably implies an increase in albedo [9–12], which is an important biophysical 

surface property, influencing the surface energy balance when changing the portion of 

reflected shortwave radiation [13,14]. Thus, albedo is always relevant information in 

atmospherevegetation-soil interactions and which is used in climate system models [15–

17]. 

 The surface albedo (α) is defined as the ratio between reflected shortwave solar 

radiation (RS↑) and incident shortwave solar radiation (RS↓) at the surface: 

                                       𝛼 =
𝑅𝑆↑

𝑅𝑆↓
 (1) 

However, the interest of the scientific community in understanding albedo goes 

beyond its value as a possible indicator of change in land use, level of degradation, or 

occupation [18–26]. A better understanding of albedo, especially in agricultural areas, 

would allow it to be used as a possible strategy to mitigate the effects of climate change 

through solar radiation management (SRM). Thus, the reduction of greenhouse gas-induced 

warming would be possible with the increase of reflected solar radiation, which is a 

consequence of the increase of the mean surface albedo [11]. This strategy focuses on the 

adoption of agricultural practices, such as no-tillage, so that the increase in the albedo of 

agricultural areas during the summer results in a cooling in relation to native vegetation 

areas, thus attenuating the maximum temperature reached during very hot periods 

[9,10,27,28]. In this context, Carrer et al. [11] project that the effect resulting from the 

increase in the albedo of properly managed cultivation areas in Europe would be equivalent 

to a mitigation of 3.16 Mt CO2-eq. over 100 (one hundred) years. 

In general, the albedo is higher for an exposed, sandy and lighter-toned soil. On 

the other hand, for a clayey and dark soil, the albedo reaches lower values. Physical 

properties of the materials surfaces influence the albedo. Furthermore, chemical 

composition acts on the reflected radiation, including its spectral range, as with chlorophyll. 

The albedo of many vegetated surfaces tends to be higher in infrared, and its spectral 

feature is dependent on the type of vegetation, age, and the season of the year [29,30]. 

For plant communities with forage characteristics, such as those used in sheep or 

goat pastures, the concentration of the upper leaves defines the canopy region. The canopy 

height is directly related to pasture, varying with the level of light interception (LI) and leaf 

area index (LAI) [31–34]. Based on studies comparing the albedo of the caatinga to the 

albedo of other crops [21,35–40], one can perceive that there is an influence of LAI and IL 

on albedo values of each canopy and that this influence depends on the cycle of each crop. 

However, the density in the distribution of individuals that make up a pasture also 

influences the albedo, as both the canopy and the soil act in the reflection of the incident 

radiation. Some studies [41,42] point to the possibility that the albedo indicates pastures in 

degraded soil, as they reduce the net radiation and reduce the energy available for 

processes of evapotranspiration. 

From this perspective, the study of the components of the net radiation in the 

caatinga, more specifically the surface albedo, is relevant for a better understanding of the 

availability of energy to the various processes that take place in this biome, including the 

possibility of providing evidence of soil degradation, such as can occur when replacing the 

caatinga with pasture [20,42–44]. 

According to the above, the objective of the present work is to analyze the 

variability of the surface albedo in an area of caatinga replaced by pasture compared to that 

of preserved caatinga, considering the variation between the rainy and dry seasons. 
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Data from this area of caatinga replaced by pasture are analyzed for the first time 

in a pasture with forage management in the dry season. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Experimental Sites 

The study was carried out with data collected in two experimental campaigns at 

two different sites in the state of Rio Grande do Norte, Brazil. The first set of data was 

obtained in a preserved caatinga area at the Seridó Ecological Station (ESEC-Seridó) 

between the municipalities of Serra Negra do Norte (hereafter called Caatinga), located at 

6◦34042” S, 37◦15005” W, 205 m above mean sea level. The caatinga subtype in ESECSeridó 

is a called Crystalline Caatinga, and the vegetation is a seasonally dry tropical forest (SDTF) 

[45,46]. It is composed of woody plants, basically small deciduous and/or semi-deciduous, 

highly branched trees and shrubs, many of which are thorny. The herbs are mainly 

therophytes [3,46–51]. Based on the Köppen classification, the climate in ESECSeridó is 

characterized as semi-arid dry and hot (Bsh) [52], with an average annual rainfall of 700 

mm. 

The second dataset was collected on the campus of the Specialized Academic Unit 

in Agrarian Sciences of the Federal University do Rio Grande do Norte (UFRN), known as the 

Jundiaí Agricultural School (EAJ), at coordinates 5◦53057” S and 35◦22059” W (hereafter 

called Pasture), in the municipality of Macaíba. The total area of the EAJ is approximately 

1280 hectares, with an average altitude of 40 m, with an original experimental area of 

Caatinga Ecotone Agreste to Atlantic Forest (Moro et al., 2016), which was replaced by 

pasture (Brachiaria brizantha) for the grazing of sheep. This managed pasture is composed 

of four species of tropical grass: Marandu, Piatã, Aruana, and Massai [53,54]. Based on the 

data available between 1988 and 2020 on the website of the Agricultural Research 

Company in Rio Grande do Norte (EMPARN) obtained at the Peri-Peri station, which is just 

over 1 km from the EAJ, the region has an annual rainfall of 1177 mm. The climate is 

characterized as As, according to the Köppen classification [52]. Figure 1 represents the two 

experimental sites in the state of Rio Grande do Norte, however the figure is out of scale. 

 

 

 

Figure 1. Representation of the location of the Caatinga and Pasture sites. Created by the author. 

2.2. Description of Instruments and Periods of the Experiment 

At the two experimental sites, the data of incident solar radiation (RS↓) and solar 

radiation reflected by the surface (RS↑) were collected using a pair of pyranometers inside 
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of the net radiometers of the CNR4 model (Kipp & Zonen, Deft, The Netherlands). The 

pyranometers have a spectral reading band between 305 nm and 2800 nm and are 

connected in a back-to-back configuration. These data were obtained from samples 

collected every 5 (five) seconds and sent to a data logger (CR3000, Campbell Scientific, 

Logan, UT, USA), which stored it every 30 min. The instruments were powered by solar 

panels coupled to automotive batteries. 

The data used from the Caatinga are included in the records between 6:30 a.m. 

and 4:00 p.m. in local standard time (LST) during the rainy season (from 1 February to 31 

May 2015) and during the dry season (from 1 August to 31 November 2014).  In the Pasture, 

data collected between 6:30 a.m. and 4:00 p.m. (LST) were also used, during the dry season 

(from 23 October to 31 December 2015), as well as in the period covering the rainy season 

(from 1 April to 31 July 2016).  

Based on the climatological analysis [52] and on data obtained from the EMPARN 

station, the rainy season in the Pasture region takes place between the months of April and 

July, with an average monthly rainfall exceeding 60 mm. The rainy period accumulated 

71.2% of the annual mean precipitation, and the highest mean precipitation occurred in 

June, with 207.3 mm, or 17.6%. The dry period comprises the months of October to 

December, all with rainfall below 2% of the annual historical average. 

 

2.3. Apparent Angle Elevation Information 

The data regarding the apparent elevation angles of the sun were obtained from 

the website SunEarthTools.com [55] and consisted of values every 30 (thirty) minutes at the 

two experimental sites between 06:30 a.m. and 4:00 p.m. (LST), in 2014 and 2015 for the 

Caatinga and in the years 2015 and 2016 for Pasture. 

The site consists of several tools aimed at the solar energy market. Information 

that can be obtained ranges from the economic analysis of a photovoltaic system to solar 

charts. Therefore, by entering the latitude and longitude coordinates for the two 

experimental sites, data on the apparent angles of solar elevation were obtained. These 

angles are relative to the local horizon, both at dawn and at dusk, and not to the zenith. 

These data were organized in the form of daily averages and their standard 

deviations, in addition to the averages every thirty minutes between the hours of 6:30 a.m. 

and 4 p.m. (LST), along with standard deviations, during the entire period of the experiment 

and in the dry and rainy seasons in Caatinga and Pasture. 

 

2.4. Albedo Values 

Albedo values were analyzed based on two time series: one of daily averages and 

another of 30 min averages during the analyzed periods. 

Daily albedo averages (αdaily) were determined based on the ratio between the summation 

of daily radiation reflected (∑daily R ↑) and the summation of daily incident radiation (∑daily R 

↓) as: 

  

                            �̅�𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 =
∑ 𝑅↑𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦

∑ 𝑅↓𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
=

∑ 𝛼𝑅↓𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦

∑ 𝑅↓𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
≈

∑ 𝛼𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦

∑ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
                                        (2) 

The average albedo for every 30 min was determined from a simple average of albedo 

values at that time. Although this is a series of data that would require a weighted average 

as a function of the solar elevation angle, according to Equation (2), low-latitude regions 

allow for the approximation of sine values. For low latitudes, as with the experimental sites 

in this study, the variation of the sine of the solar elevation angle (senθi) at the same time 

changes very little so that we can consider it as a constant and thus use the average simple, 

Equation (3). 

                                   �̅� =
(𝑎1+𝑎2+⋯+𝑎𝑛) 

𝑛
                                                           (3) 

             The albedo average throughout the analyzed periods, as well as the totals in 

Caatinga and Pasture, was obtained as simple average, based on daily mean values. 
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 2.5. Statistical Analysis 

The standard t-test of the R software was used to compare two means of the data 

of interest in the two experimental sites, thus verifying the null hypothesis of their 

differences. Within this pattern, R performed the Student’s T Test for the means of two 

independent populations, with a significance level equal to 5%. Thus, for the null hypothesis 

of the difference between two means to be rejected, the p-value should be less than 0.05. 

The R pattern also checks whether the samples are of unequal variances or sizes, 

able to perform the Welch’s t-test automatically. Due to the large number of data, the 

distribution was considered normal; therefore, normality tests were not applied to 

populations originating from the means. 

The correlation between data of interest in Caatinga and Pasture was also verified 

through the R pattern, which used the Pearson correlation. Both the correlation coefficient 

and its significance were defined with a significance level of 5%. Therefore, with a p-value 

below 0.05, the hypothesis that there is no correlation would be rejected. 

 

3. Results and Discussion 

3.1. Albedo Time Series 

The albedo values were organized into two time series, with daily averages 

encompassing the dry and rainy seasons in the Pasture (Figure 2) and in the Caatinga (Figure 

3). 

 

Figure 2. Albedo, precipitation, and solar elevation in Pasture. Daily mean albedo values are represented by the solid red line, 

daily rainfall volumes are represented by vertical bars, and daily mean values of solar elevation are represented by the dashed 

line. 
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Figure 3. Albedo, precipitation, and solar elevation in Caatinga. Daily mean albedo values are represented by the solid red 

line, daily rainfall volumes are represented by vertical bars, and daily mean values of solar elevation are represented by 

the dashed line. 

The albedo mean for the entire period of the series in the Caatinga was 0.14, with a 

standard deviation of 0.01 and values ranging from a minimum of 0.12 to a maximum of 0.16. 

In Pasture, the mean of the series was 0.18, with a standard deviation of 0.007. The lowest 

value in the series was 0.14, and the highest was 0.20. The difference between the mean 

albedo values in the Pasture and Caatinga during the period was 0.036, with a standard 

deviation of 0.017. 

Precipitation directly influenced the albedo values throughout the period. The average 

rainfall in the Pasture was 2.74 mm/day—higher when compared to the Caatinga—with an 

average of 1.84 mm/day. The highest mean albedo value for the Pasture, even with greater 

rainfall, was confirmed by the statistically significant difference between the means in the 

two experimental sites (according to Table 1), within a confidence level of 95%. A higher 

albedo value for Pasture was expected and is in line with what has been pointed out by other 

research [24,37,53,54,56,57]. This is because the pasture has characteristics of sparse 

vegetation cover with more spaced and drier plants and more exposed soil, factors that 

contribute to the elevation of albedo values. 

 
Table 1. Average of daily albedo values for Caatinga and Pasture. 

Period Caatinga Pasture Difference (p-Value) 

Dry 0.134 ± 0.008 0.179 ± 0.007 0.045 ± 0.015 <0.001 

Rainy 0.144 ± 0.007 0.171 ± 0.006 0.027 ± 0.013 <0.001 

Total 0.138 ± 0.01 0.174 ± 0.007 0.036 ± 0.016 <0.001 

 

Caatinga has a longer dry season than the Pasture, with 30 days more. At this station, 

the daily mean albedo value in the Caatinga was 0.13 with a standard deviation of 0.01, the 

minimum value was 0.12, and the maximum was 0.15. The average value for albedo in the 

Pasture during the dry season was 0.18, with a standard deviation of 0.007 and values 

between a minimum of 0.14 and a maximum of 0.19. The difference in the mean albedo 

values at this station was 0.045, with a standard deviation of 0.015, which is statistically 

significant and indicates that the highest albedo value for the Pasture is consistent. 
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In the rainy season, the Caatinga presented an average value of 0.14 for the albedo, 

with a standard deviation of 0.007, revealing a maximum value of 0.16 and a minimum of 

0.13. In the Pasture, the mean albedo was 0.17, and the standard deviation was also 0.006 

for the rainy season; the maximum value was 0.19 and the minimum was 0.15. The difference 

between the mean values in this season was smaller compared to the dry season, being 0.027, 

with a standard deviation of 0.013, which was also statistically significant. 

The daily mean precipitation values were higher in the Pasture, both in the dry and in 

the rainy season, when compared to the Caatinga. In the rainy season, the average rainfall in 

the Pasture was 4.02 mm/day, 24.4% higher than in the Caatinga, where the average 

precipitation was 3.23 mm/day. In the dry season, rainfall values were 0.511 mm/day in 

Pasture, 8.72% higher than in Caatinga, where the average rainfall was 0.470 mm/day. Even 

with higher precipitation in Pasture, the mean albedo values were higher in this experimental 

location in both dry and rainy seasons. This shows how the vegetation-cover characteristics 

of the Pasture increase the albedo values, overcoming the precipitation factor. 

An interesting point that can also be highlighted is that the average albedo value for 

the rainy season in the Caatinga was 7.46% higher than the average albedo during the dry 

season at this same experimental site. The dry season analyzed occurred in 2014, when the 

total rainfall was 513 mm, below the historical average of 700 mm per year. During the dry 

season, the rainfall was 57.4 mm. During the dry season, precipitation occurred in all months 

of the period, with records on four days in September, three days in October, and four days 

in November. In the Caatinga, the rainy season was analyzed in 2015, when the total rainfall 

was even lower, with a total of 466 mm. In addition to a lower average volume, rainfall in the 

rainy season was more concentrated, with 23 days of some rainfall record. In May, there were 

only two days with precipitation, with only 6 mm for the whole month. In February, there 

were two periods of precipitation—one with four days and the other with two days—and in 

March and April, there were three periods with between two and five days of precipitation. 

Thus, in much of the rainy season, there was no record of precipitation in the year 2015. 

During the dry season in the Caatinga, the values of incident global radiation also 

suggest a number of days with cloud cover, close to the number of days in the rainy season—

a fact that can also influence the albedo. Another factor influencing the albedo is the 

darkening of the stems of the native forest in the Caatinga. Although it loses its foliage and 

acquires a grayish appearance, part of the vegetation also acquires a darker, brownish color 

at its bases during the driest periods. 

In addition to the factors mentioned above, the solar elevation angle may also have 

contributed to a lower albedo value in the dry season. In the Caatinga, the daily average solar 

elevation in the rainy season was 48.44◦, with a standard deviation of 3.74◦. This value is lower 

than in the dry season, which obtained a daily average of 49.86◦ and a standard deviation of 

2.68◦. The difference in the average of 1.42◦ between the two seasons in the Caatinga was 

statistically significant within the 95% confidence interval, indicating that there was an 

influence of solar elevation angles contributing to the increased mean albedo values in the 

rainy season. 

The average albedo values for the Caatinga in the dry and rainy seasons are very close. 

Furthermore, an atypical behavior of precipitation or a reduction in the grayish aspect of the 

vegetation due to darker stems, in addition to a greater mean angle of solar elevation, are 

factors that can help to understand the lower mean albedo value in the dry season compared 

to the rainy season that was obtained in this study. 

Table 2 presents the mean solar elevation values for the two experimental sites, their 

differences, and standard deviations. In the analyzed period, the daily averages of the 

apparent solar elevation were considered in the whole series and in the dry and rainy seasons. 

 

 

 

          Table 2. Average of the relative elevation of the sun in the Caatinga and Pasture. 

Period Caatinga Pasture Difference (p-Value) 
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Total 49.16◦ ± 3.22◦ 45.89◦ ± 3.72◦ 2.58◦ ± 6.94◦ <0.001 

Dry 49.86◦ ± 2.68◦ 49.75◦ ± 1.24◦ 0.11◦ ± 3.92◦ 0.7517 

Rainy 48.44◦ ± 3.74◦ 43.68◦ ± 2.76◦ 4.72◦ ± 6.5◦ <0.001 

Difference 1.42◦ ± 6.42◦ 6.07◦ ± 4.0◦   

(p-Value) 0.00084 <0.001   

 

Thus, in Pasture, the average apparent solar elevation was 45.89◦, with a standard 

deviation of 3.72◦. In Caatinga, this average was 49.16◦, with standard deviation of 3.22◦. The 

difference in solar elevation values in the entire series was 2.58◦ and was statistically significant, 

as shown in Table 2. Such data thus indicate that the solar elevation angle contributed to the 

accentuation the difference between the albedos in the two experimental sites. 

The mean values of solar elevation in the dry season were higher in Pasture, with a 

difference of 0.11◦ in relation to Caatinga. However, this difference did not present a 

statistically significant contribution. This indicates that the mean solar elevation contributed 

similarly to the albedo values at the two experimental sites during the dry season. 

In Pasture, the average daily value of solar elevation was lower in the rainy season, 

with 43.68◦ and a standard deviation of 2.76◦, when compared to the dry season. The difference 

between the two stations was 6.07◦, which is statistically significant. This demonstrates that 

solar elevation angles contributed to the increased mean albedo values of the Pasture in the 

rainy season. Still, mean albedo values in the dry season are higher compared to the wet season 

in the Pasture. 

 

3.2. Daytime Albedo Cycle 

Figure 4a,b shows the frequency distribution of the mean hourly albedo values at 

the two experimental sites. The time in which there was greater dispersion of mean albedo 

values in Pasture was 6:30 a.m., with 50% of values ranging between 0.19 and 0.22 and a 

median of 0.22, even with one lower outlier. The smallest dispersion occurred at 11:30 a.m., 

with 75% of the mean values between 0.17 and 0.18 and a median of 0.17, and one lower 

outlier. Figure 4a also shows that the medians are highest in the early morning, reaching their 

lowest value between 11:00 a.m. and 12:30 p.m., with 0.17, increasing again in the late 

afternoon, reaching a value of 0.19 at 4:00 p.m. 

The lower outliers were also associated with sporadic rainfall that occurred in the 

dry season. Figure 2 presents the values of precipitation in the Pasture during the dry season 

and shows that the precipitation was concentrated in the month of December 2015, so the 

lower discrepant values occurred in this month. The lower outliers at 6:30 a.m. and 7:00 a.m. 

occurred on December 24th, one day after a rainfall of 12.3 mm. Discrepant values in the hourly 

average of albedo also occurred at 3:00 p.m. and 3:30 p.m., with 0.11, and at 4:00 p.m., with a 

value of 0.12, and also occurred on December 29, precisely on the day of greatest rainfall for 

the period, with 19.4 mm. 

In the Caatinga, the greatest dispersion of hourly mean albedo values in the dry 

season occurred at 3:30 p.m., with 50% of values concentrated between 0.13 and 0.16, and 

also at 4:00 p.m., with 50% of values concentrated between 0.14 and 0.17, in addition to an 

upper outlier at 4:00 p.m. The smallest dispersion occurred at 9:30 a.m. and 10 a.m., with 50% 

of the values equal to 0.13 and two upper outliers and two lower outliers. The median of the 

mean hourly values of albedo in the Caatinga during the dry season had its highest value at 6:30 

a.m., with 0.14, remaining stable with 0.13 from 7:00 a.m. to 2:30 p.m. The values of the median 

increase again at 3:00 p.m., with a value of 0.14, peaking at 0.16 at 4:00 p.m. 

Although the median has some stability throughout the day, the frequency 

distribution indicates the variation of the mean albedo values are in some conformity with the 

changes in the mean hourly elevation of the sun. Thus, we have higher mean albedo values in 

the early morning, decreasing throughout the day, and increasing again in the afternoon. 
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Figure 4. Distribution of hourly mean albedo values in the dry season in local standard time. (a) Pasture; 

(b) Caatinga. 

Regarding the discrepant values for the Caatinga in the dry season, Figure 4b indicates 

lower outliers that are associated with the rainfall that occurred in this period in 2014. The 

lower albedo discrepant values occurred at 6:30 a.m. and 7:00 a.m. on September 9th, with 

0.11, and were due to the 1.2 mm precipitation that occurred the day before. The largest lower 

albedo discrepancy occurred on August 14 at 3:00 p.m., with 0.10. However, there was no 

precipitation around that day, and the low albedo value may be associated with cloud cover, 

since at 2:00 p.m. and 2:30 p.m., the albedo was also relatively low, with an intensity of 0.11. 

The positive outliers that occurred mainly between 6:30 a.m. and 8:30 a.m. may be associated 

with sporadic variations in vegetation or soil cover, increasing the reflected radiation. 

Figure 5 shows the frequency distribution for mean albedo values at each hour of the 

day, ranging from 6:30 a.m. to 4:00 p.m. in the rainy season. Figure 5a shows the values for 

Pasture, and Figure 5b for Caatinga. 

In Pasture, the greatest dispersion in the frequency of hourly mean albedo values in 

the rainy season occurred at 6:30 a.m., with 50% of the values between 0.13 and 0.24 and the 

other 50% between 0.24 and 0.29. The smallest dispersion, with 50% of values varying by 0.01, 

comprising two quartiles, occurred between 9:00 a.m. and 10:30 a.m. and between 11:30 a.m. 

and 3:30 p.m., although the mean albedo values were slightly different in these intervals. Figure 

5a indicates that the largest dispersions occurred in the morning and late afternoon, in addition 

to showing that the smallest dispersions are concentrated in the central part of the day, with 

the exception of 11 a.m. 
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Figure 5. Distribution of hourly mean albedo values in the rainy season in local standard time. (a) Pasture; 

(b) Caatinga. 

It is interesting to point out that a possible factor for the upper outliers on the mean 

hourly albedo values would be the sheep grazing cycle. However, according to Souza et al. [39], 

the occupation period of the pasture is approximately 11 days, with an average of 60 days of 

rest from the pasture. This would imply a cycle that does not seem to predominantly influence 

the albedo, probably due to the height of the pasture in the pre-grazing phases, which averages 

between 25 cm and 50 cm, and post-grazing, with heights between 15 cm and 25 cm. For both 

cases, the solar and IL radiation intercept value has little change and was identified as being 

between 90% and 95% [39]. Therefore, the herding activity would not influence the albedo 

directly to justify the superior outliers. As the grazing activity in the study area is effective for 

the dry season period, in the other seasons, there was no controlled grazing. 

For the rainy season, the greatest dispersion in the Caatinga occurred at 4:00 p.m., 

with 50% of the hourly mean albedo values between 0.13 and 0.16 and the other 50% between 

0.16 and 0.20. The smallest dispersion of frequency distribution in the albedo occurred at 11:30 

a.m.; at this time, 50% of the mean values were 0.14. Albedo frequency dispersion was also low 

during most of the day, with 50% of the values varying very little—only 0.01 of variation 

between 8:00 a.m. and 10:30 a.m. and between 12:00 a.m. and 3:30 p.m. This shows a minimal 

variation for the mean albedo values at the times mentioned. 

Similar to Figure 4b, Figure 5b also shows that in the rainy season, there was some 

stability in the median of albedo values in the Caatinga. The median had a minimum value of 

0.14 between 8:30 a.m. and 2 p.m., and the maximum occurred at 7:00 a.m., at 3:30 p.m., and 

at 4:00 p.m., with 0.16 of the median. Thus, the hourly average albedo value changed little 

during the day—only 0.02—confirming the minimal variation in the hourly albedo during the 

day in the Caatinga during the rainy season. 
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The median values in both Pasture and Caatinga also portray the influence of solar 

elevation, where the lowest angles in the early morning and late afternoon influenced the 

albedo values more strongly. 

Table 3 shows the average values for solar elevation angles between the hours of 6:30 

a.m. and 4:00 p.m., every 30 min. In the pasture, during the dry season, the highest mean solar 

elevation value was 75.87◦. It happened at 11:00 a.m., and at that same time, the median had 

its lowest value, 0.17. The highest value for the median was recorded at 6:30 a.m., with an 

average solar elevation angle of 20.51◦. For the Caatinga, the highest median in the dry season 

was at 4:00 p.m., where the average elevation was 20.06◦, and the highest average for solar 

elevation was at 11:30 a.m., with 78.16◦. 

 
Table 3. Hourly mean values of the sun’s apparent elevation angles in the dry and wet seasons at the two 

experimental sites. 

Time Local 
Dry Season Rainy Season 

Pasture Caatinga Pasture Caatinga 

06:30 20.51 ± 1.48 16.88 ± 3.27 13.68 ± 1.37 13.17 ± 0.42 

07:00 27.55 ± 1.62 24.14 ± 3.30 20.9 ± 1.55 20.39 ± 0.54 
07:30 34.56 ± 1.77 31.38 ± 3.36 27.72 ± 1.77 27.57 ± 0.73 
08:00 41.53 ± 1.94 38.59 ± 3.47 34.42 ± 2.03 34.71 ± 0.99 
08:30 48.41 ± 2.14 45.74 ± 3.62 40.92 ± 2.34 41.77 ± 1.34 
09:00 55.17 ± 2.38 52.81 ± 3.85 47.16 ± 2.73 48.71 ± 1.81 
09:30 61.69 ± 2.69 59.72 ± 4.18 52.99 ± 3.22 55.47 ± 2.44 
10:00 67.74 ± 3.11 66.38 ± 4.66 58.19 ± 3.82 61.93 ± 3.32 
10:30 72.85 ± 3.64 72.50 ± 5.4 62.40 ± 4.51 67.89 ± 4.57 
11:00 75.87 ± 3.93 77.36 ± 6.42 65.10 ± 5.13 72.94 ± 6.33 
11:30 75.17 ± 3.02 78.16 ± 6.02 65.67 ± 5.28 76.18 ± 8.47 
12:00 71.40 ± 1.8 74.33 ± 4.04 63.93 ± 4.77 74.71 ± 8.42 
12:30 66.04 ± 1.01 68.78 ± 2.65 60.37 ± 4.01 69.83 ± 7.07 
13:00 59.88 ± 0.68 62.44 ± 1.77 55.60 ± 3.31 63.85 ± 5.99 
13:30 53.33 ± 0.69  50.04 ± 2.74  
14:00  48.75 ± 0.9  50.57 ± 4.63 

14:30  41.67 ± 0.71  43.61 ± 4.2 

15:00 32.69 ± 1.16 34.51 ± 0.63 30.99 ± 1.65 35.04 ± 3.87 
15:30 25.68 ± 1.31 27.30 ± 0.61 24.23 ± 1.42 29.40 ± 3.62 
16:00 18.65 ± 1.44 20.06 ± 0.62 17.35 ± 1.24 22.2 ± 3.41 

 

However, the dispersion of albedo values at each time was affected differently by 

variations in incidence angles. In the late afternoon and early morning, there was a greater 

influence when compared to variations in periods close to the local zenith. In the Pasture, both 

in the dry and rainy seasons, the hour with the higher dispersion was 6:30 a.m. However, it was 

not the time with the higher variation for solar elevation angles, since at this time, 06:30 a.m., 

the standard deviation was 1.48◦ for the dry season and 1.37◦ for the rainy season. In the 

Pasture, the highest standard deviation for the dry season was 3.93◦ at 11:00 a.m., and for the 

rainy season, it was 5.28◦ at 11:30 a.m. Even with the greatest variation in the mean angles of 

solar elevation, at 11:00 a.m. and 11:30 a.m. hours, there was a low dispersion in albedo values. 

In Caatinga, similarly to Pasture, the variances of mean solar angles are greater for 

times close to the local zenith and less in the early morning and late afternoon, as shown in 

Table 3 through standard deviations. During the dry and rainy seasons in the Caatinga, the 

greatest dispersion occurred at 4:00 p.m., where the standard deviation for solar elevation was 

0.62◦ in the dry season and 3.41◦ in the rainy season. The lowest dispersion values during the 

dry season occurred at 9:30 a.m., with a standard deviation of 4.18◦, and at 10:00 a.m., with a 

standard deviation of 4.66◦. In the rainy season, the smallest dispersion occurred at 11:30 a.m., 

when the standard deviation for solar elevation was 8.47◦. 
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Although the smallest variances in solar elevation occurred in the early morning and 

late afternoon, it was in this same period that the highest dispersions occurred. On the other 

hand, the hour with highest variance for solar elevation occurred close to the central range of 

the day. This was where the smallest frequency dispersions were obtained for the mean values 

of albedo. This is due to the fact that albedo values are lower for higher incidence angles, thus 

implying less influence, even with a higher variance in solar elevation. 

Another relationship shown by Figures 3 and 4 and confirmed in Table 4 is the different 

results obtained at the two experimental sites in relation to the mean hourly values of albedo 

and the mean hourly angles of solar elevation. 

 

Table 4. Correlation between the median values of the hourly averages of albedo and the hourly averages 

of solar elevation in Pasture and Caatinga. 

 Pasture Caatinga 

Dry Season Rainy Season Dry Season Rainy Season 

Correlation −0.84 −0.86 −0.59 −0.82 

p-Value <0.001 <0.001 0.00756 <0.001 

 

In the Pasture, the correlation between solar elevation angles and albedo values was 

stronger than that in Caatinga, both in the dry and rainy seasons. There was a negative 

correlation, which was already expected for the two experimental sites and that was confirmed 

as statistically significant. Both in Pasture and Caatinga, it was the rainy season that presented 

a stronger response of albedo values in relation to variations in solar elevation during the day 

compared to the dry season. 

Thus, the greater dispersion of mean albedo values both in Pasture and Caatinga during the dry 

season was influenced by the variation in the angle of solar elevation. However, this would not 

be the only factor. Partial cloud cover may have influenced the variation of albedo values, 

especially in the early morning and late afternoon, due to the greater scattering that occurred 

in these periods. Another factor would be the accumulation of moisture in the soil and 

vegetation cover at night, which could influence albedo values in the early morning. 

4. Conclusions 

The analysis of the time series confirmed the expectation that the Pasture has higher 

average albedo values throughout the period, as well as in the dry and rainy seasons, when 

compared to the Caatinga. Furthermore, the statistical significance of the influence of 

precipitation and solar elevation angle on albedo values was identified. 

The average precipitation throughout the series, considering the dry and rainy 

seasons, was more intense in the Pasture. Statistically, the difference in precipitation between 

the two experimental sites was significant, indicating that there was a greater influence of 

precipitation to attenuate the albedo values in the Pasture, mainly in the rainy season. 

However, the albedo values were still higher at this experimental site compared to the 

Caatinga. 

Contrary to precipitation, the influence of solar elevation angles accentuated the 

difference between the mean albedo values for the two experimental sites. The solar elevation 

angles were, on average, smaller in the Pasture during the whole series, presenting a 

statistically significant difference when compared to the Caatinga. However, this difference in 

elevation angles was not statistically significant during the dry period. 

The influence of solar elevation also revealed a different response in the Pasture and 

Caatinga. The negative correlation between solar elevation and albedo values was stronger in 

Pasture compared to Caatinga, both in the dry and rainy seasons. This more intense negative 

correlation is characteristic of regions with more exposed soil and thicker vegetation cover. 

Both in Caatinga and Pasture, there is little variation in mean albedo values between 

their dry and rainy seasons. In the Caatinga, this difference between the dry and rainy seasons 

is small enough, to the point of allowing that, given some factors, the average albedo values in 
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the dry season are lower than in the rainy season, contrary to what other research shows. 

Factors such as atypical precipitation, whether in spacing of rainy periods, in accumulated 

volume, or the time when precipitation occurs; the darkening of the stem of part of the 

vegetation due to the dry period; and cloud cover during periods with greater influence of solar 

elevation are factors that help us to understand this behavior of the average albedo in the 

Caatinga. 

The results of this research show that an area of caatinga replaced by pasture acquires 

biophysical characteristics that imply a reduction in the net radiation compared to caatinga 

with native forest. This reduction is substantially due to the increase in the average albedo 

value, which remains higher, even in rainy seasons. This change in land cover also implies higher 

daily variability in albedo values since in pasture, the mean albedo values at each time of day 

have a higher difference in dispersion and a higher variation between their means and medians 

in relation to the caatinga. As a result, the net radiation will also have a higher variability during 

the day, which may imply changes in local biomes. The pasture also has a lower seasonal 

variability when compared to the caatinga, although they are very close. Depending on the 

coverage area, this difference can be more significant for the net radiation and for the region’s 

climate. 

From perspective of analysis of the behavior of albedo in a managed pasture area, the 

results presented may also substantiate research on the potential use of this biophysical factor 

in the management of solar radiation, researching the influence of vegetation cover and its 

relationship with albedo on precipitation and temperature reduction during the hottest periods 

of the dry season. 

This increase in albedo values can also indicate a boundary between a pasture region 

and a degraded area. Thus, a region with adequate pasture management, especially in the dry 

season, implies an elevation of the albedo but without necessarily leading to an area of 

degraded anthropogenic caatinga. 

 
Author Contributions: Conceptualization, A.M.S. and B.G.B.; data curation, A.M.S. and B.G.B.; formal analysis, A.M.S., B.G.B. and 

C.M.S.e.S.; funding acquisition, B.G.B. and C.M.S.e.S.; investigation, A.M.S.; methodology, A.M.S., B.G.B. and C.M.S.e.S.; project 

administration, B.G.B. and C.M.S.e.S.; software, A.M.S.; supervision, B.G.B. and C.M.S.e.S.; writing—original draft, A.M.S.; writing—review 

& editing, A.M.S., B.G.B. and C.M.S.e.S. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript. 

Funding: National Observatory of Water and Carbon Dynamics in the Caatinga Biome (INCT- 

MCTI/CNPq/CAPES/FAPs 16/2014, grant: 465764/2014-2) and (MCTI/CNPq N◦ 28/2018, grant 420854/2018-5). 

Institutional Review Board Statement: Not applicable. 

Informed Consent Statement: Not applicable. 

Data Availability Statement: Owing to the nature of this research, the participants of this study did not agree to their data being shared 

publicly; therefore, supporting data are not available. 

Acknowledgments: The authors are thankful to the Brazilian National Institute of Semi-Arid (INSA) for funding the project which originated 

the EC data used in this study. We are also thankful to ICMBio (Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation) for providing access to 

the experimental site and to ESEC-Seridó (Ecological Station of Seridó) for supporting experimental activities. The author Cláudio Moisés 

Santos e Silva thanks to the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) for the Research Productivity Scholarships 

(processes number 310781/2020-5) and financial support of CNPq, through the project NOWCDCB: National Observatory of Water and 

Carbon Dynamics in the Caatinga Biome (INCT -MCTI/CNPq/CAPES/FAPs 16/2014, grant: 465764/2014-2) and (MCTI/CNPq N◦ 28/2018, grant 

420854/2018-5). 

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. 

References 

1. PBMC/BPBES. Potência Ambiental da Biodiversidade: Um Caminho Inovador para o Brasil: Special Report from the Brazilian Panel on 

Climate Change and the Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 1st ed.; Scarano, F.R., Santos, A.S., Eds.; PBMC 

COPPE—UFRJ: Rio de Janeiro, Brazil, 2018. 

2. Ministry of Environment. National Plan of Adaptation to Climate Change—PNA. Volume II: Estratégias Setoriais e Temáticas; Ministry 

of Environment: Brasília, Brazil, 2016; p. 371. 



Atmosphere 2021, 12, 1622 85 of 88 

3. Campos, S.; Mendes, K.R.; Da Silva, L.L.; Mutti, P.R.; Medeiros, S.S.; Amorim, L.B.; Dos Santos, C.A.; Perez-Marin, A.M.; Ramos, T.M.; 

Marques, T.V.; et al. Closure and partitioning of the energy balance in a preserved area of Brazilian seasonally dry tropical forest. Agric. 

For. Meteorol. 2019, 271, 398–412. [CrossRef] 
4. Dombroski, J.L.D.; Praxedes, S.C.; Freitas, R.M.O.; Pontes, F.M. Water relations of Caatinga trees in the dry season. S. Afr. J. Bot. 2011, 

77, 430–434. [CrossRef] 
5. Koch, R.; Almeida–Cortez, J.S.; Kleinschmit, B. Revealing areas of high nature conservation importance in a seasonally dry tropical forest 

in Brazil: Combination of modelled plant diversity hot spots and threat patterns. J. Nat. Conserv. 2017, 35, 24–39. [CrossRef] 
6. Da Silva, M.V.; Pandorfi, H.; Lopes, P.M.O.; da Silva, J.L.B.; de Almeida, G.L.P.; de Oliveira Silva, D.A.; dos Santos, A.; de Moraes 

Rodrigues, J.A.; Batista, P.H.D.; Jardim, A.M.D.R.F. Pilot monitoring of caatinga spatial-temporal dynamics through the action of 

agriculture and livestock in the brazilian semiarid. Remote Sens. Appl. Soc. Environ. 2020, 19, 100353. [CrossRef] 

7. Menezes, R.S.C.; Sampaio, E.V.S.B.; Gioingo, V.; Pérez-Marin, A.M. Biogeochemical cycling in terrestrial ecosystems of the Caatinga 

Biome. Braz. J. Biol. 2012, 72, 643–653. [CrossRef] 
8. Tomasella, J.; Silva Pinto Vieira, R.M.; Barbosa, A.A.; Rodriguez, D.A.; de Oliveira Santana, M.; Sestini, M.F. Desertification trends in the 

Northeast of Brazil over the period 2000–2016. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 2018, 73, 197–206. [CrossRef] 
9. Bird, D.N.; Kunda, M.; Mayer, A.; Schlamadinger, B.; Canella, L.; Johnston, M. Incorporating changes in albedo in estimating the climate 

mitigation benefits of land use change projects. Biogeosci. Discuss 2008, 5, 1511–1543. 
10. Davin, L.E.; Seneviratne, S.I.; Ciais, P.; Olioso, A.; Wang, T. Preferential cooling of hot extremes from cropland albedo management. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2014, 111, 9757–9976. [CrossRef] 
11. Carrer, D.; Pique, G.; Ferlicoq, M.; Ceamanos, X.; Ceschia, E. What is the potential of cropland albedo management in the fight against 

global warming? A case study based on the use of cover crops. Environ. Res. Lett. 2018, 13, 044030. 
12. Andrade, R.G.; Batistella, M.; Amaral, T.B.; Menezes, S.J.M.C. Estimativa do Albedo em Áreas de Pastagem e Floresta no Mato Grosso 

do Sul. In Proceedings of the Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil, 27 November– 1 December 

2006. 

13. Rotemberg, E.; Yakir, D. Contribution of Semi-Arid Forests to the Climate System. Am. Assoc. Adv. Sci. 2010, 237, 451–454. 
14. Zhao, W.; Hu, Z.; Li, S.; Guo, Q.; Liu, Z.; Zhang, L. Comparison of surface energy budgets and feedbacks to microclimate among different 

land use types in an agro-pastoral ecotone of northern China. Sci. Total Environ. 2017, 599–600, 891–898. [CrossRef] 
15. Leitão, M.M.V.B.R.; Santos, J.M.; Oliveira, G.M. Estimativas do Albedo em Três Ecossistemas da Floresta Amazônica. Revista Brasileira 

de Engenharia Agrícola e Ambiental 2002, 6, 256–261. [CrossRef] 
16. Wang, S.; Davidson, A. Impact of Climate Variations on Surface Albedo of a Temperate Grassland. Agric. For. Meteorol. 2007, 142, 133–

142. [CrossRef] 
17. Nascimento, F.C.A. Padrões Espaciais e Sazonais dos Balanços de Energia e Carbono na Caatinga do Estado do Rio Grande do Norte. 

Ph.D. Thesis, Federal University of Campina Grande, Campina Grande, Brazil, 2018. 
18. Jackson, R.D.; Idso, C.B.; Otterman, J. Surface Albedo and Desertification. Science 1975, 189, 1012–1015. [CrossRef] [PubMed] 
19. Charney, J.; Quirk, W.J.; Chow, S.; Kornfield, J. A Comparative Study of the Effects of Albedo Chages on Drougth in Semi-Arid Regions. 

J. Atmos. Sci. 1977, 34, 1366–1385. [CrossRef] 
20. Cunha, A.P.M.A.; Alvalá, R.C.S.; Oliveria, G.S. Impactos das Mudanças de Cobertura Vegetal nos Processos de Superfície na Região 

Semiárida do Brasil. Rev. Bras. Meteorol. 2013, 28, 139–152. [CrossRef] 
21. Santos, F.A.; Alves, T.L.; Azevedo, T.B.; Santos, C. Comportamento Sazonal do Albedo e dos Índice de Vegetação na Bacia Hidrográfica 

do alto curso do Rio Paraíba. Rev. Bras. Geogr. Fis. 2014, 7, 1015–1027. [CrossRef] 
22. Pereira, A.C.M.; Paschoal, S.S.L.; Araújo, P.C. Análise espaço-temporal da desertificação no semiárido do Nordeste do Brasil através de 

imagens de satélite LANDSAT 5. Soc. Territ. 2014, 26, 181–196. 
23. Liu, F.; Chen, Y.; Lu, H.; Shao, H. Albedo indicating land degradation around the Badain Jaran Desert for better land resources utilization. 

Sci. Total Environ. 2017, 578, 67–73. [CrossRef] 
24. Ferreira Júnior, J.J.; Ferreira Dantas, M.J.F. Análise do albedo da superfície e índices de vegetação por sensoriamento remoto na bacia 

hidrográfica do rio Pacoti/CE. Rev. Tecnol. 2018, 39, 1–18. [CrossRef] 
25. Rodrigues, T.M.F.; Senna, M.C.A.; Cataldi, M. Simulação dos impactos climáticos da desertificação do Nordeste brasileiro. Revista 

Engenharia Sanitária e Ambiental 2019, 24, 1037–1047. [CrossRef] 
26. Cunha, J.; Nóbrega, R.L.B.; Rufino, I.; Erasmi, S.; Galvão, C.; Valente, F. Surface albedo as a proxy for land-cover clearing in seasonally 

dry forests: Evidence from the Brazilian Caatinga. Remote Sens. Environ. 2020, 238, 111250. [CrossRef] 
27. Lobell, D.B.; Bala, G.; Duffy, P.B. Biogeophysical impacts of cropland management changes on climate. Geophys. Res. Lett. 2006, 33, 

06708. [CrossRef] 
28. Lenton, T.M.; Vaughan, N.E. The radiative forcing potential of different climate geoengineering options. Atmos. Chem. Phys. 2009, 9, 

5539–5561. [CrossRef] 
29. Iqbal, M. An Introduction to Solar Radiation; Academic Press Canada: Toronto, ON, Canada, 1983. 
30. Macagnan, M.H. Introdução à Radiação Solar—University of Vale do Rio dos Sinos; UNISINOS: São Leopoldo, Brazil, 2010. 

31. Silva, S.C.; Nascimento, D., Jr. Avanços na pesquisa com plantas forrageiras tropicais em pastagens: Características morfofisiológicas e 

manejo do pastejo. Rev. Bras. Zootecnologia 2007, 36, 121–138. [CrossRef] 
32. Souza, J.S. Estratégias de Manejo de Capim-Massai Pastejado por Ovinos sob Lotação Intermitente. Master’s Thesis, Federal University 

of Rio Grande do Norte, Macaíba, Rio Grande do Norte, Brazil, 2016. 

http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.03.018
http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.03.018
http://doi.org/10.1016/j.sajb.2010.11.001
http://doi.org/10.1016/j.sajb.2010.11.001
http://doi.org/10.1016/j.jnc.2016.11.004
http://doi.org/10.1016/j.jnc.2016.11.004
http://doi.org/10.1016/j.jnc.2016.11.004
http://doi.org/10.1016/j.rsase.2020.100353
http://doi.org/10.1016/j.rsase.2020.100353
http://doi.org/10.1590/S1519-69842012000400004
http://doi.org/10.1590/S1519-69842012000400004
http://doi.org/10.1016/j.jag.2018.06.012
http://doi.org/10.1016/j.jag.2018.06.012
http://doi.org/10.1073/pnas.1317323111
http://doi.org/10.1073/pnas.1317323111
http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.200
http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.200
http://doi.org/10.1590/S1415-43662002000200013
http://doi.org/10.1590/S1415-43662002000200013
http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2006.03.027
http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2006.03.027
http://doi.org/10.1126/science.189.4207.1012
http://doi.org/10.1126/science.189.4207.1012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17789158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17789158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17789158
http://doi.org/10.1175/1520-0469(1977)034%26lt;1366:ACSOTE%26gt;2.0.CO;2
http://doi.org/10.1175/1520-0469(1977)034%26lt;1366:ACSOTE%26gt;2.0.CO;2
http://doi.org/10.1590/S0102-77862013000200003
http://doi.org/10.1590/S0102-77862013000200003
http://doi.org/10.26848/rbgf.v7.5.p1015-1023
http://doi.org/10.26848/rbgf.v7.5.p1015-1023
http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.06.171
http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.06.171
http://doi.org/10.5020/23180730.2018.8132
http://doi.org/10.5020/23180730.2018.8132
http://doi.org/10.1590/s1413-41522019164751
http://doi.org/10.1590/s1413-41522019164751
http://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111250
http://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111250
http://doi.org/10.1029/2005GL025492
http://doi.org/10.1029/2005GL025492
http://doi.org/10.5194/acp-9-5539-2009
http://doi.org/10.5194/acp-9-5539-2009
http://doi.org/10.1590/S1516-35982007001000014
http://doi.org/10.1590/S1516-35982007001000014


Atmosphere 2021, 12, 1622 86 of 88 

33. Matos, R.C.M.; Candeias, A.L.B.; Azevedo, J.R.G. Estimativas do saldo de radiação instantâneo no entorno do reservatório de Itaparica-

PE com o uso de imagens orbitais. Rev. Bras. Cartogr. 2016, 68, 641–654. 
34. Carvalho, H.F.S.; Moura, M.S.B.; Leitão, M.M.V.B.R.; Rodrigues, C.T.A.; Da Silva, T.G.F. Albedo de Caatinga Preservada Comparado com 

Cultivo de Cana-De-Açúcar Irrigada. In Proceedings of the XX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, Juazeiro, Bahia, Brazil, 14–18 

August 2017. 
35. Siqueira, A.A.; Leitão, M.M.V.B.R. Determinação do Albedo em áreas de Caatinga e Reflorestada com Algaroba no Semi-árido do 

Nordeste Brasileiro. In Proceedings of the Anais XI Congresso Brasileiro e II Reunião Latino-Americana de Agrometeorologia, 

Florianópolis, Brazil, 19–24 July 1999. 

36. Moreira, M.A. Noções básica sobre vegetação e sua interação com a radiação solar. In Fundamentos do Sensoriamento Remoto e 

Metodologia de Aplicação; INPE: São José dos Campos, Brazil, 2001; pp. 61–90. 
37. Berbet, M.L.C. A Influência Sazonal do Albedo da Superfície na Mudança do Padrão de Chuva, em Consequência da Conversão da 

Floresta Tropical em Pastagens. Ph.D. Thesis, Federal University of Viçosa, Viçosa, Brazil, 2002. 
38. Souza, P.J.O.P.; Ribeiro, A.; Rocha, E.J.P.; Loureiro, R.S.; Bispo, C.J.C.; Sousa, A.M.L. Albedo da cultura da soja em área de avanço da 

fronteira agrícola na Amazônia. Rev. Bras. Eng. Agric. Ambient. 2010, 1, 65–73. [CrossRef] 
39. De Souza, L.S.B.; de Moura, M.S.B.; Sediyama, G.C.; Silva, T.G.F. Balanço de radiação em ecossistema de Caatinga preservada durante 

um ano de seca no semiárido Pernambucano. Rev. Bras. Geogr. Fis. 2015, 8, 41–55. [CrossRef] 
40. Carvalho, T.R.A.; Almeida, C.L.; Almeida, A.M.M.; Porto, M.F.; Araújo, J.C. Índice de área foliar em caatinga preservada. Conex. Cienc. 

Tecnol. 2017, 11, 35–42. [CrossRef] 
41. Muniz, R.A.; Sousa, E.F.; Mendonça, J.C.; Esteves, B.S.; Lousada, L.L. Balanço de Energia e Evapotranspiração do Capim Mombaça sob 

Sistema de Pastejo Rotacionado. Rev. Bras. Meteorol. 2014, 29, 47–54. [CrossRef] 
42. Veloso, G.A.; Ferreira, M.E.; Silva, B.B.; Ferreira Júnior, L.G. Saldo de radiação em áreas de pastagens: Manejo e produtividade do 

ambiente. In Proceedings of the Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa, Brazil, 25– 29 April 2017. 
43. Galvão, J.A.C. Estudo do Balanço de Radiação em Áreas de Floresta e Pastagem na Amazônia. Master’s Thesis, National Institute for 

Space Research (INPE), São José dos Campos, Brazil, 1999. 
44. Lima, J.G.F. Alterações Micrometeorológicas Causadas pelas Mudanças de Uso do Solo no Seridó Potiguar. Master’s Thesis, Federal 

University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil, 2017. 
45. Queiroz, L.P.; Cardoso, D.; Fernandes, M.F.; Moro, M.F. Diversity and Evolution of Flowering Plants of the Caatinga Domain. In 

Caatinga—The Largest Tropical Dry Forest Region in South America; Springer: New York, NY, USA, 2017; pp. 23–63. 
46. Moro, M.F.; Nic Lughadha, E.; de Araújo, F.S.; Martins, F.R. A Phytogeographical Metaanalysis of the Semiarid Caatinga Domain in Brazil. 

Bot. Rev. 2016, 82, 91–148. [CrossRef] 
47. Althoff, T.D.; Menezes, R.S.C.; Carvalho, A.L.; Pinto, A.S.; Santiago, G.A.C.F.; Ometto, J.P.H.B.; Randow, C.; Sampaio, E.V.S.B. Climate 

change impacts on the sustainability of the firewood harvest and vegetation and soil carbon stocks in a tropical dry forest in Santa 

Teresinha Municipality, Northeast Brazil. For. Ecol. Manag. 2016, 360, 367–375. [CrossRef] 

48. Tavares-Damasceno, J.P.; Silveira, J.L.G.S.; Câmara, T.; Stedile, P.C.; Macario, P.; Toledo-Lima, G.S.; Pichorim, M. Effect of drought on 

demography of Pileated Finch (Coryphospingus pileatus: Thraupidae) in northeastern Brazil. J. Arid Environ. 2017, 147, 63–70. 

[CrossRef] 
49. Mendes, K.R.; Campos, S.; Da Silva, L.L.; Mutti, P.R.; Ferreira, R.R.; Medeiros, S.S.; Perez-Marin, A.M.; Marques, T.V.; Ramos, T.M.; 

Vieira, M.M.D.L.; et al. Seasonal variation in net ecosystem CO2 exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest. Sci. Rep. 2020, 10, 

9454. [CrossRef] [PubMed] 

50. Mendes, K.R.; Campos, S.; Mutti, P.R.; Ferreira, R.R.; Ramos, T.M.; Marques, T.V.; Reis, J.S.; Vieira, M.M.D.L.; Silva, A.C.N.; Marques, 

A.M.S.; et al. Assessment of SITE for CO2 and Energy Fluxes Simulations in a Seasonally Dry Tropical Forest (Caatinga Ecosystem). Forests 

2021, 12, 86. [CrossRef] 
51. Marques, T.V.; Mendes, K.R.; Mutti, P.R.; Medeiros, S.S.; Da Silva, L.L.; Perez-Marin, A.M.; Campos, S.; Lúcio, P.S.; Lima, K.; Reis, 
J.S.; et al. Environmental and biophysical controls of evapotranspiration from Seasonally Dry Tropical Forests (Caatinga) in the Brazilian 

Semiarid. Agric. For. Meteorol. 2020, 287, 107957. [CrossRef] 
52. Alvares, C.A.; Stape, J.L.; Sentelhas, P.C.; de Moraes Gonçalves, J.L.; Sparovek, G. Köppen’s climate classification map for Brazil. 

Meteorol. Z. 2014, 22, 711–728. [CrossRef] 
53. Emerenciano Neto, J.V.; Difante, G.S.; Montagner, D.B.; Bezerra, M.G.S.; Galvão, R.C.P.; Vasconcelos, R.I.G. Características Estruturais 

do Dossel e Acúmulo de Forragem em Gramíneas Tropicais sob Lotação Intermitente e Pastejada por Ovinos. Biosci. J. 2013, 29, 962–

973. 
54. De Medeiros Trindade, T.F.; dos Santos Difante, G.; Emerenciano Neto, J.V.; Fernandes, L.S.; Araújo, I.M.M.; Véras, E.L.L.; Costa, M.G.; 

Silva, M.G.T.; Medeiros, M.C. Biometry and carcass characteristics of lambs supplemented in tropical grass pastures during the dry 

season. Biosci. J. 2018, 34, 172–179. [CrossRef] 

55. SunEarthTools.com. Ferramentas para Designers e Consumidores de Energia Solar. Available online: https://www.sunearthtools. 

com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt (accessed on 28 August 2021). 
56. Lima, P.C.S.; Leitão, M.M.V.B.R.; Azevedo, P.V.; Oliveira, G.M.; Espínola Sobrinho, J.; Moura, M.S.B.; Menezes, H.E.A.; Pinto, M.G.C.L. 

Albedo de Pastagem e Caatinga. In Proceedings of the XVI Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, Belo Horizonte, Brazil, 22–25 

September 2009. 

http://doi.org/10.1590/S1415-43662010000100009
http://doi.org/10.1590/S1415-43662010000100009
http://doi.org/10.26848/rbgf.v8.1.p041-055
http://doi.org/10.26848/rbgf.v8.1.p041-055
http://doi.org/10.21439/conexoes.v11i1.1070
http://doi.org/10.21439/conexoes.v11i1.1070
http://doi.org/10.1590/S0102-77862014000100005
http://doi.org/10.1590/S0102-77862014000100005
http://doi.org/10.1007/s12229-016-9164-z
http://doi.org/10.1007/s12229-016-9164-z
http://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.10.001
http://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.10.001
http://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.09.006
http://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.09.006
http://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.09.006
http://doi.org/10.1038/s41598-020-66415-w
http://doi.org/10.1038/s41598-020-66415-w
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32528124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32528124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32528124
http://doi.org/10.3390/f12010086
http://doi.org/10.3390/f12010086
http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.107957
http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.107957
http://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507
http://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507
http://doi.org/10.14393/BJ-v34n1a2018-36781
http://doi.org/10.14393/BJ-v34n1a2018-36781
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt


Atmosphere 2021, 12, 1622 87 of 88 

57. Veloso, G.A.; Ferreira, M.E.; Rosa, R.; Silva, B.B. Determinação do Albedo de Superfície em Áreas Irrigadas do Projeto Jaíba (Minas 

Gerais) Mediante Imagens Landsat 5—Tm. Rev. Ra’e Ga 2015, 35, 126–146. [CrossRef] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.5380/raega.v35i0.39757
http://doi.org/10.5380/raega.v35i0.39757

