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RESUMO – A demanda por recursos hídricos tem despertado o interesse no acompanhamento dos 

níveis dos aquíferos. As medições dos níveis de água subterrânea é um parâmetro hidráulico 

fundamental na análise para a explotação do aquífero. A partir desse conhecimento é possível 

controlar a explotação e os rebaixamentos da superfície freática. O objetivo principal deste trabalho 

é correlacionar a variação da superfície freática do aquífero Jandaíra com a precipitação pluviométrica 

no município de Baraúna/RN. A escolha da área justifica-se devido ao crescimento intensivo da 

atividade econômica de fruticultura irrigada. Foi utilizado o banco de dados disponível no Instituto 

de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN) para o município de Baraúna nos anos de 

2003 a 2019. A partir desses dados, foram produzidos uma série de gráficos de precipitação versus 

variação da superfície freática. Esses resultados demonstram que nos anos considerados muito 

chuvosos (2004 e 2009) ocorreu uma maior variação da superfície freática os quais tenderam à 

elevação da superfície freática, já nos anos classificados como muito secos, (2012, 2013, 2014, 2015 

e 2016) ocorreu uma menor variação da superfície freática, tendendo para um aprofundamento da 

superfície freática do aquífero. 

 

ABSTRACT – The demand for water resources have been piqued the interest in monitoring aquifer 

levels. The measurement of groundwater levels is a fundamental hydraulic parameter in the analysis 

of aquifer exploitation. Based on this knowledge, it is possible to control the exploitation and the 

lowering of the phreatic surface. The main objective of this work is to correlate the variation of the 

phreatic surface of the Jandaíra aquifer and the rain precipitation in Baraúna/RN. The area was choice 

due to the intensive growth of the economic activity of irrigated fruit. Was used the database available 

at the Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN) to the Baraúna City from 2003 

to 2019. From these data, a series of graphs of precipitation versus groundwater surface variation 

were produced. These results demonstrated that in the years considered very rainy (2004 and 2009) 

there was a greater variation of the phreatic surface, which tended to raise the phreatic surface, while 
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in the years classified as very dry (2012, 2013, 2014, 2015 and 2016) there was less variation of the 

phreatic surface, tending to deepening of the phreatic surface in the aquifer. 

Palavras-Chave – Monitoramento, Superfície Freática, Precipitação Pluviométrica. 

 

INTRODUÇÃO  

A demanda pelo uso dos recursos hídricos vem aumentando significativamente. Deve-se a isso 

o crescimento populacional, agrícola e industrial, experimentados a partir da segunda metade do 

século XX (Freeze e Cherry, 1979). Os dados que evidenciam o referido aumento demostram que o 

consumo total de água passou de aproximadamente 2 x 103 km3/ano em 1960 para 5,3 x1 03 km3/ano 

em 2005 (Tundisi, 2005).  

Diante do aumento do consumo dos recursos hídricos, principalmente nos centros urbanos e em 

locais de fruticultura irrigada, foi necessário instituir medidas de proteções legais como a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que tem como um de seus objetivos garantir água em 

quantidade e qualidade adequadas para a presente e futuras gerações, através da gestão e 

monitoramento desse recurso finito.  

A medição dos níveis de água subterrânea é um parâmetro hidráulico fundamental na análise 

da explotação do aquífero. A partir desse conhecimento é possível controlar a explotação e os 

rebaixamentos indesejáveis da superfície freática, quase sempre provocada pela falta de gestão dos 

recursos hídricos. Diante do exposto, este estudo tem por objetivo correlacionar a variação da 

superfície freática do aquífero Jandaíra versus a precipitação pluviométrica ocorrida no município de 

Baraúna/RN no período de 2003 a 2019.  

A escolha desse estudo justifica-se em virtude da crescente atividade econômica de fruticultura 

irrigada no município, que utiliza águas subterrâneas do aquífero cárstico, Jandaíra. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA  

 

A área de estudo está localizada no setor oeste da Bacia Potiguar, no domínio semiárido do 

Estado do RN, no município de Baraúna (Figura 1). Esta região apresenta precipitações 

pluviométricas da ordem de 630 mm/anuais e o déficit hídrico atinge 857,0 mm/anuais (Medeiros et 

al., 2005).  
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Figura 1  – Área de estudo e localização dos poços selecionados para o estudo. 

Geologicamente, a área é constituída de rochas carbonáticas da formação Jandaíra, que 

corresponde à unidade mais recente da sequência cretácea que integra a Bacia Potiguar. A Formação 

Jandaíra é formada de calcários e dolomitos de coloração dominantemente cinza, desenvolvendo 

sistemas de fraturas e carstes. É comum a presença de intercalações de folhelhos e argilitos nos 

calcários, conforme tem sido constatado nos perfis dos poços e nos resultados dos estudos geofísicos 

(Angelim et al., 2016).  

As rochas carbonáticas da formação Jandaíra sobrepõem-se concordantemente às rochas 

siliciclásticas das formações Açu e Quebradas, e encontram-se parcialmente recobertas por depósitos 

colúvio-eluviais. Podem ocorrer intercalações de arenitos, folhelhos, margas e evaporitos (Miranda 

et al., 2012). O aquífero desenvolvido nesses depósitos é do tipo cárstico-fissural livre (Manoel Filho 

et al., 2003). As espessuras do calcário Jandaíra na área de estudo desse trabalho é da ordem de 300,00 

metros (ANA, 2010). 
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Geologicamente, a área é constituída de rochas carbonáticas da formação Jandaíra, que 

corresponde à unidade mais recente da sequência cretácea que integra a Bacia Potiguar. A Formação 

Jandaíra é formada de calcários e dolomitos de coloração dominantemente cinza, desenvolvendo 

sistemas de fraturas e carstes. É comum a presença de intercalações de folhelhos e argilitos nos 

calcários, conforme tem sido constatado nos perfis dos poços e nos resultados dos estudos geofísicos 

(Angelim et al., 2016).  

As rochas carbonáticas da formação Jandaíra sobrepõem-se concordantemente às rochas 

siliciclásticas das formações Açu e Quebradas, e encontram-se parcialmente recobertas por depósitos 

colúvio-eluviais. Podem ocorrer intercalações de arenitos, folhelhos, margas e evaporitos (Miranda 

et al., 2012). O aquífero desenvolvido nesses depósitos é do tipo cárstico-fissural livre (Manoel Filho 

et al., 2003). As espessuras do calcário Jandaíra na área de estudo desse trabalho é da ordem de 300,00 

metros (ANA, 2010). 

 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada teve como principal fonte o banco de dados dos poços monitorados 

pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN) no município de Baraúna entre 

os anos de 2003 e 2019. Tal banco possibilitou a integração com dados de precipitação pluviométrica 

disponíveis no site da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 

referente a estação pluviométrica localizada no Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) no município de Baraúna.  

Os dados foram elaborados e correlacionados em gráficos, combinados colunas versus linhas, 

apresentando nas colunas o acumulado da precipitação pluviométrica mensal para cada ano, e nas 

linhas os níveis de água dos poços. 

 

RESULTADOS  

A partir os dados de precipitação anual acumulada, obtidos na estação pluviométrica do 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER), no município 

de Baraúna foi possível construir gráfico da distribuição anual da precipitação acumulada (Figura 2).  
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Figura 2 – Gráfico de precipitação acumulada na região de Baraúna no período de 2003 a 2019. 

 
Com base nos dados coletados no site de monitoramento de pluviosidade da EMPARN, foi elaborado 

o quadro com as precipitações anuais acumuladas e sua classificação de acordo com a EMPARN (Tabela 1). 

Esta classificação divide o acumulado da precipitação anual na região de Baraúna como: muito seco 

entre 0 e 365,00 mm; ano seco entre 365,06 mm e 551,07 mm; ano normal entre 551,07 mm e 885,00 

mm; ano chuvoso entre 885,00 mm a 1046,53 mm; e ano muito chuvoso a partir de 1046,53 mm. 

Tabela 1 – Precipitação pluviométrica anual acumulada. 

 

Ano Precipitação (mm) Classificação 

2003 882 Normal 

2004 1110 Muito Chuvoso 

2005 637 Normal 

2006 1078 Muito Chuvoso 

2007 736 Normal 

2008 828 Normal 

2009 1208 Muito Chuvoso 

2010 442 Seco 

2011 1023 Chuvoso 

2012 291 Muito Seco 

2013 359 Muito Seco 

2014 307 Muito Seco 

2015 346 Muito Seco 

2016 273 Muito Seco 

2017 625 Normal 

2018 785 Normal 

2019 857 Normal 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

6 

 
 

Mediante as informações contidas no banco de dados do IGARN, foi constatado que o órgão 

realizou o monitoramento de 137 poços tubulares no município de Baraúna, durante o período de 

2003 a 2019. Entretanto, muitos poços não apresentaram regularidade no monitoramento, contendo 

lacunas temporais de medição de nível de água. Diante do exposto, foram selecionados os 43 poços 

para a elaboração deste estudo. Os poços analisados apresentaram uma maior regularidade nos dados 

disponíveis, e estão geolocalizados no mapa da Figura 1. A partir dos dados desses poços, forma 

elaborados gráficos demonstrando o comportamento do nível estático de cada poço ao longo do 

espectro temporal de monitoramento. Além disso, foi possível correlacionar a curva de variação de 

nível estático com o volume acumulado de precipitação mensal no município de Baraúna com os 

dados pluviométricos disponíveis no site da EMPARN. Alguns dos resultados obtidos podem ser 

visualizados nos gráficos das correlações do nível estático (NE) do poço com a precipitação (Figuras 

3 a 14). 

 

Figura 03 – Correlação do NE do poço PB - 026 com a precipitação na região de Baraúna. 

Figura 04 – Correlação do NE do poço PB – 027 com a precipitação na região de Baraúna. 
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Figura 05 – Correlação do NE do poço PB – 053 com a precipitação na região de Baraúna. 

 

 

 
Figura 06 – Correlação do NE do poço PB – 059 com a precipitação na região de Baraúna. 

 
Figura 07 – Correlação do NE do poço PB – 060 com a precipitação na região de Baraúna. 
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Figura 08 – Correlação do NE do poço PB – 588 com a precipitação na região de Baraúna. 

 
Figura 09 – Correlação do NE do poço PB – 589 com a precipitação na região de Baraúna. 

 
Figura 10 – Correlação do NE do poço PB – 063 com a precipitação na região de Baraúna. 

 

 
Figura 11 – Correlação do NE do poço PB – 159 com a precipitação na região de Baraúna. 
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Figura 12 – Correlação do NE do poço PB – 250 com a precipitação na região de Baraúna. 

 
Figura 13 – Correlação do NE do poço PB – 069 com a precipitação na região de Baraúna. 

 
Figura 14 – Correlação do NE do poço PB – 095 com a precipitação na região de Baraúna. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A pesquisa realizada nos 43 poços monitorados demonstrou que as maiores variações da 

superfície freática estão diretamente relacionadas ao regime pluviométrico, de modo que, nos anos 

considerados muito chuvosos ocorreu uma maior variação da superfície freática (2004 e 2009), onde 

ocorreram as maiores variações de nível de água, tendendo à elevação da superfície freática.  
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Já nos anos classificados como muito secos, (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) ocorreu uma 

menor variação da superfície freática, tendendo, porém, a um aprofundamento da superfície freática 

do aquífero.  

Diante do exposto, conclui-se que, para uma melhor gestão dos recursos hídricos de modo 

sustentável, sugere-se reduzir a vazão outorgada com a finalidade para irrigação nos anos 

considerados secos e muito secos, preservando assim os recursos hídricos subterrâneos no aquífero 

com vistas ao para esta atividade e possibilitando o atendimento de demandas para os usos 

prioritários, abastecimento humano e dessedentação animal, em quantidade e qualidade adequadas 

para as atuais e futuras gerações.  
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