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No Departamento Nacional de Produção Mineral do Rio de Janeiro (DNPM-RJ)/Agência 

Nacional de Mineração do Rio de Janeiro (ANM/RJ), órgão gestor da atividade minerária, é 

recorrente o atendimento às pessoas interessadas em informações sobre a exploração de 

água mineral. O atendimento orientação se faz de forma individual por contato presencial ou 

telefônico com a Superintendência no Estado. Uma característica desse público é a expectativa 

de lucratividade em curto prazo e falsa impressão de que a água subterrânea de uma 

determinada propriedade tenha características valiosas e raras no mercado, o que implicaria 

em valorização imobiliária ou possibilidade de implantar uma rentável indústria envasadora, ou 

ainda, negociar um título autorizativo com investidores. Além disso, essas pessoas possuem a 

preocupação em proteger sua propriedade de estranhos que queiram explorar seu “tesouro”, 

visto que o Código de Mineração faculta a qualquer um requerer áreas para pesquisa e 

exploração em propriedades de terceiros. Todavia, na pesquisa e explotação de água mineral 

essa prática não faz sentido, pois a água mineral é um recurso abundante, presente em toda a 

subsuperfície do estado. Em função da grande demanda de atendimentos a possíveis 

empreendedores com falta de informações sobre a exploração de água mineral do Estado do 

Rio de Janeiro, foi elaborado um folder contendo os principais desafios encontrados na 

exploração de água mineral no Estado do Rio de Janeiro. Os desafios citados no folder foram: 

1- Tempo para obter a concessão de lavra, que atualmente leva cerca de seis anos entre o 

requerimento de autorização de pesquisa e a obtenção do título autorizativo definitivo, a 

Portaria de Lavra; 2- Custos iniciais de aproximadamente R$ 2.000.000,00, com a pesquisa, a 

preparação da captação, o plano de aproveitamento econômico e o licenciamento ambiental 

antes da implantação da indústria, e depois com a complexidade das instalações e processos 

exigidos pela legislação atual para a explotação da água mineral; 3 - Características do 

mercado atual no estado do Rio de Janeiro, que dispõe de mais de 100 empresas autorizadas 

a envasar água mineral, tornando o mercado de água mineral bastante concorrido, mas com 

possibilidade de expansão, dada a densidade demográfica do estado e o hábito de consumir 

água mineral da população fluminense; 4 - A localização da fonte é fator determinante, pois 

mesmo que a qualidade da água seja excelente, se estiver em um local de difícil acesso e 

distante dos grandes centros consumidores, o custo do frete será elevado, colocando o produto 

em desvantagem em relação aos concorrentes; 5 – Os distribuidores que irão retirar o produto 

na indústria, caso a mesma não disponha de rede de distribuição própria; 6 - O tempo que o 

empreendedor levará para se posicionar no mercado, em consequência da baixa margem de 

lucro. Esse folder será divulgado digitalmente no site do DNPM e através dos e-mails dos 

empreendedores interessados sobre exploração da água mineral. Dessa maneira, será 

possível otimizar o atendimento às pessoas interessadas, evitando que as mesmas façam 

investimentos sem ter o real conhecimento do seu retorno. 
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