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RESUMO: O Estado do Rio de Janeiro é um dos grandes produtores de águas minerais no 
Brasil, com 110 concessões de lavra, cada uma delas com no mínimo uma fonte de captação, 
seja para engarrafamento, seja para uso balneário. Boa parte dessas fontes de água mineral 
se encontra na região metropolitana da capital, mas existem também outras estâncias 
hidrominerais importantes no interior do estado, como nos municípios de Nova Friburgo e 
Itaperuna. Para melhorar a gestão dessas áreas é necessário ter uma visão espacial e 
atualizada dessas fontes. Estas podem ser classificadas por diversos parâmetros, tais como; 
uso, vazão, composição química, etc. Com essas informações, foi a elaborado um mapa digital 
em versão KML. Para a elaboração do mapa foi realizada uma pesquisa acurada nos 
processos minerários, onde foram coletadas as informações mais atualizadas, necessárias 
para confeccionar um banco de dados em planilha excel. Preliminarmente, o banco de dados 
contém as seguintes informações: coordenadas geográficas das fontes, a vazão, uso, data de 
concessão de lavra, o tipo de água de cada fonte, município, extensão da área. Com o uso do 
programa ArcGIS 10, essas informações foram organizadas, classificadas e plotadas em um 
mapa digital. Como a Agência Nacional de Mineração (ANM), sucessora do antigo 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), é o órgão responsável pela concessão e 
fiscalização das portarias de lavra de água mineral, tanto o mapa quanto o banco de dados 
serão de grande auxílio nas ações de monitoramento e fiscalização das concessões de água 
mineral. Pretende se que essas informações também sejam disponibilizadas tanto no sistema 
de informações geográficas da mineração (SIGMINE), como no site da ANM, possibilitando que 
os demais órgãos licenciadores de atividades ligadas às águas subterrâneas, tais como órgãos 
ambientais estaduais e a Agência Nacional de Águas, possam ter maiores subsídios para suas 
análises e, caso necessário, buscarem alternativas locacionais para futuros empreendimentos, 
minimizando, dessa forma, riscos de contaminação dos aquíferos ou possibilitando a 
compatibilização das atividades. Além disso, esse material poderá ser utilizado por instituições 
de pesquisa, empresas mineradoras em busca de novas áreas potenciais para extração, que 
terão nessas informações, ferramentas importantes para tomada de decisão, bem como para a 
população de um modo geral. 
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