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REGULAMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LAVRA DA 

ÁGUA MINERAL, ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

FORMAS DE DEFESA DE SUAS FONTES. 

1. RESUMO 

O presente trabalho buscou mostrar a regulamentação aplicável na 

autorização para lavra da água mineral advindas das fontes ou aquíferos e sua 

adequação ao disposto pela Constituição Federal, de forma a se aplicar o Artigo 225 

e 170, “caput”, inciso VI, no que tange à ideia de investimento em um recurso natural 

que já possui qualidade para consumo. Tais descrições foram realizadas por meio 

de pesquisas indutivas por leituras. 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tratará da regulamentação para a concessão da Autorização 

para Pesquisa de Água Mineral, tais como: as qualificações necessárias dos 

interessados; prazos para a realização das pesquisas; breve menção do que deve 

constar na pesquisa e no relatório, e; os demais elementos necessários para se 

requerer a Autorização da Lavra, presentes no Decreto-Lei nº 227/67 e Decreto-Lei 

nº 7.841/45.  

Tudo isto para relacionar dita regulação com questões constitucionais que 

disciplinam o direito a um meio ambiente equilibrado como direito à vida, e 

indagando a possibilidade de investimentos para a exploração de um recurso natural 

que tem sido mais procurado e o qual é captado já com a qualidade para ser 

consumida. 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é descrever a regulamentação necessária para 

que uma pessoa física ou jurídica possa conseguir autorização para explorar os 

aquíferos ou fontes de água classificada como mineral e sua adequação aos 

preceitos constitucionais disciplinadores do meio ambiente, especialmente das 

águas, de forma a compreender sua exploração econômica em consonância com a 

defesa do meio ambiente e eventual impacto ambiental no seu uso e 

comercialização (art. 170, VI da CF/88). 

4. METODOLOGIA 

Para a realização do presente trabalho foi utilizado como metodologia a 

forma indutiva, sendo por meio de leituras de textos e principalmente da legislação 
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referente à autorização de pesquisa para a concessão da autorização para a lavra 

da água mineral. 

5. DESENVOLVIMENTO

5.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUE É ÁGUA MINERAL 

O consumo da Água Mineral Natural antes restrita a uma parcela da 

sociedade com poder aquisitivo maior, agora tem sua demanda ampliada para todos 

os níveis sociais, assim como grandes empresas e escritórios, e a cada dia exige 

uma evolução maior em relação à tecnologia para atender o aumento contínuo de 

seu consumo e oferecer um produto com as devidas qualidades, mesmo que essa 

demanda seja maior que os recursos que a fornecem.  

Mas de onde vem esse recurso natural? Segundo a Teoria da Origem 

Meteórica, na qual a água possui sua ressurgência por meio da água da chuva que 

se infiltra em grandes profundidades através de falhas tectônicas ou de outras 

fraturas no solo de forma lenta, que devido às descontinuidades geológicas como 

diques, essa água é impulsionada até emergirem a superfície formando as fontes, 

ou aquíferos, muitas vezes por gases e vapores ou pelo peso da água formada por 

colunas pelos diques1.  

É importante frisar que há uma diferença entre Água Mineral Natural e a 

Água Natural, que está basicamente nos níveis de composição da água. De acordo 

com o Decreto-Lei Nº 7841 - 8 de agosto de 1945 – Código de Águas Minerais – em 

seu artigo primeiro define o que seria águas minerais:  

Art. 1º - Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de 
fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou 
propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com 
caraterísticas que lhes confiram uma ação medicamentosa. 

A Resolução nº 173/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA – em suas definições, trata da água mineral e da água natural da seguinte 

forma: 

Água mineral natural: água obtida diretamente de fontes naturais ou por 
extração de águas subterrâneas. É caracterizada pelo conteúdo definido e 
constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros 
constituintes considerando as flutuações naturais. 

                                                           
1 CORREIA, Luiz Alberto da Silva, et all. Processo de extração de água mineral: Uma comparação 

de três empresas alagoanas. Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Simpósio de Excelência em 

Gestão e Tecnologia. p. 3.  
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Água naturual: água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração 
de águas subterrâneas. É caracterizada pelo conteúdo definido e constante 
de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, em 
níveis inferiores aos mínimos estabelecidos para água mineral natural. O 
conteúdo dos constituintes pode ter flutuações naturais.  

A água mineral ao voltar à superfície formando fontes, tem como 

qualidade natural em sua composição, sem que se necessite de utilização de 

produtos químicos para que possa melhorar sua qualidade para consumo. O que 

pode vir a ser feito com relação a essas águas captadas de fontes naturais, é a 

filtração de elementos instáveis de microrganismos que pode ocorrer em alguns 

casos, por isso a empresa deve manter uma torneira para captação de amostras da 

água para avaliações, da qual devem manter registros. 

5.2. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal de 1988 rege-se do princípio de que é direito da 

sociedade um meio ambiente equilibrado visando o bem estar e a qualidade de vida 

para a sociedade e as futuras gerações, sendo dever do Estado defendê-la e 

preservá-la para uso comum do povo, de acordo com regulamentação prevista no 

artigo 225 da Constituição Federal. Entendendo-se essa qualidade de vida como a 

saúde física e psíquica do ser humano, permitindo que se garanta os recursos 

naturais suficientes e consumíveis como uma extensão da compreensão do que 

seria direito à vida, regido tal entendimento pelo Princípio do Ambiente 

Ecologicamente Equilibrado como direito fundamental da pessoa humana2. 

Levando-se em consideração que um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (artigo 3º da CF) é o desenvolvimento e promoção do 

bem-estar social, é dever do Estado garantir um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para o desenvolvimento saudável, e como consequência a felicidade e 

segurança para gerações presentes e futuras. 

As águas subterrâneas fazem parte dos bens do Estado, competindo 

privativamente a União legislar sobre tal recurso natural, devendo o Sistema Único 

de Saúde fiscalizar e inspecionar os produtos alimentícios como a água para 

consumo humano (artigo 26, inciso I e artigo 200, inciso VI da CF/88). 

                                                           
2 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 7 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. p. 186 a 187 e 1064 a 1066. 
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Sobre uma visão econômica de livre iniciativa e o trabalho humano, 

infelizmente os produtores ainda veem o meio ambiente de maneira servil, não 

voltada a uma economia de meio ambiente. O artigo 170 da CF juntamente com seu 

inciso VI, nos traz que apesar de valorizar a livre iniciativa, deve-se, contudo, primar 

pela sua defesa. Com base em toda a ideia de equilíbrio ecológico, direito a uma 

vida saudável e sustentável e considerando os meios de capitalização e tratamento 

de água com uso de produtos químicos para melhorar sua qualidade, o consumo de 

água mineral tem sido nos últimos tempos muito procurada por ser uma fonte de 

recurso natural que, via de regra, já é extraída para consumo. Neste caso, levando-

se como base o artigo 170, seria de grande investimento o incentivo para 

Concessões de Lavra para exploração de água mineral como um recurso limpo e 

saudável para a sociedade, sem deixar é claro de observar a preocupação com o 

meio ambiente de forma responsável a manter o equilíbrio ecológico. 

5.3. REGULAMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA PELO 

DECRETO-LEI Nº227/67 – CÓDIGO DE MINAS 

Para se explorar as fontes de Água Mineral deve requer primeiramente a 

Autorização de Pesquisa para que depois de executada as exigências legais dos 

estudos sobre a fonte e cumprida os requisitos para a devida estrutura para a 

captação da água, possa então requerer a Concessão da Autorização da Lavra.  

O Decreto-Lei Nº 227/67 – Código de Mineração – regulamenta os 

critérios de pesquisa assim como quem pode requerer a Concessão da Lavra. De 

acordo com o Artigo 15, a autorização outorgada pelo DNPM (Departamento 

Nacional de Produção Mineral) poderá ser concedida a brasileiros (pessoa física ou 

jurídica), para quem constitui firma individual ou para as empresas que estejam 

devidamente habilitadas por meio de requerimento pelo interessado. O parágrafo 

único do mesmo rege que as pesquisas realizadas para a Concessão sejam feitas 

por um profissional, qual seja um engenheiro de minas ou por um geólogo habilitado. 

O requerimento deve ser feito ao Diretor-Geral do DNPM com duas guias 

que serão recebidos por protocolo, numerado e registrado mecanicamente, devendo 

conter no mesmo o nome do requerente, sua nacionalidade, estado civil, profissão, 

domicílio, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas em caso de pessoa física, e em 

caso de pessoa jurídica, a razão social da empresa, o número do registro do ato 

constitutivo no respectivo Órgão de Registro de Comércio, e conter o endereço e 
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número de inscrição referente ao Cadastro dos Contribuintes do Ministério da 

Fazenda. Junto aos dados sobre o requerente deve constar a prova de recolhimento 

dos emolumentos, a designação das substâncias que serão pesquisadas, assim 

como a extensão da superfície em hectares junto a respectiva localização do Estado 

e Município a qual se situa, o memorial descritivo, a planta de situação da área e os 

planos de trabalhos a serem realizados acompanhados ao orçamento e cronograma 

de quando serão realizados. As descrições dos trabalhos que serão realizados no 

solo servirão de base para estabelecer a devida indenização ao proprietário do solo 

ou posseiro, não tendo esta relação com o orçamento apresentado pelo requerente. 

Tais disposições sobre o requerimento estão descritas no artigo 16 do mesmo 

Decreto. 

Recebido o requerimento, este pode ser indeferido caso não conste um 

dos elementos citados acima, ou será publicado no Diário Oficial da União intimação 

para que o requerente cumpra as exigências estabelecidas pelo DNPM no prazo de 

60 dias que, não cumpridos será indeferido, segundo artigo 17. Poderá também ser 

indeferido em casos em que possa estar vinculada ao registro de licença, 

autorização de pesquisa ou renovação de pesquisas anteriores concedidas sobre a 

área pretendida, contudo, o Juízo do DNPM poderá facultar a modificação do pedido 

para retificar a área originalmente definida se restar estabelecida que a área 

remanescente do local for de aproveitamento mineral por licenciamento, se 

vinculada a outras autorizações em sua parcialidade.  

Para autorização de pesquisa, essa importará o pagamento pelo 

interessado sobre o emolumento de duzentas e setenta vezes sobre a expressão 

monetária, e pelo titular da autorização até que seja entregue ao DNPM o relatório 

final dos trabalhos, uma taxa anual respeitando o valor máximo de duas vezes a 

expressão monetária sendo analisada a substância mineral, a extensão da área, sua 

localização e condições, tudo sobre a numeração por hectare. O não pagamento do 

emolumento gera indeferimento e arquivamento da autorização, e no caso de taxa, 

multa que pode variar de 100 a 1.000 expressões monetárias e nulidade ex officio. 

A autorização será concedida sobre condições como: o título de 

autorização poderá ser objeto de cessão ou transferência desde que o cessionário 

cumpra todos os requisitos legais validados após a averbação no DNPM; será 

admitida a renúncia com a protocolização do instrumento de renúncia tornando 
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extinto o título de autorização; o prazo de autorização de pesquisa não seria inferior 

a dois anos nem superior a três anos considerando a situação da área, podendo ser 

prorrogada sob as condições de avalição do andamento dos trabalhos requerido do 

prazo de até sessenta dias acompanhado de relatórios dos trabalhos já efetuados e 

da justificativa para a prorrogação, e se deferido o pedido começará a vigorar a partir 

da data de publicação no Diário Oficial da União; o titular responderá por eventuais 

danos causados a terceiros que tenham decorrido direta ou indiretamente das 

pesquisas realizadas; a pesquisa deve ser apresentada dentro do prazo de vigência 

da autorização constando o relatório circunstanciado dos trabalhos com os estudos 

geológicos, tecnológicos e demonstrativos de exequibilidade técnico-econômico 

sobre a elaboração do profissional habilitado para as pesquisas de que trata as 

exigências já mencionadas. Em caso de não apresentação da pesquisa, o titular da 

autorização ficará sujeito á penalidade de multa de uma expressão monetária por 

hectare sobre área, sendo possível a extração de substâncias dependente de prévia 

autorização do DNPM antes da concessão de lavra, artigo 22. 

A autorização para pesquisa estará restrita às áreas máximas fixadas 

pelo Diretor-Geral através de portaria. Poderá o titular utilizar-se de terrenos cujo 

domínio seja público ou particular para a realização dos trabalhos de pesquisa 

desde que pague renda de ocupação e indenização pelos danos e prejuízos para 

seus devidos proprietários ou posseiros não podendo a renda exceder o montante 

da renda líquida máxima referente à extensão ocupada e seu valor venal. Ao 

receber a autorização de pesquisa deve o titular iniciar seus trabalhos dentro de 60 

dias da publicação do Alvará, não podendo este interrompê-lo sem justificativas por 

mais de três meses consecutivos ou cento e vinte dias acumulados, devendo as 

eventuais interrupções e reinício serem comunicadas ao DNPM, assim como se 

ocorrer nas pesquisas outra substância útil que não conste no Alvará de pesquisa. 

Apresentando a pesquisa realizada dentro do prazo determinado e 

analisado com exatidão, o DNPM poderá vir a proferir despacho de aprovação do 

relatório, a não aprovação se constatar insuficiências dos trabalhos realizados na 

pesquisa ou a falta de técnica em sua elaboração, o arquivamento do relatório, a 

interrupção da decisão se comprovado impossibilidade na execução da lavra, 

fixando prazo para que o titular da autorização apresente novo estudo de 

exequibilidade técnico-econômico sobre pena de arquivar o relatório. Em caso de 
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comprovada nas pesquisas a exequibilidade da lavra, pode a requerimento do 

interessado ou ex officio despachar a autorização do relatório, tendo o interessado 

prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo período, depois de apresentado 

justificativa, para requerer a concessão da lavra e fazer as devidas negociações.  

O requerimento feito ao Ministro das Minas e Energia deve conter, 

segundo o Artigo 38 a Certidão de registro no Departamento Nacional de Registros 

de Comércio; a designação das substâncias minerais de lavra aprovado no 

Relatório; descrição da localização relacionando com valores de rios, estradas de 

ferro, rodovias, acidentes topográficos em confronto com concessões de lavra 

vizinhas; definição da área pretendida por figuras geométricas; servidões que deverá 

gozar a mina; prova de disponibilidade de fundos para aproveitamento econômico. 

Caso o interessado não requeira a lavra no tempo determinado, este terá 

seu direito prescrito pelo DNPM, podendo este último fixar Edital para outro 

interessado e devidamente habilitado com as determinações legais requerer a 

concessão da lavra. 

Em caso onde haja áreas próximas (contíguas) sobre uma mesma 

substância e tenha um conjunto de autorizações, os titulares ou o único titular 

poderá apresentar um único plano de pesquisa assim como um único Relatório. 

Quando o Governo for cooperar com os trabalhos a serem realizados com a 

pesquisa, terá o reembolso das devidas despesas por ajuste de cooperação entre o 

titular e a DNPM podendo o mesmo recolher o reembolso no Banco do Brasil S/A 

pela conta do Fundo Nacional de Mineração.                                                                                                                                                                                                  

5.4. REGULAMENTAÇÃO SOBRE OS ELEMENTOS DE PESQUISA 

SEGUNDO O DECRETO-LEI Nº 7.841/45 – CÓDIGO DE ÁGUAS MINERAIS 

O Capítulo II do Código de Águas Minerais – Decreto-Lei Nº 7.841/45 – 

regulamenta as especificidades dentro do assunto sobre autorização de pesquisa os 

principais pontos que devem ser trabalhados pelos crenologistas.  

Além dos estudos para analisar se a água da fonte em questão alcança 

as devidas classificações em seus componentes para a qualidade adequada de 

água mineral, o estudo deve visar o conhecimento do valor terapêutico assim como 

o valor econômico da fonte a ser explorada. A pesquisa deve conter o estudo 

geológico de emergência, visto que para a fixação do plano racional de captação, 

verifica-se a relação entre as fontes de água subterrâneas e os acidentes geológicos 
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locais compreendendo a área de extensão compreendida às duas. Estudos 

referentes aos gases espontâneos sobre os aspectos físico-químicos, 

bacteriológicos e químicos. 

O parágrafo único, incisos I a IV do artigo 6º regula os requisitos mínimos 

sobre os estudos das águas, quais sejam:  

I – Pressão osmótica e grau crioscópico, condutividade elétrica, 
concentração iônica de hidrogênio, teor em radônio e torônio da água e dos 
seus gases espontâneos; temperatura e vazão. 
II – Análise química completa da água e dos gases dissolvidos, assim como 
a sua classificação de acordo com as normas adotadas na presente Lei. 

III – Análise bacteriológica, compreendendo testes de suspeição, 
confirmatório e completo para o grupo coli-aerogêneo, assim como 
contagem global em 24 horas a 37ºC e em 48 horas a 20ºC, executado este 
exame de acordo com técnica a ser adotada oficialmente; será desde logo 
considerada poluída e imprópria para o consumo toda a água que 
apresentar o grupo coliaerogêneo, presente em 10 mililitros. 

IV – Análise e vazão dos gases espontâneos.  

Para finalizar as pesquisas sobre água, os estudos deverão ser repetidos 

no mínimo duas vezes ao ano contendo as determinações das análises químicas 

assim como demais dados, podendo a DNPM estabelecer a realização por mais 

vezes se julgar necessário, conforme artigo 7º. 

Aprovada o relatório de pesquisa, o titular da autorização deverá requerer 

a Autorização da Lavra junto ao Ministro das Minas e Energia constando além das 

informações vistas no artigo 38 do Código de Minas, o requerimento contendo 

certificado de análise química, físico-química e bacteriológica aprovada no relatório; 

certidão favorável da Comissão Permanente de Crenologia das propriedades 

terapêuticas da água; planta sobre a situação exata das fontes e esboço geológico 

dos arredores esclarecendo as condições de emergência; plantas e desenhos do 

processo de captação e proteção das fontes, condução e distribuição, vazão e 

temperatura das fontes; plantas e desenhos do reservatório, maquinária, 

aparelhamento balneário e hidroterápico, etc., constantes no Artigo 10 do Código de 

Águas Minerais. 

5.4. MEDIDAS ADOTADAS PARA PRESERVAÇÃO DAS FONTES 

Além da regulamentação sobre os procedimentos necessários para a 

captação, armazenamento e o processo de engarrafamento da água, com vistas a 

conservar todo esse processo de forma higiênica, assim como os devidos cuidados 

para manutenção das aparelhagens e poços artesianos para captação encontrados 
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na Resolução 173/2006, o Decreto-Lei nº 7.841/45, estipula que a exploração da 

fonte não será possível se esta incorrer sobre influências de águas superficiais que 

sofrem grande influência da ação humana por poluentes, ou que suas condições 

estejam suscetíveis de poluição, como não serem permitido à exploração perto de 

determinadas dependências que possam causar influência. 

O DNPM, visando o controle de qualidade da água explorada, determina 

que sejam realizadas análises químicas completas de três em três anos e 

bacteriológicas quatro vezes por ano para verificação da composição da água. 

Por serem as águas subterrâneas bens do Estado (artigo 26, inciso I da 

CF), cabe a estes implantarem redes de monitoramento e os meios de proteção dos 

aquíferos contra as formas de poluições em que o Estado de São Paulo possui 162 

pontos, Distrito Federal com 132 e outras instalações no Estado de Minas Gerais, 

que visam basicamente impedir atividades antrópicas (atividades humanas que 

impactam de forma negativa na terra), e estabelecer perímetros entre as atividades 

desempenhadas e a fonte de exploração, assim como formas de proteção 

microbiológicas. Em São Paulo, por exemplo, há a Lei nº 6.134/88 e o Decreto nº 

32.955/91 regulamentando as formas de preservação e gerenciamento das águas 

subterrâneas. A Agência Nacional de Águas (ANA) possui um Programa de Avalição 

de Qualidade das Águas que monitora a qualidade das águas dos aquíferos 

nacionais e vem implementando desde 2007 a Agenda Nacional de Águas 

Subterrâneas para fortalecer as gestões estaduais sobre o hidrogeológico, técnico-

gerencial em águas subterrâneas. 

6. RESULTADOS 

Com o presente trabalho foi possível coletar informações através de 

regulamentos os requisitos necessários para se obter a Autorização da Lavra de 

água mineral, as qualificações do interessado, os constantes necessários para a 

pesquisa não apenas da qualidade da água, mas das condições para a exploração, 

a classificação do que é água mineral. Mas o mais importante o que é feito para que 

não se prejudique o meio ambiente de forma a estabelecer uma exploração 

pensando no meio ambiente. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível considerar a hipótese de incentivar uma forma de exploração 

de um recurso natural da qual o consumo vem crescendo em grande escala, sobre a 
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qual já se encontra em uma qualidade ideal para consumo economizando em obras 

para captação de águas superficiais, contudo, de forma a pensar em um ambiente 

sustentável como vem sendo regulamentado pelos Estados e com projetos para 

trazer informações pertinentes com a finalidade de preservação e exploração 

adequada deste recurso. 
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