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I. DIRETRIZES GERAIS 

 

 O objetivo deste CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA I.1

(CEC) é descrever e definir todos os serviços que são de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA, bem como determinar a estrutura básica de 

funcionamento da PPP Rota das Grutas Peter Lund. Juntamente com o 

ANEXO IV - MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO E 

DISPONIBILIDADE e o ANEXO VI – REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA, este CEC determina exaustivamente as obrigações 

da CONCESSIONÁRIA e os principais mecanismos de interação entre 

CONCESSIONÁRIA E CONTRATANTE. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar TODAS as atividades descritas I.2

abaixo, exceto quando expressamente excepcionadas e, nos casos 

omissos, deverá seguir orientação do GESTOR DO CONTRATO do IEF. 

Ainda, no caso de questões omissas, o Comitê Gestor, cujas atribuições 

estão descritas no Anexo XIII - MODELO DE GOVERNANÇA, dispõe de 

poder regulamentar, nos estritos limites das disposições contratuais. 

 

 Os encargos e obrigações detalhados neste CEC estão divididos por I.3

grandes áreas temáticas que, em seu conjunto, perfazem todas as 

dimensões do objetivo geral da concessão. A saber: 

 

I.3.1 Encargos de gestão de pessoal; 

 

I.3.2 Encargos do manejo e da proteção dos recursos naturais e 

histórico-culturais, espeleológicos, arqueológicos, e paleontológicos; 

 

I.3.3 Encargos do uso e manutenção das edificações e infraestruturas;  
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I.3.4 Encargos da gestão do Conhecimento; 

 

I.3.5 Encargos da gestão da visitação ; 

 

I.3.6 Encargos da gestão do relacionamento; 

 

I.3.7 Encargos de comunicação e promoção. 

 

 Para cada uma das temáticas citadas a CONCESSIONÁRIA deverá I.4

cumprir obrigações que se enquadram em 4 (quatro) formatos de encargos: 

 

I.4.1 Diretrizes – linhas gerais que deverão ser seguidas pela 

CONCESSIONÁRIA no cumprimento das obrigações de determinada 

temática, além de metas definidas que deverão ser atingidas para o 

cumprimento dos objetivos da concessão. 

 

I.4.2 Atividades obrigatórias – lista detalhada de atividades 

operacionais que deverão ser impreterivelmente cumpridas pela 

CONCESSIONÁRIA e relatadas através de relatórios periódicos 

submetidos à CONTRATANTE. 

 

I.4.3 Elaboração de programas de trabalho – atividade que envolve 

o desenvolvimento preliminar e a submissão para anuência do 

CONTRATANTE de documento, detalhando as técnicas específicas 

que serão utilizadas pela CONCESSIONÁRIA para o cumprimento dos 

encargos. Neste CEC são definidas atividades obrigatórias mínimas 

que deverão estar presentes nos programas e que deverão ser 

cumpridas impreterivelmente pela CONCESSIONÁRIA, ficando esta 
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também responsável pelo sucesso na utilização das estratégias e 

técnicas enunciadas em seus respectivos programas. 

 

I.4.4 Investimentos obrigatórios - deverão ser impreterivelmente 

executados e fazem parte dos custos de investimentos em bens de 

capital ou serviços de grande monta. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e executar um PLANO DE I.5

TRABALHO relativo à transição operacional dos serviços, envolvendo o 

PODER CONCEDENTE, para garantir que a gestão das áreas das 

Unidades de Conservação do Parque Estadual do Sumidouro, Monumento 

Natural Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter 

Lund não seja interrompida. 

 

I.5.1 O PLANO DE TRABALHO relativo à transição operacional dos 

serviços terá como marco referencial a data de assinatura do contrato 

e deverá ser elaborado de acordo com as seguintes premissas: 

 

 Deverá haver uma Etapa de Transição de até noventa dias, I.5.1.1

na qual a gestão das Unidades de Conservação será de 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE, mas com participação 

da CONCESSIONÁRIA.  

 

 A CONCESSIONÁRIA não receberá nenhuma I.5.1.2

contraprestação pecuniária durante a Etapa de Transição; 

 

 A transição operacional dos serviços deverá seguir o I.5.1.3

seguinte cronograma: 
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Tabela 1 - Cronograma de Operação das UCs 

Cronograma Ação 

Dia 0 Assinatura do Contrato 

Do 1º ao 15º dia Prazo para proposição do Plano de Trabalho 

Do 16º ao 91º dia Etapa de Transição 

A partir do 92º dia Em operação 

 

 A CONCESSIONÁRIA poderá propor alterações nos I.5.1.4

prazos do PLANO DE TRABALHO, desde que não interfira no marco 

final, devendo ser analisadas pelo PODER CONCEDENTE, que 

poderá aprovar ou não as alterações, conforme sua conveniência e 

oportunidade. 

 

 Após a Etapa de Transição, a operação será de I.5.1.5

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, devendo esta 

apresentar ao PODER CONCEDENTE, após a conclusão deste 

período, o Termo de Conclusão da Etapa de Transição. 

 

 As atividades propostas e desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, assim I.6

como a elaboração dos planos e a execução dos programas previstos 

neste Caderno de Encargos, devem observar os objetivos 

conservacionistas de todas as Unidades de Conservação envolvidas, seus 

regulamentos internos e respectivos planos de manejo. 
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II.  ENCARGOS DA GESTÃO DE PESSOAL 

 

 DIRETRIZES GERAIS DA GESTÃO DE PESSOAL II.1

 

II.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá constituir um quadro de 

colaboradores, ao longo de todo o período de concessão, a fim de 

executar as atividades de rotina em cada UC e de garantir a realização 

de todos os Programas previstos neste Caderno de Encargos. 

 

II.1.2 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela contratação e 

gestão de todos os seus colaboradores integrantes do quadro 

funcional, respeitando a legislação trabalhista em sua plenitude, a 

moral e o cunho social das UCs. 

 

II.1.3 Os recursos humanos a serem alocados pela CONCESSIONÁRIA 

deverão ser administrados segundo as melhores práticas do mercado 

privado, de forma a contribuir para alcançar a excelência no 

atendimento ao usuário-cidadão. 

 

II.1.4 A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe especializada em 

gestão de recursos naturais, histórico-culturais, arqueológicos, 

espeleológicos, paleontológicos e botânicos com competência técnica 

e habilitação comprovada.  

 

II.1.5 Todos os funcionários da CONCESSIONÁRIA que fazem 

atendimento ao público deverão estar fardados com modelo de 

uniforme totalmente adequado às tarefas que executam e às condições 

climáticas da região. 
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 Quando pertinente os funcionários devem também estar II.1.5.1

munidos dos devidos EPI´s, aprovados pelo PODER 

CONCEDENTE, aparelho de comunicação homologado pela 

ANATEL, equipamento de registro fotográfico e aparelho de GPS. 

 

 As atividades de vigilância e segurança patrimonial armada II.1.5.2

envolverão a alocação, pela CONCESSIONÁRIA, de profissionais 

devidamente habilitados, nos termos das leis e regulamentações 

vigentes para o exercício dessa atividade.  

 

 O porte de arma é permitido somente aos agentes II.1.5.3

treinados para a utilização da mesma, ficando seu uso limitado à 

legítima defesa própria ou de terceiros e à salvaguarda do 

patrimônio do PODER CONCEDENTE, depois de esgotados todos 

os outros meios para a solução de eventual problema. 

 

 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MÍNIMA  II.2

 

II.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe mínima para garantir 

a realização das seguintes atribuições: 

 

 Gestão administrativa e patrimonial das Unidades de II.2.1.1

Conservação; 

 

 Aspectos técnicos da proteção ao patrimônio, como II.2.1.2

manutenção, portaria, segurança, serviços de ronda, prevenção e 

combate a incêndios; 

 

 Monitoramento ambiental e apoio ao desenvolvimento de II.2.1.3

pesquisas;  
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 Promoção de atividades de Educação ambiental; II.2.1.4

 

 Adequação do patrimônio para a visitação e II.2.1.5

desenvolvimento de  ações focadas na orientação e mediação da 

prática de uso público pelo visitante; 

 

 Relacionamento com pesquisadores científicos, técnicos do II.2.1.6

PODER CONCEDENTE e comunidade do entorno. 

 

II.2.2 As atribuições de gestão e manutenção das Unidades de 

Conservação de competência da CONCESSIONÁRIA deverão se 

submeter também às previsões dos Planos de Manejo. 

 

II.2.3 A CONCESSIONÁRIA deverá manter pelo menos um Gerente 

Geral em cada unidade de conservação, responsável pela 

coordenação de todas as ações e pelo atendimento ao PODER 

CONCEDENTE a qualquer momento. O gerente geral deverá ter no 

mínimo as seguintes atribuições: 

 

 Ser responsável técnico e administrativo das ações da II.2.3.1

unidade de conservação. 

 

 Comunicar imediatamente à autoridade policial e ao II.2.3.2

PODER CONCEDENTE, os casos de dano ao patrimônio natural, 

histórico-cultural, arqueológico, espeleológico e paleontológico, ou 

ainda o flagrante de ocorrência de crimes ambientais. 

 

 Reportar toda e qualquer anormalidade da unidade de II.2.3.3

conservação ao PODER CONCEDENTE. 
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 Promover a integração e o desenvolvimento técnico da II.2.3.4

equipe e orientá-la quanto às regras da unidade. 

 

 Acompanhar e orientar a imprensa em casos de visita à II.2.3.5

unidade, verificando a permissão para reportagens, fotos e filmagens 

dentro da unidade, após reportar ao PODER CONCEDENTE. 

 

 Emitir e analisar os relatórios de produção e enviá-los ao II.2.3.6

PODER CONCEDENTE com sugestões e melhorias. 

 

 Sugerir melhorias para o atendimento ao usuário-cidadão. II.2.3.7

 

 Identificar necessidade de programas de capacitação e II.2.3.8

reciclagem dos funcionários. 

 

 Coordenar os trabalhos dos colaboradores da Unidade de II.2.3.9

Conservação, a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados e 

a quantidade adequada de funcionários conforme demanda da UC. 

 

 Participar de todas as reuniões do conselho consultivo da II.2.3.10

UC prestando todos os esclarecimentos solicitados pelos demais 

conselheiros e colaborando com as discussões em pauta e, em caso 

de ausência temporária, designar substituto a fim de responder por 

suas atribuições.  

 

 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS II.3

 

II.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a capacitação, palestras, 

treinamentos e cursos quantos forem necessários, ou quando 
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requisitado eventualmente pelo PODER CONCEDENTE, nas mais 

diversas áreas do conhecimento, incluindo língua portuguesa e 

estrangeira, e com renovação regular dos seus funcionários, incluindo 

os do PODER CONCEDENTE, durante toda a concessão. 

 

II.3.2 Os planos de capacitação, palestras, treinamentos e cursos 

deverão ser previamente submetidos à aprovação pelo PODER 

CONCEDENTE com renovação bianual. 

 

II.3.3 É condição para início dos treinamentos o fornecimento pela 

CONCESSIONÁRIA do material didático adequado para cada módulo 

em quantidade suficiente para atender a todos os treinados. 
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III. ENCARGOS DO MANEJO E DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

NATURAIS E HISTÓRICO-CULTURAIS, ESPELEOLÓGICOS, 

ARQUEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS 

 

 PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E HISTÓRICO-CULTURAL, III.1

ESPELEOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, E PALEONTOLÓGICO 

 

III.1.1 Diretrizes Gerais da Proteção do Patrimônio 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá atuar na proteção e III.1.1.1

conservação do patrimônio natural, histórico-cultural, arqueológico, 

espeleológico e paleontológico, desenvolvendo estratégias para a 

garantia da total integridade desse patrimônio.  

 

 Dada a sua importância para o resgate da história da III.1.1.2

humanidade, todo o patrimônio histórico-cultural, arqueológico, 

espeleológico e paleontológico, presente nas três unidades de 

conservação, deverá ter sua proteção integral, sendo obrigatório que 

a CONCESSIONÁRIA utilize seus meios tecnológicos e recursos 

humanos para que não ocorra nenhum dano ao patrimônio ao longo 

de toda a concessão. 

 

 A proteção das Unidades de Conservação deverá ser III.1.1.3

conduzida por: vigilância preventiva, que de ser conciliada com o 

uso público e a fruição do ambiente pelos visitantes; pela 

fiscalização corretiva, com orientações de normas de conduta à 

comunidade do entorno e aos visitantes através da educação e 

interpretação ambiental e patrimonial; pelo monitoramento ambiental 

e ainda pelo manejo de áreas degradadas. 
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III.1.2 Vigilância Patrimonial 

 

 Em relação à gestão da vigilância, a CONCESSIONÁRIA III.1.2.1

deverá:  

 

 Comunicar ao PODER CONCEDENTE toda III.1.2.1.1

vez que ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, 

substituição ou inclusão de algum elemento da equipe que 

esteja prestando serviços.  

 

 Observar, durante o processo de contratação, III.1.2.1.2

se os vigilantes possuem formação técnica específica 

comprovada mediante apresentação de habilitação, conforme 

legislação e regulamentações vigentes; 

 

 Disponibilizar nos postos cofre ou similar, para III.1.2.1.3

guarda dos armamentos e apresentar ao PODER 

CONCEDENTE a relação de armas e cópias xerográficas 

autenticadas dos respectivos "Registro de Arma" e "Porte de 

Arma", que serão utilizadas no cumprimento do contrato; 

 

 Implantar pontos eletrônicos, nos locais III.1.2.1.4

definidos em comum acordo com o PODER CONCEDENTE, 

para ronda com bastão eletrônico.  

 

 Manter afixado no posto, em local visível, o III.1.2.1.5

número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do 

Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, Polícia 

Militar Ambiental, da Defesa Civil Municipal e Estadual, do 

Posto de Saúde ou Hospital mais próximo, da Ouvidoria do 
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Governo do Estado de Minas Gerais, da Ouvidoria do IEF, 

sistema de denúncias da CONCESSIONÁRIA, da Força 

Tarefa Previncêndio e dos responsáveis pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe, atuando em III.1.2.2

todo o território das áreas concedidas das unidades de conservação, 

conforme distribuição indicada por setores na Figura 1, Figura 2 e 

Figura 3, conforme as seguintes premissas: 

 

 É de responsabilidade da III.1.2.2.1

CONCESSIONÁRIA, estabelecer o dimensionamento das 

equipes de vigilância, separando, caso seja conveniente, as 

atribuições de vigias, porteiros, agentes ambientais, dentre 

outras.  

 

 As equipes de vigilância deverão cumprir ao III.1.2.2.2

menos a seguinte distribuição:  

 
Tabela 2 - Distribuição das equipes 

Localização Equipe mínima Forma de ocupação do território 

P.E. 
Sumidouro – 

Setor 1 

4 homens 
presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas com foco no Abrigo 
Samambaia, sede e conjunto histórico 

da Faz. Samambaia e futuras 
instalações de pesquisa. 

P.E. 
Sumidouro – 

Setor 2 

3 homens 
presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas com foco nas 
atividades irregulares na Lagoa do 

Sumidouro. 

P.E. 
Sumidouro – 

Setor 3 

3 homens 
presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas em todo setor, com 
foco no novo centro de visitantes e no 
patrimônio do maciço do Sumidouro. 

P.E. 
Sumidouro – 

Setor 4 

2 homens 
presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas com foco na faixa de 
domínio das estradas municipais e 

região Poço Azul e do Rio das Velhas. 
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P.E. 
Sumidouro – 

Setor 5 

3 homens 
presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas com foco na 
proteção do Museu Peter Lund, seu 
acervo e toda a área de visitação. 

M.N.E. Peter 

Lund 

3 homens 

presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas com foco na zona de 

uso intensivo. 

M.N.E. Gruta 

Rei do Mato 

3 homens 

presentes 365/24/7 

Rondas ostensivas com foco na zona de 

uso intensivo. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em III.1.2.2.3

até um mês após assinatura do contrato um programa de 

ronda, que deverá ser aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE, contendo a metodologia de trabalho de sua 

equipe de agentes ambientais (seguindo impreterivelmente os 

quantitativos mínimos apontados na Tabela 2 - Distribuição 

das equipes), bem como a metodologia de aferição do 

cumprimento da presença no território.  
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Figura 1: Setores de Vigilância Parque Estadual do Sumidouro 
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Figura 2: Área de Vigilância do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato 
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Figura 3: Área de Vigilância do Monumento Natural Estadual Peter Lund 
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 São atribuições dos vigias patrimoniais: III.1.2.3

 

 Atuar na vigilância preventiva para a proteção III.1.2.3.1

do patrimônio natural, histórico-cultural, arqueológico e 

paleontológico; 

 

 Realizar rondas ostensivas em toda a área III.1.2.3.2

concessionada das três unidades de conservação, conforme 

distribuição por setores, assegurando a proteção dos limites e 

cercamentos das UCs, coibindo possíveis invasões e posses, 

além de garantir a presença de vigilância em todo o território, 

gravando a sua presença através de sistema de registro 

eletrônico; 

 

 Apoiar as autoridades competentes na III.1.2.3.3

fiscalização do cumprimento das leis ambientais e judiciais, 

bem como no apoio na apuração de denúncias realizadas 

pelos cidadãos, sem, entretanto, sobrepor a atribuição dessas 

autoridades, atuando no limite da legalidade; 

 

 Coibir qualquer ação, emissão de som ou III.1.2.3.4

ruído que cause dano ou afete o sossego da fauna e o bem 

estar dos usuários do parque; 

 

 Comunicar imediatamente à chefia imediata III.1.2.3.5

os casos de danos ao patrimônio natural, histórico-cultural, 

arqueológico, espeleológico e paleontológico, o flagrante de 

ocorrência de crimes ambientais, ou ainda qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

que sejam adotadas as providências necessárias, bem como 
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comunicar, também, a área de segurança do PODER 

CONCEDENTE; 

 

 Registrar e controlar diariamente as III.1.2.3.6

ocorrências do posto ou setor em que estiver prestando seus 

serviços e manter sistema de registro de todas as ocorrências 

de infrações, atividades suspeitas, descrição detalhada da 

ocorrência, localização e medidas tomadas; 

 

 Disponibilizar prontamente este sistema de III.1.2.3.7

registro para a autoridade policial e para o PODER 

CONCEDENTE sempre que forem solicitados; 

 

 Estar munido de habilitação de porte de arma, III.1.2.3.8

aparelho GPS, aparelho de comunicação homologado pela 

ANATEL e equipamento de registro fotográfico. Os agentes 

responsáveis pela segurança noturna, dos museus e 

bilheterias, deverão estar munidos de arma de fogo. 

 

 Observar a movimentação de indivíduos III.1.2.3.9

suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas de 

segurança conforme acordado com o PODER 

CONCEDENTE. 

 

 

III.1.3 Construção de Postos de Vigilância 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a construção de III.1.3.1

postos de vigilância para reforço da presença no território, ficando 

sob sua responsabilidade a elaboração de projetos executivos que 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 24 DE 203 

deverão coadunar com um modelo padrão de comunicação visual 

adequado à unidade de conservação, mantendo uma unidade visual 

padrão. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao III.1.3.1.1

PODER CONCEDENTE, o projeto executivo e obter os 

devidos licenciamentos para locação, execução, devendo 

zelar completamente pela minimização de impactos de 

movimentação de materiais, montagem de canteiro de obras, 

execução da obra e limpeza. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá garantir III.1.3.1.2

manutenção e reforma das estruturas implantadas ao longo 

de toda vigência do contrato. 

 

 Estes postos deverão ser instalados tendo como referência III.1.3.2

os locais indicados nos mapas e tabelas a seguir, com no mínimo as 

seguintes características: 

 

 Deverão ser adequados para comportar dois III.1.3.2.1

vigilantes em serviço; 

 

 Ter, no mínimo, 10 metros quadrados de área III.1.3.2.2

construída; 

 

 Possuir sanitário com lavabo com devido III.1.3.2.3

tratamento de tubulação para esgotamento sanitário em fossa 

seca e caixa de compostagem com tratamento de biodigestor; 
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Tabela 3 - Especificações dos Postos de Vigilância 

Item  Figura de Referência  

(i) Situação esquemática do 

Posto de Vigilância 

 

(ii) Situação esquemática de 

fossa seca com 

compostagem para locais 

que não possuam ligação 

com rede de esgoto 
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Tabela 4 - Coordenadas de localização de Guarita a ser implantada no Monumento 

Natural Estadual Gruta do Rei do Mato 

UC Localização  
Coordenadas aproximadas 

X Y 

MNEPL Próximo à localização à bilheteria 
19 29' 40,2" 44 16' 51,6 

 

 

Figura 4 - Localização de Guarita a ser implantada no Monumento Natural Estadual Gruta 

Rei do Mato 
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Tabela 5 - Coordenadas de localização de guaritas a serem implantadas no Parque 

Estadual do Sumidouro e sujeitas a alteração in loco 

UC Localização  
Coordenadas aproximadas 

X Y 

PESU Guarita 1 – Estrada municipal, área 

próxima ao futuro Centro de Visitantes.  
7838199 612390 

PESU Guarita 2 – Acesso à Região do Poço 

Azul, sentido L. Sta - Quinta do 

Sumidouro, próximo ao limite da UC 

7838564 613057 

PESU Guarita 3 – Acesso à Fazenda 

Samambaia 
7838564 613057 

PESU Guarita 4 – Acesso à Fazenda Girassol  
7837797 606123 

PESU Guarita 5 – Acesso à Lagoa do Sumidouro  
7839231 608949 

 

Figura 5 - Localização proposta de implantação de guaritas no Parque Estadual do 

Sumidouro 
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Tabela 6 - Coordenadas de localização de Guarita a ser implantada no Monumento 

Natural Estadual Peter Lund 

UC Localização  
Coordenadas aproximadas 

X Y 

MNEPL Próximo à localização do atual restaurante 7885264 

 

568283 

 

 

 

Figura 6 – Localização de Guarita a ser implantada no Monumento Natural Estadual Peter 

Lund 
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III.1.4 Sistema de Vigilância Virtual 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá manter sistema de vigilância III.1.4.1

virtual nas três unidades de conservação. Este sistema deverá ser 

utilizado como ferramenta da proteção das unidades de 

conservação, elaboração de ações preventivas, além de servir como 

instrumento de suporte para as ações de proteção e fiscalização do 

PODER CONCEDENTE e dos outros órgãos competentes.  

 

 O sistema de vigilância virtual deverá ser concebido em III.1.4.2

projeto desenvolvido com responsável técnico, adquirido e instalado 

pela CONCESSIONÁRIA por profissionais habilitados e com o 

devido cumprimento a todas as normas e a legislação vigente para o 

setor, abrangendo no mínimo as seguintes características: 

 

 Instalação de câmeras de vigilância, de III.1.4.2.1

resolução mínima de 1920x1080 pixels e com suporte à visão 

noturna, ao menos nas áreas prioritárias de vigilância 

indicadas nos mapas da Figura 7, Figura 8 e Figura 9, com 

cabeamento de dados e sistema elétrico totalmente 

implantado de maneira adequada ao ambiente rural; 

 

 Instalação de uma central de visualização, III.1.4.2.2

controle, gravação e reprodução de imagens em cada uma 

das três unidades de conservação. Estas centrais deverão ser 

montadas com sistema capaz de garantir a operação total dos 

vídeos gerados pelas câmeras de vigilância, devendo operar 

com no mínimo as seguintes funções: 
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III.1.4.2.2.1 Gravação total e simultânea dos vídeos de todas as 

câmeras instaladas com armazenamento em banco de 

dados com duas cópias de segurança disponíveis, sendo 

uma a ser entregue mensalmente ao PODER 

CONCEDENTE; 

 

III.1.4.2.2.2 Reprodução instantânea das imagens capturadas em 

todas as câmeras instaladas; 

 

III.1.4.2.2.3 Manipulação remota das câmeras, incluindo foco e 

aproximação das imagens; 

 

III.1.4.2.2.4 Indicação de localização das imagens através de 

mapeamento em tempo real; 

 

III.1.4.2.2.5 Sistema de anotação e gravação digital de imagens de 

eventos suspeitos significativos associados a cada 

câmera; 

 

III.1.4.2.2.6 Funções de busca abrangendo pesquisas por data, hora 

e câmera, busca por tempo pré-definido, pesquisa sobre 

combinações de eventos e câmeras, reprodução de 

vídeos selecionados nas buscas; 

 

III.1.4.2.2.7 Funções de vídeo inteligente abrangendo a detecção 

geral de movimento, detecção de falta de objeto e 

detecção de presença de objeto estranho; 
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 A CONCESSIONÁRIA deverá contar com III.1.4.2.3

equipe capacitada para garantir a operação contínua de todos 

os equipamentos citados; 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a III.1.4.2.4

manutenção contínua dos equipamentos, devendo 

impreterivelmente manter a vigilância dentro dos parâmetros 

mínimos estabelecidos neste caderno de encargos; 

 

 O PODER CONCEDENTE ou os órgãos de III.1.4.2.5

fiscalização, ou ainda a polícia ambiental poderão, a qualquer 

momento, solicitar acesso imediato às informações 

registradas por este sistema; 

 

 O projeto e mapeamento final de todos os III.1.4.2.6

pontos de localização das câmeras de vigilância deverão ser 

submetidos à CONCEDENTE, devendo cobrir, no mínimo, as 

áreas de vigilância indicados nos mapas abaixo: 
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Figura 7 - Localização da implantação obrigatória de Câmeras de Vigilância no Parque 

Estadual do Sumidouro 
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Figura 8 - Localização das câmeras de vigilância obrigatórias a serem implantadas no 

Monumento Natural Estadual Peter Lund 
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Figura 9- Localização das câmeras de vigilância obrigatórias a serem implantadas no 

Monumento Natural Estadual Rei do Mato 
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III.1.5  Cercamento das Unidades de Conservação 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o cercamento de III.1.5.1

toda a área concedida do PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, 

do MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO e 

do MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND, conforme 

especificações indicadas no item III.1.5.2. 

 

 Nos limites das áreas concedidas com as III.1.5.1.1

propriedades particulares pendentes de regularização 

fundiária de cada UC, a CONCESSIONÁRIA deverá 

executar apenas a manutenção das cercas existentes, até 

que haja incorporação destas ao contrato de concessão, 

quando deverá ser realizado o cercamento total da UC.   

 

 As cercas devem ser mantidas em perfeito estado, III.1.5.2

durante toda a vigência do contrato, realizando a instalação ou a 

substituição, conforme as seguintes especificações: 
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 Cercamento do Parque Estadual do III.1.5.2.1

Sumidouro 

 

III.1.5.2.1.1 Deverá abranger todo o perímetro do 

Parque, devendo ser realizado também em ambos os lados das 

estradas municipais e vicinais que cortam a unidade de 

conservação, conforme indicado no mapa abaixo. 

 

Figura 10 - Área de Manutenção do Cercamento total do Parque Estadual do Sumidouro 
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Tabela 7 - Especificações de Cercamento do Parque Estadual do Sumidouro 

Item  Figura de Referência 

(i) Cercamento principal 

- Mourão de madeira tratada,  

- Distância entre mourões de 3 

metros com uso de balancim; 

- 5 fios de arames lisos sendo o 

1° fio com 45cm de distancia do 

solo e os demais com 

espaçamento de 25cm;  

- Deve abranger todo o perímetro 

do Parque Estadual do 

Sumidouro, com exceção às 

zonas de contato com as áreas 

urbanas dos bairros da Quinta do 

Sumidouro, Lapinha e Fidalgo. É 

vetada a supressão de madeira 

nativa com a finalidade de 

efetuar cercamentos. 

 

(ii) Cercamento das zonas 

urbanas 

- Mourão de madeira tratada;  

- Distância entre mourões de 4 

metros; 

- Tela Campestre 

- Deve abranger o perímetro de 

contato com as áreas urbanas 

dos bairros da Lapinha, Quinta 

do Sumidouro e Fidalgo. É 

vetada a supressão de madeira 

nativa com a finalidade de efetuar 

cercamentos. 
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 Cercamento do Monumento Natural Estadual III.1.5.2.2

Gruta Rei do Mato 

 

III.1.5.2.2.1 O cercamento deverá abranger toda a 

área cedida e de todo o perímetro com a BR-040 e zona 

urbana em perfeito estado, a ser monitorada conforme 

Figura 11. 

Tabela 8 - Especificações de Cercamento do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do 

Mato 

Item  Figura de Referência 

(iii) Cercamento principal 

- Mourão de madeira tratada,  

- Distância entre mourões de 3 

metros com uso de balancim; 

- 5 fios de arames lisos sendo o 

1° fio com 45cm de distancia do 

solo e os demais com 

espaçamento de 25cm;  

- Deve abranger todo o 

perímetro do Monumento 

Natural Estadual Gruta Rei do 

Mato , com exceção às zonas 

de contato com as áreas 

urbanas e limites com a BR-

040. 

 
(iv) Cercamento das zonas 

urbanas e BR-040 

- Tela Campestre 

- Deve abranger o 

perímetro de contato com 

as áreas urbanas e limite 

com a BR-040.  
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 Cercamento do Monumento Natural Estadual III.1.5.2.3

Peter Lund 

 

Tabela 9 - Especificações de Cercamento Monumento Natural Estadual Peter Lund 

Item  Figura de Referência 

(v) Cercamento principal 

- Mourão de madeira 

tratada,  

- Distância entre 

mourões de 3 metros 

com uso de balancim; 

- 5 fios de arames lisos 

sendo o 1° fio com 

45cm de distancia do 

solo e os demais com 

espaçamento de 

25cm;  

- Deve abranger todo o 

perímetro do 

Monumento Natural 

Estadual Peter Lund. 
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 COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS III.2

 

III.2.1 Diretrizes Gerais1 do Combate a Incêndios Florestais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá atuar intensivamente no III.2.1.1

apoio à Força Tarefa Previncêndio (FTP) do governo do Estado de 

Minas Gerais, em conformidade com o Decreto Estadual nº 44.043 

de 09/06/2005, ou outro que vier a substituir.  

 

  A CONCESSIONÁRIA deverá, em conjunto com os III.2.1.2

órgãos e entidades envolvidas, cumprir ações de monitoramento, 

prevenção, educação ambiental, sensibilização da população 

quanto aos riscos e consequências dos incêndios florestais, 

disponibilizar pessoal para apoio às ações da FTP, custear 

equipamentos, operações, transporte e manutenção de veículos 

terrestres, divulgar informações e dados relativos aos incêndios 

florestais.  

 

 Em todos os casos de ocorrência de focos de incêndios III.2.1.3

florestais na área concedida, a CONCESSIONÁRIA deverá agir de 

forma imediata para que a menor quantidade de área cedida seja 

afetada pelo incêndio. 

 

 Após o controle e rescaldo do incêndio o responsável da III.2.1.4

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o Relatório de Ocorrência 

de Incêndios, que deverá conter pelo menos informações 

                                                           
1
 As diretrizes e encargos aqui apresentados foram definidos com base no documento da 

Diretoria de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Enchentes da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável intitulado “Manual de 
Procedimentos Força Tarefa Previncêndio” (CÂMARA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. 
Guia de Sustentabilidade na Construção. Belo Horizonte: FIEMG, 2008. Versão de Agosto de 
2011). 
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fotográficas e georreferenciadas, conforme formulário e orientações 

fornecidas pelo CONCEDENTE, no prazo de no máximo 05 dias 

corridos. 

 

III.2.2 Plano Integrado de Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar anualmente o III.2.2.1

Plano Integrado de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 

de cada uma das unidades de conservação concedidas, conforme 

o modelo fornecido pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 A elaboração do Plano Integrado de Prevenção e III.2.2.2

Combate aos Incêndios Florestais tem como objetivo levantar 

informações que auxiliem no monitoramento, fiscalização e 

combate aos incêndios florestais, bem como caracterizar a área de 

forma que auxilie no planejamento de ações preventivas e no 

controle de sinistros. 

 

 O Plano Integrado de Prevenção e Combate aos III.2.2.3

Incêndios Florestais de cada UC, deverá ser entregue até o dia 21 

de Novembro de cada ano ao PODER CONCEDENTE, devendo 

conter ao menos as seguintes informações: 

 

 Metodologia de combate a Incêndios a ser III.2.2.3.1

utilizada; 

 

 Cadastramento dos recursos humanos III.2.2.3.2

empregados nas atividades de combate à incêndio; 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 42 DE 203 

 Quantidades e tipos de equipamentos a III.2.2.3.3

serem utilizados para os combates diretos e indiretos; 

 

 Sistemas de alerta e alarme de incêndio; III.2.2.3.4

 

 Mapeamento das áreas de risco. III.2.2.3.5

 

 Os “Planos Integrados de Prevenção e Combate aos III.2.2.4

Incêndios Florestais” deverão priorizar o fortalecimento de 

parcerias de apoio viabilizadas nestas unidades de conservação, 

como: Corpo de Bombeiros Militar – CBMMG, Prefeituras 

Municipais, Sindicatos, Organizações Não Governamentais, 

Empresas e Comunidades Rurais ou Urbanas.  O fortalecimento de 

parcerias é de fundamental importância para o êxito da 

implementação dos planos integrados. As informações constantes 

nos planos servem como base de sustentação para aperfeiçoar as 

ações de combate integrado.  

 

III.2.3 Manutenção de aceiros nas UCs 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar inspeção mensal e III.2.3.1

manutenção de todos os aceiros já construídos nas unidades, 

garantindo a sua utilidade ao longo de todo ano, para prevenção de 

incêndios florestais. 

 

  Os aceiros são faixas livres de vegetação, III.2.3.1.1

onde o solo é exposto, podendo ser naturais (curso d’água e 

rocha), artificiais (estradas e trilhas) ou construídos em áreas 

críticas das Unidades de Conservação. 
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 Os aceiros devem possuir no mínimo 3 III.2.3.1.2

metros de largura, e em locais em que esta medida não for 

possível, devem cumprir a sua função de proteção contra 

incêndios. 

 

 A largura dessa faixa depende do tipo de III.2.3.1.3

material combustível, da localização em relação à 

configuração do terreno e das condições meteorológicas 

esperadas na época de ocorrência de incêndios.  

 

 Para realizar inspeção mensal e manutenção III.2.3.1.4

dos aceiros de cada UC, a CONCESSIONÁRIA deverá 

considerar os mapas presentes na Figura 11, Figura 12 e na 

Figura 13. 
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Figura 11- Mapa de aceiros do Parque Estadual do Sumidouro 

 

Legenda: linha amarela: aceiro; linha verde: perímetro da UC 
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Figura 12 - Mapa de aceiros do Monumento Natural Gruta do Rei do Mato 

 

Legenda: Linha vermelha: aceiro 
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Figura 13 - Mapa de aceiros do Monumento Natural Gruta Peter Lund 
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III.2.4 Educação ambiental de prevenção a incêndios 

florestais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar visitas preventivas III.2.4.1

junto aos confrontantes dentro e no entorno das unidades de 

conservação, com intuito de informá-los quanto ao não uso do fogo 

como formas de limpeza de áreas sem o conhecimento e 

autorização do Núcleo de Regularização Ambiental da SUPRAM 

CM e com isto coibir as queimadas sem controle, a fim de diminuir 

os incêndios florestais.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar também ações III.2.4.2

informativas aos alunos de escolas primárias, de nível fundamental 

e médio localizadas na zona de amortecimento e entorno imediato 

das UCs sobre o efeito das queimadas na biodiversidade e a 

importância da preservação do meio ambiente; como também 

incentivar a participação da comunidade para busca integrada de 

soluções dos problemas referentes ao uso do fogo. 

 

 Os recursos a serem utilizados para realização das III.2.4.3

atividades estabelecidas nos itens III.2.4.1 e III.2.4.2 podem ser 

folhetos de orientação sobre a legislação de incêndio florestal 

vigente e técnicas de prevenção, cartilhas informativas, folders, 

cartazes e oficinas de orientação preventiva.  

 

III.2.5 Constituição de Brigadas Permanentes 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá contar com corpo de, no III.2.5.1

mínimo, 5 brigadistas para MNEGRM e 5 para MNEPT,  e 12 
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brigadistas para o PESU, garantindo a formação e, arregimentação 

para os profissionais incumbidos desta atividade.  

 

 Esses brigadistas podem ser temporários, atuando por no III.2.5.2

mínimo 6 meses, durante o período crítico de incêndios florestais.  

 

 Em todas as ações de combate a incêndios florestais a III.2.5.3

CONCESSIONÁRIA deve atuar no monitoramento, realizar ações 

preventivas e atuar como parte integrante de um Sistema de 

Comando em Operações (SCO).  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá promover treinamentos em III.2.5.4

conjunto com a Equipe do IEF e FTP. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá garantir que III.2.5.4.1

sua equipe de brigadistas esteja apta para os combates 

mediante realização de treinamentos constantes sobre 

combate e prevenção de incêndios florestais, nos moldes do 

treinamento praticado pela Força Tarefa Previncêndio do 

SISEMA. 

 

 A equipe da CONCESSIONÁRIA deverá III.2.5.4.2

participar de todos os treinamentos disponibilizados pelo 

IEF. 
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III.2.6 Equipamentos mínimos de Combate a Incêndio 

 

 A equipe de brigadistas da CONCESSIONÁRIA deverá III.2.6.1

contar com, no mínimo, os equipamentos listados na Tabela 10, 

devendo mantê–los em bom estado de uso e disponibilizá-los às 

equipes de apoio da FTP, quando solicitados, com devida 

justificativa para atender os combates a incêndios nas UCs e em 

sua zona de amortecimento. 

 

 A relação dos equipamentos poderá ser atualizada ou III.2.6.2

trocada desde que anuída pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 Além dos equipamentos mencionados na Tabela 10, a III.2.6.3

CONCESSIONÁRIA também deverá obrigatoriamente 

disponibilizar caminhões pipa, ou outro veículo com função 

semelhante, para apoiar em caso de atendimento de ocorrências 

de incêndio de grande porte nas UCs ou suas Zonas de 

Amortecimento, sempre que necessário aos combates ou quando 

solicitado pela equipe da FTP. 

 

 A metodologia de combate, quantidade e tipos de III.2.6.4

equipamentos a serem utilizados para os combates diretos e 

indiretos deverão constar nos “Planos Integrados de Prevenção e 

Combate aos Incêndios Florestais” de cada uma das UCs a ser 

anuído pelo PODER CONCEDENTE. 
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Tabela 10 - Equipamentos mínimos de Combate a Incêndio 

Material PESU MNEGRM MNEPL 

Abafadores com cabo (tipo pá) 20 10 10 

Apitos simples  20 10 10 

Binóculos 20 5 5 

Bombas extintores costal jato de 20 litros 20 10 10 

Maleta de primeiros socorros  8 2 2 

Cantil sem capa ou com capa 20 10 10 

Capacetes tipo Escalador 20 10 10 

Chicote 20 10 10 

Colar cervical 20 5 5 

Enxadas com cabo 8 2 2 

Enxadões com cabo 8 2 2 

Facões 4 1 1 

Foices com cabo 8 2 2 

Galões de 20 litros 6 3 3 

Galões de 50 litros 6 3 3 

Garrafões térmicos de 05 litros 4 2 2 

Kit primeiros socorros 10 5 5 

Lanternas de led para fixação na cabeça 20 10 10 

Máscaras contra fogo e fumaça 20 10 10 

Motosserra 2 1 1 

Moto bomba 2 1 1 

Pares de botina - solado pneu 20 10 10 

Pares de luvas de couro 20 10 10 

Pares de perneiras 20 10 10 

Pás 8 2 2 

Rastelos 20 5 5 

Roçadeira 8 2 2 

Sacos de dormir 10 5 5 

Uniformes de brigada 20 10 10 

Mochila Costal 20 10 10 

Machado 20 10 10 

Barraca 2 2 2 

Chibanca 4 2 2 

Óculos de Proteção 20 10 10 

Balaclave 20 10 10 

Proteção para o rosto 20 10 10 
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 Todas as motobombas deverão ser equipadas com III.2.6.5

mangueira de entrada de água original para coleta de água em 

cursos d’água ou lagoas e mangueiras e bicos, dentro da 

especificação técnica do equipamento, que atenda o combate a 

incêndios florestais. 

 

 Os operadores de motosserras deverão estar sempre III.2.6.6

equipados com todos os EPI´s exigidos, assim como o curso de 

operador de motosserra em dia emitido por instituição reconhecida. 

Todas as motosserras deverão estar cadastradas e licenciadas no 

setor de cadastros e registros da Subsecretaria de Fiscalização 

Ambiental da SEMAD. 
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  GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS III.3

 

III.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar por todo 

resíduo gerado nas unidades de conservação, sejam eles oriundos da 

visitação ou por atividades administrativas e operacionais, cuidando 

para uma política de mínimo impacto, nos termos das Leis: Lei 

Federal nº 12.305/10, que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei Federal nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes 

nacionais para o Saneamento Básico e Lei estadual nº 18.031/09 que 

dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos ou aquelas que 

venham a substituí-las. Nesse sentido, deverá adotar 

obrigatoriamente as seguintes medidas: 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar boas práticas em III.3.1.1

relação à gestão de resíduos sólidos como a não geração, 

redução, reutilização, coleta seletiva, reciclagem, logística reversa, 

tratamento preliminar dos resíduos sólidos e preferência pela 

disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. 

 

 Realizar triagem prévia de resíduos sólidos produzidos na III.3.1.2

área de administração e nos locais de uso público, identificando 

locais para disposição dos resíduos conforme a resolução 

CONAMA 275 de 25 de abril de 2001, ou aquela que venha 

substituir, e deverá garantir a sua destinação adequada conforme 

legislação.  

 

 Retirar e garantir a disposição adequada de todo e III.3.1.3

qualquer entulho e resíduos sólidos encontrados no interior da UC, 

bem como em suas estradas internas. 
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III.3.2 A CONCESSIONÁRIA deverá manter diário de 

disposições de resíduos sólidos realizados contendo informações 

sobre disposição realizada e responsável. No caso de retirada de 

entulhos de terceiros, deverá ainda comunicar o fato à Polícia Militar 

Ambiental para instaurar processo de investigação. Este diário deverá 

ficar à disposição do PODER CONCEDENTE para auditoria a 

qualquer momento.  
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 PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE III.4

ESTADUAL DO SUMIDOURO 

 

III.4.1 Programa de Restauração Ecológica do Parque 

Estadual do Sumidouro 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá conceber e executar um III.4.1.1

Programa de Restauração Ecológica, devendo estabelecer 

procedimentos com diretrizes voltadas à restauração de 

ecossistemas numa área mínima de 300 hectares da Zona de 

Recuperação e da Zona de Uso Temporário do Parque Estadual do 

Sumidouro.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá entregar ao PODER III.4.1.2

CONCEDENTE, até o sexto mês da concessão, o Programa de 

Restauração Ecológica do Parque Estadual do Sumidouro, 

contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

 

 Diagnóstico Inicial: o Programa deverá reunir III.4.1.2.1

informações, mapas, diagnósticos, levantamentos e estudos 

que permitam a avaliação da degradação ou alteração e a 

consequente definição de medidas adequadas à restauração 

do ecossistema, com a justificativa e orientações técnicas 

das diretrizes constantes no Programa, de acordo com as 

peculiaridades de cada área, devendo dar atenção especial 

à proteção e conservação do solo e dos recursos hídricos e, 

caso se façam necessárias, técnicas de controle da erosão 

deverão ser executadas. 

 

 Técnicas e Descrição Metodológica:  III.4.1.2.2
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III.4.1.2.2.1 O Programa deverá apresentar embasamento teórico 

que contemple as variáveis ambientais e seu 

funcionamento similar ao dos ecossistemas da região. 

Quando for proposta a implantação direta de espécies 

vegetais por mudas, sementes ou outras formas de 

propágulo deverão ser utilizadas espécies nativas da 

região na qual estará inserido o projeto de recuperação, 

incluindo-se, também, aquelas espécies ameaçadas de 

extinção, as quais deverão ser destacadas no projeto. 

 

III.4.1.2.2.2 Para os casos de plantio de mudas, na definição do 

número de espécies vegetais nativas e do número de 

indivíduos por hectare a ser utilizado na recuperação das 

áreas degradadas ou alteradas, deverão ser 

considerados trabalhos, pesquisas publicadas, 

informações técnicas, atos normativos disponíveis, 

respeitando-se as especificidades e particularidades de 

cada região, visando identificar a maior diversidade 

possível de espécies florestais e demais formas de 

vegetação nativa, buscando-se, com isso, obter maior 

compatibilidade com a fitofisionomia local. 

 

III.4.1.2.2.3 As espécies vegetais utilizadas deverão ser listadas e 

identificadas por família, nome científico e respectivo 

nome vulgar. Na definição das espécies vegetais nativas 

a serem empregadas na recuperação das áreas 

degradadas ou alteradas, deverá ser dada atenção 

especial àquelas espécies adaptadas às condições 

locais e àquelas com síndrome de dispersão zoocórica. 
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III.4.1.2.2.4 Todos os tratos culturais e intervenções que se fizerem 

necessários durante o processo de restauração das 

áreas degradadas ou alteradas deverão ser detalhados 

no Programa. 

 

 Cronograma de Execução: A III.4.1.2.3

CONCESSIONÁRIA deverá incluir um cronograma de 

execução do programa, destacando as fases do trabalho da 

restauração; também deverá prever a execução do plantio e 

o acompanhamento inicial para até 2 anos a partir da 

assinatura do contrato.  

 

III.4.2 Relatórios de Acompanhamento e de Avaliação da 

Eficácia do Programa para a Restauração 

 

 O monitoramento e consequente avaliação do Programa III.4.2.1

são de no mínimo 20 (vinte) anos após sua implantação, podendo 

ser prorrogado, se necessário. 

 

 A CONCESSIONÁRIA apresentará anualmente, ao longo III.4.2.2

da execução do programa, no mínimo, os Relatórios de 

Monitoramento e de Avaliação do Programa. 

 

 O responsável técnico pela elaboração e execução do III.4.2.3

Programa comunicará, por intermédio dos Relatórios de 

Monitoramento e de Avaliação, todas e quaisquer irregularidades e 

problemas verificados na área em processo de restauração. 
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 O IEF fará as vistorias por amostragem nas áreas III.4.2.4

degradadas ou alteradas em processo de restauração. 

 

 Caso os objetivos propostos no Programa não sejam III.4.2.5

alcançados, a partir de caracterização qualitativa e quantitativa, 

não será considerada como em efetiva recuperação a área 

degradada ou alterada, propiciando a reavaliação do projeto e 

ações técnicas pertinentes. 

 

 Eventuais alterações das atividades técnicas previstas no III.4.2.6

Programa deverão ser encaminhadas ao IEF com antecedência 

mínima de 90 (noventa) dias, com as devidas justificativas, para 

que sejam submetidas à análise técnica. 

 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo Gerente da UC, III.4.2.7

ouvida a área técnica.  

 

 O Relatório de Monitoramento da Restauração Ecológica III.4.2.8

deverá conter no mínimo as seguintes análises: 

 

 Diagnóstico e Caracterização Geral da Área III.4.2.8.1

em Restauração:  

 

i. Solo e subsolo: 

  Situação Inicial: Caracterizar as condições 

do solo no inicio da execução do projeto e nas 

avaliações anteriores a atual (presença de 

processos erosivos; indicadores de fertilidade; 

pedregosidade; estrutura; textura; ausência ou 

presença de horizontes O e A).  
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  Situação Atual: Informar a situação atual do 

solo na área em restauração (presença de 

processos erosivos; indicadores de fertilidade; 

pedregosidade; estrutura; textura; ausência ou 

presença de horizontes O e A).  

 

ii. Hidrografia: 

 Situação Inicial: Caracterizar a hidrografia da 

área em recuperação se for o caso, no inicio da 

execução do Projeto e nas avaliações 

anteriores a atual (nascentes, córregos, etc.).  

 Situação Atual: Informar a situação atual da 

hidrografia na área em restauração 

(ressurgência de nascentes, drenagens natural 

e artificial). 

 

iii. Cobertura vegetal: 

 Situação Inicial: Caracterizar a cobertura 

vegetal existente na área em restauração no 

inicio da execução do Projeto e nas avaliações 

anteriores a atual, informando a existência e 

localização (distância) de remanescentes na 

mesma, banco de sementes e plântulas, 

presença de plantas invasoras ou espontâneas, 

espécies indicadoras, mecanismos de 

fornecimento de propágulos; etc. 

 Situação Atual: Informar a situação atual da 

cobertura vegetal na área em recuperação. 
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iv. Fauna: Caracterizar a fauna existente na 

área em restauração antes da execução do Projeto.  

 

v. Propostas de Melhorias: Com base nas 

avaliações, verificar a eficácia das estratégias 

adotadas para a restauração. Apresentar possíveis 

soluções para os problemas encontrados.  

 

vi. Cronograma de Atividades a serem 

Executadas 

 

vii. Dados do Responsável Técnico pela 

Execução do Projeto 

 

 Registros fotográficos, bem como banco de 

dados geográfico, contendo as localizações 

georreferenciadas dos mesmos pontos, antes e 

ao longo da execução do projeto;  

 Informações relativas a todas e quaisquer 

atividades programadas e não executadas e 

atividades extras, justificadas, que se fizeram 

necessárias.  

 

 Ao final da execução do Programa, deverá ser III.4.2.9

apresentado Relatório de Avaliação com indicativos que permitam 

aferir o grau e a efetividade da restauração da área e contemplem 

a recuperação das funções e formas ecossistêmicas no contexto 

da bacia, da sub-bacia ou da microbacia. 
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 O Relatório de Avaliação a ser apresentado III.4.2.9.1

ao final do projeto terá como base os dados constantes dos 

Relatórios de Monitoramento do Programa.  

 

 O IEF, após a apresentação do Relatório de III.4.2.9.2

Avaliação, manifestar-se-á conclusivamente, em prazos 

definidos. 

 
III.4.3 Subprograma de manejo de espécies exóticas 

invasoras 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, por meio de um III.4.3.1

profissional habilitado, o subprograma de manejo de espécies 

exóticas invasoras, abrangendo as três unidades de conservação, 

com enfoque especial no manejo adequado das espécies vegetais 

invasoras e as da ictiofauna exótica invasora.   

 

 Este subprograma deverá atender as especificações III.4.3.2

contidas nos itens e subitens III.4 e III.4.2 deste ANEXO, contendo 

também, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

 

 Este subprograma deverá ser entregue para aprovação III.4.3.3

do PODER CONCEDENTE até o sexto mês da concessão e, a 

partir dessa data, o mesmo deverá ser executado com o objetivo 

de eliminar gradualmente essas espécies. 

 

 O subprograma de manejo de espécies exóticas III.4.3.4

invasoras deverá conter,  obrigatoriamente, os seguintes itens:  
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 Metodologias de manejo de espécies III.4.3.4.1

exóticas invasoras de acordo com as peculiaridades de cada 

área, devendo ser utilizados de forma isolada ou conjunta, 

preferencialmente aquelas de eficácia já comprovada, e de 

controle ambiental para evitar novas invasões de espécies 

exóticas ao longo de toda concessão. 

 

 Medidas de educação ambiental para III.4.3.4.2

funcionários, população local e visitantes, justificando a 

realização do programa e de suas ações para minimização 

de impactos negativos no processo de manejo.  

 

 Cronograma de execução do manejo das III.4.3.4.3

espécies exóticas invasoras até o quarto ano da concessão.  

 

 Metodologia específica de manejo das III.4.3.4.4

espécies exóticas da ictiofauna presentes na Lagoa do 

Sumidouro (Parque Estadual do Sumidouro) com a 

participação da população do entorno.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o combate às III.4.3.5

espécies exóticas invasoras em toda a área concedida até o final 

do quarto ano da concessão, garantindo o equilíbrio ecológico, 

podendo utilizar da reintrodução de espécies nativas, quando for o 

caso.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as medidas de III.4.3.6

precaução para evitar que, durante o processo de manejo de 

espécies exóticas invasoras, não haja impacto negativo para o 

restante dos elementos do meio ambiente.  
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 A CONCESSIONÁRIA, ao final de cada ano, deverá III.4.3.7

elaborar relatório contendo informações sobre as atividades 

realizadas, indicando os locais de manejo e eventuais tratamentos 

realizados, além dos relatórios de monitoramento e avaliação do 

subprograma. O IEF fará as vistorias por amostragem nas áreas 

degradadas ou alteradas em processo de restauração. 
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 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS NATURAIS E III.5

HISTÓRICO-CULTURAIS, ESPELEOLÓGICOS, ARQUEOLÓGICOS E 

PALEONTOLÓGICOS 

 

III.5.1 Elaboração de laudos técnicos 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar laudos técnicos de III.5.1.1

recuperação de passivos ambientais que se deram em momento 

anterior à concessão, a ser realizado por responsáveis técnicos 

devidamente habilitados. 

 

 Os laudos técnicos elaborados deverão ser submetidos III.5.1.2

ao PODER CONCEDENTE, assim como as medidas de 

recuperação referentes, no mínimo, às seguintes áreas:  

 

 Antigas minerações no Parque Estadual Sumidouro:  III.5.1.3

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, até o III.5.1.3.1

final do primeiro ano da concessão, laudo técnico contendo 

uma caracterização geral do passivo, apontamentos da sua 

situação legal, apontamentos da situação de estabilidade, de 

existência de riscos de contaminação e outros riscos 

associados.  

 

 O laudo deverá apontar as medidas III.5.1.3.2

mitigatórias necessárias para eventuais impactos potenciais 

e trazer um projeto de recuperação ou de requalificação com 

possível aproveitamento das estruturas existentes para 

objetivos previstos na concessão, contendo detalhamento 
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metodológico pormenorizado, cronograma de execução e 

orçamento detalhado. 

 

 Em caso de não haver interesse por parte da III.5.1.3.3

CONCESSIONÁRIA do aproveitamento das estruturas 

existentes para objetivos previstos na concessão, mediante 

a requalificação dos espaços, a CONCESSIONÁRIA deverá 

adotar medidas a fim de garantir a estabilidade do local, a 

redução de riscos ambientais associados e recuperação 

ambiental da área. 

 

Figura 14 - Localização dos passivos ambientais das antigas mineradoras no Parque 

Estadual do Sumidouro 

 

  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 65 DE 203 

 Área ocupada pelo antigo restaurante e estruturas de III.5.1.4

concreto armado no Monumento Natural Estadual Peter Lund:  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar, até o III.5.1.4.1

final do primeiro ano da concessão, laudo contendo a 

caracterização geral dos passivos, indicando projeto de 

demolição, ou recuperação e requalificação com possível 

aproveitamento das estruturas existentes para os objetivos 

previstos na concessão. 

 

 Em caso de não haver interesse por parte da III.5.1.4.2

CONCESSIONÁRIA no aproveitamento das estruturas 

existentes para objetivos previstos na concessão, mediante 

a requalificação dos espaços, a CONCESSIONÁRIA deverá 

adotar medidas para a demolição e revegetação da área 

com espécies nativas. 

 

 Grutas e sítios arqueológicos: III.5.1.5

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar, em III.5.1.5.1

até seis meses após início da concessão, laudo a fim de 

identificar e elaborar registro fotográfico e de localização das 

ações de vandalismos nas cavernas e sítios arqueológicos 

das UCs.  

 

 Este laudo será considerado o marco zero III.5.1.5.2

para as ações de conservação e monitoramento das Grutas. 
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III.5.2 Aprimoramento dos recursos para interpretação e 

conservação do patrimônio 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá produzir um programa III.5.2.1

detalhado de procedimentos, que deverá ser submetido ao PODER 

CONCEDENTE para sua aprovação e, em seguida, executar as 

seguintes atividades de melhoria de recursos para interpretação do 

patrimônio localizado nas três unidades de conservação até o 

terceiro ano da concessão: 

 

 Retirada de pichações: realizar despoluição III.5.2.1.1

e retirada das pichações na Lapa do Sumidouro, Abrigo 

Samambaia, Gruta da Lapinha e Gruta da Macumba ou 

qualquer outra que estiver depredada e prevista para o uso 

público. 

 

 Catálogo de pinturas rupestres: realizar, até III.5.2.1.2

o terceiro ano da concessão, o cadastro, a catalogação e 

documentação de todas as figuras rupestres presentes nas 

unidades de conservação através de decalques e organizar 

estas informações em publicação impressa e em formato 

digital. A CONCESSIONÁRIA deverá ainda disponibilizar tais 

publicações para o PODER CONCEDENTE e para o público 

em geral no Museu Peter Lund. 

 

 Sinalização adequada dos sítios III.5.2.1.3

arqueológicos: Elaborar e executar projeto de sinalização 

bilíngue orientado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN, seguindo modelo específico para 

os sítios arqueológicos indicados para visitação no plano de 
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manejo, e as normas dos órgãos competentes, de maneira a 

melhorar a interpretação ambiental para visitantes. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá III.5.2.1.4

obrigatoriamente atualizar ou renovar exposições temáticas 

anualmente. 

 

 Canoa Histórica: A CONCESSIONÁRIA III.5.2.1.5

deverá construir local visando à proteção, conservação e 

exposição da canoa histórica encontrada no Rio das Velhas 

e depositada na Casa Fernão Dias, por meio de projeto 

museológico a ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 A descoberta fortuita de quaisquer III.5.2.1.6

elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, 

histórico, artístico ou numismático, nas áreas concedidas, 

deverá ser imediatamente comunicada pela 

CONCESSIONÁRIA ao IPHAN ou órgãos oficiais 

autorizados conforme artigo 18, Capítulo IV, Lei Federal n° 

3.924 de 26/07/1961. Nesses casos, a CONCESSIONARIA 

deverá propor destinação, e garantir conservação e proteção 

adequada, de acordo com o plano museológico da Rota das 

Grutas Peter Lund, como também observando a legislação 

vigente.  
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IV. ENCARGOS DO USO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E 

INFRAESTRUTURAS  

 

 Diretrizes Gerais do Uso e Manutenção das Edificações IV.1

 

IV.1.1 Todas as edificações presentes nas três unidades de 

conservação objetos da concessão poderão ser passíveis de 

utilização para o cumprimento dos objetivos da PPP.  

 

IV.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar até o sexto mês 

da concessão um plano de utilização das edificações para aprovação 

do PODER CONCEDENTE, em conformidade com a legislação 

ambiental, com a situação fundiária das mesmas e com os usos 

previstos no Zoneamento Ambiental dos Planos de Manejo. 

 

IV.1.3 Em caso de edificações e áreas tombadas como 

patrimônio público e inseridas na área concedida, a 

CONCESSIONARIA deverá seguir as diretrizes estabelecidas no 

processo de tombamento, e conforme estabelecido pelo Decreto-Lei 

Federal nº 25/37. 

 

IV.1.4 A CONCESSIONÁRIA será responsável por todo tipo de 

passivo decorrente de obras e benfeitorias que realizar, como retirada 

de entulhos, canteiros de obras, resíduos e instalações hidráulicas 

passíveis de outorga; 

 

IV.1.5 Caso a CONCESSIONÁRIA decida por alguma alteração 

nas edificações presentes, deverá apresentar um plano de utilização 

das mesmas, solicitando anuência do PODER CONCEDENTE. 
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IV.1.6 A CONCESSIONÁRIA também poderá optar pela 

construção de novas edificações nas UCs, desde que realizado 

estudo prévio de impacto cultural e após aprovação do relatório de 

impacto cultural observado o disposto nos incisos 1,2,3 do art. 10 da 

Lei Estadual n° 13.803/2000 e demais legislações vigentes; sendo 

responsável por todos os trâmites de licenciamento e observando as 

diretrizes do Plano de Manejo da UC.  

 

IV.1.7 Todas as edificações localizadas fora da Zona de Uso 

Intensivo que venham a ser utilizadas deverão receber adaptações 

para instalação de sistema de fossa seca e compostagem dos 

resíduos. 

 

IV.1.8 A CONCESSIONÁRIA deverá considerar, no processo de 

concessão, conservação e uso, a propriedade situada à Praça Fernão 

Dias, nº 10, Quinta do Sumidouro em Pedro Leopoldo, que inclui a 

edificação da Casa Fernão Dias, anexo administrativo e as estruturas 

do Centro de Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico do 

PESU.  

 

IV.1.9 A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um centro de 

manutenção que atenda a demanda operacional e de manutenção 

das três UCs, podendo ser aproveitadas e adequadas estruturas 

existente ou realizada nova construção. 

 

IV.1.10 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar uma sala 

para uso da Equipe do IEF no Monumento Natural Estadual Gruta Rei 

do Mato, no Monumento Natural Estadual Peter Lund e no Parque 

Estadual do Sumidouro. 
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 Atividades Obrigatórias referentes a Manutenção das edificações IV.2

e infraestruturas 

 

IV.2.1 Manutenção da Infraestrutura das UCs 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá executar, no mínimo, as IV.2.1.1

seguintes atividades de manutenção da infraestrutura de todas as 

três unidades de conservação concedidas durante todo o período 

da concessão: 

 

 Manutenção dos acessos e circulações nos IV.2.1.1.1

estacionamentos e áreas externas: 

 

i. Manutenção de vias de acesso internas, 

lindeiras e que cortam a UC, com destaque para piso 

e drenagem. Retirar ponto de alagamentos, atoleiros, 

enxurradas e priorizar adoção de técnicas de 

conservação de água e solo. 

 

ii. Verificação do estado das portas e portões e 

elevadores, no mínimo uma vez a cada seis meses, 

com manutenção em caso de avarias. 

 

iii. Verificação da comunicação visual e placas 

de sinalização indicativas, substituindo as que 

estiverem em inicio de deterioração. 

 

iv. Aparo de gramas, capinas, roçados e 

jardinagens. 
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 Captação, distribuição e armazenamento de IV.2.1.1.2

água:  

 

i. Manutenção preventiva das caixas d´água elevada 

e semienterradas, seus encanamentos e conexões, 

no mínimo uma vez a cada seis meses; 

 

ii. Verificação do estado de funcionamento de todos 

os equipamentos, atentando para sua manutenção 

periódica segundo instruções dos fabricantes; 

 

iii. Obter outorga em seu nome, assim como renová-la 

ou atualizá-la sempre que necessário a seu custo, 

de todos os poços tubulares ou qualquer outro tipo 

de captação e água que seja passível deste tipo de 

autorização. 

 

 Sistemas de tratamento de esgotos e IV.2.1.1.3

sistema de drenagem das águas pluviais: 

 

i. Limpeza e manutenção dos sistemas de tratamento 

de esgotos, conforme o mais adequado para o 

projeto executado; 

 

ii. Limpeza e manutenção dos coletores, caixas 

de passagem e sistema de drenagem com a retirada 

dos elementos sólidos não degradáveis, no mínimo 

uma vez por semana; 
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iii. Verificação, limpeza e desobstrução da rede 

de drenagem dos coletores de águas pluviais sempre 

que necessário. 

 

 Instalações elétricas: IV.2.1.1.4

 

i. Manter em pleno funcionamento toda a iluminação 

externa dentro dos limites das unidades de 

conservação. 

 

ii. Realização de manutenção periódica das 

instalações elétricas que deverão assegurar o 

perfeito funcionamento de todos os sistemas; 

 

iii. Realização de uma manutenção completa, no 

mínimo a cada dois anos, na subestação elétrica e 

grupo gerador e, a cada ano, nos equipamentos de 

iluminação, câmeras de segurança, cabos, 

sistemas de iluminação das edificações localizadas 

no interior da área concessionada das unidades de 

conservação;  

 

iv. Reposição de todos os elementos defeituosos ou 

com problemas de funcionamento, sempre que se 

fizer necessário; 

 

v. Deve estar assegurado o funcionamento do 

sistema elétrico durante 24 horas do dia e, em caso 

de pane, deverão ser tomadas todas as medidas 

cabíveis de emergência para solução do problema; 
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vi. Os grupos de geradores deverão ser checados de 

acordo com as instruções do fabricante e deverão 

estar operativos a todo o momento; 

 

vii. Instalar e efetuar manutenção do Sistema de 

Proteção contra descargas elétricas em estações 

repetidoras de rádio, bases fixas de rádio, sistema 

de iluminação das grutas e edificações onde 

houver necessidade de proteção de equipamentos 

e sistema elétrico. 

 

 Instalações de Combate a incêndios IV.2.1.1.5

internos: 

 

i. A CONCESSIONÁRIA será responsável por manter 

e atualizar sempre que solicitado pelo PODER 

CONCEDENTE e Corpo de Bombeiros Militar o 

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO – PSCIP de todas as estruturas a serem 

usadas  em que este tipo de plano é obrigatório.  

 

ii. Deverá ser implementado pela CONCESSIONÁRIA 

o sistema de combate a incêndios internos para as 

edificações de uso público, realizando manutenção 

e trocas periódicas conforme as instruções do 

Corpo de Bombeiros Militar local. 

 

iii. A CONCESSIONÁRIA deverá manter diário de 

manutenções realizadas contendo informações do 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 74 DE 203 

equipamento, tipo de manutenção realizada, data e 

nome do responsável.  

 

iv. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar treinamento 

e simulado de evacuação e logística de combate a 

incêndio predial, conforme exigência da legislação 

em vigor. Este diário deverá ficar à disposição do 

PODER CONCEDENTE para auditoria a qualquer 

momento.  

 

 Limpeza das Unidades de Conservação IV.2.1.1.6

 

 É obrigação da CONCESSIONÁRIA, manter IV.2.1.1.7

a limpeza das dependências administrativas, laboratórios, 

acervo técnico, alojamentos ou hospedagens, espaços de 

apoio e áreas voltadas ao uso público intensivo atentando 

obrigatoriamente para a limpeza diária e rotineira dos itens 

abaixo: 

 

i. salas de trabalho da equipe administrativa; 

ii. sanitários de uso da equipe administrativa; 

iii. sanitários de uso do público de maneira geral; 

iv. museus e entorno; 

v. centros de Visitação e entorno; 

vi. áreas de Exposição de acervo de interesse público; 

vii. auditórios e 

viii. outras áreas de uso público intensivo que venham 

a ser construídas  e entorno.  
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IV.2.2 Manutenção de equipamentos especiais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável pela IV.2.2.1

manutenção dos equipamentos especiais de apoio administrativo, 

manutenção, apoio à pesquisa, visitação e uso público, conforme 

as diretrizes elencadas abaixo: 

 

i. Manutenção do sistema de iluminação das grutas: 

a CONCESSIONÁRIA será responsável pela 

garantia de total funcionamento do sistema de 

iluminação das Grutas da Lapinha, Gruta do 

Maquiné e Gruta do Rei do Mato durante todos os 

dias do ano, devendo realizar todas as 

manutenções preventivas conforme instruções do 

fabricante.  

 

ii. Manutenção dos caminhamentos das grutas: a 

CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável pela 

garantia de total integridade dos caminhamentos de 

acesso ao visitante construídos nas Grutas Rei do 

Mato, Lapinha e Maquiné, devendo realizar 

limpeza, manutenção preventiva periódica e trocas 

de peças quando necessário. 

 

iii. Manutenção das vias de escalada: a 

CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável pela 

conservação de todas as vias de escalada 

instaladas no Parque Estadual do Sumidouro, 

garantindo a sua manutenção preventiva e 

corretiva. O mesmo se aplica a novas áreas de 
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escalada que venham a se incorporar às outras 

UCs objetos de concessão. 

 

iv. Alterações de vias de escalada: a 

CONCESSIONÁRIA poderá propor alterações nas 

vias de escalada, desde que autorizadas por 

escrito pelo PODER CONCEDENTE. 

 

v. Manutenção das trilhas, equipamentos e 

sinalização: a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a 

limpeza e a manutenção contínua das trilhas e 

sinalizações, executando intervenções de combate 

a erosão e de melhorias de acesso como pontes, 

escadas, guarda corpo, entre outros, garantindo a 

segurança e a qualidade das trilhas, bem como 

executar o manejo de trechos para regeneração 

natural, com o fechamento de trilhas que não terão 

uso, quando for este o caso. 

 

vi. Além destes itens, a CONCESSIONÁRIA deverá 

ser responsável pela manutenção de todos os 

equipamentos que venham ser construídos, sejam 

eles obrigatórios ou aqueles que venham a ser 

instalados por ela.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá manter diário de IV.2.2.2

manutenções realizadas contendo informações do equipamento, 

tipo de manutenção realizada, data e nome do responsável. Este 

diário deverá ficar à disposição do PODER CONCEDENTE para 

auditoria a qualquer momento.  
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IV.2.3 Frota de Veículos 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar frota de IV.2.3.1

veículos, para a sua equipe, adequada ao ambiente rural com 

carros, caminhonetes e motos, suficientes para garantir sua 

presença no território, ações logísticas e rondas necessárias para o 

cumprimento dos encargos, indicadores de desempenho e 

disponibilidade. Nesse sentido, a CONCESSIONÁRIA deverá 

seguir as seguintes premissas: 

 

 toda frota deverá estar identificada com o IV.2.3.1.1

nome da CONCESSIONÁRIA e selo de autorização do 

PODER CONCEDENTE; 

 

 toda a manutenção preventiva e corretiva da IV.2.3.1.2

frota deverá ser de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

 toda a frota deverá ter rádios IV.2.3.1.3

comunicadores, sejam fixos ou móveis, nas frequências de 

toda a área concessionada; rastreador GPS, ou similares; 

 

 a CONCESSIONÁRIA deverá manter nos IV.2.3.1.4

veículos um conjunto mínimo de equipamentos de combate 

a incêndio para ser utilizado pelos brigadistas em situações 

de emergência e atendimentos rápidos e equipamentos de 

primeiros socorros para atendimento até a chegada da 

equipe médica de emergência; 
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 toda a frota de carros deverá ser movida IV.2.3.1.5

preferencialmente a combustíveis que causem menor 

impacto ambiental, visando à redução efetiva de emissões 

poluidoras à atmosfera; além de estar de acordo com a 

legislação de trânsito vigente; 

 

 todas as caminhonetes deverão ter sistema IV.2.3.1.6

de tração 4X4 com marcha reduzida. 

 

 Investimentos obrigatórios IV.3

 

IV.3.1  Iluminação das Grutas 

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável por elaborar e IV.3.1.1

executar, até o segundo ano da concessão, novos projetos de 

iluminação das grutas Maquiné, Rei do Mato e Lapinha com as 

seguintes características: 

 

 Permitir a orientação e o caminhamento dos IV.3.1.1.1

visitantes em consonância com o previsto nos Planos de 

Manejo das UCs e Planos de Manejos Espeleológicos das 

mesmas. 

 

  O Projeto deverá ser acompanhado pelos IV.3.1.1.2

respectivos processos de licenciamento com anuência do 

órgão licenciador e autorização dos órgãos federais e 

validados pelo IEF. 

 

 A iluminação deverá ser referência e IV.3.1.1.3

elemento de interpretação dos espaços cavernícolas, 
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mantendo a identidade e a singularidade dos mesmos, 

propiciando ao visitante uma experiência diferenciada e 

segura.  

 

 Deverá tomar todas as medidas necessárias IV.3.1.1.4

para evitar os impactos em sua instalação, segurança, 

aquecimento, riscos ao patrimônio espeleológico e aos 

visitantes. 

 

 O sistema deverá contemplar estrutura de IV.3.1.1.5

emergência para o caso de falta de energia e adotar 

obrigatoriamente sistema proteção contra descargas 

elétricas.  

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela IV.3.1.1.6

manutenção dos sistemas de iluminação instalados ao longo 

de toda a concessão. 

 

  Em caso de falha ou pane, a IV.3.1.1.7

CONCESSIONÁRIA deverá reestabelecer prontamente o 

sistema e comunicar imediatamente o PODER 

CONCEDENTE.  

 

IV.3.2 Plano Espeleológico 

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável por elaborar e IV.3.2.1

executar, até o primeiro ano da concessão, plano espeleológico 

das grutas do PESU, após ser submetido à analise técnica do IEF, 

além de executar os planos de manejo espeleológicos das outras 

UCs objetos da concessão. 
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IV.3.3  Restaurantes e lanchonetes no Parque Estadual do 

Sumidouro, no M.N.E. Peter Lund e M.N.E. Rei do Mato 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável pela IV.3.3.1

elaboração e execução do projeto executivo de implantação dos 

restaurantes e lanchonetes no Parque Estadual do Sumidouro e no 

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. 

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável por  executar a IV.3.3.2

construção, aquisição e instalação de equipamentos, mobiliário, 

decoração, estudos de impacto ambiental e a destinação de 

resíduos, além da gestão e operação dos equipamentos 

implantados, observando os Planos de Manejo e o licenciamento 

necessário, sendo capaz de atender a demanda atual e a demanda 

projetada. 

 

 A implantação dos restaurantes deverá estar completa em IV.3.3.3

até 36 meses após a assinatura do contrato. 

 

 A contratação, treinamento e gestão de funcionários IV.3.3.4

também serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.  

 

 Os restaurantes deverão contar com, no mínimo, as IV.3.3.5

seguintes características: 

 

i. Salão de Refeições que atenda a demanda 

projetada; 

ii.  Sala de espera para clientes com espaço para 

circulação;  
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iii. Bar/lanchonete que atenda a demanda projetada; 

iv. Banheiros para visitantescom capacidade de 

atendimento da demanda; 

v. Caixa; 

vi. Cozinha equipada de acordo com Normas de Boas 

Práticas e Segurança Alimentar, de fácil 

higienização, com utilização de procedimentos de 

gás de acordo com Normas do Corpo de 

Bombeiros e equipamentos certificados pelo 

INMETRO; 

vii. Área de limpeza e armazenagem de utensílios; 

viii. Área de estocagem de insumos perecíveis e não 

perecíveis; 

ix. Área de recepção e armazenagem de materiais; 

x. Área de higienização, vestiários e banheiros de 

funcionários;  

xi. Área de armazenagem de lixo. 

 

 Fica a CONCESSIONÁRIA responsável por manter IV.3.3.6

estoques aptos ao consumo, dentro de padrões exigidos pela 

vigilância sanitária e legislação fitossanitária estadual, devendo 

realizar todos os procedimentos de higienização dos ambientes de 

comensais e funcionários, nos períodos exigidos por lei como 

dedetização, desratificação, combate a pragas e insetos, entre 

outros. 

 

 É da inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA IV.3.3.7

qualquer dano causado aos consumidores por ingestão de 

alimentos provenientes dos equipamentos de alimentação 

instalados. 
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 Recomenda-se que as áreas de uso de clientes sigam IV.3.3.8

padrão de identidade visual alusivo a temas da ROTA DAS 

GRUTAS PETER LUND, tornando os espaços caracterizados e 

agradáveis ao público visitante, bem como a garantia do conforto 

ambiental e climatização dos mesmos. Da mesma forma, 

recomenda-se o uso de matérias primas da região, e diversidade 

de elementos e insumos no cardápio, privilegiando a produção 

orgânica e visando o atendimento a diferentes tipos de público. 

 

 Todas as instalações voltadas ao publico deverão IV.3.3.9

observar a Normas de Acessibilidade previstas no preâmbulo deste 

item. 

 

IV.3.4 Sinalização Integrada em todas as unidades de 

conservação da Rota das Grutas Peter Lund 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá conceber um projeto IV.3.4.1

executivo, submeter para aprovação do PODER CONCEDENTE e 

em seguida implantar, em até 12 meses da assinatura do contrato, 

um sistema de sinalização interpretativa e indicativa integrada. 

Essa sinalização deverá ter as seguintes características: 

 

 abranger todos os principais atrativos, IV.3.4.1.1

trilhas, principais vias de acesso, estradas e áreas internas, 

tendo caráter indicativo e interpretativo.   

 

 ser realizado dentro de uma proposta de IV.3.4.1.2

comunicação visual integrada e homogênea em toda a Rota 

das Grutas Peter Lund. 
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 Nas sinalizações dos atrativos, ser inclusa a IV.3.4.1.3

opção de transcrição em braile e conteúdo bilíngue. 

 

 Na sinalização das trilhas, obedecer aos IV.3.4.1.4

padrões das Normas ABNT de Turismo de Aventura de 

Classificação de Trilhas.  

 

 A CONCESSIONÁRIA poderá optar por IV.3.4.1.5

utilizar sistemas de identificação georreferenciado nos totens 

e placas de sinalização e informação para o 

desenvolvimento de atividades de geolocalização ao ar livre.  

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela IV.3.4.1.6

manutenção da sinalização em perfeito estado ao longo de 

toda a concessão. 

 

IV.3.5 Centro de Visitantes do Parque Estadual do 

Sumidouro 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável pelo IV.3.5.1

desenvolvimento de projeto executivo, estudo de impacto ambiental 

e submissão para aprovação do PODER CONCEDENTE. Em 

seguida deverá obter as licenças ambientais necessárias e realizar, 

em até 24 meses da assinatura do contrato, a construção, 

aquisição e instalação de equipamentos, sinalização bilíngue, 

aquisição e instalação de mobílias, além da operação e 

manutenção de um centro de visitantes em área definida no Plano 

de Manejo do Parque Estadual do Sumidouro, com no mínimo as 

seguintes características: 
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 Espaço de Atendimento aos Visitantes: O IV.3.5.1.1

espaço de atendimento aos visitantes deverá ser concebido 

em dimensões que atendam a demanda projetada de 

visitação para o período de 25 anos, esse espaço deverá 

contar com mobiliário, decoração e sinalizações condizentes 

com essa finalidade. Em seu projeto deverá 

obrigatoriamente ser previsto áreas que garantam a 

prestação dos seguintes serviços: 

 

i. Serviço de informação aos visitantes; 

ii. Guarda-volumes; 

iii. Venda de bilhetes de atrações turísticas e roteiros; 

iv. Loja de Souvenirs, livros, artesanato, etc.; 

v. Lanchonete/Café;  

vi. Espaço de acesso à internet (Lan House). 

 

 Espaço Informativo /Expositivo: O Centro de IV.3.5.1.2

Visitantes deverá contar com um espaço para exposições 

com, no mínimo, 180 metros quadrados e deverá contemplar 

as temáticas propostas associadas ao Parque Estadual do 

Sumidouro/Rota das Grutas Peter Lund, além de ser espaço 

de apresentação do cardápio de produtos disponíveis para o 

usuário da Unidade de Conservação. 

 

 Auditório: O centro de visitantes deverá IV.3.5.1.3

contar com auditório com poltronas com capacidade mínima 

de 150 lugares, palco, sistema de iluminação, espaço de 

operação audiovisual, área para tradutor-interprete, espaço 

de coxia, camarins e sistema de som. 
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 Banheiros: O Centro de Visitantes deverá IV.3.5.1.4

contar com banheiros em número suficiente para atender 

todo o contingente de visitantes, mesmo em dias de grande 

demanda de visitação. 

 

 Espaço de Observação da Lagoa do IV.3.5.1.5

Sumidouro: O projeto deverá prever a construção de um 

espaço tipo Deck, que deverá possibilitar a vista da Lagoa 

do Sumidouro e atividades de interpretação ambiental. 

 

 Área Externa com Espaços de Descanso: A IV.3.5.1.6

área externa deverá ser projetada de maneira a possibilitar a 

fruição do , visitante, garantindo equipamentos para seu 

conforto na visitação da unidade de conservação, contando 

com sinalização e equipamentos de educação ambiental e 

realização de eventos culturais. Esta área deverá dispor de 

no mínimo de 10 mesas de madeira e bancos. 

 

 Estacionamento: Estacionamento com IV.3.5.1.7

capacidade mínima para 150 carros e 5 ônibus de lazer, 

além de espaço para estacionamento de bicicletas e motos. 

Deverão ser previstas vagas para idosos, deficientes e 

portadores de necessidades especiais. Tendo em vista o 

caráter didático e de referência, a CONCESSIONÁRIA, no 

momento da concepção do projeto executivo do centro de 

visitantes do Parque Estadual do Sumidouro à 

CONCEDENTE, deverá obrigatoriamente cumprir as 

seguintes diretrizes: 
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 Implantar sistema de segurança eletrônica, IV.3.5.1.8

patrimonial e de incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros, 

com devidos equipamentos de incêndio e projeto de rotas de 

fuga do auditório. 

 Todas as construções deverão garantir a IV.3.5.1.9

acessibilidade para deficientes e portadores de 

necessidades especiais.  

 

 O projeto construtivo deverá seguir, como IV.3.5.1.10

referência, o Guia Sustentável de Construção da FIEMG2.  

 

 O sistema de esgotamento sanitário deve IV.3.5.1.11

ser concebido em sistema de biodigestor.  

 

 O sistema elétrico deverá contar IV.3.5.1.12

parcialmente com alimentação oriunda de equipamento de 

captação e armazenamento de energia fotovoltáltica (painéis 

solares).  

 

 O sistema hidráulico deverá contar IV.3.5.1.13

parcialmente com abastecimento proveniente de cisternas 

de captação de águas pluviais.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a IV.3.5.1.14

operação do centro de visitantes com equipe fixa que 

garanta a oferta de serviços de receptivo turístico neste 

local. 

 

                                                           
2
CAMARA DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Guia de Sustentabilidade na Construção. 

Belo Horizonte : FIEMG, 2008. 
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IV.3.6 Espaço de Lazer e Educação Ambiental na Zona de 

Uso Intensivo do Parque Estadual do Sumidouro – Comunidade 

do Fidalgo 

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo IV.3.6.1

desenvolvimento de projeto executivo, estudo de impacto 

ambiental, e submissão para aprovação do PODER 

CONCEDENTE, construção e instalação de equipamentos, 

sinalização, além da operação e manutenção para garantia da 

segurança do usuário de um espaço de lazer voltado 

prioritariamente para a população da comunidade do Fidalgo 

(município de Pedro Leopoldo). A execução desta implantação 

deverá seguir as seguintes diretrizes: 

 

 A implantação deste espaço e seus IV.3.6.1.1

equipamentos deverão ser realizados com o objetivo de 

franquear livre acesso à população. 

 

 Todos equipamentos devem receber IV.3.6.1.2

manutenção ao longo de todo contrato, garantindo total 

segurança dos usuários.  

 

 O paisagismo implantado deverá receber IV.3.6.1.3

manutenção periódica, incluindo poda e irrigação.  

  

 A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar os IV.3.6.1.4

espaços criados para a execução de projetos de educação 

ambiental com a comunidade, incluindo palestras, atividades 

informativas e oficinas. 
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Figura 15 - Localização da Zona de Uso Intensivo próximo à comunidade do Fidalgo em 

Pedro Leopoldo onde deverá ser implantado o espaço de lazer e educação ambiental 
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 É obrigatória a execução, no mínimo, dos seguintes itens: IV.3.6.2

 

Tabela 11 - Itens Obrigatório Comunidade do Fidalgo 

Item obrigatório Figura de Referência 

(i) Equipamento Lúdico de 

grande porte elaborado em 

madeira tratada, voltado 

para crianças de 7 a 12 

anos 

 

 

 

(ii) mesas de madeira com 

bancos para refeições 

rápidas.  

 

 

 

(iii) gangorras 
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(iv) Paisagismo com utilização 

de espécies nativas, com 

caminhamentos integrando 

a comunidade com a 

Unidade de Conservação e 

os equipamentos de lazer 

disponibilizados.   

 

Item obrigatório Figura de Referência 

(v) conjuntos de balanços 

apropriado para crianças 

de 6 a 12 anos feito em 

madeira tratada.  

 

 

(vi) conjuntos de balanços 

apropriado para crianças 

de 3 a 5 anos 

 

(vii) parede de escalada de no 

máximo 3,5 metros com 

sistema de segurança.  
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(viii) Espaços demarcados, 

sinalizados e equipados 

para a prática esportiva.  

 

 

Item obrigatório Figura de Referência 

(ix) Galpão Multiuso de 200 

metros quadrados 

construído em madeira 

tratada e com cobertura 

em telhas de palha 

reforçada.    

 
 

 

(x) 10 Painéis interpretativos 
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(i) Quiosque para lanchonete 

 

 

 

IV.3.7 Serviço de Transporte Interno no Parque Estadual do 

Sumidouro e no Monumento Natural Estadual Peter Lund 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar serviço de IV.3.7.1

transporte dos turistas operando impreterivelmente todos os dias 

da semana, realizando os seguintes serviços apontados na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 12 - Transporte de Turistas 

LINHA Horário de 

Funcionamento 

Trajeto Cordisburgo – Gruta Maquiné das 09h00 as 17h30  

Trajeto Maquiné – Cordisburgo  das 09h30 as 18h00  

Trajeto Quinta do Sumidouro - Lapinha das 09h00 as 18h00 

Trajeto Lapinha – Quinta do 

Sumidouro  

das 09h30 as 18h00 

 

 O serviço de transporte deverá ter as seguintes IV.3.7.2

características: 
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 Veículo com ar condicionado, com parte dos IV.3.7.2.1

assentos e acesso adaptados para cadeirantes;  

 

 Sistema interno de som com informações ao IV.3.7.2.2

turista no mínimo em português, espanhol e inglês; 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá ser IV.3.7.2.3

responsável pela manutenção dos veículos ao longo de toda 

concessão e garantir a operação todos os dias da semana 

nos horários indicados, com frequência definida de acordo 

com a demanda. 

 

IV.3.8 Implantação de Projeto de Caminhamento na Gruta do 

Maquiné – Monumento Natural Estadual Peter Lund 

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo IV.3.8.1

desenvolvimento de projeto executivo, submissão para aprovação 

da concedente, submissão para aprovação do órgão federal 

responsável, construção e instalação de estruturação de 

caminhamento de acesso da Gruta do Maquiné, no Monumento 

Natural Estadual Peter Lund, inspirando-se no projeto da Gruta da 

Lapinha. Caminho acessível. 
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Tabela 13 - Projeto de Caminhamento Maquiné 

PROJETO DE CAMINHAMENTO MAQUINÉ #1 – ORDENAMENTO E 

DIRECIONAMENTO DA VISITAÇÃO NA ZONA DE USO INTENSIVO 

Diretrizes: 

(i)  A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar projeto de caminhamento seguindo a 

Zona de Uso Intensivo, com guarda corpos até o sexto salão da gruta, com 

guias em material inoxidável, devendo ser responsável, com o apoio do PODER 

CONCEDENTE, por todo o processo de licenciamento da implantação desta 

obra junto ao órgão federal. O caminhamento deverá se inspirar no projeto 

realizado na Gruta da Lapinha, no Parque Estadual do Sumidouro. 

(ii) A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável por garantir o mínimo de 

impacto durante a execução das obras, devendo ser acompanhado por 

especialistas em espeleologia, bioespeleologia e paleontologia durante todo 

processo de elaboração do projeto, licenciamento e execução das obras.  

(iii) O projeto de caminhamento deverá prever locais de contemplação com recuos 

maiores.  

(iv) O projeto de caminhamento, assim como a execução das obras, deverá 

obrigatoriamente evitar qualquer tipo de contato com espeleotemas que 

possuam processos dinâmicos em curso.   
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PROJETO DE CAMINHAMENTO MAQUINÉ #2 – CAMINHAMENTO PARA 

CADEIRANTES  

Diretrizes: 

(i) O projeto de caminhamento para cadeirantes deverá ser realizado em 

paralelo ao caminhamento original.  

(ii) O trajeto deverá se iniciar em rampa a partir do atual estacionamento, 

seguindo rente à gruta passando próximo ao paredão à direita do 

caminhamento da entrada da gruta. Em seguida, o trajeto deverá passar 

nos níveis das fontes, com acesso ao segundo salão em linha reta até o 

acesso à plataforma do terceiro salão.  

(iii) A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável por garantir o mínimo de 

impacto durante a execução das obras, devendo ser acompanhado por 

especialistas em espeleologia, bioespeleologia e paleontologia durante todo 

processo de elaboração do projeto, licenciamento e execução das obras.  

(iv) O projeto de caminhamento deverá seguir a Norma ABNT 9050 – 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. .  

(v) O projeto de caminhamento, assim como a execução das obras, deverá 

obrigatoriamente evitar qualquer tipo de contato com espeleotemas que 

possuam processos dinâmicos em curso.  

(vi) As roletas instaladas no 1º Salão da Gruta deverão ser transferidas para o 

prédio do Receptivo Turístico  

(vii) A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a manutenção destes 

caminhamentos no Monumento Natural Estadual Peter Lund, do 

caminhamento da Gruta Rei do Mato (Monumento Natural Estadual Gruta 

Rei do Mato) e do caminhamento da Gruta da Lapinha ao longo de toda a 

concessão. 
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Figura 16 - Grau de Atratividade da Gruta de Maquiné 
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 Critérios de implantação de novas estruturas e novos negócios  IV.4

 

IV.4.1 Para inovação e complementação do produto integrado 

Rota das Grutas Peter Lund no sentido de torná-lo um complexo 

ambiental e turístico temático, novas estruturas poderão ser 

propostas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE. 

 

IV.4.2 Quando a CONCESSIONÁRIA realizar a proposição de 

criação e implantação de novos negócios e novas estruturas dentro 

das áreas das Unidades de Conservação, deverá realizar estudos e 

pesquisas prévias tendo como referências principais a legislação 

ambiental nacional e estadual previstas, os Planos de Manejo das 

Unidades de Conservação integrantes do produto, os zoneamentos 

definidos e usos permitidos, pesquisas de demanda de visitação nas 

grutas da Rota das Grutas Peter Lund, pesquisas de destinos, 

parques e áreas protegidas similares no país e fora dele e padrões de 

estruturas ou níveis de negócios pertinentes ao contexto da Rota das 

Grutas Peter Lund; melhores práticas de visitação e uso público em 

áreas protegidas para embasamento. 

 

IV.4.3 A proposta deverá conter todas as informações 

necessárias à avaliação do Poder CONCEDENTE,bem como os 

seguintes itens: 

 

 Justificativas de criação e implantação; IV.4.3.1

 Cenários jurídico, econômico, social e grau de IV.4.3.2

aplicabilidade da proposta; 

 Impactos econômicos, ambientais, sociais, de visibilidade IV.4.3.3

e atratividade e políticos; 
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 Capacidade de atendimento e manutenção dos níveis de IV.4.3.4

qualidade exigidos para qualidade do produto; 

 Matriz indicadores previstos de desempenho e formas de IV.4.3.5

monitoramento dos mesmos relativos a execução das 

intervenções, praticas de sustentabilidade, mitigação de impactos 

ambientais e culturais. 

 

IV.4.4 Uma vez estabelecido um entendimento preliminar entre o 

PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, a respeito da 

implantação dos novos negócios ou novas estruturas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá submeter os seguintes documentos para 

aprovação: 

 

 Plano Operacional:  IV.4.4.1

 

i. Layout, 

ii. Capacidade produtiva e comercial/serviço proposto; 

iii. Processos operacionais;  

iv. Mão de obra a ser empregada. 

 

 Plano Financeiro: deverá explicitar a estratégia de IV.4.4.2

geração de receitas acessórias apontando de maneira sucinta: 

 

i. Estimativa de investimentos fixos e capital de giro;  

ii. Estimativa de faturamento e geração de receitas 

acessórias;  

iii. Estimativas de preços ao público final;  

iv. Estimativa dos custos com mão de obra;  

v. Estimativa de custos de depreciação e de 

necessidades de reinvestimentos;  
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vi. Estimativas dos custos fixos operacionais mensais;  

vii. Indicadores econômicos padrões da viabilidade do 

negócio; 

viii. Referências técnicas. 

 

 Plano Operacional: em se tratando de propostas que IV.4.4.3

envolvam a realização de intervenções ou obras nas unidades de 

conservação, a CONCESSIONÁRIA deverá ainda apresentar os 

projetos executivos dentro de parâmetros desejáveis e restritivos 

por projeto. Dependendo de cada caso, conforme solicitação do 

PODER CONCEDENTE, deverá ser entregue: 

 

i. Sondagem e estudos geotécnicos das áreas 

diagnosticadas; 

ii. Projeto Arquitetônico com plantas correspondentes;  

iii. Projetos de Engenharia Civil e estudos 

complementares; 

iv. Projeto estrutural, inclusive contenções; 

v. Projeto de instalações hidrossanitárias baseadas 

em fossas secas e com baixo impacto ao meio 

ambiente; 

vi. Projeto de drenagem de águas pluviais; 

vii. Projeto de instalações elétricas, quando 

necessário; 

viii. Projeto de luminotécnica e iluminação externa; 

ix. Projeto de sistema de detecção, prevenção e 

combate a incêndios; 

x. Projeto de climatização; 

xi. Projeto de ambientação temática e decoração; 
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xii. Sinalização bilingue e comunicação visual das 

estruturas; 

xiii. Paisagismo e pavimentação dos acessos; 

xiv. Estudo de impacto ambiental do empreendimento 

na UC. 

 

IV.4.5 Qualquer intervenção deverá estar alinhada com os 

objetivos propostos no zoneamento dos Planos de Manejo das 

unidades de conservação, assim como os Planos de Manejo 

Espeleológicos das cavernas e estudos de capacidade de carga; 

 

IV.4.6 Toda construção que envolva instalações hidrossanitárias 

deverão prever a existência de fossas secas ou sistemas de 

tratamento próprios;  

 

IV.4.7 Todas as construções deverão prever projeto de eficiência 

energética; 

 

IV.4.8 A construção e operação de equipamentos de 

hospedagem deverão seguir as normas técnicas da ABNT de 

sustentabilidade de meios de hospedagem;  

 

IV.4.9 As intervenções em áreas que afetem diretamente o 

patrimônio espeleológico, arqueológico e paleontológico deverão ser 

submetidas à análise e anuência do órgão federal responsável à luz 

da legislação vigente; 

 

IV.4.10 Todos os projetos deverão seguir estritamente uma 

padronização de linguagem visual e arquitetônica de maneira a 
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garantir a unidade de linguagem e padrão construtivo em toda a área 

concedida; 

 

IV.4.11 Deverá ser dada preferência aos projetos que busquem a 

utilização de materiais e processos construtivos sustentáveis, sendo 

desejável o uso de materiais certificados com esta qualificação;  

 

IV.4.12 Todos os projetos deverão ter a anuência do gestor da 

Unidade e aprovação pelo órgão emissor de licenciamento ambiental 

do Estado; 

 

IV.4.13 Na implantação de novas estruturas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá obrigatoriamente contemplar a aplicação 

da legislação brasileira vigente e as Normas Técnicas – NBR ABNT 

de acessibilidade, provendo condição para utilização, com segurança 

e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 

dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa com deficiência física, auditiva, visual ou com mobilidade 

reduzida. 

 

IV.4.14 As estruturas devem oferecer os seguintes elementos de 

acessibilidade, de acordo com cada tipo de projeto: 

i. Adequações de mobiliário,  

ii. atendimento em LIBRAS,  

iii. elevadores,  

iv. escada com corrimão,  

v. informações em braile,  

vi. mapa tátil do espaço,  

vii. piso podotátil,  
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viii. rampas,  

ix. sanitários adaptados,  

x. símbolos internacionais de acesso,  

xi. sinalização luminosa de emergência,  

xii. vagas de estacionamento sinalizadas, entre outros. 
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V. ENCARGOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO DA ROTA DAS 

GRUTAS PETER LUND 

 

 APOIO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA V.1

 

V.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá garantir o apoio às pesquisas 

científicas gerenciadas pelo programa de pesquisas do IEF nas 

unidades de conservação da Rota das Grutas Peter Lund 

respeitando as Portarias IEF n° 14 de 04/04/2000 e 173 de 

19/11/2013. Para isso, deverá, no mínimo, realizar as seguintes 

atividades: 

 

 manter lista de temáticas prioritárias de pesquisas nas V.1.1.1

três unidades de conservação em endereço eletrônico de amplo 

acesso, além de elaborar e encaminhar semestralmente, com cópia 

para o PODER CONCEDENTE, informativos a respeito das 

oportunidades de pesquisa nas unidades de conservação da Rota 

das Grutas Peter Lund. 

 

 disponibilizar gratuitamente ao menos 15 leitos no Parque V.1.1.2

Estadual do Sumidouro durante os 365 dias no ano para 

pesquisadores autorizados pelo IEF e funcionários deste; 

gerenciando o agendamento e o acesso destes pesquisadores, 

devendo garantir a hospedagem adequada em quartos coletivos, 

com sanitários e cozinhas equipadas, higienizadas e em pleno 

funcionamento.  

 

 manter registro de todos os pesquisadores que foram V.1.1.3

hospedados no Parque Estadual do Sumidouro. 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 105 DE 203 

 promover, por meios próprios ou em parceria com outras V.1.1.4

entidades, encontros técnicos e científicos de divulgação dos 

resultados do monitoramento ambiental, da pesquisa e da inovação 

em tecnologias de gestão ambiental e patrimonial nas 

dependências do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato 

ou no Parque Estadual do Sumidouro.  

 

 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PETER LUND DE V.2

PESQUISAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS 

 

V.2.1 Diretrizes Gerais do Centro Peter Lund de Pesquisas e 

Tecnologias Ambientais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um centro de V.2.1.1

referência em pesquisas e tecnologias ambientais no Parque 

Estadual do Sumidouro, de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

 Cumprindo-se regras de utilização previamente V.2.1.1.1

elaboradas pela CONCESSIONÁRIA e aprovadas pelo 

PODER CONCEDENTE, o Centro deverá ser utilizado pela 

comunidade científica como espaço de referência e de apoio 

técnico, podendo catalisar ações de grupos de pesquisas 

devidamente formalizados e cadastrados nos órgãos 

federais de pesquisa. 

 

 O Centro deverá contar com um laboratório de V.2.1.1.2

inovação em pesquisas ecológicas, um acervo técnico de 

pesquisas em espeleologia, geologia, paleontologia e 

arqueologia, implantado conforme projeto executivo 

aprovado pelo PODER CONCEDENTE, contendo 
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obrigatoriamente os espaços e equipamentos previstos nos 

itens V.2.3 e V2.4. 

 

 A CONCESSIONÁRIA poderá optar por reformar V.2.1.1.3

ou requalificar as edificações já existentes no Parque 

Estadual do Sumidouro, ou ainda a construção de novas 

edificações, para o fim proposto no item anterior. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um Manual V.2.1.1.4

de Procedimentos e Regras de Utilização do laboratório por 

pesquisadores externos e publicá-lo até o final do primeiro 

ano da CONCESSÃO. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá obrigatoriamente V.2.1.1.5

manter, no mínimo, uma parceria com instituição de 

pesquisa para execução de atividades de pesquisa no 

Centro Peter Lund de Pesquisas e Tecnologias Ambientais.  

 

V.2.2 Conteúdo mínimo do Programa de Implantação do 

Centro Peter Lund de Pesquisas e Tecnologias Ambientais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em até seis V.2.2.1

meses após a assinatura do contrato, um programa detalhado com 

a sua proposta de implantação do Centro Peter Lund de Pesquisas 

e Tecnologias Ambientais.  

 

 O Programa de Implantação do Centro Peter Lund de V.2.2.2

Pesquisas e Tecnologias ambientaisdeverá conter no mínimo os 

seguintes itens:  
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 Detalhamento das atividades e rotinas propostas V.2.2.2.1

de cada um dos laboratórios do Centro. 

 

 Detalhamento das atividades administrativas. V.2.2.2.2

 

 Detalhamento das propostas de parcerias com V.2.2.2.3

instituições de pesquisas que serão desenvolvidas e projetos 

de pesquisas a serem desenvolvidos. 

 

 Projetos Executivos de instalação dos laboratórios V.2.2.2.4

e banco de dados.  

 

V.2.3 Equipe Técnica do Centro Peter Lund de Pesquisas e 

Tecnologias Ambientais 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá manter corpo técnico de V.2.3.1

profissionais responsáveis pelos laboratórios, acervos, pesquisas, 

atividades de recuperação ambiental e atividades de gestão e 

monitoramento ambiental, devidamente capacitado e habilitado 

para exercerem estas funções. 

 

 A Equipe Técnica do Centro Peter Lund de Pesquisas e V.2.3.2

Tecnologias Ambientais deverá realizar as seguintes atividades:  

 

 Catalogação e manutenção constante do acervo V.2.3.2.1

técnico depositado nos laboratórios desse Centro. 

 

 Realizar interlocução com os técnicos de V.2.3.2.2

instituições de ensino e pesquisa; atuando na promoção da 

cooperação técnica com estas entidades. 
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 Realizar a interlocução com o departamento de V.2.3.2.3

pesquisas do IEF, respondendo tecnicamente às questões 

relativas ao apoio de pesquisadores oriundos de instituições 

de pesquisa e ensino. 

 

 Organizar, processar e manter em acervo as V.2.3.2.4

informações elaboradas ao longo das atividades de 

monitoramento e gestão ambiental (mencionadas no Item 

V.4) e patrimonial vinculadas ao plano museológico, 

garantindo um mapeamento sobre a evolução do território 

com a elaboração de quadros comparativos, publicados em 

endereço eletrônico de acesso ao público em geral. 

 

V.2.4 Instalações dos Laboratórios e Acervos Técnicos 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá implantar os laboratórios e V.2.4.1

acervos técnicos até o segundo ano da concessão, seguindo um 

projeto executivo a ser elaborado e submetido para aprovação pelo 

PODER CONCEDENTE.  

 

 A construção ou reforma destes espaços deverá ser V.2.4.2

concebida com a utilização de partidos construtivos de baixo 

impacto e com alta eficiência energética, respeitando-se a 

legislação de acessibilidade para edifícios públicos dentre outras. 

 

 Após anuência do PODER CONCEDENTE, a V.2.4.3

CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pela obtenção 

das respectivas licenças ambientais e cumprimento das exigências 

legais e execução das obras de reforma ou construção, devendo 
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atentar para as normas técnicas e padrões construtivos 

sustentáveis, preparação e gestão dos canteiros de obras com 

mínimo impacto e a remoção de entulhos. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todos os itens de V.2.4.4

equipamentos obrigatórios indicados para o cumprimento integral 

dos objetivos dos laboratórios. 

 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo V.2.4.5

cumprimento dos objetivos dos laboratórios apontados nos itens 

V.2.4.6.1 e V.2.4.7.1, para todo o período de concessão, devendo 

realizar as atividades de gestão da pesquisa sob a supervisão da 

equipe de pesquisas do IEF, levando-se em conta as atividades a 

serem realizadas pela equipe alocada e o desenvolvimento de 

atividades em parcerias com outras instituições.  

 

 Laboratório Eugênio Warming de Pesquisas Ecológicas: V.2.4.6

 

 O Laboratório Eugênio Warming de Pesquisas V.2.4.6.1

Ecológicas, definido no Decreto Estadual 45.470/2010, tem 

como objetivo a atração de pesquisadores nacionais e 

internacionais para o desenvolvimento de pesquisas 

relativas à biodiversidade relacionadas aos biomas com 

ocorrência no vale do Rio das Velhas, em especial o bioma 

cerrado, assim como promoção de apoio de campo às 

pesquisas a serem desenvolvidas em todo o Sistema de 

Áreas Protegidas do Vetor Norte. 

 

 Diretrizes da instalação: V.2.4.6.2
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i. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar uma lista 

com pelo menos mil títulos para o acervo 

bibliográfico e iconográfico a ser disponibilizado no 

primeiro ano, além de um plano de ação para 

ampliação e atualização do acervo ao longo dos 

anos de concessão . 

ii. O acervo da biblioteca deverá ser 

catalogado e as referências disponíveis no web site 

da Rota (vide Item VII. Programa de Comunicação).  

iii. A consulta ao acervo deve estar também 

disponível para a população em geral no local, 

durante o horário de funcionamento do Parque, , 

conforme regras de uso estabelecidas pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

V.2.4.6.2.1 O projeto deverá prever a instalação de painéis, placas 

de sinalização bilíngue ou outras mídias para promover: 

 

i. Valorização da memória de Eugênio 

Warming e suas contribuições para o estudo do 

cerrado brasileiro. 

ii. Alusão aos naturalistas viajantes dos 

séculos XVIII e XIX e suas contribuições para os 

estudos ambientais no Brasil. 

 

V.2.4.6.2.2 O projeto do laboratório a ser concebido e executado 

pela CONCESSIONÁRIA deverá prever no mínimo os 

espaços a seguir: 
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Tabela 14 - Laboratório Eugênio Warming de Pesquisas Ecológicas 

Instalações 
mínimas 

Imagem ilustrativa Equipamentos obrigatórios 

(i) Pequeno 
Escritório 
administrativo 
para 2 (duas) 
pessoas 

 

Armário, mesas, cadeiras, 
computador, telefone, mesa 
redonda de reunião, 
escaninhos 

(ii) Sala de 
Estudos para 
até 10 (dez) 
pessoas. 

 

Armário, mesas, cadeiras, 
lousa, tela LCD, painel de 
avisos 

(iii) Biblioteca 
Informatizada 

 

Armários, mesa para 
consulta do material, mesa 
de escritório, cadeiras, 
computador com banco de 
dados de registro do acervo, 
prateleiras para acervo, 
projetores multimídia, acervo 
bibliográfico de referência 
nas áreas de botânica, 
espeleológica, arqueologia e 
paleontologia 

(iv) Espaço para 
herbário 

 

Armários, estufa para 
secagem de material 
botânico, lupas, bancadas, 
mesas, pias, climatização 
com ar condicionado 
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(v) Laboratório 
de campo 

r 

Armários, lupas, bancada 
seca, bancada molhadas, 
mesa, pia, computador, 
cadeiras, microscópios 

(vi)  Copa 

 

Geladeira, microondas, 
utensílios domésticos 

(vii) Banheiros 

 

Vestiários feminino e 
masculino e PNE com pia, 
armário ou escaninho, e 
mictórios no banheiro 
masculino 

(viii) Sala de 
reuniões para 
até 10 (dez) 
pessoas 

 

 

Mesa, cadeiras, televisão 
LCD, lousa 

 

 

 Acervo Técnico Peter Andreas Brandt V.2.4.7

 

 O acervo técnico Peter Andreas Brandt tem como V.2.4.7.1

objetivo garantir a excelência na manutenção de coleções de 
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peças fósseis de vertebrados, invertebrados e vegetais, 

além de objetos líticos. Deverá ser utilizado como espaço de 

referência por pesquisadores nacionais e internacionais no 

desenvolvimento das melhores práticas em pesquisas sobre 

a arqueologia e a paleontologia no ambiente do carste. 

 

 Diretrizes da instalação: V.2.4.7.2

 

i. Garantir condições para o desenvolvimento 

de pesquisas em parceria com instituições nacionais e 

internacionais no campo da arqueologia e 

paleontologia. 

ii. Garantir espaço para depósito de peças 

fósseis, peças líticas e outras peças arqueológicas 

encontradas na Região do Rio das Velhas. 

iii. Incentivar a concepção e execução de 

projetos com a participação de comunidades 

científicas locais. 

iv. Promover projetos de musealização e 

exposições temáticas de coleções arqueológicas, 

podendo realizar a captação de recursos para a 

realização de pesquisas, exposições curatoriais e 

demais ações preservacionistas, junto às instituições 

de fomento nacionais e estrangeiras. 

v. Obrigatoriamente organizar a cada três anos 

documento ilustrado contendo informações a respeito 

de todas as pesquisas realizadas nas unidades de 

conservação da Rota das Grutas Peter Lund no 

período e publicar em meio impresso e em meio 

eletrônico. 
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 O projeto do acervo técnico a ser concebido e V.2.4.7.3

executado pela CONCESSIONÁRIA deverá prever no 

mínimo os espaços definidos na Tabela 15: 
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Tabela 15 - Acervo Técnico Peter Andreas Brandt 

Instalações mínimas Imagem ilustrativa Equipamentos 
obrigatórios 

(ix) Pequeno 
Escritório 
administrativo 
para 2 (duas) 
pessoas 

 

Armário, mesa, 
cadeiras, 
computador, 
telefone, mesa de 
reunião, escaninhos 

(x) Espaço de 
catalogação e 
depósito de 
peças. 

 

 

 

Armários 
adequados para o 
depósito de fósseis, 
estufa,, lupas, 
bancadas, mesas, 
pias, climatização 
com ar 
condicionado e 
controle de umidade 

(xi) Laboratório de 
manipulação de 
peças. 

 

Armários, lupas, 
bancada seca, 
bancadas 
molhadas, mesas, 
pia, computadores, 
cadeiras e 
microscópios de alta 
performance, 
televisão LCD, 
pinças, estiletes, 
paquímetros, 
canetas 
pneumáticas 
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(xii) Copa 

 

Geladeira, fogão, 
microondas, 
utensílios 
domésticos 

(xiii) Sala de reunião 
para até 10 (dez) 
pessoas. 

 

Mesa, cadeiras, 
televisão LCD, lousa 

(xiv) Banheiro 
Masculino e 
Banheiro 
Feminino 

 

Banheiro coletivo 
com pia e mictórios 
no banheiro 
masculino 
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 PROGRAMA MUSEOLÓGICO E PROJETOS MUSEOGRÁFICOS DA V.3

ROTA DAS GRUTAS LUND 

 

V.3.1 Diretrizes Gerais do Programa 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o programa V.3.1.1

museológico e os projetos museográficos da Rota das Grutas Peter 

Lund, considerando as características de um “Museu de Território”, 

e submetê-lo para aprovação do PODER CONCEDENTE, para que 

seja autorizado sua implantação;  

 

 Os objetivos do Programa Museológico são: contribuir V.3.1.2

para o conhecimento integrado das características naturais e 

antropológicas presentes no seu território de abrangência, 

ampliaras oportunidades de convivência dos visitantes com as 

Unidades de Conservação e áreas de entorno e promover a 

valorização do patrimônio natural, espeleológico, paleontológico e 

arqueológico presentes na região;  

 

 Este programa deve ser elaborado com base em estudos V.3.1.3

de diversas variáveis que compõe o cenário social, histórico, legal, 

econômico, cultural e ambiental dentro de uma perspectiva 

integrada dos espaços indicados para a museologia da Rota das 

Grutas Peter Lund, em especial deverá ser utilizado como 

referência os estudos realizados pela Organização Mundial de 

Turismo na área3; 

 

                                                           
3ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Projeto Estratégico “Rota das Grutas de Lund”, 
2010. 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 118 DE 203 

 A Proposta de uso e gestão deve ser construída V.3.1.4

considerando a paisagem cultural da Rota das Grutas Peter Lund, 

a sua inserção em áreas protegidas com seus sítios históricos, os 

ambientes rurais do entorno e os saberes e fazeres desenvolvidos 

pela população local;  

 

 O Programa deve ser elaborado de forma participativa e V.3.1.5

em consonância com o Plano Museológico do Estado de Minas 

Gerais vigente e os Planos de Manejo das Unidades de 

Conservação da Rota das Grutas Peter Lund. 

 

V.3.2 Conteúdo mínimo do Programa 

 

 A partir da definição das atividades, das interfaces V.3.2.1

institucionais, abrangências, formatos e da natureza dos produtos, 

a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, até o sexto mês da 

concessão, as seguintes ferramentas como parte integrante do 

programa para avaliação e aprovação do PODER CONCEDENTE:  

 

 Mapa do território a ser musealizado, destacando V.3.2.1.1

os locais apropriados do ponto de vista técnico, da 

preservação e do estado de conservação, além de 

apresentar as dimensões e o croqui da implantação;  

 

 Inventário do acervo existente nas Unidades de V.3.2.1.2

Conservação para a composição dos projetos museográficos 

e expositivos com especificações de significância, 

localização, estado de preservação, proprietários, proposta 

de valoração e definição de procedimentos de 
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acondicionamento, proteção e conservação de reserva 

técnica; 

 

 Estudo de alternativas de uso dos espaços, V.3.2.1.3

mapeados com proposta básica da museografia, conteúdo e 

mensagem de interpretação, tempo de implantação, 

recursos necessários e orçamento previsto; 

 

 Projeto básico de gestão dos sítios e acervos a V.3.2.1.4

serem musealizados e das edificações a serem recuperadas 

contendo planta baixa, proposta conceitual, temática, 

características gerais da ambientação proposta, estado de 

segurança, condições gerais de exposição, tempo previsto 

de realização; 

 

 Grade de Programas de comunicação e curadoria V.3.2.1.5

dos processos educativos associados ao projeto 

museográfico, com especificações de conteúdos, formatos, 

meios de divulgação, públicos alvo, medições de como a 

mensagem expositiva é transmitida e recebida pelo público, 

além de estruturação e qualificação de equipe responsável 

por coordenar e operacionalizar a comunicação e curadoria 

dos processos educativos. 

 

 As temáticas dos projetos deverão ser específicas para os V.3.2.2

públicos-alvo pretendidos com respectivos meios e devem abordar, 

no mínimo, as seguintes questões: 

 

 As Unidades de Conservação: criação, importância, V.3.2.2.1

características da biodiversidade da região, formas de 
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proteção e conservação dos ambientes cársticos, os 

serviços ecossistêmicos, as pesquisas cientificas ocorridas 

na região, propriedades e características geológicas, 

geográficas e biofísicas, entre outras; 

 

 A Rota das Grutas Peter Lund: uma região V.3.2.2.2

integrada pelo turismo e meio ambiente; o passado - Luzia e 

os primeiros povos americanos; os naturalistas, Peter Lund e 

suas pesquisas e descobertas; as características e os 

vestígios espeleológicos, paleontológicos, arqueológicos e 

históricos da região; considerando o conjunto histórico 

estadual tombado de Quinta do Sumidouro, Fernão Dias e a 

ocupação do território mineiro, Guimarães Rosa e o sertão 

mineiro; Estrada Real do Sumidouro, Rio das Velhas, entre 

outras; 

 

 A Cultura local: bens culturais locais, patrimônio V.3.2.2.3

material e imaterial existente; procedimentos de preservação 

e proteção do patrimônio e bens culturais; integração entre 

cultura, memória e a cidadania; saberes e fazeres da região 

e suas manifestações tradicionais, memória oral dos 

habitantes das comunidades locais; 

 

 O patrimônio natural: características naturais, V.3.2.2.4

aproveitamento dos recursos naturais, compatibilização da 

exploração dos recursos naturais e uso sustentável, tipos de 

impactos e recuperação de áreas degradas, formas de 

proteção da biodiversidade; 
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 Tecnologias Sustentáveis: exposições sobre as V.3.2.2.5

técnicas de gestão ambiental para a melhoria da qualidade 

de vida na região cárstica, padrões de construção 

sustentável, técnicas de manejo do solo, tecnologias de 

hidrossanitárias para o ambiente do carste, energia limpa e 

gestão de resíduos. 
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 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL E V.4

DISPONIBILIZAÇÃO DE RESULTADOS DA CONSERVAÇÃO PARA A 

POPULAÇÃO 

 

V.4.1 Objetivos do Programa de Monitoramento 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e executar ao V.4.1.1

longo de toda a concessão um programa de monitoramento 

ambiental contínuo nas três unidades de conservação. Este 

programa deverá cumprir os seguintes objetivos: 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e executar, ao V.4.1.2

longo de toda a concessão, um programa de monitoramento 

ambiental nas três unidades de conservação. Este programa 

deverá cumprir os seguintes objetivos: 

 

 Gerar análises sobre a evolução das variáveis ambientais V.4.1.3

e a sua relação com a ocupação, uso e manejo das unidades de 

conservação e suas zonas de amortecimento, através da produção 

de informações e avaliações técnicas por especialistas, 

organizando-as em séries históricas ao longo de todo período da 

concessão 

:,. 

 

 Os monitoramentos deverão gerar subsídios V.4.1.3.1

técnicos para a elaboração e execução de políticas públicas 

voltadas para a conservação e para atualização dos Planos 

de Manejo. 

 Os produtos dos monitoramentos deverão ser V.4.1.3.2

disponibilizados ao públicopela internet, por montagem de 
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exposições temáticas, realização de eventos científicos e 

produção de materiais de educação ambiental, de modo a 

tornar acessíveis aos cidadãos as informações ambientais 

coletadas e as análises críticas realizadas. 

 

 Os relatórios de monitoramento ambiental a serem V.4.1.3.3

produzidos pela CONCESSIONÁRIA deverão ter caráter de 

diagnóstico e de prospecção, ou seja, deverão servir tanto 

para a avaliação do panorama situacional e análise das 

variáveis geradoras quanto para apontamentodas medidas 

necessárias para a melhoria dos indicadores e análise 

ambiental.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar no V.4.1.3.4

momento da assinatura do contrato um planejamento da 

coleta de dados em campo para a realização dos 

monitoramentos ambientais. Acoleta só poderá ocorrer a 

partir da aprovação deste planejamento pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

 Todos os monitoramentos deverão abranger no V.4.1.3.5

mínimo duas campanhas em período seco e período 

chuvoso. 

 

 Todos os monitoramentos citados nos itens V.4.1.3.6
anteriores deverão ser entregues conforme a seguinte 
programação:  
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Tabela 16 - Cronograma de entrega dos monitoramentos 

Item 

 

Elemento a ser monitorado Periodicidade 

de produção 

dos Relatórios 

Data limite de 

entrega dos 

Relatórios 

2.5.1 Monitoramento de Artrópodos  A cada 3 anos  21 de novembro 

do terceiro ano da 

concessão 

2.5.2 Monitoramento da Malacofauna  A cada 3 anos 21 de Novembro  

2.5.3 Monitoramento da Ictiofauna A cada 3 anos  21 de novembro 

2.5.4. Monitoramento da Herpetofauna  A cada 3 anos 21 de Novembro  

2.5.5. Monitoramento da Avifauna A cada 3 anos  21 de novembro 

2.5.6. Monitoramento da Mastofauna  A cada 3 anos 21 de Novembro  

2.5.7.  Monitoramento dos Invertebrados 

Cavernícolas 

A cada 3 anos  21 de novembro 

2.5.8. Monitoramento da Quiropterofauna A cada 3 anos 21 de Novembro  

2.5.9. Monitoramento dos Recursos 

Hídricos  

Semestral  21 de Novembro 

e 21 de Junho.  

2.5.10 Monitoramento da Qualidade 

Ambiental das Trilhas  

Anual  21 de Novembro 

2.5.11. Monitoramento do Microclima 

Cavernícola 

Anual  21 de Novembro 

2.5.12. Monitoramento Sismográfico das 

Cavernas Turísticas 

Anual  21 de Novembro 

2.5.13. Monitoramento dos Sítios 

Arqueológicos 

Anual  21 de Novembro 

2.5.14. Monitoramento dos Sítios 

Paleontológicos 

Anual  21 de Novembro 

2.5.15. Monitoramento dos Conjuntos 

Espeleológicos 

Anual  21 de Novembro 

2.5.1. Monitoramento dos Impactos da 

Escalada  

Anual  21 de Novembro 
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 Formatos de entrega:todos os relatórios deverão V.4.1.3.7

ser entregues em documentos impressos em três vias, além 

de documentos digitais contendo os dados brutos das 

coletas e todas as análises solicitadas. Todas as 

informações deverão ser georreferenciadas e organizadas 

em formato de banco de dados geográficos. 

 

V.4.2 Monitoramento de Artrópodes 

 

 Objetivo do Monitoramento: Análise da composição e V.4.2.1

dinâmica da comunidade de artrópodes e a sua relação com a 

ocupação, uso e manejo das unidades de conservação e suas 

zonas de amortecimento. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.2.1.1

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para 

aprovação do PODER CONCEDENTE, relatório contendo 

todos os dados obtidos nos períodos e respectivas análises 

do monitoramento. Este documento deverá ser produzido a 

cada três anos e deverá conter, no mínimo, os seguintes 

itens:  

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Súmulas das informações registradas; 

iii. Fotografias das espécies e ambientes amostrados; 

iv. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (base cartográfica georreferenciada); 

v. Cópias dos registros sonográficos obtidos; 

vi. Lista de espécimes-testemunho depositados em coleções; 
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vii. Adicionalmente, devem ser elaboradas curvas de acumulação 

de espécies e estimativas da eficiência da amostragem já 

realizada (extrapolação); 

viii. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 

ix. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

biologia, de preferência entomólogos e aracnólogos. 

 

V.4.3 Monitoramento da Malacofauna 

 

 Objetivos do Monitoramento:Avaliação contínua da V.4.3.1

composição e dinâmica da comunidade de bivalves e gastrópodes 

e a sua relação com a ocupação, uso e manejo das unidades de 

conservação e suas zonas de amortecimento.  

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.3.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar, para aprovação do 

PODER CONCEDENTE, relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento da 

malacofauna. Este documento deverá ser produzido a cada três 

anos e deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Súmulas das informações registradas; 

iii. Fotografias das espécies e ambientes amostrados; 

iv. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (base cartográfica georreferenciada); 

v. Lista de espécimes-testemunho depositados em coleções; 
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vi. Índice de diversidade; 

vii. Riqueza; 

viii. Abundância absoluta e Abundância relativa; 

ix. Curvas de acumulação de espécies e estimativas da eficiência 

da amostragem já realizada (extrapolação); 

x. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 

xi. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência malacólogos. 

 

V.4.4 Monitoramento da Ictiofauna 

 

 Objetivos do Monitoramento:Avaliação contínua da V.4.4.1

riqueza, abundância e distribuição de espécies das comunidades 

da ictiofauna e a sua relação com a ocupação, uso e manejo das 

unidades de conservação e suas zonas de amortecimento. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.4.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento da 

ictiofauna. Este documento deverá ser produzido a cada três anos 

e deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Súmulas das informações registradas; 

iii. Fotografias das espécies e ambientes amostrados; 
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iv. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (base cartográfica georreferenciada); 

v. Lista de espécimes-testemunho depositados em coleções; 

vi. Índice de diversidade; 

vii. Índice de qualidade Integrado; 

viii. Índice de Integridade Biótica; 

ix. Curvas de acumulação de espécies e estimativas da eficiência 

da amostragem já realizada (extrapolação); 

x. Informações sobre propostas de erradicação de espécies 

exóticas da ictiofauna ou andamento do programa de erradicação 

de exóticas; 

xi. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência entomólogos e ictiólogos. 

 

V.4.5 Monitoramento da Herpetofauna 

 

 Objetivos do Monitoramento:Avaliação contínua da V.4.5.1

riqueza, abundância e distribuição de espécies das comunidades 

da herpetofauna, nos grupos répteis e anfíbios e a sua relação com 

a ocupação, uso e manejo das unidades de conservação e suas 

zonas de amortecimento. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.5.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento da 

herpetofauna. Este documento deverá ser produzido a cada três 

anos e deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 
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i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Súmulas das informações registradas; 

iii. Fotografias das espécies e ambientes amostrados; 

iv. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (base cartográfica georreferenciada); 

v. Cópias dos registros sonográficos obtidos; 

vi. Lista de espécimes-testemunho depositados em coleções; 

vii. Curvas de acumulação de espécies e estimativas da eficiência 

da amostragem já realizada (extrapolação); 

viii. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 

ix. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência herpetólogos. 

 

V.4.6 Monitoramento da Avifauna 

 

 Objetivos do Monitoramento:Avaliação contínua da V.4.6.1

riqueza, abundância e distribuição de espécies de aves e a sua 

relação com a ocupação, uso e manejo das unidades de 

conservação e suas zonas de amortecimento. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.6.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento da 
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avifauna. Este documento deverá ser produzido a cada três anos e 

deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Súmulas das informações registradas; 

iii. Fotografias das espécies e ambientes amostrados; 

iv. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (base cartográfica georreferenciada); 

v. Cópias dos registros sonográficos obtidos; 

vi. Lista de espécimes-testemunho depositados em coleções; 

vii. Curvas de acumulação de espécies e estimativas da eficiência 

da amostragem já realizada (extrapolação); 

viii. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 

ix. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência ornitólogos.  

 

V.4.7 Monitoramento da Mastofauna 

 

 Objetivos do Monitoramento: Avaliação contínua da V.4.7.1

riqueza, abundância e distribuição de espécies da mastofauna e a 

sua relação com a ocupação, uso e manejo das unidades de 

conservação e suas zonas de amortecimento. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.7.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 
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obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento da 

mastofauna. Este documento deverá ser produzido a cada três 

anos e deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Fotografias das espécies e ambientes amostrados; 

iii. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (base cartográfica georreferenciada), incluindo as fotos 

registradas nas câmeras trap ou outra tecnologia similar de 

obtenção de imagem ou vídeo; 

iv. Cópias dos registros sonográficos obtidos; 

v. Lista de espécimes-testemunho depositados em coleções; 

vi. Curvas de acumulação de espécies e estimativas da eficiência 

da amostragem já realizada (extrapolação); 

vii. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 

viii. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência especialistas em mastofauna.  

 

V.4.8 Monitoramento dos Invertebrados da Fauna 

Cavernícola 

 

 Objetivos do Monitoramento: A CONCESSIONÁRIA V.4.8.1

deverá levantar, registrar e analisar informações sobre os 

invertebrados cavernícolas de cada cavidade identificada nos 

Planos de Manejo das unidades de conservação, sobre variáveis 

biológicas (espécies, tamanho populacional e distribuição dos 
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organismos na cavidade) e sua relação com as variáveis físicas do 

ambiente (temperatura, umidade, características da cavidade e sua 

rede hídrica) e os usos antrópicos das cavidades e seu entorno. As 

análises realizadas deverão ser suficientes para se estabelecer 

informações qualificadas para o desenho de estratégias de 

conservação e manejo destas espécies e seu habitat. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.8.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento dos 

invertebrados da fauna cavernícola. Este documento deverá ser 

produzido a cada três anos e deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens: 

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Mapas de distribuição dos sítios de coleta e da ocorrência de 

espécies (apresentação sobre base cartográfica georreferenciada 

e distribuição no interior das cavidades representada graficamente 

sobre mapeamento espeleológico); 

iii. Inventário das espécies coletadas e devido registro no caso de 

ocorrências de novas espécies; 

iv. Resultados das análises da avaliação ecológica (estrutura da 

comunidade, aporte de alimento, etc.). As informações deverão 

ser apresentadas de maneira discriminada para cada cavidade; 

v. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 
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vi. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência especialistas em fauna cavernícola. 

 

V.4.9 Monitoramento da Quirópterofauna 

 

 Objetivos do Monitoramento: A CONCESSIONÁRIA V.4.9.1

deverá levantar, registrar e analisar informações sobre a 

quiropterofauna de cada cavidade identificada nos Planos de 

Manejo das unidades de conservação, sobre variáveis biológicas 

(espécies, tamanho populacional e distribuição dos organismos na 

cavidade), sua relação com as variáveis físicas do ambiente 

(temperatura, umidade, características da cavidade e sua rede 

hídrica) e os usos antrópicos das cavidades e seu entorno. As 

análises realizadas deverão ser suficientes para se estabelecer 

informações qualificadas para o desenho de estratégias de 

conservação e manejo destas espécies e seu habitat.  

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.9.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento dos 

invertebrados da fauna cavernícola. Este documento deverá ser 

produzido a cada três anos e deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens: 

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Registro dos inventários da quirópterofauna onde deverão estar 

presentes informações dos levantamentos e registros de cada 
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cavidade identificada nas UC’s e nas diferentes fitofisionomias 

amostradas, sobre variáveis biológicas da quiropterofauna 

(riqueza de espécies, tamanho populacional e distribuição dos 

organismos na cavidade) e variáveis físicas (temperatura e 

umidade); 

iii. Mapeamento dos depósitos orgânicos existentes (plotagem no 

mapa da cavidade); 

iv. Identificação dos organismos deverá explicitar o menor nível 

taxonômico possível, depois da consulta aos taxonomistas 

específicos de cada grupo; 

v. Avaliar a ocorrência de espécies ameaçadas, endêmicas ou 

raras; 

vi. Avaliação dos impactos futuros na bioespeleologia 

contemplando influência da visitação e das atividades antrópicas 

na Zona de Amortecimento na manutenção do ecossistema 

cavernícola; 

vii. Avaliação da situação do grupo e comparação com os períodos 

anteriores e recomendações de manejo em cada uma das 

unidades; 

viii. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

responsável que deverá obrigatoriamente ter graduação em 

Biologia, de preferência especialistas em fauna cavernícola. 

 

V.4.10 Monitoramento dos Recursos Hídricos 

 

 Objetivos do Monitoramento: O monitoramento hídrico das V.4.10.1

águas circundantes na região das Unidades de Conservação a ser 

realizado pela CONCESSIONÁRIA deverá possibilitar a 

identificação e qualificação da pressão antrópica incidente sobre as 
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mesmas, gerar análises sobre a exposição das nascentes (retirada 

da cobertura vegetal e alteração do solo) das microbacias e a 

verificação contínua de possíveis contaminações dos recursos 

hídricos e suas fontes. Estas informações deverão trazer 

detalhamento suficiente para a geração de análises consistentes 

pela CONCESSIONÁRIA e a elaboração de recomendações de 

manejo e a formulação de políticas públicas. 

 

 A metodologia a ser utilizada em cada campanha de V.4.10.2

coleta de água para análise deve ter periodicidade semestral e 

deve ser baseada na Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH n° 01 de 05 de maio de 2008 ou outra 

regulamentação que venha a substituí-la. Os parâmetros a serem 

analisados deverão atender ao estabelecido na legislação citada 

acima e deverão caracterizar os aspectos físicos, químicos e 

biológicos dos cursos d’água analisados nas bacias hidrográficas 

em que a condição de qualidade dos corpos de água esteja em 

desacordo com os parâmetros mínimos estabelecidos, deverão ser 

identificadas as causas e as medidas necessárias para a melhoria 

da qualidade da água e de condições de ambientes aquáticos para 

efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados nos 

parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais. 

Os resultados do monitoramento deverão ser analisados 

estatisticamente e as incertezas de medição consideradas. 

 

 As medições deverão ocorrer nos mesmos pontos onde V.4.10.3

foram feitas as coletas para o Plano de Manejo do Monumento 

Natural Estadual Peter Lund:  
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Tabela 17 - Pontos de análise de água no MNEPL para a elaboração do Plano de Manejo 

Espeleológico 

PONTO 
COORDENADA 

X 
COORDENADA 

Y 
DESCRIÇÃO 

P01 0567614 7885938 
Córrego Cuba a montante do MN. Mata 

ciliar bem preservada a montante do 
ponto e ponte de madeira a jusante. 

P02 0568182 7885596 
Córrego Cuba, a jusante da mina do Pé 
de Cará, dentro da área do MN. Mata 
bem preservada nas duas margens. 

P03 0568293 7885556 
Córrego Cuba, próximo ao seu 
sumidouro, dentro do MN. Mata 
preservada nas duas margens. 

P04 0568232 7885551 Córrego interno da Gruta do Salitre. 

P05 - - 
Piscina do Quinto Salão da Gruta do 

Maquiné. Água bombeada de um poço 
artesiano externo à gruta. 

P06 0569695 7885031 
Córrego Monjolo (córrego Cuba após a 

ressurgência), a jusante do MN. 

 

 Para a elaboração do Plano de Manejo do MNEGRM não V.4.10.4

foram realizadas coletas para a caracterização dos recursos 

hídricos no entorno desta UC, desta forma sugerimos que a coleta 

seja feita nos seguintes pontos:  

 

Tabela 18 - Pontos de análise de água no MNEGRM para a elaboração do Plano de 

Manejo Espeleológico 

PONTO 
COORDENADA 

X 
COORDENADA 

Y 
DESCRIÇÃO 

P01 574887 7844246 
Curso d'água no interior da Gruta 

Sumidouro das Indomáveis 

P02 576917 7846533 
Córrego do Boqueirão, à jusante do 

MN 
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P03 573766 7844738 
Ribeirão São João, à montante do 

MN, próximo à MG-238 antes de seu 
encontro com a BR-040 

 

 Para a elaboração do Plano de Manejo do PESU não V.4.10.5

foram realizadas coletas para a caracterização dos recursos 

hídricos no entorno desta UC, desta forma sugerimos que a coleta 

seja feita nos seguintes pontos: 

 

Tabela 19 - Pontos de análise de água no PESU para a elaboração do Plano de Manejo 

Espeleológico 

PONTO COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIÇÃO 

P01 19°35'12.88"S 43°59'8.22"O Surgência Samambaia 

P02 19°32'55.27"S 43°57'53.09"O Surgência Palestina 

P03 19°32'26.74"S 43°56'30.45"O Lagoa do Sumidouro 

P04 19°33'19.98"S 43°56'20.05"O Surgência Vitória 

P05 19°32'15.09"S 43°55'23.34"O Surgência Poço Azul 

P06 19°31'32.24"S 43°55'22.74"O Surgência Olhos d´água 

P07 19°32'39.87"S 43°57'37.69"O Rego d´água Alojamento 
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Figura 17 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do 

Parque Estadual do Sumidouro 

 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento:O relatório a V.4.10.6

ser apresentado semestralmente deverá conter os resultados das 

análises realizadas contando como referência a Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH n° 01/2008 com gráficos e 

tabelas evidenciando os resultados com uma análise de cada 

parâmetro de acordo as condições ambientais dos pontos de 

coleta, além da descrição detalhada de cada um dos aspectos 

abaixo: 

 

i. Caracterização geral da bacia hidrográfica (uso e ocupação do 

solo), incluindo a identificação dos principais corpos de água 

superficiais e subterrâneos e de suas principais interconexões 

hidráulicas, em escala compatível, além da identificação dos 
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locais de coleta e abrangência de extrapolação proporcionada por 

cada ponto amostral; 

ii. Resultados e análises dos parâmetros de qualidade da água nos 

pontos amostrais; 

iii. Mapeamento dos usos e interferências que possam alterar o 

regime, a quantidade ou a qualidade da água existente, 

destacando os usos preponderantes e as áreas vulneráveis e 

suscetíveis a riscos e efeitos de poluição, contaminação, 

superexplotação, escassez de água, conflitos de uso, cheias, 

erosão e subsidência, entre outros; 

iv. Identificação e caracterização das cargas das fontes de poluição 

pontuais e difusas atuais, oriundas de efluentes domiciliares, 

industriais, de atividades agropecuárias e de outras fontes 

causadoras de degradação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos; 

v. Disponibilidade, demanda e condições de qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas; 

vi. Identificação das áreas reguladas por legislação específica; 

vii. ART do profissional responsável pela análise dos dados e 

elaboração do relatório; 

viii. Além do relatório, a concessionária deve apresentar um Banco 

de dados georreferenciado organizado com todas as informações 

coletadas durante as campanhas de campo e originais das 

análises de laboratório. 

 

V.4.11 Monitoramento dos Impactos da Visitação nas Trilhas 

 

 Objetivos do Monitoramento: Garantir o controle da V.4.11.1

qualidade ambiental das trilhas de uso público sob o aspecto 
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ambiental, avaliando os impactos antrópicos causados pelo uso 

intensivo das mesmas. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.11.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE, relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento das 

trilhas. Este documento deverá abranger as trilhas das três 

unidades de conservação, deverá ser produzido anualmente e 

deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

 

i. Métodos e técnicas empregados; 

ii. Definição dos pontos a serem controlados nas trilhas constantes 

no Plano de Manejo; 

iii. Análise da correlação dos dados de visitação com as condições 

naturais do ambiente visitado; 

iv. Identificação de indícios de influências antrópicas sobre o 

ambiente natural (atos de vandalismo, presença de lixo, 

surgimento de trilhas sociais ou atalhos e outros indícios de 

impactos pontuais);  

v. Comparação das análises realizadas com os períodos anteriores 

evidenciando a evolução do ambiente monitorado e avaliação 

propositiva com lista de intervenções e atividades de manejo 

necessárias para a sustentabilidade das áreas impactadas; 

vi. ART do responsável técnico pela sua elaboração. 

 

 Além do relatório, a concessionária deve apresentar um V.4.11.3

Banco de Dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo realizadas. Este Banco de Dados 
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deverá ser organizado em forma de planilha e apresentar todas as 

informações coletadas em cada trilha georreferenciadas. 

 

V.4.12 Monitoramento do Microclima Cavernícola 

 

 Objetivos do Monitoramento:A CONCESSIONÁRIA V.4.12.1

deverá realizar o monitoramento do microclima das grutas 

turísticas, incluindo variáveis físicas, biológicas e sociais, de 

maneira a realizar avaliação contínua dos impactos diretos e 

indiretos gerados pela utilização turística, ampliar o conhecimento 

do sistema cavernícola em estudos de longo prazo, avaliar os 

impactos das intervenções realizadas para o desenvolvimento da 

visitação e com amostras suficientes para a geração de análises 

consistentes a respeito da dinâmica do microclima cavernícola 

frente aos usos antrópicos e a elaboração de propostas de manejo. 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: A V.4.12.2

CONCESSIONÁRIA deverá produzir e entregar para aprovação do 

PODER CONCEDENTE relatórios contendo todos os dados 

obtidos nos períodos e respectivas análises do monitoramento do 

microclima cavernícola. Este documento deverá abranger as três 

grutas turísticas das unidades de conservação (Gruta da Lapinha, 

Gruta do Maquiné e Gruta Rei do Mato), deverá ser produzido 

anualmente e deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

 

i. Procedimentos metodológicos, incluindo os períodos das coletas 

de dados e se houve alguma interrupção ou falha durante as 

mesmas; 

ii. Análise estatística dos resultados com a apresentação de 

gráficos e tabelas; 
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iii. Identificação dos pontos de coleta no mapa topográfico da 

caverna monitorada; 

iv. Análise dos resultados das medições, com a indicação e 

descrição dos impactos; 

v. Particularidades ou observações importantes relacionadas aos 

resultados das medições, e; 

vi. ART do profissional responsável pela análise dos dados e 

elaboração do relatório. 

 

 Além do relatório, a concessionária deve apresentar um V.4.12.3

Banco de dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo e análises de laboratório 

realizadas. Este Banco de Dados deverá ser organizado em forma 

de planilha e apresentar todas as informações de coleta de cada 

cavidade georreferenciadas. 

 

V.4.13 Monitoramento Sismográfico das Cavernas Turísticas 

 

 Objetivos do Monitoramento:Identificar o nível de V.4.13.1

vibrações provenientes da visitação turística, da movimentação de 

máquinas e veículos e das detonações de explosivos realizadas 

por minerações no entorno das cavernas monitoradas. 

 

Tabela 20- Lista das cavernas turísticas a serem monitoradas 

Grutas Turísticas 

Cavidades Coord_X Coord_Y 

Gruta de Maquiné 568174 7885266 

Complexo da Gruta Rei do Mato (Gruta Rei do 
Mato e Grutinha) 

575530 7845188 

Grutas da Lapinha, Túneis e Arcos 609236 7836713 
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 Composição do Relatório de Monitoramento: O relatório a V.4.13.2

ser entregue semestralmente deverá apresentar, no mínimo, as 

seguintes informações: 

 

i. Procedimentos metodológicos, incluindo os períodos das coletas 

de dados e se houve alguma interrupção ou falha durante as 

mesmas; 

ii. Análise estatística dos resultados com a apresentação de 

gráficos e tabelas; 

iii. Identificação dos pontos de coleta no mapa topográfico da 

caverna monitorada; 

iv. Análise dos resultados das medições, com a indicação e 

descrição dos impactos; 

v. Particularidades ou observações importantes relacionadas aos 

resultados das medições; 

vi. ART do profissional responsável pela análise dos dados e 

elaboração do relatório. 

 

 Além do relatório, a concessionária deve apresentar um V.4.13.3

Banco de Dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo e análises realizadas. Este 

Banco de Dados deverá ser organizado em forma de planilha e 

apresentar todas as informações de coleta de cada cavidade 

georreferenciadas. 

 

V.4.14 Monitoramento dos Sítios Arqueológicos 

 

 Objetivos do Monitoramento:O Monitoramento V.4.14.1

arqueológico visa à preservação dos sítios arqueológicos 
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existentes nas unidades de conservação. A CONCESSIONÁRIA 

deverá realizar o monitoramento dos sítios arqueológicos, de modo 

a garantir a verificação continuada de sua proteção integral, 

identificar potenciais usos antrópicos que possam afetar direta ou 

indiretamente os mesmos e ainda garantir subsídios para a 

concepção de estratégias de manejo e o desenho de programas de 

pesquisa. 

 

 As Tabelas Tabela 21,  V.4.14.2

 Tabela 22 e Tabela 23 apresentam os sítios arqueológicos V.4.14.3

identificados em cada Unidade de Conservação do Projeto “Rota 

das Grutas Peter Lund”. Estes são os pontos que deverão ser 

monitorados. 

 

Tabela 21 - Pontos a serem monitorados no MNEPL 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

Cavidades com Potencial Arqueológico 

Cavidades Coord_X Coord_Y 

Gruta de Maquiné 568174 7885266 

Gruta do Salitre (MG-361) 568299 7885568 

Pequeno Salão do Salitre 568326 7885310 

Toca da Fera 567978 7884815 

 

Tabela 22 - Pontos a serem monitorados no MNEGRM 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO 
MATO 

Cavidades com Potencial Arqueológico 

Cavidades Coord_X Coord_Y 

Gruta Rei do Mato 575291 7844219 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 145 DE 203 

Abrigo Rei do Mato 574767 7843913 

Abrigo Rei do Mato II 574794 7843970 

Gruta da Estrada 575481 7844846 

Abrigo Chão Preto 575136 7843907 

Abrigo Oferenda 1 575339 7844595 

Abrigo Oferenda 2 575450 7844842 

 

Tabela 23 - Pontos a serem monitorados no PESU 

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO 

Pontos de monitoramento de sítios arqueológicos 

Cavidades Coord_X Coord_Y 

Gruta das aranhas de Cima 608801 7836899 

Abrigo Samambaia 606760 7836290 

Todo entorno da Lagoa do Sumidouro 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: O relatório a V.4.14.4

ser apresentado anualmente com os resultados deste 

monitoramento deverá ser realizado por profissional especializado 

à luz da Portaria IPHAN n° 07/1988 e Portaria Federal n° 230/2002 

e apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

i. Procedimentos metodológicos, incluindo os períodos das coletas 

de dados; 

ii. Identificação dos pontos de coleta no mapa da UC; 

iii. Análise dos resultados, com a indicação e descrição dos 

impactos em cada sítio arqueológico identificado; 

iv. Particularidades ou observações importantes relacionadas aos 

sítios arqueológicos identificados; 
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v. Análise e propostas de manejo e avaliação dos potenciais de 

pesquisa que devem ser fomentados; 

vi. Portaria publicada pelo IPHAN autorizando o arqueólogo a 

realizar o levantamento. 

 

 Além do relatório, a concessionária deve apresentar um V.4.14.5

Banco de Dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo e análises realizadas. Este 

Banco de Dados deverá ser organizado em forma de planilha e 

apresentar todas as informações de coleta de cada cavidade 

georreferenciadas. 

 

V.4.15 Monitoramento dos Sítios Paleontológicos 

 

 Objetivos do Monitoramento: O Monitoramento V.4.15.1

Paleontológico visa à preservação dos sítios paleontológicos 

existentes nas unidades de conservação. A CONCESSIONÁRIA 

deverá realizar o monitoramento dos sítios paleontológicos ou 

locais com potencial paleontológico, de modo a garantir a 

verificação continuada de sua proteção integral, identificar 

potenciais usos antrópicos que possam afetar direta ou 

indiretamente os mesmos e ainda garantir subsídios para a 

concepção de estratégias de manejo e o desenho de programas de 

pesquisa. 

 

 As Tabelas Tabela 26, Tabela 24 e Tabela 25 apresentam V.4.15.2

os sítios paleontológicos ou locais com potencial paleontológico 

identificados em cada UC do Projeto “Rota das Grutas Peter Lund”. 

Estes são os pontos que deverão ser monitorados pela 

concessionária. 
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Tabela 24 - Pontos a serem monitorados no MNEGRM 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO 

Cavidades com Potencial Arqueológico 

Cavidades Coord_X Coord_Y 

Gruta Rei do Mato 575291 7844219 

  

Tabela 25 - Pontos a serem monitorados no PESU 

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO 

Cavidades com Potencial Paleontológico 

Cavidades Coord_X Coord_y 

Gruta dos Tuneis 609037 7836843 

Gruta das aranhas de Cima 608801 7836899 

Lapa do Sumidouro 611085 7838880 
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Tabela 26 - Pontos a serem monitorados no MNEPL 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

Cavidades com Potencial Paleontológico 

Cavidades Coord_X Coord_y 

Gruta do Perfil em C 568197 7886215 

Gruta do Salitre (MG-361) 568299 7885568 

Gruta do Passadiço 568262 7885631 

Grande Fenda de Pedra 568211 7885756 

Pequeno Salão do Salitre 568326 7885310 

Pequena Fenda de Pedra 568337 7885309 

Gruta das Conchas na Capa 568367 7885361 

Buraco da Extração da Pinha Amarela 567717 7884627 

MNEPL- Caverna 05 568061 7885092 

MNEPL- Caverna 06 568041 7884954 

Gruta da Árvore Caída 568014 7884857 

Toca da Fera 567978 7884815 

Gruta Terceiro Mundo 568094 7885062 

Buraco do Infinito Contido 567807 7884965 

Buraco da Revolta dos Bichos 567794 7884972 

Gruta da Fissura 567765 7884982 

MNEPL- Caverna 08 567827 7884966 

Gruta do Perdido 568344 7885464 

Abrigo 1945 568281 7885135 

Abrigo do Desprezo 568131 7885161 

Sumidouro dos Morcegos 567640 7884340 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento:O relatório a V.4.15.3

ser apresentado anualmente com os resultados deste 
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monitoramento deverá ser realizado por profissional especializado 

e apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

i. Procedimentos metodológicos, incluindo os períodos das coletas 

de dados; 

ii. Análise estatística dos resultados com a apresentação de 

gráficos e tabelas; 

iii. Identificação dos pontos de coleta no mapa da UC; 

iv. Análise dos resultados, com a indicação e descrição dos 

impactos em cada sítio paleontológico identificado; 

v. Particularidades ou observações importantes relacionadas aos 

sítios paleontológicos identificados; 

vi. Análise e propostas de manejo e avaliação dos potenciais de 

pesquisa que devem ser fomentados. 

vii. Além do relatório, a concessionária deve apresentar um Banco 

de Dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo e análises realizadas. Este 

Banco de Dados deverá ser organizado em forma de planilha e 

apresentar todas as informações de coleta de cada cavidade 

georreferenciadas. 

 

V.4.16 Monitoramento do Conjunto Espeleológico 

 

 Objetivos do Monitoramento:Monitorar as alterações em V.4.16.1

conjuntos de espeleotemas, sedimentos e superfícies rochosas e 

alterações na dinâmica hidrológica, sendo dada prioridade para as 

alterações causadas pelos usos antrópicos. O maior objetivo deste 

processo de monitoramento é constituir uma ferramenta 

permanente para identificação e mensuração dos impactos de 

visitação, servindo não só para o ajuste dinâmico dos limites para o 
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fluxo de visitação, ou capacidade de carga, mas também como 

ferramenta de definição de outras ações de manejo relacionadas à 

conservação, restauração e visitação, bem como os riscos 

envolvidos por esta. 

 

 O monitoramento deverá ser iniciado após a V.4.16.1.1

implantação das medidas propostas no Plano de Manejo 

especifico de cada UC e deve seguir as diretrizes e 

restrições especificadas no mesmo. 

 

 Esta avaliação fornecerá subsídios para a V.4.16.1.2

proposição de medidas efetivas de proteção e manejo do 

patrimônio espeleológico e será fundamental para o 

acompanhamento e documentação dos benefícios e da 

efetividade do manejo correto da visitação turística. 

 

Tabela 27 - Lista das cavernas turísticas a serem monitoradas 

Grutas Turísticas 

Cavidades Coord_X Coord_y 

Gruta de Maquiné 568174 7885266 

Complexo da Gruta Rei do Mato (Gruta Rei 
do Mato e Grutinha) 

575530 7845188 

Grutas do Maciço da Lapinha (Lapinha, 
Macumba e Túneis) 

609236 7836713 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: O relatório a V.4.16.2

ser apresentado anualmente com os resultados dos dados 

coletados deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

i. Procedimentos metodológicos, incluindo os períodos das coletas 

de dados; 
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ii. Análise estatística dos resultados com a apresentação de 

gráficos e tabelas; 

iii. Identificação dos pontos de coleta no mapa topográfico da 

caverna monitorada; 

iv. Análise dos resultados das medições, com a indicação e 

descrição dos impactos; 

v. Particularidades ou observações importantes relacionadas aos 

resultados avaliados; 

vi. Análise e propostas de manejo e avaliação dos potenciais de 

pesquisa que devem ser fomentados; 

vii. ART do profissional responsável pela análise dos dados e 

elaboração do relatório. 

 

 Além do relatório, a concessionária deve apresentar um V.4.16.3

Banco de Dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo e análises realizadas. Este 

Banco de Dados deverá ser organizado em forma de planilha e 

apresentar todas as informações de coleta de cada cavidade 

georreferenciadas. 

 

V.4.17 Monitoramento dos Impactos da Escalada no Parque 

Estadual do Sumidouro 

 

 Objetivos do Monitoramento:A CONCESSIONÁRIA V.4.17.1

deverá realizar monitoramento dos impactos da escalada no 

Parque Estadual do Sumidouro (PESU). Este monitoramento 

deverá avaliar os impactos causados pela atividade de escalada 

sobre o carste. 
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 A tabela abaixo apresenta a síntese dos impactos que V.4.17.2

podem ser causados ao Patrimônio Espeleológico provenientes do 

uso inadequado do mesmo pela escalada a partir de estudo feito 

pelo Grupo Bambuí de Espeleologia. A figura 13 apresenta os 

pontos no Parque Estadual do Sumidouro indicados pelo Grupo 

Bambuí de Espeleologia para serem monitorados (BAMBUÍ, 2011). 

 

Tabela 28 - Impactos da escalada esportiva sobre o patrimônio espeleológico a serem 
monitorados pela CONCESSIONÁRIA 

Impactos da escalada sobre o patrimônio espeleológico 

Quebra, desplacamento e/ou desgaste superficial de espeleotemas 

Pisoteio e perturbação de sedimentos de entradas de cavernas e de abrigos 

sob rocha 

Uso indevido de entradas de cavernas para a disposição de dejetos humanos 

Disposição de lixo em cavernas e abrigos sob rocha. 

Impactos da vegetação de entradas de cavernas e maciços rochosos 

Instalação de ancoragens fixas nos afloramentos rochosos 

Pichações 

Perturbação de aves em processo de nidificação 

Abertura de múltiplas trilhas e atalhos até a base dos locais de escalada 

Uso excessivo de pó de magnésio 

Produção elevada de ruídos 
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Figura 18 - Mapa de localização dos pontos de coleta do programa de monitoramento 

dos impactos da escalada no PESU.  

 

Fonte: Grupo Bambuí, 2011 

 

 Composição do Relatório de Monitoramento: O relatório a V.4.17.3

ser apresentado anualmente com os resultados dos dados 

coletados deverá ser elaborado por profissional especializado e 

apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

i. Procedimentos metodológicos, incluindo os períodos das coletas 

de dados; 

ii. Geospacialização dos pontos de monitoramento na área de 

estudo; 

iii. Análise dos resultados das medições, com a indicação e 

descrição dos impactos; 
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iv. Registro fotográfico das cavidades existentes nos setores de 

escalada e da vegetação existente na região da entrada das 

cavernas; 

v. Particularidades ou observações importantes relacionadas aos 

resultados avaliados; 

vi. Propostas de manejo para mitigação dos impactos verificados; 

vii. ART do profissional responsável pela análise dos dados e 

elaboração do relatório. 

 

 Além do relatório, a concessionária deve apresentar um V.4.17.4

Banco de Dados organizado com todas as informações coletadas 

durante as campanhas de campo e análises realizadas. 

 

V.4.18 Disponibilização de Informações Ambientais para a 

população 

 

 Após aprovação dos relatórios pelo PODER V.4.18.1

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar os 

arquivos em formato digital para consulta da população em um 

portal online de dados ambientais da Rota das Grutas Peter Lund. 

Este portal deve franquear livre acesso para a população a todos 

os dados dos monitoramentos no formato de texto e dados 

georreferenciados disponibilizados em mapas online em padrões 

abertos. 

 

 A disponibilização deverá ocorrer de maneira integral, V.4.18.2

abrangendo todos os itens monitorados e análises realizadas, 

perfazendo os seguintes aspectos: 
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 Banco de dados das coletas realizadas em V.4.18.2.1

formato georreferenciado, disponibilizado com arquivos de 

metadados preenchidos conforme padrão estabelecido pela 

Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR); 

 

 Arquivos síntese de mapas identificando os V.4.18.2.2

pontos de coletas realizados em formato PDF; 

 

 Arquivos contendo os relatórios aprovados V.4.18.2.3

semestralmente pelo PODER CONCEDENTE em formato 

PDF; 

 

 Cópias dos relatórios de monitoramento V.4.18.2.4

realizados em formato digital e em formato impresso para 

ficarem à disposição de pesquisadores e estudantes; 

 

 Cópias dos respectivos modelos de coleta V.4.18.2.5

de dados utilizados nos levantamentos de campo; 

 

 Documento ilustrado e didático com os V.4.18.2.6

principais resultados dos monitoramentos realizados em 

linguagem acessível ao grande público. 

 

 Além disso, a CONCESSIONÁRIA deverá V.4.18.3

obrigatoriamente divulgar as informações e análises realizadas no 

programa de monitoramento através de painéis informativos ou 

recursos audiovisuais na área expositiva dos centros de visitantes 

de cada uma das três unidades de conservação, além de garantir a 

atualização destas informações divulgadas, sempre que houverem 

novos relatórios publicados. 
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V.4.19 Subsídios Técnicos para as Revisões dos Planos de 

Manejo 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER V.4.19.1

CONCEDENTE a cada três anos um documento de compilação 

completa dos relatórios do monitoramento com subsídios técnicos 

para as revisões dos planos de manejo das três unidades de 

conservação da Rota das Grutas Peter Lund. Este documento 

deverá ser elaborado por profissionais especializados em gestão 

de unidades de conservação e deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens: 

 

 Resumo executivo com compilação de todos V.4.19.1.1

os relatórios de monitoramento entregues no período 

organizado por unidade de conservação; 

 

 Avaliações acerca da evolução do território e V.4.19.1.2

situação do cumprimento das metas previstas em cada um 

dos Planos de Manejo das três unidades de conservação; 

 

 Análise dos fatores críticos da conservação V.4.19.1.3

e propostas de manejo a serem consideradas para as 

revisões de cada um dos três Planos de Manejo; 

 

 Análise da estratégia de zoneamento V.4.19.1.4

proposta nos últimos Planos de Manejo; avaliação de sua 

pertinência e, caso necessário, proposta de revisão do 

zoneamento com devidas justificativas técnicas; 
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 Propostas de atualização dos programas de V.4.19.1.5

manejo com devidas justificativas técnicas; 

 

 Anotações de responsabilidade técnica dos V.4.19.1.6

profissionais que elaboraram o documento. 
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VI. ENCARGOS DE GESTÃO DA VISITAÇÃO  

 

 DIRETRIZES GERAIS DA GESTÃO DA VISITAÇÃO VI.1

 

VI.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá criar estratégias para 

adequação do direcionamento do fluxo dos visitantes nas três 

unidades de conservação, visando ordenar a visitação entre a 

entrada nas UCs e os atrativos. 

 

VI.1.2 O incremento na visitação, a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados aos usuários finais, a manutenção contínua dos 

equipamentos e atrativos e a gestão profissional da visitação são 

atividades obrigatórias da CONCESSIONÁRIA. O não 

desenvolvimento qualitativo e quantitativo da visitação nas unidades 

de conservação da Rota das Grutas Peter Lund sofrerá as 

penalidades descritas no CONTRATO. 

 

VI.1.3 A proposta de implantação de novos produtos deve ser 

construída considerando a paisagem natural e cultural da Rota das 

Grutas Peter Lund, a sua inserção em áreas protegidas com sítios 

arqueológicos e históricos, levando-se em consideração a legislação 

ambiental vigente, o Zoneamento Ambiental proposto, além das 

regras e restrições previstas nos Plano de Manejo, principalmente no 

que tange à capacidade de carga das trilhas e grutas, devendo ainda 

utilizar também como referência as Normas Brasileiras específicas 

conforme natureza de cada atividade proposta.  

 

VI.1.4 A CONCESSIONÁRIA deverá explorar comercialmente, 

conforme sua criatividade empreendedora, as diversas formas de uso 
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público, visitação e turismo, nas três unidades de conservação, desde 

que sejam respeitadas as leis e normas citadas no item VI.1.3. 

 

VI.1.5 Todas as receitas advindas da exploração do uso público, 

visitação e turismo nas três unidades de conservação serão 

consideradas receitas acessórias, cujos resultados deverão ser 

compartilhados com o PODER CONCEDENTE, conforme descrito no 

ANEXO VI - REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

 

VI.1.6 A CONCESSIONÁRIA deverá ainda promover, no 

mínimo, uma atividade em ambiente natural em cada UC, prevendo o 

atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, a fim 

de favorecer a inclusão social através da acessibilidade.  

 

VI.1.7 Todas as permissões e proibições gerais relacionadas ao 

uso público deverão estar acobertadas por portaria do IEF e deverão 

respeitar estritamente as demais leis e normas referentes ao uso 

público em unidades de conservação. 

 

 PROGRAMA DE GESTÃO DA VISITAÇÃO E DO USO PÚBLICO DAS VI.2

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA ROTA DAS GRUTAS PETER 

LUND 

 

VI.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá conceber o Programa de 

Gestão da Visitação e do Uso Público na Rota das Grutas Peter 

Lund, com base nos Planos de Manejo das Unidades de 

Conservação,  e em seguida submetê-lo  a aprovação do Poder 

CONCEDENTE, para então poder executá-lo. 
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VI.2.2 A execução desse programa deve ter como objetivo 

contribuir para a ampliação da qualidade da experiência, inclusão 

social, satisfação e segurança na visitação, a valorização do 

patrimônio natural e cultural e a promoção das Unidades de 

Conservação integrantes da Rota das Grutas Peter Lund como 

destinos turísticos de referência a indutores do desenvolvimento 

regional. 

 

VI.2.3 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter para 

aprovação do PODER CONCEDENTE, até o sexto mês da 

concessão, o documento “Programa de Visitação e Uso Público das 

Unidades de Conservação da Rota das Grutas Peter Lund”. Esse 

documento deverá apresentar os produtos definidos para 

implementar as estratégias do Programa de Gestão da Visitação, 

bem como as ferramentas e conteúdos a serem utilizados para 

viabilizar as ações propostas. 

 

VI.2.4 A partir da revisão dos processos e atividades, definição 

de normas e procedimentos, qualificação das atividades, natureza e 

novos usos, interfaces necessárias, estruturas dos produtos, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o Programa de Gestão da 

Visitação para avaliação e aprovação do Poder CONCEDENTE, 

contendo duas partes, a saber: 

 

 Parte 1: Manual de Gestão da Visitação da Rota das VI.2.4.1

Grutas Peter Lund  

 

 O Manual é o documento que conterá as VI.2.4.1.1

instruções para a padronização das operações de visitação, 

permitindo o uso pelo público interno e externo.  
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 O manual deverá conter ao menos os VI.2.4.1.2

seguintes tópicos: 

 

i. Visão e conceito integrado do produto turístico-

ambiental Rota das Grutas Peter Lund; 

 

ii. Fatores de diferenciação no mercado turístico do 

conceito integrado; 

 

iii. Sistema de cobrança de ingressos e seus valores a 

serem praticados; 

 

iv. Normas gerais de visitação à luz da Portaria Nº 173 

de 19 de Novembro de 2013 publicado no Diário 

Executivo – “Minas Gerais” em 20/11/2013, ou 

outra que vier a substituir, que estabelece normas e 

procedimentos para o acesso e permanência nas 

dependências das Unidades de Conservação 

Estaduais abertas a visitação pública, observando 

o previsto da isenção e descontos na cobrança de 

ingressos nas UCs Estaduais, bem como os dias e 

horários de funcionamento; 

 

v. Normas específicas de visitação por área/setor: 

Grutas, Centros de Visitantes, Museus, Trilhas, 

Mirantes, Lagoas, áreas externas (jardins, 

estacionamentos, decks, áreas de convivência, 

administração, auditórios, espaços de treinamento, 
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entre outros em consonância com o Regulamento 

de Uso Público da Unidade); 

 

vi. Procedimentos de segurança e normas técnicas 

que serão utilizadas, prevendo a capacitação 

constante dos colaboradores; 

 

vii. Normas de disposição e comercialização de 

produtos dentro das UCs; 

 

viii. Normas e procedimentos para grupos de visitantes; 

 

ix. Normas e procedimentos para a realização de 

eventos nas dependências da UCs e suas 

estruturas; 

 

x. Normas e procedimentos para atividades de 

educação ambiental e patrimonial; 

 

xi. Normas e procedimentos de qualificação de 

equipes, guias e condutores; 

 

xii. Normas e procedimentos de organização dos 

fluxos de visitantes em períodos de alta visitação; 

 

xiii. Mapa de estruturas existentes em operação 

utilizadas na visitação com especificações de 

localização, estado de preservação, definição de 

melhorias e procedimentos necessários à sua 
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implementação, orçamentos previstos e se é 

acessível ou não; 

 

xiv. Mapa de atividades realizadas durante a visitação 

com especificações de localização, nível de 

operação, nível de dificuldade e impactos, 

necessidades de qualificação da operação, 

orçamentos previstos e se é acessível ou não; 

 

xv. Mapa de novos produtos a serem desenvolvidos 

para agregação de valor à Rota das Grutas Peter 

Lund com especificações do produto, temática 

envolvida, forma, imagem, conteúdo e mensagem, 

forma de implementação, localização de 

área/ambiente para implantação, relação das 

intervenções necessárias e orçamentos previstos. 

Quando acessível detalhar a atividade; 

 

xvi. Forma de comercialização e venda de ingressos 

para entrada nas dependências das Unidades de 

Conservação e nas atividades integradas no 

interior das mesmas; 

 

xvii. Forma de relacionamento com o trade turístico com 

procedimentos claros de visitação, manejo e 

logística de grupos no interior das UCs; 

 

xviii. Logística de movimentação de fornecedores de 

produtos e insumos dentro das UCs e impactos na 

visitação; 
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xix. Logística e procedimentos para realização de 

pesquisas no interior das Unidades observado 

normas vigentes do IEF; 

 

xx. Procedimentos de monitoramento dos impactos da 

visitação; 

 

xxi. Descrição de no mínimo dez atividades de visitação 

estruturadas a serem realizadas nas UCs, incluindo 

as atividades que promoverão a acessibilidade, 

permitindo o atendimento de pessoas com 

deficiência ou com restrição de mobilidade. Para 

desenvolvimento da acessibilidade é importante 

observar as orientações contidas nos documentos 

Turismo Acessível: Introdução a uma Viagem de 

Inclusão (Ministério do Turismo, 2009), Turismo e 

Acessibilidade: Manual de Orientações (Ministério 

do Turismo, 2006) e Manual de boas práticas de 

acessibilidade em ecoturismo e turismo de 

aventura (ABETA e Ministério do Turismo, 2010), 

bem como os marcos legais mencionados nas 

publicações acima. 

 

 Parte 2: Estratégias de Incremento da Visitação, VI.2.4.2

Qualificação da Infraestrutura de Visitação e Melhoria dos serviços 

prestados. 
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 A CONCESSIONÁRIA deverá explicitar VI.2.4.2.1

nesta parte do documento a estratégia que adotará para a 

consecução dos objetivos de incremento da visitação, de 

qualificação da infraestrutura e de melhoria dos serviços 

prestados. Esta parte do documento deverá conter, no 

mínimo, os seguintes itens: 

 

i. Principais públicos-alvo no incremento da visitação 

e na geração de receitas acessórias; 

 

ii. Estratégias de incremento da visitação e previsões 

de aumento das receitas acessórias; 

 

iii. Equipe técnica responsável; 

 

iv. Cronograma geral da implantação dos encargos 

obrigatórios; 

 

v. Propostas preliminares de implantação de novas 

estruturas ou novos negócios e previsão de 

cronograma de implantação e análise da 

repercussão projetada de incremento da visitação. 

 

 IMPLANTAÇÃO DE NORMAS E GESTÃO DA SEGURANÇA DO VI.3

VISITANTE 

 

VI.3.1 Como algumas atividades do segmento de turismo de 

aventura podem comprometer a segurança e integridade física dos 

visitantes,  a CONCESSIONÁRIA deverá obrigatoriamente garantir o 

cumprimento das Normas Técnicas oficiais previstas no âmbito da 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT4,que preveem os 

requisitos mínimos para a gestão de segurança, de informação aos 

clientes e aos condutores de cada uma das atividades. 

 

VI.3.2 A CONCESSIONÁRIA deverá certificar os produtos de 

turismo de aventura ofertados no seu portfólio. No primeiro ano da 

concessão, será no mínimo obrigatória a implementação do Sistema 

de Gestão da Segurança previsto nas Normas NBR ABNT 15 331. A 

partir do segundo ano da concessão, será obrigatória para todas 

atividades que estejam em operação e que já estejam enquadradas 

nas normas técnicas. 

 

VI.3.3 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 

obrigatoriamente os seguintes documentos até o sexto mês da 

concessão: 

 

 Plano de Contingência e sistema de emergência para VI.3.3.1

acidentes de cada uma das unidades de conservação, 

descrevendo detalhadamente as estratégias de ação em casos de 

acidentes e incidentes, rotinas das equipes envolvidas, parceiros 

envolvidos, formatos de atendimento ao usuário e tempos mínimos 

de atendimentos previstos; 

 

                                                           
4
NBR 9050; NBR 15398; NBR 11107; NBR 14970; NBR 14022; NBR 15018; NBR 15019; 

NBR 15020; NBR 15021; NBR 15022; NBR 15023; NBR 15024; NBR 15025; NBR 15026; 
NBR 15027; NBR 15028; NBR 15029; NBR 15030; NBR 15031; NBR 15400; NBR 15042; 
NBR 15043; NBR 15044; NBR 15045; NBR 15046; NBR 15047; NBR 15048; NBR15284; 
NBR 15285; NBR 15286; NBR 15290; NBR 15320; NBR 15331; NBR 15333; NBR 15334; 
NBR 15370; NBR 15383; NBR 15397; NBR 15399; NBR 15401; NBR 15450; NBR 15453; 
NBR 15501; NBR 15502; NBR 15503; NBR 15505; NBR 15507; NBR 15508; NBR 15509; 
NBR 15597; NBR 15599; NBR 15646; NBR 15926; NBR ISO 11121; NBR ISO 13289; NBR 
16000; ISO 9001; ISO 13970; ISO 14001; ISO 26000 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 167 DE 203 

 Mapeamento de perigos e riscos com inventário de todas VI.3.3.2

as situações, com probabilidade de ocorrência de incidentes e 

acidentes e os riscos associados, a ser feito em cada uma das 

unidades de conservação; 

 

 Os Planos de Contingência e o Mapeamento de perigos e VI.3.3.3

riscos deverão ser atualizados toda vez que uma nova atividade de 

Turismo de Aventura for implantada pela CONCESSIONÁRIA. 

 

  SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAÇÃO VI.4

 

VI.4.1 A CONCESSIONÁRIA deverá, a partir do sexto mês da 

concessão, obrigatoriamente, manter sistema de registro da visitação 

de todos os usuários das unidades de conservação da Rota das 

Grutas Peter Lund com as seguintes características: 

 

 Banco de Dados de visitantes: Em um servidor online VI.4.1.1

deverá ser armazenado um banco de dados com o registro de 

todos os visitantes das unidades da Rota das Grutas Peter Lund, 

contendo as seguintes informações mínimas: 

 

i. Nome  

ii. Documento de Identificação  

iii. Idade  

iv. Sexo  

v. Origem (lista de classes)  

vi. Data da Visita 

vii. Objetivo da visita (lazer, educação ambiental, 

pesquisa científica, negócios, outros) 

viii. Atividade realizada (lista de classes) 
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ix. Comprovação de ciência dos termos de 

conhecimento de perigos, riscos e 

responsabilidades sobre o patrimônio por 

assinatura digitalizada capturada através de 

dispositivo próprio de digitalização. 

x. Acompanhantes (lista de classes) 

xi. Forma de locomoção (lista de classes) 

xii. Se é usuário frequente (lista de classes) 

xiii. Visita em outra unidade de conservação da Rota 

das Grutas Peter Lund nos últimos 6 meses.  

xiv. Registro de algum incidente ou acidente durante a 

visitação (lista de classes) 

xv. Grau de satisfação (lista de classe contendo ao 

menos três categorias) 

 

 Da interface: O sistema deverá ter interface amigável, VI.4.1.2

dispondo dos seguintes módulos de acesso e registro de 

informação. 

 

 Módulo de entrada de dados na portaria/centro de VI.4.1.3

visitantes: deverá permitir que o operador da portaria ou centro de 

visitantes possa inserir os dados do visitante de maneira ágil com 

classes de informações e formulários pré-programados, para dar 

agilidade no preenchimento das informações. A assinatura do 

termo de conhecimento de perigos, riscos e responsabilidades 

sobre o patrimônio deverá ser realizada através de dispositivo 

digital que registre a assinatura do usuário ou do respectivo 

responsável. Este registro deverá ser armazenado e mantido um 

histórico de visitação dos usuários e atividades realizadas. 
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 Módulo de atualizações de dados: deverá permitir a VI.4.1.4

inserção, edição e exclusão de novos registros de visitação.   

 

 Módulo de consulta de dados: Deverá permitir a consulta VI.4.1.5

no banco de dados, hospedado no servidor online a partir de 

critérios de seleção multivariados, possibilitando o cruzamento das 

diferentes variáveis das informações mínimas de registro.  

 

 Módulo de geração de estatísticas: Deverá permitir a VI.4.1.6

consolidação das consultas realizadas em formatos quantitativos, 

gerando informações de frequência, média e soma das variáveis. 

 

 Da atualização do servidor: Um banco de dados VI.4.1.7

hospedado em servidor online deverá ser atualizado diariamente 

com os dados oriundos das três unidades de conservação. Esta 

atualização pode serde maneira automática ou realizada por 

equipe da CONCESSIONÁRIA. 

 

 Da disponibilidade das informações: Todos os registros VI.4.1.8

atualizados diariamente deverão estar disponíveis para consulta do 

PODER CONCEDENTE a qualquer momento, que poderá ainda 

realizar consultas nesses módulos. 

 

 Da Pesquisa de Satisfação: deverá ser realizada VI.4.1.9

bimestralmente, junto aos usuários com uma amostra pré-definida 

pelo PODER CONCEDENTE e representativa da diversidade de 

perfis de usuários, com base nos registros do perfil da visitação dos 

meses anteriores.  

 

 SISTEMA DE VOUCHER ÚNICO VI.5
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VI.5.1 A COCESSIONÁRIA deverá implantar, até o sexto mês 

da concessão, o SISTEMA DE VOUCHER ÚNICO5, que propõe um 

mecanismo de gestão da visitação que consiste em ordenar e 

gerenciar o fluxo de visitação contribuindo com o manejo de visitantes 

nas 03 Unidades de Conservação contempladas pelo Projeto: PES e 

Gruta da Lapinha, MN Peter Lund e MN Rei do Mato e prevê a 

integração de estruturas de informação e comercialização do produto 

turístico. A proposta tem como diretrizes: 

 

 respeitar a capacidade de suporte dos atrativos; VI.5.1.1

 

 oferecer estrutura de referência para orientação do turista; VI.5.1.2

 

 facilitar o processo de agendamento, reserva e VI.5.1.3

pagamentos; 

 

 contribuir com o planejamento operacional das empresas; VI.5.1.4

 

 estabelecer o conceito de unidade  para o Produto VI.5.1.5

Turístico. 

 

VI.5.2 O uso do Voucher associado à rede de reservas 

possibilitará a efetivação de compras de ingressos e emissão de 

descontos e poderá ter validade definida, possibilitando ao 

planejamento da visitação pelos turistas, operadores e gestores das 

UCs. Recomenda-se que os empreendimentos inseridos na Rota das 

Grutas Peter Lund, possam ter também seus produtos ofertados a 

                                                           
5
 Proposto no documento “Estratégia de Desenvolvimento Turístico da Rota das Grutas Peter Lund”, 

produto do Programa Volunteers  OMT 2010, realizado em parceria com o governo de Minas Gerais 
por meio da Secretaria de Estado do Turismo. 
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partir do Voucher. O mesmo poderá acontecer com reservas em 

restaurantes e meios de hospedagem inseridos nas UCs. 

 

VI.5.3 A implementação do Voucher único pressupõe a 

implantação de canais de referências de venda de entradas e 

ingressos nas UCs e seus atrativos, produtos licenciados pela 

CONCESSIONÁRIA e produtos de parceiros que mantenham a 

identidade da Rota das Grutas Peter Lund, a qualidade e a 

confiabilidade, sem riscos para o consumidor. A localização de pontos 

de comercialização do Voucher Único deverá ser estratégica, 

aproveitando as estruturas dos centros de informação turística da 

Rota, contribuindo para a divulgação, comercialização de produtos, 

reservas, apoio para operacionalização de atividades, além de 

orientar o visitante servindo como ponto de apoio à visitação. 
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VII. ENCARGOS DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO 

 

 DIRETRIZES GERAIS DA GESTÃO DO RELACIONAMENTO VII.1

 

VII.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá atuar de forma proativa na 

mediação de conflitos ou interesses relativos aos objetivos de 

criação, missão, visão e de gestão das UCs, procurando sempre 

esclarecer e alinhar informações equivocadas que possivelmente 

possam vir a circular sobre questões ligadas à Unidade de 

conservação a fim de manter uma imagem positiva e transparente 

das Unidades; 

 

VII.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá promover a integração do 

conhecimento entre a equipe de colaboradores das diferentes UCs da 

Rota das Grutas Peter Lund; 

 

VII.1.3 A CONCESSIONÁRIA deverá apoiar ou promover a 

realização de no mínimo 05 (cinco) eventos por ano que promovam a 

cultura local, cidadania, saúde e/ou bem-estar às comunidades do 

entorno das UCs; 

 

VII.1.4 A CONCESSIONÁRIA deverá participar, 

comprovadamente através de cópias de lista de presença, de no 

mínimo 06 (seis) reuniões ao ano de associações, comitês, 

conselhos, instituições publicas e privadas, sendo obrigatória a sua 

participação ativa em todas as reuniões dos conselhos consultivos 

das UCs, a fim de prestar esclarecimentos, apoiar e fomentar 

parcerias relacionadas ao objeto da concessão, excetuando-se aqui 

as reuniões do IEF e dos conselhos das UCs;  
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 PLANO DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO VII.2

 

VII.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e implementar 

anualmente um Plano de Gestão do Relacionamento, a ser aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE; 

 

VII.2.2 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER 

CONCEDENTE até o dia 15 de outubro de cada ano um calendário 

anual das atividades previstas para o ano subsequente; 

 

VII.2.3 O Plano deverá contemplar mecanismos de divulgação e 

mobilização do público alvo para o atendimento dos resultados 

pretendidos e a efetiva participação nas atividades e eventos 

promovidos, conforme identificado abaixo: 

 

i. Ação; 

ii. Estratégia de mobilização; 

iii. Ferramentas e mídias utilizadas; 

iv. Período de divulgação; 

v. Parceiros envolvidos; 

vi. Orçamento previsto. 

 

VII.2.4 O Plano deverá contemplar ações de fortalecimento do 

relacionamento das unidades de conservação inseridas na Rota das 

Grutas Peter Lund, incluindo atividades colaborativas e educativas, a 

fim de disseminar e multiplicar conhecimentos e melhores práticas 

relacionadas à conservação ambiental e preservação do patrimônio 

histórico-cultural, e contribuindo para que sua imagem esteja 

associada à produção de conhecimento, participação social e 

valorização do entorno.  
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VII.2.5 O Plano deverá considerar diferentes estratégias para 

contemplar quatro grupos de públicos alvos diferenciados, a saber: 

 

 Público Externo: formado por consumidores final e VII.2.5.1

usuários (visitantes), trade turístico e parceiros comerciais 

(Operadores Turísticos, Agencias de Receptivo Turístico e 

Agências de Viagem), setor educacional; 

 

 Público Interno: Formado por colaboradores e VII.2.5.2

funcionários das UCs, e eventualmente fornecedores; 

 

 Stakeholders: parceiros institucionais, entidades setoriais, VII.2.5.3

governos municipais de abrangência da Rota das Grutas de Lund e 

governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 Comunidades do Entorno: Associações de interesse VII.2.5.4

ambiental locais, associações de interesse turístico local, 

associações comunitárias, moradores das zonas de amortecimento 

e cidades abrangidas pelas UCs, conselhos consultivos das UCs. 

 

 PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VII.3

 

VII.3.1  A promoção de atividades de educação ambiental e 

patrimonial para as comunidades do entorno das UCs deverá 

contemplar no mínimo 120 (cento e vinte) horas anuais de atividades 

para cada uma das unidades de conservação.  

 As horas previstas para estas atividades educativas não VII.3.1.1

poderão ser contabilizadas pelas demais obrigações deste 

Programa. 
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VII.3.2 As atividades de educação ambiental deverão ser 

diversificadas, se enquadrando nas três modalidades abaixo: 

 

 Atividades de Participação Passiva – Esta VII.3.2.1.1

modalidade pode incluir exibições de filmes, mostras, 

apresentações teatrais, artes plásticas, palestras, 

conferências, debates e demais atividades similares; 

 

 Atividades de Participação Ativa – Isto inclui VII.3.2.1.2

a realização de cursos, oficinas, jogos educacionais ao ar 

livre, enduro educativo, gincanas, concurso de desenhos, 

atividades culturais e de valorização do patrimônio e 

cidadania, projetos de tecnologias verdes e demais 

atividades similares; 

 

 Atividades Multiplicadoras – Qualificação VII.3.2.1.3

para professores da região, líderes comunitários e 

entidades, com objetivos convergentes à Rota. 

 

VII.3.3 Os conteúdos deverão ser específicos para os públicos-

alvo pretendidos e deverão abordar os seguintes itens ao longo do 

ano: 

 

 As Unidades de Conservação: Sua importância, VII.3.3.1

características da biodiversidade, formas de proteção e 

conservação, os serviços ecossistêmicos, as pesquisas científicas 

ocorridas na região, propriedades e características geológicas, 

geográficas, biofísicas e culturais, entre outras. 
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 A Rota das Grutas Peter Lund: Características de um VII.3.3.2

produto turístico e ambiental integrado, Peter Lund e suas 

pesquisas e descobertas, Luzia e os primeiros povos americanos, 

as características espeleológicas, paleontológicas, arqueológicas e 

históricas da região, as características da biodiversidade. 

 

 A Gestão Patrimonial: Conceitos básicos e procedimentos VII.3.3.3

de preservação e proteção de cultura, bem cultural, patrimônio 

material e imaterial; memória e cidadania; potencialidades 

patrimoniais da Rota das Grutas Peter Lund; desenvolvimento 

cultural local; experiências e boas práticas. 

 

 Turismo e Gestão ambiental: Uso responsável, visão VII.3.3.4

empreendedora e turismo, PRODUÇÃO ASSOCIADA AO 

TURISMO (manifestações, artesanato e gastronomia típica), 

aspectos gerais ligados ao aproveitamento dos recursos naturais, 

compatibilização da exploração dos recursos naturais e turismo, 

tipos de impactos e recuperação de áreas degradadas, formas de 

proteção da biodiversidade. 

 

VII.3.4 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar, em meio 

eletrônico, material de apoio didático à visitação de escolas do ensino 

fundamental e médio. Este material deverá ser elaborado por 

profissional da área de educação, até o sexto mês a partir da 

assinatura do contrato, cumprindo as seguintes diretrizes: 

 

 O material de apoio didático deverá ser VII.3.4.1.1

elaborado sob a supervisão de profissionais de educação 

devidamente licenciados e com experiência prévia em 

materiais de apoio didático.  
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 O material de apoio didático deverá ser VII.3.4.1.2

elaborado seguindo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

educação nacional, principalmente no tocante aos temas 

transversais. O conteúdo deverá ser dividido em temáticas e 

objetivos pedagógicos específicos para cada um dos ciclos 

do ensino fundamental e médio.  

 

 O material deverá ser ilustrado com VII.3.4.1.3

imagens, fotos, esquemas e recursos multimídia que 

facilitem a leitura e compreensão.  

 

 Elaborar material específico de apoio aos VII.3.4.1.4

professores com sugestões de atividades em campo e em 

classe.  

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá atualizar os VII.3.4.1.5

seus materiais didáticos a cada três anos contemplando as 

novas informações coletadas no programa de 

monitoramento ambiental do período, as mudanças 

tecnológicas e as revisões dos Planos de Manejo. 

 

VII.3.5 A CONCESSIONÁRIA deverá promover ações visando o  

fomento às visitas educativas de escolas públicas dos municípios 

abrangidos pelas UCs nas áreas concedidas, de acordo com as 

seguintes premissas: 

 

 A CONCESSIONARIA deverá disponibilizar calendário de VII.3.5.1

visitas educativas de escolas públicas dos municípios da Rota, 

buscando atender a todas as demandas de visitação destas 
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escolas, sem ônus de entrada às UCs, às Grutas e Museus, 

conforme disponibilidade e capacidade de suporte das UCs. 

 

 Poderá ser definido pela CONCESSIONÁRIA, um dia da VII.3.5.2

semana de menor fluxo, para o atendimento gratuito às escolas 

públicas dos municípios abrangidos pelas UCs. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar Manual de VII.3.5.3

Critérios e Normas para o agendamento e realização destas visitas 

e divulgá-lo em todas as escolas públicas dos municípios 

envolvidos. 

 

 Deverá ser considerado nesse Manual a priorização às VII.3.5.4

visitas de escolas públicas que façam parte de algum Programa 

Escolar de Educação Ambiental ou Patrimonial mais abrangente da 

mesma, ou seja, que garanta a continuidade das ações educativas 

em sala de aula. 

 

VII.3.6 A CONCESSIONÁRIA deverá entregar, até o dia 01 de 

fevereiro de cada ano, um relatório atestando o cumprimento das 

atividades realizadas no ano anterior, com os seguintes itens a serem 

anexados: 

i. Cópias dos materiais de divulgação;  

ii. Cópias dos materiais utilizados nas atividades; 

iii. Cópias de atas de reuniões; 

iv. Relatório da pesquisa de satisfação dos 

participantes a ser aplicado pela 

CONCESSIONARIA (neste caso, somente para as 

visitas de escolas públicas, atividades educativas e 

eventos promovidos pela CONCESSIONÁRIA); 
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v. Registro fotográfico e 

vi. Listas de presença. 

 

 PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO  VII.4

 

 

VII.4.1 A CONCESSIONÁRIA deverá promover a permissão de 

uso de espaço, nos receptivos turísticos ou áreas adjacentes, tendo 

como objetivo o atendimento ao turista e a promoção do turismo local 

e regional, mediante a demonstração de interesse dos seguintes 

usuários, conforme quadro abaixo: 

Tabela 29 - Permissão de uso de espaço 

Unidade de Conservação Permissionário 

Parque Estadual do Sumidouro Munícipio de Lagoa Santa 

Munícipio de Pedro Leopoldo 

Monumento Estadual Gruta Rei do 

Mato 

Município de Sete Lagoas 

Circuito das Grutas 

Monumento Estadual Gruta Peter Lund Município de Cordisburgo 

 

VII.4.2 O contrato de cessão deverá obedecer as seguintes 

regras: 

 

 A permissão deverá ser realizada somente mediante a VII.4.2.1

demonstração de interesse formal das Prefeituras e Circuito 

Turístico das Grutas, desde que haja a ocupação permanente do 

espaço cedido, a disponibilização de material expositivo 

promocional de seu município e/ou recurso humano para 

atendimento aos visitantes durante todo período de funcionamento 

da UC. 
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 A permissão deverá se dar por termo jurídico próprio para VII.4.2.2

uso permanente, de acordo com o horário de funcionamento das 

UC´s e demais regras a serem estabelecidas nesse termo.  

 

 Deverá ser disponibilizado espaço de, no mínimo, 9m² VII.4.2.3

para cada permissionário mencionado, podendo ser utilizados um 

dos quiosques existentes nas proximidades dos centros de 

visitantes do PESU e MNPL, e, no caso do MNGRM, poderá ser 

cedido uma sala do Centro de Visitantes ou poderá ser construído 

um quiosque para esta finalidade.  

 

 A responsabilidade pela gestão do espaço será dos VII.4.2.4

próprios permissionários – Circuito e Prefeituras – ficando a cargo 

dos mesmos os custos de manutenção desses espaços. 

 

 Os permissionários poderão compartilhar de um mesmo VII.4.2.5

espaço, a fim de amenizar os custos arcados, caso seja o interesse 

das partes envolvidas, sendo esse expresso no termo referido no 

item VII.4.2.2. 

 

 A comercialização de produto ou serviço nos espaços VII.4.2.6

cedidos deverá ocorrer por meio de manifestação de interesse dos 

permissionários e autorização da CONCESSIONÁRIA, sendo essa 

inclusa no termo referido no item VII.4.2.2. 

 

 MICROCRÉDITO VII.5

 

VII.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá apoiar a PRODUÇÃO 

ASSOCIADA AO TURISMO, de forma a garantir que no mínimo 2 

(dois) projetos de Microcrédito sejam submetidos às instituições 
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financeiras de crédito anualmente, durante todo o período de 

concessão. 

 

VII.5.2 A CONCESSIONÁRIA deverá apoiar o financiamento por meio 

de microcrédito das Micro e pequenas empresas, definidas pelo Art. 3 º 

da Lei Complementar nº 123/2006 e alterada pela Lei Complementar nº 

139/2011 e dos microempreendedor individual, conforme art. 18-A da 

mesma Lei, das áreas do entorno das UCs.  

 

VII.5.3  A CONCESSIONÁRIA deverá atuar por meio das 

seguintes ações:  

 

 Atuar como incubadora de projetos de microcrédito junto à VII.5.3.1

comunidade do entorno; 

 

 Capacitar os moradores da comunidade do entorno para a VII.5.3.2

realização de microcrédito, destinados à qualificação em prol da 

geração de venda; 

 

 Assessorar os atendidos durante o ano em que o projeto VII.5.3.3

foi incubado, como forma de alavancar a microeconomia local. 

 

 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E VII.6

SUGESTÕES 

 

VII.6.1 A CONCESSIONÁRIA deverá manter um sistema de 

atendimento com funcionamento durante horário comercial que 

atenda às denúncias, reclamações e sugestões realizadas por 

usuários e cidadãos. Este sistema deverá ter no mínimo as seguintes 

características: 
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 Ter funcionamento eletrônico através de atendimento VII.6.1.1

telefônico a número específico e outros meios digitais disponíveis. 

 

 Todos atendimentos deverão ser registrados VII.6.1.2

eletronicamente e a CONCESSIOÁRIA deverá emitir relatório com 

informações relativas aos atendimentos realizados, além de 

informações sobre as medidas que foram tomadas. 

 

 A CONCESSIONÁRIA deverá promover atendimento a VII.6.1.3

denúncias e reclamações por meio de correio eletrônico ou por 

mídias sociais. 

 

 O sistema de atendimento deverá funcionar VII.6.1.4

impreterivelmente durante todo horário comercial. 

 

 Todas as denúncias relativas à crimes ambientais, VII.6.1.5

encaminhadas por cidadãos à CONCESSIONÁRIA, deverão ser 

imediatamente comunicada aos órgãos competentes. 

 

 O atendimento deverá também contar com sistema VII.6.1.6

automatizado de verificação da satisfação do usuário ao final. 

Todos os atendimentos deverão realizar esta verificação e dispor 

de um sistema de registro da satisfação do usuário em relação ao 

atendimento proporcionado. 

 

VII.6.2 A CONCESSIONÁRIA deverá manter registro de todos os 

atendimentos realizados, identificação, contatos, medidas tomadas e 

informação sobre a satisfação do cidadão durante todo ano. 
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VIII. ENCARGOS DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ROTA DAS 

GRUTAS DE LUND 

 

 PLANO DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ROTA DAS VIII.1

GRUTAS DE LUND 

 

VIII.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, submeter para 

aprovação e em seguida executar anualmente um plano de 

comunicação e promoção da Rota das Grutas de Lund. Este 

programa deverá prever ações de comunicação promovendo a marca 

ROTA DAS GRUTAS PETER LUND e sua imagem associada, a 

visibilidade e atratividade do produto e participação social nos 

processos de comunicação, bem como o diálogo com os diferentes 

atores e instituições envolvidos na Rota das Grutas de Lund. 

 

VIII.1.2 O Plano de Comunicação deverá apresentar os meios 

utilizados para materializar as mensagens e informações que se 

pretende comunicar (material informativo impresso, virtual, interativo, 

anúncios em mídias diversas, campanhas de publicidade, entre 

outros), descrevendoos veículos, abrangências, formatos e natureza 

da comunicação pretendida. 

 

VIII.1.3 A elaboração e consecução do Plano de Comunicação 

deverão obedecer as seguintes premissas:  

 

 Ampliar e divulgar conhecimentos sobre a Rota das VIII.1.3.1

Grutas de Lund para o público final e trade turístico; 
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 Reforçar a marca/imagem ROTAS DAS GRUTAS DE VIII.1.3.2

PETER LUND associando o diferencial ambiental e cultural do 

produto turístico; 

 

 Utilizar canais de comunicação locais, regionais, VIII.1.3.3

nacionais e internacionais, a fim de promover a Rota; 

 

 Manter atualizado mail list com o contato do trade turístico VIII.1.3.4

e demais “stakeholders” da Rota, para facilitar a comunicação e 

relacionamento. 

 

 Contemplar em todos os meios de comunicação utilizados VIII.1.3.5

pela CONCESSIONARIA abordagem quanto a existência das 

Unidades de Conservação, seus objetivos, relevância ambiental e 

cultural para a sociedade. 

 

 Contemplar, sempre que possível, o acesso à VIII.1.3.6

comunicação da Rota, pelo público portador de necessidades 

especiais. 

 

 ATIVIDADES OBRIGÁTORIAS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO VIII.2

 

VIII.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver 

obrigatoriamente as seguintes atividades referentes ao Programa de 

Comunicação:  

 

 Elaboração e execução de um projeto de identidade visual VIII.2.1.1

para a Rota, contemplando, a uniformização dos colaboradores, a 

sinalização patrimonial, informativa e indicativa, bem como 

materiais e mídias promocionais, dentre outros itens. 
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 Produção e publicação de Web Site da Rota das Grutas VIII.2.1.2

Peter Lund, incluindo em seu conteúdo aspectos informativos da 

visitação turística na Rota, dos objetivos conservacionistas das 

Unidades de Conservação, seus regulamentos internos e planos de 

manejo, das pesquisas científicas em desenvolvimento ou 

prioritárias para as UCs abrangidas, das ações de educação 

ambiental e programação de eventos, dentre outros. 

 

 O site deverá ser atualizado no mínimo VIII.2.1.2.1

mensalmente; 

 

 Deverá contemplar no mínimo três idiomas; VIII.2.1.2.2

 

 Deverá conter uma biblioteca digital com VIII.2.1.2.3

publicações relacionadas aos objetivos da Rota,,disponíveis 

para download.  

 

 Deverá ter interface com as mídias sociais, VIII.2.1.2.4

além de indexar o sistema a outros sistemas operacionais de 

abrangência e acesso amplos; 

 

 Elaboração e divulgação de informativo mensal, VIII.2.1.3

contemplando as ações de monitoramento, conservação, 

relacionamento e turismo, direcionado aos atores envolvidos com a 

Rota em meio digital e/ou impresso. 

 

 Elaboração de canal de comunicação em no mínimo três VIII.2.1.4

tipos de redes sociais de amplo acesso à sociedade, a fim de 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 186 DE 203 

divulgar e promover as ações da Rota, sempre relacionando a 

visitação com a conservação das áreas protegidas contempladas.  

 

 As redes sociais criadas deverão ser VIII.2.1.4.1

alimentadas e acompanhadas no mínimo uma vez por 

semana, a fim de manter a interatividade com o público. 

 

 Participação em eventos turísticos ou outros para VIII.2.1.5

promoção e divulgação da Rota, contemplando no mínimo uma 

participação em evento de caráter nacional e uma participação em 

evento de caráter estadual, a cada ano.  

 

 Elaboração de no mínimo dois tipos de materiais VIII.2.1.6

informativos impressos ou virtuais bilíngues, por ano, em 

quantidade para atender no mínimo 50% do número de visitantes 

da Rota no ano anterior. 

 

 Sinalização informativa sobre a PPP, em cada uma das VIII.2.1.7

UCs, com ampla visibilidade, destacando a Parceria para a gestão 

das Unidades de Conservação e incluindo obrigatoriamente a 

marca da Rota, do IEF e do Estado de Minas Gerais.  

 

 Planejamento e realização de no mínimo duas VIII.2.1.8

campanhas preventivas por ano, a fim de evitar crimes ambientais 

na área das UCs e entorno, considerando-se temas como 

prevenção de incêndios florestais, pesca, caça e tráfico de animais 

silvestres, destinação adequada de resíduos, desmatamento, 

dentre outros. 
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 As campanhas devem ser planejadas e VIII.2.1.8.1

executadas em temas que apresentam maior risco de 

incidência no ano corrente, e abrangendo toda a região da 

Rota.  

 

 Devem ser executadas de forma continua ao VIII.2.1.8.2

longo do ano, ou conforme sazonalidade da ocorrência do 

dano ambiental. 

 

 Devem contemplar diferentes meios de VIII.2.1.8.3

comunicação, visando garantir maior abrangência e eficácia. 

 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA VIII.3

 

VIII.3.1 Os contatos com a imprensa, bem como demais 

estratégias de comunicação, devem ser estabelecidos, 

frequentemente para divulgação da Rota das Grutas Peter Lund 

epermanência da marca/imagem junto aos públicos-alvo. 

 

VIII.3.2 Em caso de demanda da imprensa, deverá haver imediato 

atendimento pela CONCESSIONÁRIA, a fim de esclarecer e/ou dar 

amplo acesso a informações relacionadas às operações de 

fiscalização, apreensões, combate a incêndios e resgates, dentre 

outras atividades, sempre em consonância com o PODER 

CONCEDENTE. 
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 USO DA MARCA ROTA DAS GRUTAS PETER LUND VIII.4

 

Figura 19 - Marca Rota das Grutas Peter Lund 

 

 

VIII.4.1 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o desenvolvimento 

da gestão e o uso da marca ROTA DAS GRUTAS PETER LUND para 

reforço da imagem e associação ao produto turístico junto ao público 

final, trade turístico, parceiros, instituições, investidores e 

comunidade, considerando que: 

 

 A Marca ROTA DAS GRUTAS PETER LUND é de VIII.4.1.1

propriedade do Estado, todavia é objeto da concessão, sendo BEM 

REVERSÍVEL ao final do contrato. 

 

 A marca deverá obrigatoriamente ser utilizada pelo VIII.4.1.2

Concessionário em todas as ações de Comunicação ou 

Relacionamento, e, em caso de propostas de alteração da marca, 
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esta deverá ser aprovada pelo poder CONCEDENTE e será de 

propriedade do Estado, ao término do contrato.   

 

 A marca deverá ser utilizada conforme previsto no Manual VIII.4.1.3

de Identidade Visual da Marca elaborado pelo Estado considerando 

elementos de forma, cor, fontes, logomarca e formas de aplicação; 

 

 As receitas acessórias fruto da gestão da marca e VIII.4.1.4

aplicadas a produtos comerciais serão compartilhadas com o 

PODER CONCEDENTE; 

 

 A gestão da marca caberá à CONCESSIONÁRIA sob VIII.4.1.5

supervisão do PODER CONCEDENTE e durante a vigência do 

contrato. 

 

VIII.4.2 A elaboração de produtos, subprodutos e serviços obtidos 

através de exploração e veiculação de outras marcas na unidade de 

conservação, ou vinculadas a imagens e marcas da mesma, serão 

considerados receitas acessórias. 
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 USO COMERCIAL DE IMAGENS DAS UCS DA ROTA VIII.5

 

VIII.5.1 O uso de imagens das UCs, dos bens ambientais e 

patrimônio nestas incluídas, quando utilizados por terceiros com fins 

comerciais, associado à promoção de marca, produto ou serviço, 

deverá ser cobrado pela CONCESSIONÁRIA, sendo considerado 

receita acessória. 

 

VIII.5.2 A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer regulamento 

específico para o uso comercial de imagens das UCs, considerando 

diferentes critérios para definição do valor a ser cobrado, tais como: 

 

 Tipo de uso comercial (novela, filme, propaganda, VIII.5.2.1

catálogo, etc); 

 

 Tempo necessário para captação das imagens; VIII.5.2.2

 

 Necessidade de alteração da rotina da UC para a VIII.5.2.3

captação da imagem; 

 

 O valor agregado a um produto ou serviço quando VIII.5.2.4

associado à imagem de uma unidade de conservação; 

 

 A importância da divulgação de imagens das unidades de VIII.5.2.5

conservação para sensibilização da sociedade sobre o tema; 

 

 A necessidade de resguardar a imagem das unidades de VIII.5.2.6

conservação de uso inadequado para promoção de produtos e 

serviços incompatíveis com os objetivos das mesmas;  
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 A necessidade de incentivar a produção visual nas VIII.5.2.7

unidades de conservação, objetivando difundir a informação, 

saúde, educação e cultura, sempre que a atividade for compatível 

com os objetivos das unidades de conservação e não 

comprometerem os atributos ambientais protegidos; 

 

 A necessidade de monitoramento e acompanhamento da VIII.5.2.8

atividade de captação de imagens pela CONCESSIONARIA, a fim 

de resguardar a integridade ambiental e patrimonial das UCs; 

 

VIII.5.3 Quando a finalidade do uso de imagens de unidades de 

conservação for preponderantemente cultural, científica, jornalística 

ou educativa, o uso não deverá ser cobrado pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

VIII.5.4 . A CONCESSIONÁRIA poderá celebrar parcerias com 

artistas, produtores culturais, pesquisadores ou educadores, 

promovendo facilidades no acesso, cedendo equipamentos, pessoal 

ou qualquer outra forma de apoio que não comprometa as atividades 

de gestão da UC e recebendo serviços ou licenças de uso de obras 

artísticas, seguindo o critério de conveniência, interesse público, 

legalidade, e moralidade, visando constituir acervo ou capacitar seus 

técnicos, nos interesses da Concessão. 

 

VIII.5.5 Nos casos de produção de imagem que presumam a 

utilização de áreas restritas estabelecidas pelo plano de manejo das 

UCs ou que coloquem em risco a integridade das unidades de 

conservação, a autorização dependerá de prévia análise e aprovação 

pelo PODER CONCEDENTE. 
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VIII.5.6 A formação de banco de imagens não constitui uso 

comercial, ficando este configurado somente no momento da 

associação da imagem para exploração comercial. 

 

VIII.5.7 A CONCESSIONÁRIA será responsabilizada por qualquer 

dano ambiental ou patrimonial que por ventura seja causado pelo 

produtor das imagens em função do uso de técnicas ou efeitos 

especiais, ou mesmo da realização de outros procedimentos 

inadequados durante as captações de imagens. 
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