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A) TÍTULO DA IDEIA/PROJETO

Título:

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA GESTÃO DE ÁREAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ESTADUAIS PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO NATURAL GRUTA REI DO MATO E

MONUMENTO NATURAL PETER LUND – PROJETO ROTALUND

B) Tema:

Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira

C) Categoria a que concorre:

-Categoria: CATEGORIA SERVIDOR - Experiências e iniciativas de sucesso realizadas com auxílio técnico/

financeiro.

D) RESUMO DA IDEIA/PROJETO

Resumo:

A Rota das Grutas Peter Lund congrega três áreas estaduais protegidas – Parque Estadual do Sumidouro, Monumento

Natural Estadual Peter Lund e Monumento Natural Estadual Gruta do Rei do Mato. A região abriga 36% do total de

cavernas cadastradas no Brasil e possuí área total de 2.214 hectares. O projeto “Parcerias Público Privadas para a

Conservação e Desenvolvimento na Rota Lund - MG” tem como objetivo implementar um modelo de gestão inovador

no universo das unidades de conservação (UCs), que integre o setor público e privado por meio de uma PPP. A

estruturação do primeiro contrato de PPP em UCs no Brasil resultará em uma série de benefícios que vão muito além

do projeto em si, dentre as quais vale destacar: 

1.	Aprendizado para organizações e indivíduos e instrumentalização de agentes públicos envolvidos com a

estruturação de concessões em UCs;

2.	A mobilização dos setores público e privado e o fortalecimento de redes para influenciar políticas publicas, que
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tornem o ambiente institucional propício ao desenvolvimento de parcerias para conservação.

3.	O incentivo a ampliação da oferta turística em nossos parques, como ferramenta para integrar conservação e

desenvolvimento turístico nas UCs.

Com a realização da PPP estima-se que haverá a duplicação da visitação do roteiro turístico em cinco anos, o aumento

de emprego na região em razão do turismo, além do aumento da eficiência na gestão das unidades de conservação,

com a geração de valor por meio do turismo, que minimiza as despesas de custeio do Estado.

Para viabilizar o projeto, foi realizada uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas e Secretaria de Estado de Turismo, e o

Instituto Semeia, que financiou a realização dos estudos financeiros, operacionais e jurídicos para a modelagem da

PPP. O projeto está associado à Rede de Identidade Mineira e integra o Programa Estruturador “Rota das Grutas de

Lund”.

E) ESCOPO DA IDEIA/PROJETO 

1) Caracterização da situação anterior:

As análises de crescimento turístico feitas pela OMT (Organização Mundial do Turismo) mostram que o Brasil até o

ano 2020 alcançará 14 milhões de turistas com uma taxa de crescimento de cinco por cento ao ano. Atualmente o

Estado Minas Gerais, recebe 10% do turismo nacional e 6% do turismo internacional, razão pela qual a Secretaria de

Turismo de Minas Gerais (SETUR-Minas) vem desenvolvendo um Sistema Mineiro de Gestão do Turismo que

procura nos próximos cinco anos: aumentar em 30% os desembarques nacionais e internacionais, ampliar em 100% as

ações de promoção e apoio à comercialização do turismo, apoiar todas as governanças turísticas no desenvolvimento

dos seus projeto e ampliar em 80% a oferta de novos produtos turísticos. Nessa perspectiva o professor Castor Cartelle

Guerra idealizou um projeto que buscasse identificar e estruturar os atrativos turísticos das áreas cársticas do Vetor

Norte de Belo Horizonte. 

Neste contexto, o governo solicitou, como parte do projeto estruturador “Rota das Grutas de Lund”, o apoio da OMT

para desenvolver a Estratégia de Desenvolvimento Turístico “Rota das Grutas de Lund”. De acordo com este estudo, a

demanda turística da rota consiste em famílias, de renda médio-baixa, com escolaridade média e empregos de nível

médio, basicamente motivados por passarem algumas horas de lazer fora do ambiente habitual. A oferta de produtos

tem pouco valor agregado, não oferecendo ao turista as facilidades e melhorias que tornem a experiência de visitação

mais autêntica e diferenciada. Os atrativos em sua maioria não oferecem boas condições de acessibilidade, não

dispõem de informação para o visitante, negligenciam aspectos de segurança e utilizam de forma incipiente

ferramentas de interpretação. A oferta de equipamentos de hospedagem é deficitária, atendendo de forma precária os

locais com baixa demanda (ex. Cordisburgo) e não atendendo em locais onde o número de leitos já está saturado (ex.

Sete Lagoas). 

Além disso, foi constatado que os setores público e privado envolvidos na cadeia do Produto Turístico deveriam

aprofundar os mecanismos de comunicação para permitir agregar competitividade ao desenvolvimento turístico da

região. As organizações que fazem a gestão turística são fracas, porque atuam isoladamente. Em termos de capacidade

de recepção de turistas os municípios não contam com referências de receptivo turístico, tampouco associações de

condutores locais e/ou guias. As empresas ou associações que se apresentam como receptivo turístico, ou não tem esta

atividade como a principal, ou estão ainda se estruturando. Não existe programação com roteiros e atividades que

possam ser adquiridas pela internet, por exemplo, ou durante a estadia nas cidades. 

No que tange a conservação ambiental, a Rota Lund também sofria com problemas de conservação devido à ação

antrópica com a presença de propriedades privadas em suas dependências e com as recorrentes queimadas que
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afetavam as áreas de conservação.  

Diante deste contexto, a OMT propôs uma estratégia para implementar um modelo de desenvolvimento turístico na

região compreendida pelos municípios que possuem ligação direta com a passagem do naturalista Peter W. Lund em

Minas Gerais, a partir da implementação da “Rota das Grutas de Lund”, aumentando o fluxo turístico na região em

benefício da população, procurando a melhoria de vida através da atividade turística e da conservação do patrimônio

natural e cultural. Foi proposto também que houvesse maior interação de parceiros públicos e privados para a gestão

ambiental das Unidades de Conservação (UC).

Com isso, em junho de 2011, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMAD - consultou a Unidade Central de

Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP) para averiguar a possibilidade de se realizar uma parceria público-privada

para implantação e operação de infraestrutura do conjunto de áreas de preservação que formam a Rota Lund. 

A materialização da prioridade do projeto de PPP da Rota das Grutas Peter Lund ocorreu pela inclusão no Plano

Estadual de Parcerias Público-Privadas, por meio do Decreto Estadual nº 46.001, de 04 de julho de 2012, conforme

Deliberação nº 01/2012 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais – CGP,

assinada em 20 de março de 2012.

Dessa forma, o CGP aprovou o início dos estudos de projeto para a gestão de áreas das Unidades de Conservação

Estaduais Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Peter Lund,

incluindo-o no Plano Estadual de PPP.

Após isso, em 13 de novembro de 2012, foi assinado o Acordo de Cooperação 024/2012 entre o Estado de Minas

Gerais e o Instituto Semeia para conjugação de esforços para a realização de estudos com o intuito de desenvolver um

modelo de gestão das Unidades de Conservação que compõem a Rotalund, por meio de uma PPP.

Com a concretização dos estudos, no segundo semestre de 2013, os órgãos estaduais envolvidos no projeto realizaram

consulta pública do projeto, disponibilizando os documentos do projeto de PPP por mais de três meses (edital, minuta

de contrato, anexos de descrição de obrigações, estudos financeiros, Planos de Manejo e características operacionais e

técnicas das UCs envolvidas) para interessados em contribuir.

Outrossim, foram realizados seminários e workshops direcionados exclusivamente para a população das cidades

envolvidas, para os conselhos ambientais das UCs envolvidas e para representantes dos poderes Executivo e

Legislativo dos municípios envolvidos, com o objetivo de divulgar e receber o maior número de sugestões sobre a

elaboração do projeto de PPP. A participação da população local e dos conselhos ambientais locais são de extrema

importância e são fundamentais para os envolvidos sintam-se integrados com o projeto e possam efetivamente

contribuir para uma gestão ambiental sustentável.

Por fim, em maio de 2014 foram realizadas audiências públicas nas áreas abrangidas pela Rotalund para discutir com a

sociedade civil o projeto e receber contribuições para a sua estruturação.

2) Descrição do trabalho:

O projeto de parceria público-privada, entre o Estado de Minas Gerais e a iniciativa privada, é voltado para a gestão e

manutenção das áreas da concessão, localizadas nas unidades de conservação do grupo de Unidades de Proteção

Integral Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural

Estadual Peter Lund. 

Para tanto, são obrigações do parceiro privado ao longo do contrato de PPP:

•	Implantar infraestrutura 

•	Manter e preservar a infraestrutura existente

•	Garantir padrões superiores de gestão ambiental e de riscos ambientais

•	Atingir indicadores de desempenho 

•	Explorar comercialmente
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E, por sua vez, são obrigações do Poder Concedente:

•	Efetuar pagamentos vinculados a indicadores de desempenho e qualidade

•	Aprovar as atividades turísticas a serem executadas

•	Monitorar e fiscalizar o desempenho privado

•	Compartilhar o risco de demanda de visitação

2.1) Rede de Governo:

Rede de Identidade Mineira

3) Objetivos propostos e resultados visados:

Este projeto tem como objetivo implementar um modelo de gestão inovador no universo das UCs, que integre o setor

público e privado por meio de uma PPP. Os resultados esperados são a implantação de novos modelos de gestão, que

tragam resultados para conservação e desenvolvimento, e a mobilização para influenciar políticas públicas que

valorizem o grande atributo do Brasil: a biodiversidade.

O desenvolvimento do turismo como ferramenta para auxiliar na conservação de áreas protegidas surge como uma

abordagem alternativa à atual, indicada pela “Convention on Biological Diversity’s Programme of Work for Protected

Areas”, em seus “Guidelines on Biological Diversity and Tourism”. Um empreendimento bem gerido, integrado à

comunidade local e que, além da sustentabilidade econômica, tenha metas claras de conservação e educação

ambiental, pode aumentar as chances de uma UC cumprir sua função socioambiental. O turismo sustentável é uma

ferramenta que permite, em algumas situações, alavancar recursos - atualmente escassos - para a manutenção de um

nível eficiente de consolidação da UC. Em outros casos, a simples presença de um empreendimento turístico de baixo

impacto em uma dada UC pode coibir a prática de atividades ilegais nestas áreas, como caça, ocupação irregular,

dentre outras. Por ser uma cadeia de valor altamente inclusiva, o turismo pode favorecer o desenvolvimento regional,

contribuindo para que a sociedade passe a perceber a UC como um bem de alto valor – criando um circulo virtuoso

entre desenvolvimento e a conservação.

O projeto surge com a missão de potencializar a conservação nas UC´s e mudar o paradigma do turismo local,

extrapolando a contemplação e enxergando na visita às belezas naturais da região uma oportunidade de levar

conhecimento cultural da região cárstica, a história de Minas Gerais e suas contribuições para a ciência global.

O objetivo do Estado de Minas Gerais neste contexto é potencializar o turismo sustentável em Minas Gerais com a

estruturação de um produto único, o Roteiro Turístico Ambiental Rota das Grutas de Lund, envolvendo o Museu de

Ciências Naturais da PUC Minas (Belo Horizonte), as Grutas Lapinha (Lagoa Santa), Maquiné (Cordisburgo), Rei do

Mato (Sete Lagoas) e Parque Estadual do Sumidouro (Lagoa Santa/Pedro Leopoldo), proporcionando maior qualidade

de vida aos cidadãos mineiros. 

4) Resultados esperados:

O principal objetivo da PPP Rota Lund é garantir padrões elevados de gestão das Unidades de Conservação, com base

em indicadores de desempenho pré-estabelecidos. Este feito colocará o Estado de Minas Gerais na vanguarda mundial
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em termos de sustentabilidade e gestão de Unidades de Conservação. 

A previsão de investimento inicial é de aproximadamente R$ 25 milhões nos dois primeiros anos e o prazo da

concessão previsto é de 30 anos. O valor estimado do contrato é de R$ 320 milhões e a expectativa é que a geração de

receita seja de R$ 35 milhões por ano.

O projeto terá duração de 30 anos, prazo estipulado para o contrato de PPP. O número de visitantes previstos nas

unidades no primeiro ano de concessão é de 45.000 (Peter Lund), 25.000 (Rei do Mato) e 35.000 (Sumidouro),

totalizando 105.000 visitantes. Avalia-se que, em decorrência dos investimentos e da ampliação de atividades

turísticas, o fluxo de visitantes na Rota Lund dobre em 5 anos (210 mil visitante no ano 6). A partir daí, prevê-se um

crescimento vegetativo de 3% ao ano para todas as unidades. Os gráficos 1 a 3 a seguir apresentam as projeções de

visitação para todo o horizonte da concessão por unidade de conservação.

Além disso, a concessionária terá que investir em conservação ambiental e poderá propor exploração comercial das

UCs ao longo do período de concessão, desde que respeite os limites legais imposto pelo contrato de PPP.

O concessionário terá o direito de uso e responsabilidade de gestão da marca “Rota das Grutas Peter Lund”, que

possibilitará uma receita adicional, por meio de licenciamento e desenvolvimento de programas de patrocínio, a

exemplo do que ocorre na gestão da marca do Central Park, em Nova York e até mesmo no Inhotim, em Minas Gerais.

Este é considerado um ponto de grande atratividade para futuros investidores que poderão reforçar e associar a marca

junto ao público final, sejam eles operadores turísticos, parceiros, instituições, investidores e comunidade local.

A contrapartida do Governo de Minas na Parceria é assegurar os pagamentos para a rentabilidade privada do capital,

garantir parcialmente os riscos de demanda e aprovar as licenças ambientais necessárias. É responsabilidade do

Governo, também, o monitoramento e fiscalização do desempenho do concessionário.

O projeto faz parte do plano de expansão do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte – perímetro

estratégico para o Governo pelo seu crescimento populacional, acesso viário, proximidade ao Aeroporto Internacional

Tancredo Neves e atratividade de investimentos – por conciliar potencial comercial e valor ambiental, histórico e

cultural, que se reverte em geração de empregos e melhoria na qualidade de vida da população. 

Por fim, o projeto segue totalmente as diretrizes estabelecidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da

Natureza (Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000).

Dessa forma podemos sintetizar como objetivos principais do projeto:

•	Acompanhamento da gestão privada por meio de indicadores de desempenho e qualidade;

•	Monitoramento ambiental de longo prazo (30 anos);

•	Restauração ecológica do Parque Estadual do Sumidouro ao longo da concessão por 30 anos, e acompanhamento da

evolução da dinâmica ecológica a partir destas ações de controle sistemático;

•	Promover a conservação das UC’s por meio do desenvolvimento econômico, social e a geração de negócios de

turismo;

•	Prestação com excelência dos serviços de gestão e conservação das UCs (gestão ambiental com qualidade e

eficiência);

•	Aumentar a competitividade turística da Rota das Grutas Peter Lund;

•	Desenvolvimento econômico e oportunidades de trabalho e renda para as comunidades locais.

5) Público-alvo do projeto:

O projeto irá afetar e envolver diretamente órgãos e entidades da administração pública municipal de Lagoa Santa,

Sete Lagoas, Cordisburgo e Pedro Leopoldo, que após a implementação do projeto estarão adequados as obrigações

legais impostas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, perante a sociedade civil e ao meio

ambiente.  

A população geral dos municípios do Vetor Norte de BH também se caracterizam como público alvo direto. Uma
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consequência positiva do projeto para este público alvo é o aumento da oferta de emprego que representará um

aumento de renda das famílias, que por sua vez, poderão desfrutar de uma melhora na qualidade de vida. 

Além disso, aumentará a qualidade de vida da população local em virtude da melhoria na conservação ambiental das

unidades de conservação. Por fim, haverá um aumento da disponibilidade de infraestrutura de lazer, que impactará

toda a população mineira, em razão da criação de um fluxo turístico na região.

5.1) Municípios/regiões beneficiados:

Municípios

Cidade:

-Cordisburgo

-Lagoa Santa

-Pedro Leopoldo

-Sete Lagoas

6) Ações e etapas da implementação:

6.1) Ações e Atividades em desenvolvimento:

Em 2010, a pedido do Governo de Minas foi solicitada, como parte do projeto estruturador “Rota das Grutas de

Lund”, o apoio da OMT para desenvolver a Estratégia de Desenvolvimento Turístico “Rota das Grutas de Lund”, que

foi planejada em quatro etapas: i) missão exploratória, ii) fase de estudos de benchmarking, iii) fase de campo e iv)

elaboração da Estratégia. A missão exploratória concluiu que o empreendimento era factível e identificou o perfil dos

voluntários da OMT. Na fase de estudos de benchmarking, foram realizadas oito pesquisas com o objetivo de embasar

as propostas de desenvolvimento do Produto “Rota das Grutas de Lund”. Seguidamente foi realizada a fase de campo,

onde a equipe de consultores e voluntários identificou 46 atrativos, sendo 15 em Sete Lagoas, 21 em Cordisburgo e 10

em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Na indústria de suporte foram 52 empreendimentos, sendo 23 em Sete Lagoas, 07

em Cordisburgo e 22 em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Também foram feitas pesquisas com: turistas no Aeroporto

Internacional Tancredo Neves em Confins; pesquisa com operadoras turísticas receptivas que operam nos municípios

da “Rota das Grutas de Lund”; pesquisa com turistas e excursionistas nos municípios de Sete Lagoas, Lagoa Santa e

Cordisburgo; pesquisa com o setor privado: gerentes de hotéis, restaurantes e serviços turísticos; pesquisa com o setor

público: administradores, funcionários públicos e representantes das partes interessadas no setor do turismo.

Finalmente na fase de elaboração da estratégia foram feitas também pesquisas com operadoras turísticas

internacionais, e pesquisa on line com turistas potenciais e a análise de fontes secundárias de informação.

Após o estudo da OMT, definiu-se pela elaboração dos estudos para implementar o modelo de gestão por meio de

PPP, dando início à modelagem do projeto, com a finalidade de evidenciar a conveniência, bem como a viabilidade, de

contratação sob a modalidade de uma parceria público-privada. E, no primeiro semestre de 2012, o projeto foi então

encaminhado ao CGP para aprovação e autorização da modelagem definitiva.
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A autorização para o início da modelagem do projeto ocorreu pela assinatura da Deliberação nº 01/2012, em 20 de

março de 2012, incorporando como projeto prioritário a figurar no Plano Estadual de Parcerias Público Privadas,

conforme Decreto nº 46.001 de 2012.

Dessa forma, tendo em vista que para a fase de modelagem do projeto de PPP seria necessária a contratação de

consultoria especializada, fato que demandaria recursos provenientes do Governo do Estado, e. diante do cenário

orçamentário e fiscal à época, buscou-se alternativas de financiamento. O Instituto Semeia, uma organização sem fins

lucrativos, cujo universo de atuação são as unidades de conservação (UCs) brasileiras, que buscava financiar

iniciativas inovadoras para a gestão de Unidades de Conservação, ao tomar conhecimento do projeto investiu R$

700.000,00 com a contratação do Escritório de Advocacia Portugal Ribeiro e Navarro Prado (renomada consultoria

jurídica nacional em contratos de PPP), LCA Consultores (reconhecida na área econômico-financeira) e Tamoios

Consultoria (especializada na área ambiental) que executaram os estudos necessários à modelagem da PPP da Rota

Lund. 

As contratadas, então, elaboraram o modelo jurídico, econômico-financeiro (EVTE) e operacional, que consistia nos

seguintes elementos:

•	Avaliação jurídica do modelo proposto para implantação do projeto;

•	Análise de riscos jurídicos e mecanismos de interação entre Poder concedente e concessionária;

•	Levantamento das premissas necessárias para elaboração do edital e do contrato;

•	Matriz de indicadores de desempenho e monitoramento;

•	Realizar benchmarking;

•	Descrição das principais diretrizes contidas no Plano de Manejo a serem consideradas pela concessionária e

sugestões de alterações ou aprimoramentos;

•	Cálculo do CAPEX (Capital Expenditure) e do OPEX (Operational Expenditure);

•	Projeção de demanda e das receitas acessórias.

Os estudos foram realizados em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas,

Secretaria de Turismo e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Durante a modelagem, com o intuito de ampliar a discussão e divulgação do Projeto, foi realizada a “1ª Missão

Internacional de Empresários - Parcerias entre setores público e privado no Brasil para conservação e turismo em

Parques”, em novembro de 2012, que contou com a presença de investidores, executivos de consultorias de negócios

na área de turismo, operadores de turismo, concessionários de unidades de conservação nacionais e internacionais, e

servidores públicos, para discutir com o setor privado parcerias para gestão de áreas naturais protegidas no país.

Tal evento contribuiu de forma significativa para a estruturação do projeto, sendo que a sua modelagem foi concluída

no início do ano de 2013. Em Julho de 2013, após as entregas elaboradas pelos consultores, técnicos da Secretaria de

Meio Ambiente, do Instituto Estadual de Florestas, da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico elaboraram os documentos licitatórios finais, cujo escopo era a exploração, mediante concessão

administrativa, da gestão de áreas das unidades de conservação estaduais Parque Estadual Do Sumidouro, Monumento

Natural Gruta Rei Do Mato E Monumento Natural Peter Lund.

A consulta pública iniciou-se em 08 de agosto de 2013, permitindo que os interessados enviassem sugestões, dúvidas e

comentários que têm contribuído para o aprimoramento do conteúdo e especificação do projeto. Esta fase se estendeu

até o dia 17 de novembro de 2013.

Durante a consulta pública, foram realizados seminários e workshops direcionados exclusivamente para a população

das cidades envolvidas, para os conselhos ambientais das UCs envolvidas e para representantes dos poderes Executivo

e Legislativo dos municípios envolvidos, com o objetivo de divulgar e receber o maior número de sugestões sobre a

elaboração do projeto de PPP. A participação da população local e dos conselhos ambientais locais são de extrema

importância e são fundamentais para os envolvidos sintam-se integrados com o projeto e possam efetivamente

contribuir para uma gestão ambiental sustentável.
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6.2) Prazo para implementação do projeto:

Até 6 meses

6.3) Unidade(s) Administrativa(s) Executora(s):

A unidade administrativa responsável pela implementação do projeto é o Instituto Estadual de Florestas, autarquia

vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, à qual compete atuar no desenvolvimento e na execução das

políticas florestal, de pesca, de recursos naturais renováveis e de biodiversidade em Minas Gerais. Além disso, atua

nas atividades ligadas ao desenvolvimento e à conservação florestal, ao estímulo às pesquisas científicas relacionadas

à conservação da biodiversidade e à gestão de áreas protegidas e das unidades de conservação estaduais. 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por intermédio da Unidade PPP, também atua de forma direta

por meio de suporte técnico na elaboração do projeto e contratos, especialmente nos aspectos relacionados às

particularidades inerentes a uma Parceria Pública Privada. 

6.4) Parcerias do projeto:

Com parceria

Descrição:

O arranjo institucional do projeto conta com estrutura de governança que compreendem diferentes atores da

administração governamental, e envolve a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

(SEMAD), por intermédio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

(SEDE), por intermédio da Unidade PPP, a Secretaria de Turismo e Esportes (SETES), o Ministério Público do Estado

de Minas Gerais (MPMG), a Secretaria de Turismo, o Circuito das Grutas. Outra parceria importante é o Instituto

Semeia que viabilizou os recursos necessários para a fase de modelagem do projeto de PPP. 

7) Recursos utilizados

7.1) Recursos humanos

Interno: Servidores públicos do Instituto Estadual de Florestas que será responsável pela gestão do contrato de PPP e

pela sua fiscalização.

Externo: Uma vez contratado o parceiro privado para a PPP, prevê-se a criação de empregos formais tanto na fase de

construção e reforma da estrutura necessária, quanto em toda a fase de operação, gerando oportunidades de trabalho e

crescimento da renda na região atendida.
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7.2) Recursos Financeiros

Interno: Investimento a ser realizado pelo Estado de Minas Gerais está estimado em R$ 320 milhões de reais (valores

atuais) ao longo de todo o contrato (30 anos), sendo que a contraprestação pública só será paga a partir da prestação do

serviço público pela Concessionária.

Externo: O projeto pode ser dividido em duas fases: a fase de concepção e a fase de implementação. A primeira foi

executada com recursos oriundos do Instituto Semeia, sendo aplicados R$ 700.000,00. Já a fase de implementação do

projeto, realizada por meio de Parceria Público Privada, terá os investimentos iniciais estimados na ordem de R$ 25 a

30 milhões para a implantação de atividades de ecoturismo, hospedagem, alimentação e serviços, visitação e

infraestrutura, a serem desembolsados pela empresa contratada para a PPP, sendo R$ 724.000,00 com atividades de

ecoturismo, R$ 3.988.519,00 em hospedagem, R$ 1.143.002,00 em alimentação e serviços, R$ 1.176.004,00 em

visitação e R$ 17.714.640,00 em infraestrutura.

Além dos investimentos iniciais foi adotada a premissa de reinvestimentos quinquenais de R$ 1.132.457, o que

representa 4,6% dos investimentos dos dois primeiros anos. 

O gráfico 4 ilustra o fluxo de investimentos adotado como premissa, ao longo dos 30 anos da concessão. É possível

verificar que a execução dos investimentos nos dois primeiros anos da concessão são mais relevantes e que, a cada 5

anos são previstos reinvestimentos em manutenção da infraestrutura e reposição de equipamentos e estrutura física.

7.3) Recursos materiais

Interno: Considerando a sistemática de trabalho planejada na etapa de concepção do projeto, não será necessário

qualquer tipo de recurso material adicional. O projeto demandará tão somente o capital humano presente nos órgãos

públicos envolvidos na situação-problema e a infraestrutura já disponível. 

Externo: Todavia, a fase de implementação demandará, da CONCESSIONÁRIA, todo o recurso necessário para

viabilizar o turismo, manter e preservar a infraestrutura existente, garantir padrões superiores de gestão ambiental e de

riscos ambientais.  

7.4) Recursos tecnológicos

Interno: Nenhum.

Externo: Assim como os recursos materiais, a definição da tecnologia a ser utilizada no projeto estará a cargo da

Concessionária. O projeto estabelece, no entanto, as obrigações concernentes à Concessionária para a preservação,

conservação e recuperação ambiental, gestão do turismo e das infraestruturas existentes, além de relação com o

entorno. 

7.5) Valor total estimado para implementação do projeto
Valor:

320.000.000,00
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8) Mecanismos de avaliação do projeto proposto:

9) Obstáculos identificados na implementação do projeto:

Há obstáculos

9.1) Soluções a serem adotadas para a superação dos principais obstáculos identificados:

Em primeiro lugar vale salientar que as decisões sobre o projeto de PPP Rota das Grutas Peter Lund envolve as

Instâncias deliberativas do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGP), formado, conforme art. 19, da Lei

Estadual nº 14.868/2003, pelo Governador do Estado e pelas seguintes autoridades máximas dos órgãos do Poder

Executivo Estadual: Advogado-Geral do Estado e os Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, de

Planejamento e Gestão, de Fazenda, de Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e, como membro eventual, o titular da Secretaria diretamente

relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria público-privada e o Diretor- Presidente do Escritório de

Prioridades Estratégicas do Estado de Minas Gerais. 

Bem como, o formato do projeto de PPP envolveu participação ativa do Sistema Estadual de Meio Ambiente,

principalmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e Instituto

Estadual de Florestas (IEF), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), por intermédio da

Unidade Central de PPP.

Aliado a tais órgãos de deliberação e execução, a participação dos conselhos ambientais das Unidades de Conservação

e de setores da sociedade civil organizada (Circuito das Grutas) e Ministério Público, possibilitou o desenho do projeto

com o direcionamento da proposta para atender às demandas de preservação e conservação ambiental e de promoção

de desenvolvimento socioeconômico no entorno das UCs. 

Internamente no Governo do Estado, pode-se afirmar que a diretriz estabelecida no PMDI com o novo horizonte de

2030, que diz respeito ao trabalho em rede, tem contribuído para a superação de obstáculos em relação ao alinhamento

de diferentes órgãos. Vale destacar a parceria simbiótica estabelecida com a Unidade PPP da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico com o SISEMA, que com o amplo conhecimento na formatação de projetos de PPP

puderam contribuir inclusive para a integração com os demais atores do Governo do Estado.

Por fim, a sinalização de que não seriam aportados recursos do Tesouro do Estado para a contratação de consultoria

especializada com o objetivo de elaborar a modelagem da PPP demandou a busca de outras fontes de financiamento

para a continuidade do projeto, o que foi resolvido com a parceria com o Instituto Semeia.

10) Rodapé:
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