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ABSTRACT
The THIRD ANCHOR is a pioneering proposal to facilitate the implementation of a strategic
development plan and institutionalize a municipal development agency. Forum designed to house
cooperation relations among the Academy, the Government, Society and Private Initiative in a singular
Brazilian geopolitical context. Territory to insular that it has in the real estate and tourist potential the
main sources of the sustainable development. This effort will be materialized, initially through the
construction of a condominium-model with buildings designed at the highest level of sustainability.
Planned spaces as examples for the ideal occupation of the territory with low ecological impact and use of
clean technologies.The financial transactions and assets are consociates for creating a Local Development
Fund.

RESUMO
A TERCEIRA ÂNCORA é uma proposta de vanguarda para viabilizar a execução de um plano de
desenvolvimento estratégico e institucionalizar uma Agência de Desenvolvimento municipal. Foro
destinado a abrigar as relações de cooperação entre a Academia, o Governo, a Sociedade e a Iniciativa
Privada em contexto geopolítico ímpar no Brasil. Território insular que tem no potencial imobiliário e
turístico as principais vertentes do desenvolvimento sustentável. Esse esforço será materializado,
inicialmente, através da construção de um condomínio-modelo com edificações concebidas nos mais altos
níveis de sustentabilidade. Espaços planejados como exemplos para a ocupação ideal do território com
baixo impacto ecológico e uso de tecnologias limpas. As operações financeiras e patrimoniais estão
consorciadas para criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento.
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1 - INTRODUÇÃO
O Arquipélago de Tinharé no litoral da Bahia é formado por 36 (trinta e seis) ilhas. Unidade
política e ambiental ímpar no Brasil segundo manifestação do próprio IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Esse conjunto insular e costeiro pode ser entendido, por analogia,
através da imagem de um “shopping center ecoturístico” em estruturação (www.cairu.ba.gov.br).
Esse conceito extrapola para o espaço geográfico e, especialmente, para o entorno do conhecido
pólo turístico do Morro de São Paulo, a aplicação das relações de SINERGIA (segurança,
higiene, conforto, equilíbrio de relações, propósitos comuns) que são francas nos modernos
centros de compras e, também, na concepção de um CAMPUS UNIVERSITÁRIO no que se
refere à utilização e produção de conhecimento.
Esta perspectiva estruturante já foi traduzida em leis e normas inovadoras, aprovadas
recentemente no âmbito municipal (www.cmcairu.ba.gov.br), e integradas aos efeitos fundiários
da EC – Emenda Constitucional n. 46 (05/05/2005). Diploma que retirou as ilhas costeiras, com
sede municipal, do Domínio da União. Exigência de segurança jurídica vinculada,
principalmente, aos interesses desenvolvimentistas das capitais insulares a exemplo de
Florianópolis – SC, Vitória – ES e São Luís - MA. Aprimoramento legal que desonerou a
ocupação, o uso do solo e os investimentos imobiliários na medida em que eliminou o
pagamento de foro, laudêmio e taxas semelhantes.
Figura 1: Localização do Arquipélago de Tinharé em relação à capital baiana.

Além disto, tal espaço geográfico já conta com um Plano Estratégico chancelado pelo BID –
Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo WWI – Worldwacht Institute / UMA –
Universidade Livre da Mata Atlântica (PLANO “CAIRU 2030”). Aporte de forças institucionais
exteriores justificado pelo potencial de geração de um exemplo de sucesso socioeconômico e
ambiental em escala de interesse global. Arranjo revelador de um mix cultural e natural precioso
sob vários aspectos.
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Existem 3 (três) ilhas principais no arquipélago. Elas têm dimensões mais expressivas em
relações às demais e populações concentradas em alguns núcleos urbanos. Denominadas de
Cairu (mesmo nome do município), Tinharé (nome do próprio arquipélago) e, mais ao sul,
Boipeba. Neste cenário paradisíaco a exploração de gás e petróleo na costa oceânica alçou,
também recentemente, o porte da economia local de R$13 milhões (2005) para mais de R$1
bilhão em 2008 (dados da Secretaria Estadual da Fazenda). Números que, apesar de já terem
dobrado a arrecadação municipal, têm repercussão indireta e muito abaixo dessas cifras.
Cabe destacar, a título de esclarecimento, que a elevação da receita municipal sob o impacto do
recebimento de royalties e do incremento do índice de participação no ICMS, somados, equivale
apenas a cerca de 1,50% (um e meio por cento) do valor da produção de referência medida a
cada mês. Há, mesmo assim, um salto quantitativo que enseja novas demandas infraestruturantes
e de ordenamento territorial. O potencial imobiliário pode, por ser perene, rivalizar com os
benefícios da produção finita de gás e petróleo no fortalecimento da Fazenda Municipal.
Os impostos sobre a transmissão de bens inter-vivos (ITIV) e sobre a propriedade urbana (IPTU)
serão crescentes, permanentes e cada vez mais importantes na composição da arrecadação
municipal. Diante desse quadro favorável para o turismo e o mercado imobiliário, Cairu também
tem a responsabilidade de restaurar e revitalizar dois monumentos nacionais que traduzem sua
antiga importância econômica e o valor do patrimônio histórico que atrai visitantes do mundo
inteiro. Há, neste ambiente de atratividades, uma relação íntima com a cidade de Salvador,
desde quando a capital baiana era “A Cabeça do Brasil” (capital colonial).
Aqui surgem, para entendimento do leitor, as duas primeiras “âncoras” implantadas ainda no
século 17. São elas o “Convento de Santo Antônio” (fundado em 1665) e a “Fortaleza do Morro
de São Paulo” (com construção iniciada em 1630). Ambas consideradas, também por analogia,
como as duas primeiras e históricas “lojas-âncoras” e esteios contemporâneos daquele conceito
estruturante de “shopping center ecoturístico”. Visão que inspirou a concepção de uma
TERCEIRA ÂNCORA como um “empreendimento imobiliário modelo” voltado à qualificação,
em última análise, do uso do solo, da legislação urbanística e da geração de um zoneamento
ecológico e econômico inovador e inteligente. Insumos normativos que definiram, em vários
exemplos no mundo, a qualidade do futuro e da valorização das terras para a produção de
riquezas.
A PRIMEIRA ÂNCORA (Convento de Santo Antônio) fica situada na sede municipal. É um dos
mais importantes exemplos da Arquitetura Franciscana no Brasil, com dimensões monumentais,
acervo de bens artísticos de raro valor (azulejaria, pinturas, esculturas, alfaias, talhas), sendo o
berço do barroco no mundo lusitano. Recebe, em média, mais de 300 (trezentos) visitantes por
dia e está sendo restaurado sob o patrocínio da Petrobrás. Investimento de mais de
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). A proposta de revitalização do complexo sustenta a
utilização moderna como equipamento de hospitalidade a exemplo dos “Paradores de Espanha”
(rede de pousadas históricas para pessoas que procuram experiências únicas, luxo a preços mais
acessíveis, castelos, palácios, fortes, conventos, num ambiente privilegiado, gozando de uma
excelente gastronomia e de uma não menos excelente adega).
A FORTALEZA DO MORRO DE SÃO PAULO é, nesta visão sinérgica, a SEGUNDA
ÂNCORA com seus 670 m (seiscentos e setenta metros) de muralhas. Complexo militar que
conta com a integração de vários fortes, um farol, portaló, corpo da guarda, e um sítio de mais de
4 (quatro) hectares. Sua importância histórica está vinculada à proteção das fontes de
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suprimentos (alimentos e madeira) da capital colonial, por mais de 150 (cento e cinquenta) anos,
e abrigo da Armada na Guerra da Independência. Suas dimensões físicas não encontram paralelo
no país. A restauração desse monumento tem o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social como mecenas e um orçamento estimado, na totalidade, em
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Seu uso contemporâneo está projetado para educação
(formação hoteleira) e, neste momento, muito apropriadamente, para a instalação da Agência
Regional da Capitania dos Portos.
A TERCEIRA ÂNCORA é, por sua vez, um laboratório de articulação da academia com a
iniciativa privada, a sociedade e o governo local. São 100 (cem) hectares na Ilha de Tinharé para
materializar lotes que serão projetados, implantados e negociados como lastro patrimonial de
constituição de um FDE – Fundo de Desenvolvimento Estratégico. Patrimônio de Afetação
destinado a financiar os principais projetos estruturantes, a institucionalização de uma Agência
de Desenvolvimento e a implantação física do condomínio modelo propriamente dito. É deste
centro de integração de forças, coordenação de esforços e foro de negociação que parte o pulso
de sinergia inerente à implantação do dito conceito territorial de “Shopping Center” e da visão
estratégica de “Campus Universitário” compartilhado pelas universidades-parceiras.
O governo de Cairu não tem tradição em financiar estudos e projetos. Desde 1993, todavia,
vários esforços de articulação de instituições de educação superior, empresas, do governo local
e/ou estadual resultaram em importante produção técnica, científica, diagnósticos confiáveis,
planos de manejo e muitas ações estruturantes. Neste lapso de 15 (anos) o atual prefeito exerceu
2 (dois) mandatos. Até 2012 ele concluirá, adicionalmente, o terceiro período na chefia do Poder
Executivo.
Esses trabalhos precursores foram coroados, em 2006, com o “PLANO CAIRU 2030” elaborado
por um consórcio de empresas independentes sediadas em Lisboa (Agri.pro Ambiente
Consultores S.A e AJS & A Consultores em Planejamento, Marketing e Turismo Ltda.). Essa
produção técnica foi finalizada e publicada, coincidentemente, no momento em que se iniciou a
exploração de gás e petróleo na costa oceânica do município.
O Arquipélago de Tinharé tem cerca de 450 Km2 (quatrocentos e cinquenta quilômetros
quadrados) de área total, 49 Km (quarenta e nove quilômetros) de preciosa costa oceânica, uma
contracosta com belas paisagens dos canais internos e uma população residente de 14.000
(catorze mil) habitantes (Censo de 2007). A imagem sobre este espaço geográfico precisa
considerar, também, que os apelos naturais integram ecossistemas estuarinos e atlânticos em
contexto geológico frágil com notável biodiversidade. Há, por certo, o charme das comunidades
autênticas, a construção naval artesanal e os apelos do water front (potencial náutico).
O rendimento médio mensal per capita da população economicamente ativa é, ainda, de menos
de um salário mínimo. A economia está voltada para a pesca, o extrativismo do dendê e da fibra
da piaçava. Só, mais recentemente, passou a explorar os recursos turísticos. É ainda um
município com indicadores sociais e econômicos adversos (IDH-M 0,434). Neste aspecto
específico, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento destaca que não foi considerada a renda
familiar informal advinda da pescaria e da mariscagem. Receitas que melhoram, na vida prática,
esse quadro ainda muito adverso. Outro alento é o fato de que existiam, há quatro anos, apenas
50 (cinquenta) universitários no município e, hoje, são mais de 500 (quinhentos). Jovens e
adultos que recebem, mesmo que parcialmente, apoio financeiro da prefeitura através de bolsas
de estudo.
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As fragilidades municipais são, principalmente, a incipiente rede de infraestruturas básicas, as
carências na qualificação das pessoas, a debilidade do tecido empresarial e a insegurança
jurídica. Tudo isto no ambiente de uma APA – Área de Preservação Ambiental (lei estadual) que
conta com a experiência de um Conselho Gestor bem-formado, mas ainda com ação intermitente.
Esses insumos de cunho institucional, se por um lado facilitam os entendimentos multilaterais,
exigiram a formatação de uma solução financeira que permitisse a manutenção dos esforços de
cooperação técnica com amplo espectro (civil e militar, acadêmico e empresarial, urbano e rural,
individual e coletivo, entre outras polarizações de interesses).
A constituição de um FDE – Fundo de Desenvolvimento Estratégico é, portanto, o resultado
material e imediato do dito empreendimento-modelo composto pela venda de, no mínimo, 40
(quarenta) cotas patrimoniais (frações ideais) a empresas de conduta ambiental exemplar. Todas
desejosas do estímulo da aproximação com as universidades e entusiastas do protagonismo
juvenil. Surge, então, um condomínio de organizações empreendedoras ávidas por promover
soluções sustentáveis, principalmente, dentro da cadeia produtiva da construção civil. Isto com
uma administração condominial quadripartite e paritária (cotistas, governo, academia e
comunidade).
Os dias presentes já anunciam o acirramento da especulação imobiliária. Existe, portanto, a
urgência em adotar um modelo institucional inovador e exemplar. Circunstância que o próprio
IBGE reconheceu, em janeiro de 2007, quando destacou as especificidades do único municípioarquipélago do país. Ocorrência inusitada que reclama por tratamento especial para promoção
dos econegócios necessários e suficientes para preservação da singular unidade política e
ambiental. Os principais parceiros acadêmicos para essa empreitada são formalmente, neste
momento:
a) UFBa – Universidade Federal da Bahia através do Programa “UFBa-Ecológica”;
b) UnB – Universidade de Brasília (CET – Centro de Excelência em Turismo);
c) USP – Universidade de São Paulo (NRE – Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica).
O CIORD – Centro Integrado de Ordenamento Territorial da UnB também é aliado de enorme
valor na missão prioritária de mensuração dos potenciais econômicos e ecológicos do espaço
geopolítico. Outra parceria acadêmica importante é aquela estruturada com a FACE – Faculdade
de Ciências Educacionais sediada na cidade vizinha de Valença. Ela abrigou a equipe da
TERCEIRA ÂNCORA em momentos cruciais e será protagonista nos desdobramentos
anunciados.
Cabe relembrar que o porte da economia foi multiplicado por quase 100 (cem) vezes em 5
(cinco) anos e, além disto, os complexos turísticos e residenciais projetados para o município
indicam a criação de mais empregos do que toda a população residente em 2007. Dois
empreendimentos são emblemas neste momento. Um situado no extremo norte do arquipélago
(Ilha de Tinharé – Gamboa do Morro de São Paulo) com capital espanhol e cerca de 3.000 (três
mil hectares). Outro no extremo sul (Ilha de Boipeba – Ponta de Castelhanos) com cerca de
2.000 (dois mil) hectares e recursos advindos de um dos mais respeitados fundos de investimento
do Brasil. Ambos focados na exponencial valorização do solo e na internacionalização das
relações de compra e venda.
Há, portanto, uma sobreposição de demandas sociais e inúmeras oportunidades para o
desenvolvimento sustentável do único município-arquipélago do país. A crescente evolução do
turismo tem acontecido com uma tendência dos mercados globais para criarem produtos com
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base em recursos que Cairu detém. O interesse internacional pelo Arquipélago de Tinharé é
patente e crescente. Faltam, ainda, a implementação de modelos de gestão e o controle da
situação global do espaço geográfico. A economia pode ser, como visto, diversificada e as
degradações ainda podem ser corrigidas gerando a riqueza necessária para combater a pobreza
injustificável.
2 - METODOLOGIA
O impacto das práticas participativas na gestão territorial, apesar de controversas, aponta para
uma nova qualidade de cidadania. A TERCEIRA ÂNCORA abre espaços de expressão
sociopolítica e influencia qualitativamente na transformação da governança voltada ao controle
do espaço físico (ocupação e uso do solo). A construção civil, a Arquitetura e o Urbanismo
assumem crescente importância no Arquipélago de Tinharé como ferramentas de promoção da
sustentabilidade. Isto na medida em que os processos geoeconômicos aumentam os efeitos da
degradação ambiental sobre as áreas urbanas e, principalmente, sobre a costa oceânica.
A legislação urbanística do Município de Cairu prevê negociações compensatórias entre o
governo municipal e os empreendimentos imobiliários implantados neste território insular.
Entendimentos que objetivam constituir contrapartidas de interesse social, ambiental ou
econômico. Esse princípio legal de mitigação de danos viabilizou a doação da gleba utilizada
para implantação do empreendimento-modelo. Ele é o lastro patrimonial de constituição de um
fundo de desenvolvimento de caráter programático e estratégico.
A área rural em foco fica situada no norte da Ilha de Tinharé, no Distrito da Gamboa do Morro
de São Paulo (terceiro pólo turístico da Bahia). O georreferenciamento do marco legal desta
localidade é 8.519.233,0797 Norte e 505.892,8628 Leste (Datum SAD 69 referido ao Meridiano
Central -39WGr). A dita gleba chegou a ser cogitada, contrastantemente, para instalação de um
lixão. O Sindicato Patronal Rural propôs, então, aos proprietários e à prefeitura que dessem uma
destinação mais nobre ao terreno. Surgiu assim a concepção do condomínio-modelo com elevado
patamar de sustentabilidade. A tese original foi selecionada e apresentada durante do GFAL –
Global Forum America Latina (www.globalforum.com.br) realizado, em junho de 2008, na
cidade de Curitiba.
Aquela exposição precursora em evento internacional mostrou que a ideia merecia ser
aprimorada e ganhar força na medida em que deixava de ser uma proposta local com repercussão
reduzida. Ficou claro que o modelo podia ser convertido num pulso de ordenamento territorial
sem precedentes. Poderia abrigar, de forma sobreposta, um laboratório de ciências imobiliárias,
um observatório de turismo e um centro de estudos em sustentabilidade. A intervenção
urbanística idealizada, desta forma, dá à cadeia produtiva insular da construção civil uma nova
dimensão estruturante.
Os recursos financeiros advindos das negociações de cotas, frações ideais e/ou lotes (operações
de compra e venda) compõem uma reserva de moeda corrente e direitos patrimoniais destinados,
como enfatizado, a suportar três frentes de ação:
Planejamento e construção do condomínio propriamente dito
Institucionalização da Agência de Desenvolvimento
Financiamento dos projetos prioritários do PLANO CAIRU 2030
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Hoje existem marcos legais no município que regulamentam essa operação patrimonial. Tal
arcabouço normativo deriva do planejamento estratégico e disciplina, inicialmente, a
implementação de 5 (cinco) programas instituídos pelo Decreto n.398/2008:
Modelo Institucional / Ordenamento Territorial / Criação de Infraestruturas /
Intervenção Urbana / Segurança Jurídica
O processo de planejamento para o longo prazo no Arquipélago de Tinharé está alicerçado em
três arranjos capazes de satisfazer as aspirações por bem-estar e prosperidade:
PLANO CAIRU 2030
Lei n.241 – Decreto n.398/2008
Fundos de Desenvolvimento (público e privado)
Todos circunscritos aos limites biofísicos e morais que o ambiente e a ética definem. A
administração desse conjunto de meios é feito por um colegiado quadripartite e paritário
composto por representantes das seguintes origens:
Academia - Sociedade – Empresas - Governo
Nesse foro as negociações e a tomada de decisões são, naturalmente, intensas e viabilizadas
através de uma metodologia denominada de “IA – Investigação Apreciativa”. Os conflitos são
resolvidos, a princípio, por consenso ou maioria dos votos. As dificuldades insuperáveis neste
nível decisório recorrem, obrigatoriamente, a soluções arbitrais disciplinadas pela legislação
federal e municipal específicas. Desta forma, os impasses no contexto do Direito Patrimonial
Disponível e das prescrições da legislação cairuense são contornados em tempo certo sem as
indefinições das contendas na justiça estatal.
Os horizontes financeiros são elásticos, mas partem de um piso mínimo de R$6.000.000,00 (seis
milhões de reais) para o VGV (Valor Geral de Vendas). São, inicialmente, 40 (quarenta) lotes no
valor unitário de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Preço que hoje é corrente, naquela
localização urbana, para terrenos de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados). Essa densidade
preliminar implica em frações ideais de dois hectares e meio por cotista, ou seja, mais de dez
vezes a área nominal equivalente ao preço pago atualmente pelo mercado imobiliário regional e
nacional.
O objetivo das vendas projetadas é, portanto, conquistar cotistas empresariais que façam um
investimento patrimonial em Real Estate com alto nível de sustentabilidade, segurança,
rentabilidade e liquidez. A oferta imobiliária traduz, como dito, o valor atual de mercado e
ratifica o inegável potencial de valorização e estruturação do território. O diagnóstico e o plano
estratégico que sustentam esse apelo são externos, independentes e insuspeitos.
A adesão gradativa de parceiros de alta credibilidade e a correspondente maturação da iniciativa
agregam valor ao condomínio e as cifras supracitadas podem ser superadas. As estratégias de
comercialização também podem ser ajustadas na medida das respostas de preços e prazos. Uma
linha de financiamento bancário deve ser associada aos contratos gerando o caixa total para o
FDE no menor prazo possível.
A metodologia da implantação do projeto TERCEIRA ÂNCORA consiste, portanto, na
concepção, planejamento, licenciamento, construção e administração de um condomínio-modelo.
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Empreendimento imobiliário com lotes vendidos para um conjunto de empresas que tenham ou
desejem ter boas práticas de sustentabilidade. Além disto, esses condôminos assumem o
compromisso de projetar e construir edificações-manifesto no mais alto patamar de utilização de
tecnologias limpas e com o mais baixo impacto ambiental possível.
As casas e/ou outros prédios subordinados ao partido urbanístico devem ser utilizados
intensamente pela empresa-parceira que a construiu, porém, cada edificação, também fará parte
das atividades dos laboratórios de real estate, turismo de excelência e sustentabilidade que
justificaram a concepção da TERCEIRA ÂNCORA. Pesquisa, extensão e ensino universitário
serão realizados nesse espaço inovador. Estudantes, professores e técnicos das instituições de
educação aliadas utilizarão cada oportunidade de produção que o espaço franquear.
A escolha dos projetos de Arquitetura para cada edificação é um processo de promoção do
destino turístico. Concursos nacionais e mesmo internacionais serão associados a cada
investimento unitário nos diversos lotes. O programa urbanístico engloba a área para as ditas
residências, uma escola de excelência e um EAS – Estabelecimento Assistencial de Saúde com a
mais alta qualidade de atendimento. Essas são as condições impostas pelo doador da gleba e
admitidas pela prefeitura municipal.
Os profissionais de Arquitetura e Engenharia atuantes no município também utilizarão a
TERCEIRA ÂNCORA para capacitação conforme já prescreve a regulamentação da Lei
n.241/2008. Desta forma, otimizando o investimento, o governo local e as empresas juniores das
universidades-parceiras poderão, também, ofertar serviços públicos de orientação técnica (Lei
n.11.888/2008). As habitações de interesse social serão qualificadas e/ou requalificadas a partir
das atividades de extensão universitária abrigadas pelo condomínio-modelo.
Os laboratórios serão, adicionalmente, escolas de formação e aperfeiçoamento. A UFBa tem, por
exemplo, um projeto de “Universidade Popular” ensejando a qualificação de operários da
construção civil para esse ambiente de promoção da sustentabilidade. Uma forma importante de
montar uma rede de apoio social integrada. A TERCEIRA ÂNCORA é um farol de
conhecimento e tecnologias limpas acessíveis a cada residência cairuense para neutralizar as
forças de deterioração urbana. Cabe resumir o teor do prospecto do FDE:
A - APRESENTAÇÃO
O Fundo de Desenvolvimento Estratégico (FDE) é uma iniciativa de superação das limitações
financeiras imediatas para promoção de ações prioritárias e elaboração de estudos e projetos
previstos no PLANO CAIRU 2030, trabalho patrocinado pelo BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento e confiado aos cairuenses desde junho de 2006, resultando na
institucionalização de uma agência de desenvolvimento que garanta os esforços de promoção
permanente da sustentabilidade em todos os setores da economia local, combatendo as
fragilidades e ameaças, ampliando as forças e oportunidades.
B - JUSTIFICATIVA
Cairu é o único município-arquipélago do Brasil possuindo um patrimônio natural, histórico e
cultural de importância amplamente reconhecida cabendo aos seus empresários urbanos e rurais,
parceiros públicos e privados, lideranças e a sociedade organizada promoverem, junto com o
Poder Público, meios e ações de orientação do desenvolvimento territorial para os objetivos da
sustentabilidade.
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C - DESCRIÇÃO
O fundo é um esforço nitidamente privado, mas com espírito público, e será composto através de
operação patrimonial derivada da implantação de um EMPREENDIMENTO-MODELO voltado
à articulação de competências para o desenvolvimento sustentável do potencial turístico,
imobiliário e de econegócios, no âmbito territorial do Arquipélago de Tinharé, através da
implantação de laboratórios universitários de funcionamento complementar para fomento à
sustentabilidade e orientação de empreendedores e potenciais investidores.
D - EMPREENDIMENTO
O objetivo final da composição do fundo é a materialização de um condomínio horizontal que
sirva de exemplo para o desenvolvimento territorial do Arquipélago de Tinharé fomentando a
transferência de tecnologias que garantam a adoção de modelos de CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL certificada, exploração do potencial de econegócios e de investimentos
imobiliários ou turísticos em todas as suas vertentes de baixo impacto como vocação natural do
município de Cairu.
E - AGROTURISMO
A vertente dos negócios da agricultura e da pesca associados ao turismo de alta qualidade são
diretrizes do planejamento estratégico absolutamente priorizadas por esta iniciativa.
F - PARCEIROS
São parceiros institucionais desta iniciativa a USP – Universidade de São Paulo (NRE- Núcleo de
Real Estate), a UnB – Universidade de Brasília (CET – Centro de Excelência em Turismo), a
ENGETOP – Empresa Junior de Engenharia Civil da UFBa – Universidade Federal da Bahia e o
programa UFBa - Ecológica.
G - PREFEITURA
O governo municipal também é parceiro desta iniciativa e colocará um dos seus secretários como
consultor da gestão do fundo, participando das reuniões do colegiado de administração
conferindo a credibilidade necessária ao licenciamento e à estruturação solidária do
empreendimento-modelo, ações afins e correlatas de interesse social, ambiental e de
desenvolvimento econômico.
H - COTAS
Serão comercializadas 40 (quarenta) cotas de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
lastreadas em frações ideais de meio hectare de área desmembrada da gleba doada, em regime de
afetação, situada na Gamboa do Morro de São Paulo resultado na mobilização final de
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), em até 12 (doze) meses, com até 3 (três) eventos,
promocionais de comercialização das cotas, denominados de CAIRU-INVESTE e, desta forma,
as ditas cotas podem ter os valores corrigidos pela COMISSÃO EXECUTIVA em função das
repercussões favoráveis e agregação processual de valor na relação direta da conclusão dos
projetos e execução das obras.
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I - COTISTAS
Os cotistas podem ser pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse no desenvolvimento de
modelos de sustentabilidade na CONSTRUÇÃO CIVIL (fabricantes de materiais, projetistas nas
áreas de arquitetura e engenharia, mineradoras, construtoras, incorporadoras, usinas de
reciclagem, agentes financeiros, fornecedores de serviços, fornecedores de equipamentos,
executores de sistemas construtivos, fornecedores de sistemas de energias alternativas) e no
TURISMO DE EXCELÊNCIA (empresas aéreas, fornecedores de materiais para hospitalidade,
transportadores, seguradoras, produtores de alimentos, estabelecimentos de educação privada,
empresários de entretenimento), parceiros afins e correlatos.
J - OPERAÇÃO
A gleba afetada será administrada por pessoa jurídica responsável pela composição do fundo
liderando a comercialização das cotas, através da formalização de cada SCP – SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO, na fase inicial, até os licenciamentos para registro do
condomínio e emissão das escrituras e termos de acordo complementares inerentes aos
compromissos de administração condominial.
K - GOVERNANÇA
A aplicação dos recursos será feita por COMISSÂO EXECUTIVA quadripartite composta por
membros representando os cotistas, através de eleição própria; os parceiros acadêmicos,
governamentais e sociais convidados, solidariamente, pelo governo local e os doadores da gleba.
L - ADMINISTRAÇÂO
A constituição do fundo será feita, desde o seu lançamento até a composição da Comissão
Executiva Permanente, pela COMISSÃO EXECUTIVA do PLANO CAIRU 2030.
M – REPLICABILIDADE
Os conceitos e a experiência podem ser replicados em outras localidades do município na
medida da disponibilidade de áreas, da viabilidade econômica e da mensuração dos benefícios
sociais, econômicos e ambientais.
N - CAIXA
A centralização e a contabilização dos recursos serão feitas contratualmente através de uma das
fundações universitárias ligadas a uma das universidades aliadas.
O - AUDITORIA
O fundo e sua administração serão auditados, permanente, de forma absolutamente independente
e inopinada, por empresa especializada, selecionada imediatamente após a composição da
COMISSÃO EXECUTIVA e desde a comercialização das 5 (cinco) primeiras cotas com revisão
da composição do colegiado executivo, a cada 90 (noventa) dias, na medida da comercialização
das frações ideais, com relatórios trimestrais.
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P - ORÇAMENTO
O orçamento de aplicação dos recursos do fundo será detalhado pela COMISSÃO EXECUTIVA
permanente e encaminhado para assembléia dos cotistas que o validará, definitivamente,
respeitando as rubricas básicas estabelecidas de forma antecipada.
Q - APLICAÇÕES
Os recursos serão aplicados em três RUBRICAS BÁSICAS: (1) ações estratégicas, estudos e
projetos derivados do Plano Cairu 2030 (30%); (2) institucionalização da Agência de
Desenvolvimento (30%); (3) obras do empreendimento-modelo e administração geral das
iniciativas vinculadas ao fundo incluindo reserva de contingência, tributos, prêmios dos
concursos de projetos arquitetônicos e auditorias (40%).
R - FINANCIAMENTO
A administração do fundo colocará à disposição dos potenciais cotistas uma linha própria de
financiamento, para até 24 (vinte e quatro) meses, com taxas de juros admitidas nas rotinas de
FOMENTO MERCANTIL, com parcelas mínimas de R$8.000,00 (oito mil reais) mensais que
serão vinculadas ao cronograma físico-financeiro das obras e, eventualmente, antecipadas em
operações próprias aprovadas pela Comissão Executiva.
S - CONTRAPARTIDAS
Cada cotista receberá, contratualmente, uma área de 5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados)
que serão materializados em fração privativa mínima de 2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados)
e, além disto, as áreas comuns e reservas serão estabelecidas no MASTER PLAN DO
CONDOMÍNIO discutido entre todos os atores articulados segundo os critérios de
sustentabilidade consensuados e, imediatamente, todos os compradores receberão os 3 (três)
volumes do Plano de Desenvolvimento Estratégico para preparem os seus alinhamentos
conforme a legislação.
T - OBRIGAÇÕES
Cada cotista assume a obrigação de construir, em prazo determinado no contrato de SCP, uma
residência subordinada aos princípios comuns de sustentabilidade e certificação podendo ganhar
o projeto arquitetônico do imóvel, na medida em que opte por apoiar os CONCURSOS previstos
no PROJETO TERCEIRA ÂNCORA e manter sua fração ideal vinculada aos laboratórios por 10
(dez) anos mesmo que negocie com terceiros, a qualquer tempo, o lote adquirido.
U - LICENCIAMENTO
A utilização da gleba já possui AOP – ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO PRÉVIA que a enquadra
na ZUP – Zona de Urbanização Prioritária da Gamboa do Morro de São Paulo de acordo com as
prescrições do DECRETO n.398/2008, regulamentando a Lei Municipal n.241/2008.
V - PATROCÍNIOS
A COMISSÃO EXECUTIVA poderá instituir um programa de comercialização de COTAS DE
PATROCÍNIO que serão integradas ao fundo reforçando a sustentação financeira das linhas de
atuação já preconizadas nas suas 3 (três) vertentes (planejamento, obras e ações prospectivas).
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X - ARBITRAGEM
Todas as relações contratuais vinculadas à estruturação / operação do fundo e relação entre
cotistas e/ou destes com os administradores e o Poder Público Municipal estarão subordinadas a
CLÁUSULAS DE ARBITRAGEM (Lei 9.307/96 – Lei Municipal n.241/2008) garantindo
solução rápida para eventuais contendas, renunciando os contratantes às soluções no âmbito da
justiça estatal.
3 – RESULTADOS
A execução do projeto TERCEIRA ÂNCORA foi acolhida pela regulamentação da Lei
Municipal n.241 que alçou o PLANO CAIRU 2030 à condição de baliza do planejamento oficial
de longo prazo. O Artigo 18 do Decreto n.398, de 19 de dezembro de 2008, reconheceu a
importância da montagem do FDE, sob governança privada, para institucionalização da Agência
de Desenvolvimento. Uma visão de vanguarda que pode amalgamar a contribuição plena de
todos os parceiros mobilizados e dos exemplos de outras unidades políticas insulares ao redor do
globo.
A evolução das interlocuções interinstitucionais foi gerando resultados e novos horizontes de
cooperação. Surgiu então a possibilidade de Cairu sediar um evento denominado de Call for
Action do GFAL (www.globalforum.com.br). Atividade que até 2009 foi realizada, com sucesso,
em Curitiba, São Paulo, João Pessoa e Belém. Assim, diante da oportunidade de abrigar um
evento internacional na área de sustentabilidade, a aproximação com a Marinha do Brasil
ensejou a integração do conceito de AMAZÔNIA AZUL à execução do planejamento
estratégico.
O mar territorial passou a ser visto pelas autoridades navais como um espaço que precisa ser
valorizado e protegido pelos brasileiros. Algo como o posicionamento que a “Amazônia Verde”
conquistou no mundo. Cairu decidiu, então, pleitear, legitimamente, o estatus de CAPITAL DA
AMAZÔNIA AZUL e consubstanciou argumentos históricos, geográficos, estratégicos e
econômicos para tanto. Neste sentido, a SEGUNDA ÂNCORA (Fortaleza do Morro de São
Paulo) passou a desempenhar um papel catalisador para um julgamento e decisão do
almirantado. Desta feita, também, diante da iminente restauração do dito sítio militar com o
patrocínio do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Cabia destacar que o Almirante Tamandaré (Patrono da Marinha) esteve abrigado no Morro de
São Paulo, com apenas 15 (quinze) anos, durante a Guerra da Independência no episódio de
expulsão dos portugueses da Bahia (maio a julho de 1823). Lá a Armada nasceu, efetivamente,
para sua primeira missão durante o Primeiro Império. Além disto, o Arquipélago de Tinharé está
no centro da ZEE – Zona de Exploração Econômica Exclusiva do mar brasileiro na porção do
Oceano Atlântico que lhe cabe por convenção internacional. A costa cairuense produz gás e
petróleo inserindo o município, destacadamente, na dimensão econômica da produção de
energia. Diante da força de tais justificativas e da nova posição desejada no contexto nacional, a
vocação para ser exemplo de desenvolvimento sustentável para a humanidade fortaleceu, ainda
mais, o posicionamento estratégico desse conjunto de ilhas.
A Prefeitura Municipal de Cairu adotou, também, uma política de fortalecimento institucional e
de internacionalização das relações governamentais. Contratou a FEA – Fundação Escola de
Administração da UFBa para desempenhar tais papéis através da identificação de fontes de
financiamento para estudos e projetos infraestruturantes e de capacitação de pessoas. Os novos
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marcos legais supracitados, por exemplo, já exigem que todos os empreendimentos urbanos e
todas as propriedades rurais realizem o alinhamento estratégico com o PLANO CAIRU 2030.
As ditas declarações de ajustamento são anuais e reduzem a visão dos pontos fortes / pontos
fracos – oportunidades / ameaças, identificados nos estudos estratégicos, ao microcosmo de cada
estabelecimento ou gleba produtiva. Assim, cada um dos gestores indicará as suas ações
específicas para garantir, no espaço sob sua responsabilidade ou mesmo na vizinhança, o sucesso
do planejamento de longo prazo.
O processo de valorização das terras foi acelerado nos últimos anos e, doravante, esse
incremento dos preços será ainda mais rápido. Desta feita, também, em razão da publicidade
dada aos investimentos públicos e privados que estão na agenda do curto e médio prazos. Alguns
visionários profetizam que, logo, as áreas rurais serão cotadas em reais por centímetro quadrado.
Medida que miniaturizará as frações de território hoje negociadas em hectares nas áreas nãourbanizadas e, ainda, em metros quadrados nos diversos núcleos antropizados nos distritos da
costa e contracosta.
A valorização resultará, adicionalmente, da qualidade do ordenamento territorial, do zoneamento
ecológico e econômico inteligente, das novas normas urbanísticas (PDDU), do respeito ao
Estatuto das Cidades, da desapropriação das edificações espúrias nos sítios históricos e na adesão
do município ao PROJETO ORLA (MMA – Ministério do Meio Ambiente/SPU – Secretaria do
Patrimônio da União). Outras variáveis também podem potencializar o processo incremental
com a criação da Agência de Desenvolvimento, sob governança insuspeita com mandatos de 5
(cinco) anos para seus diretores, colocado a aplicação das normas longe dos ventos eleitorais.
4 – DISCUSSÃO
O crescimento contínuo é ecologicamente insustentável. A economia voltada para produzir
melhor, ao invés de produzir mais, virá inevitavelmente. A escolha é adotar um modelo
sustentável por desenho prévio ou por um desastre. O foco para a primeira alternativa é a
equidade distributiva garantida pelo pleno emprego. Perspectiva que o potencial imobiliário e
turístico do Arquipélago de Tinharé pode oferecer sem qualquer sombra de dúvida.
Criar empregos e investir em infraestrutura verde é o espírito que move a concepção da
TERCEIRA ÂNCORA e do planejamento governamental de longo prazo. A elaboração de
estudos e projetos derivados será intensa. Tudo para determinar um nível de atividade econômica
que cria postos de trabalho, estimulando econegócios, e reduzindo o impacto ambiental. O
crescimento físico terá limite bem definido, mas a qualidade da economia deve evoluir sempre.
Crescer ainda é possível e necessário para Cairu, mas isso será feito de forma limpa, eficiente
equitativa. Produzir mais exige trabalho intenso. Produzir melhor significa ter talentos e
inteligência aplicados com esta missão de poupar recursos naturais, todavia esbanjar em
inovação e eficiência. A Construção Civil e a Hospitalidade são, de forma associada ou
independente, os setores da economia municipal que precisam expandir por algum tempo para
gerar os empregos-antídotos da predação e deterioração social, econômica e ambiental.
A administração dos conflitos em ambientes polarizados também depende desse crescimento
ordenado e as variáveis são claras quando é possível entender que os royalties e o crescimento da
participação no ICMS são finitos. Tudo como prenunciou a Lei n.241/2008. Cabe, portanto, criar
um foro de entendimento e geração de consenso nos aspectos tão diversos:
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NATUREZA – CULTURA / ECONOMIA – AMBIENTE / SOCIEDADE – GOVERNO /
CIVIL – MILITAR / RELIGIOSO – LAICO / URBANO – RURAL /
INSULAR – CONTINENTAL / ACADÊMICO – EMPRESARIAL /
INDIVIDUAL – COLETIVO
Neste aspecto da limitação do crescimento vários exemplos de outros municípios precisam ser
aprendidos pelos gestores e legisladores cairuenses. Rio das Ostras e Macaé no Rio de Janeiro
formam, por exemplo, um contraste pedagógico de suma importância. Ambos os municípios
recebem royalties pela produção de gás e petróleo. O primeiro aplicou em infraestrutura e
educação. O outro gastou na ampliação vertiginosa da folha de pessoal. Os resultados estão lá
para convencer os mais incrédulos. A geração de alternativas econômicas para sustentabilidade
ainda não teve vez para os macaenses.
Figura 2: Mapa anexo ao Decreto n.398/2008 definindo cada Zona de Urbanização
Prioritária (ZUP) e de infraestruturação preferencial no Arquipélago de Tinharé.

A regulamentação da lei municipal do planejamento de longo prazo já estabelece os limites para
a realização de estudos preferenciais de expansão controlada dos núcleos turísticos e urbanização
prioritária. Determina também que é necessário estudar as alternativas tributárias baseadas na
propriedade urbana e rural, na transmissão de bens e no potencial imobiliário em função do
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futuro esgotamento das reservas minerais. Cairu precisa, desde já, estudar com os parceiros
acadêmicos as alternativas para sustentabilidade das finanças públicas e, mais ainda, quando o
horizonte consensual é, sem dúvida, 2030.
Só para dar uma ideia da escala temporal: talvez o prefeito, o presidente da Câmara de
Vereadores e os titulares da Comarca de Cairu em 2030 ainda não tenham nascido ou estejam na
“primeira infância”! Assim, olhando para um futuro ainda distante, é importante entender que os
“pontos fortes” e os “pontos fracos” expostos no planejamento estratégico são descritos para o
ambiente interno. As “oportunidades” e “ameaças” estão focadas, por sua vez, nas
circunstâncias externas (exógenas). Cruzando essas percepções e a magnitude cronológica,
interpolando as informações estatísticas, analisando e sintetizando muitas vezes, construindo e
desconstruindo conceitos, elaborando soluções e montando cenários é possível, com grande
probabilidade, influenciar na construção de um futuro melhor.
Estão, portanto, montadas as bases para um arrojado esforço de ordenamento territorial,
mensuração e exploração sustentável do potencial turístico-imobiliário e multiplicação de
edificações sustentáveis. A eficiência energética, o consumo inteligente de água, as melhores
soluções de esgotamento sanitário e a destinação do lixo serão naturalmente integradas nos
projetos avaliados pelo Poder Público e pela força-tarefa dos aliados acadêmicos.
5 - CONCLUSÃO
Utilizar os princípios do Pacto Global (Global Compact) da ONU – Organização das Nações
Unidas, participar ativamente do movimento do GLOBAL FORUM e assumir a mobilização e
alianças para antecipar a consecução dos ODM (Objetivos do Milênio) são as senhas finais para
que a TERCEIRA ÂNCORA obtenha o sucesso ao qual está destinada. Neste contexto, a
proposta de constituição do FDE é uma ação de vanguarda. Alternativa merecedora de todos
esses apoios que foram descritos neste artigo.
O projeto TERCEIRA ÂNCORA busca entender o Arquipélago de Tinharé, sem os preconceitos
em relação ao consumismo aparente ou a virtual “pasteurização”, como um “Shopping Center
Ecoturístico”. Neste caso, exatamente, como desejariam os comerciantes e prestadores de
serviços. Já, para os ambientalistas e demais atores, a visão de um “Campus Universitário”
satisfaz plenamente e reduz tensões. Esses posicionamentos facilitam a compreensão das
dinâmicas das diversas cadeias produtivas de um complexo econômico de forte vocação turística,
imobiliária, pesqueira, energética e extrativista.
Desta maneira, há, salvo melhor juízo, uma forma de propor a adoção de um conceito
estruturante baseado em altas doses de SINERGIA aplicadas ao desenvolvimento territorial
harmonioso e sustentável. Isto, certamente, na medida da incorporação legal e normativa da ideia
de sustentabilidade nos diversos processos produtivos locais e, especialmente, na construção
civil e na urbanização.
6 – AGRADECIMENTOS
A aliança entre a academia, o governo, as empresas e as comunidades já existe em Cairu e,
assim, cabe destacar os indispensáveis agradecimentos à Tinharé Comércio de Combustíveis
(Marina Tinharé), à UFBa, UnB, USP, FACE, à PMC – Prefeitura Municipal de Cairu /
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, à SUINVEST – Superintendência de Investimentos
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em Pólos Turísticos do Governo da Bahia, à IBERKON Construtora, RASD Patrimonial,
Compasso Engenharia, FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, BNB –
Banco do Nordeste, ENGETOP – Empresa Junior de Engenharia Civil da UFBa, El Paso
Petróleo e Gás do Brasil, Studio Argolo Restauração de Obras de Arte, OPEN Turismo,
presidência da CMC – Câmara Municipal de Cairu e a liderança do governo, Comando do 2º
Distrito Naval, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, GRPU –
Gerência Regional do Patrimônio da União, FGV – Fundação Getúlio Vargas (CES – Centro de
Estudos em Sustentabilidade), ESG – Escola Superior de Guerra, CFM – Casa Familiar do Mar,
IDES – Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia, presidência da FIEP –
Federação das Indústrias do Estado do Paraná, UNINDUS – Universidade da Indústria e, muito
especialmente, à UMA – Universidade Livre da Mata Atlântica / WWI – Worldwacht Institute .
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