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1. RESUMO  

Essa pesquisa buscou a elaboração de um diagnóstico ambiental, urbano e 

fundiário sobre o bairro da Ilha Diana, na cidade de Santos (SP) de forma a 

estabelecer os impactos das atividades portuárias sobre a mesma, bem como 

apontar diretrizes para a regularização fundiária e urbanística. A pesquisa apontou 

as consequências provenientes do crescimento das atividades portuárias, como 

desequilíbrio ecológico que afeta a atividade tradicional da pesca e o aumento da 

insegurança das famílias em relação a seguridade de suas terras. Assim, foram 

propostas diretrizes a fim de assegurar a permanência da comunidade. Com relação 

aos aspectos legais foi proposto um TAUS (Termo de Autorização de Uso 

Sustentável) visando a regularização fundiária e urbanística da ilha, bem como 

indicação de programas voltados ao turismo e a manutenção da atividade de pesca 

tendo em vista que a caracterização de uma comunidade como sendo tradicional 

está é relacionada a outros fatores, tais como o uso do território para subsistência e 

manutenção da cultura local. 

2. INTRODUÇÃO  

A expansão territorial da zona portuária da cidade de Santos tornou-se mais 

evidente entre 1892 e 1980 com a concessão do porto a Companhia Docas de 

Santos, porém a partir de 1970 a atividade portuária também começou a ser 

realizada na margem do canal do estuário pertencente ao município do Guarujá 

(Romani, 2010). Tal expansão acarretou transformações relacionadas não apenas a 

quantidade de terras incorporadas ao Porto, mas foi motor de alterações sociais, 

ambientais e econômicas.  

  Neste contexto, a Ilha Diana é parte de uma série de comunidades que foram 

afetadas pela dinâmica de expansão portuária. As comunidades caiçaras – como a 

que habita a Ilha Diana -  estão representadas por um número cada vez menor de 

pessoas que vivem de forma tradicional, ou seja, que vivem da pesca artesanal, da 

agricultura, da caça, do extrativismo vegetal, do artesanato e até do ecoturismo. O 

modo de vida dessas comunidades tem sido colocado à prova diariamente 

principalmente pelo declínio da atividade de pesca decorrente da quebra de 

equilíbrio ecológico relacionada a expansão portuária de Santos. Expansão essa 

que também ocasiona na dificuldade que essas comunidades têm de assegurar 



seus territórios (Santos, 2015).  Estudar a Ilha Diana então, configura-se como ação 

importante para o entendimento de processos que tendem a contribuir com a 

extinção das comunidades caiçaras.  

Ironicamente, a localização atual da comunidade da Ilha Diana é decorrente 

da “mudança” de seus moradores que residiam anteriormente onde hoje é localizada 

a pista da base aérea de Santos, e foram removidos para a construção da mesma. 

Com a permanente necessidade de ampliação do Porto, e a fragilidade em relação à 

garantia do direito à terra, à moradia e à manutenção do modo tradicional de vida, 

desenvolver estudos como este contribui para a indicação de alternativas para a 

garantia desses direitos em benefícios não só da comunidade da Ilha Diana como de 

outras comunidades tradicionais. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo desta pesquisa é caracterizar a ocupação do bairro da Ilha Diana 

segundo aspectos ambientais, sociais e econômicos, bem como identificar os 

impactos causados na mesma pela expansão portuária em Santos. Como objetivo 

final, propõe-se um plano adequado para a garantir o direito à moradia e a terra, 

baseado nos dispositivos legais vigentes.  

4. METODOLOGIA 

Para estabelecer diretrizes relacionadas a regularização fundiária e a 

manutenção da comunidade da Ilha Diana foi preciso caracteriza-la em diversos 

aspectos. Primeiramente, foi feita a caracterização ambiental a partir de dados de 

outros trabalhos acadêmicos e de relatórios emitidos pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Baixada Santista. Na sequência foram sistematizados os dados 

obtidos através do levantamento socioeconômico feito pela Prefeitura Municipal de 

Santos em 2010, além de informações sobre as características sociais e econômicas 

também foi possível extrair informações relacionadas as tipologias construtivas, que 

deu início a caracterização urbanística. Também foram realizadas visitas a campo e 

coleta de dados no Plano de Desenvolvimento da Baixada Santista emitido pela 

AGEM (Agência Metropolitana da Baixada Santista).  

A partir da caracterização completa foram levantados marcos regulatórios nas 

esferas federal, estadual e municipal que incidem sobre a situação da Ilha Diana. 



Foram também levantadas ações que estão ocorrendo atualmente na Ilha Diana em 

relação a regularização e manutenção da mesma.  

Assim, com base em diversos fatores foi elaborado um plano de diretrizes que 

visa assegurar a permanência e a sobrevivência da comunidade.   

5. DESENVOLVIMENTO  

A Ilha Diana está localizada na área continental do município de Santos, 

às margens do Rio Diana, em área de preservação ambiental. Apesar do nome, 

a mesma se forma apenas ocasionalmente por uma variação de maré, contudo 

o acesso se dá apenas por via marítima através de barcas da prefeitura.  

No ano de 1996 o Grupo Coimex adquiriu um terreno localizado entre os 

rios Diana e Sandi, conhecido como Sitio (Silva, Barros, & Molnar, 2005). A partir 

de 2003 o grupo se tornou responsável pela implantação no local do maior 

terminal portuário privado do país, o Terminal Portuário Embraport, a obra tem 

previsão para ser finalizada em 2020, porem partes do terminal já estão 

operando (Santos, 2015).  A inserção da Embraport nas vizinhanças da Ilha 

Diana prejudica em grande parte os pescadores, profissão característica e 

tradicional da comunidade. Contudo o relatório EIA-RIMA emitido pela Embraport 

conclui que mesmo com os impactos negativos, há um predomínio de benefícios que 

o empreendimento traria para a região, sendo assim, ainda segundo o relatório, a 

execução do mesmo torna-se viável e benéfica. Tal conclusão vai contra todas as 

premissas dispostas por lei que buscam a manutenção do equilíbrio e da 

continuidade dos recursos naturais, da fauna e da flora, bem como do bem-estar das 

populações humanas em áreas de preservação ambiental.  

Tais impactos confirmam a necessidade de se assegurar legalmente a 

permanência da comunidade em seu território. Como parte deste processo, é 

necessário caracterizar a comunidade a fim de determinar suas especificidades. 

Neste trabalho a mesma parte da caracterização socioeconômica, para isso foram 

utilizadas informações obtidas no levantamento socioeconômico habitacional das 

famílias, realizado pela Prefeitura Municipal de Santos em outubro de 2010. 

Os dados coletados caracterizam a Ilha Diana como uma comunidade 

pequena de 181 moradores distribuídos em cerca de 55 famílias. No que se trata se 



renda familiar, 81,40 % dos moradores declara ganhar entre 1 e 3 salários mínimos. 

Quanto a atividade profissional a maioria dos moradores, 36,76% (50 pessoas) 

declara trabalhar com outras atividades, vale ressaltar que a atividade de pesca não 

estava incluída na ficha, portando não é possível mensurar ao certo o número de 

moradores que exerce essa atividade. Com relação ao tempo de moradia no local, 

64,44% dos entrevistados declararam morar na Ilha Diana a mais de 16 anos.   

Além da caracterização socioeconômica é preciso analisar os aspectos 

urbanísticos. Segundo levantamento realizado pela PMS em 2010, a Ilha Diana 

conta com 52 imóveis sendo 50 unidades habitacionais, um comércio e um 

equipamento educacional. Analisando as fotos aéreas é possível perceber que a 

comunidade não se expandiu nos últimos anos, atualmente a maioria dos moradores 

é nativo da Ilha e os que não se encaixam nessa faixa são casados ou tem 

parentesco com locais. Esse fato permite reforçar a identidade familiar e reforça 

praticas da cultura caiçara, uma vez que o parentesco parece garantir a harmonia e 

lealdade nas relações da atividade pesqueira (Stori, 2010). 

Figura 1: Ocupação da Ilha Diana e da área do Terminal Embraport nos anos de 
2003, 2009,2017 

        

Fonte: Imagens aéreas do Google Earth 

 

Foram levantados também marcos regulatórios que incidem sobre a 

problemática da Ilha Diana. Assim foi possível caracterizar segundo a lei de Uso e 

Ocupação do Solo de Santos a mesma como parte da Zona de Preservação. Nesta 

Zona, além da proteção dos ecossistemas, são protegidos os recursos genéticos, as 

populações tradicionais e o ambiente natural, com incentivo à educação, à pesquisa, 

ao uso técnico e científico (Lei Complementar N.º 729/2011). No que tange a 

regularização fundiária, o melhor caminho é a aplicação do TAUS (Termo de 

Autorização do Uso Sustentável) que faz parte de uma portaria emitida pela 

Secretaria de Patrimônio da União (Portaria SPU nº 89/2010) a qual outorga o termo 



a fim de possibilitar a ordenação e uso racional e sustentável dos recursos naturais 

disponíveis na orla marítima e fluvial em que vivem comunidades tradicionais. O 

termo só poderá concedido a grupos culturalmente diferenciados, com organizações 

sociais próprias e que utilizem a área e seus recursos como condição para tal, sendo 

assim é necessária a comprovação de posse tradicional.  

6. RESULTADOS  

 Após as caracterizações realizadas acerca da Ilha Diana e do arcabouço legal 

levantado relativo a ações de regularização fundiária é formada base suficiente para 

analisar e propor diretrizes relacionadas a regularização e ao direito à cidade dos 

moradores. Atualmente existem duas principais ações ocorrendo na Ilha Diana: O 

programa Vida Caiçara, realizado pelo Terminal Portuário Embraport, e o início do 

processo da obtenção do TAUS (Termo de Autorização de Uso Sustentável), 

motivado por encontros e debates promovidos pelo Observatório Litoral Sustentável, 

que discute os impactos provocados por grandes empreendimentos na região.  

 Analisada a ação realizada na Ilha Diana pela Embraport, é possível perceber 

a intenção pontual por parte da empresa, devido as condicionantes impostas a 

mesma pelo IBAMA. Não há um programa continuo, seja por órgãos públicos ou 

instituições privadas, relacionado a cultura ou ao turismo. No que diz respeito a 

regularização fundiária, o início do processo para o TAUS coletivo marca o começo 

de uma jornada que deve ser continua a fim de se concretizar a regularização 

completa. 

 Assegurar apenas o título de posse não assegura a longevidade da 

comunidade como tradicional, é necessário então criar programas que assegurem a 

qualidade da pesca na região, é fundamental minimizar os impactos ambientais 

provenientes da construção do terminal portuário e garantir que os pescadores 

continuem realizando suas atividades.   

 Com a mesma motivação então é preciso criar programas sociais voltados a 

educação e a infraestrutura de pesca e também programas, como o Vida Caiçara, 

que favoreçam o turismo na região, porem de uma forma mais contínua. Tornar a 

Ilha Diana mais popular e conhecida pelo seu modo de vida e pela culinária caiçara 

atrairia turistas que fomentariam a economia e a manutenção da comunidade. Com 

um maior número de moradores envolvidos com atividades na Ilha Diana, o 



deslocamento para a área insular de Santos não se configuraria fundamental para a 

formação da renda dos moradores, sendo assim juntamente com a obtenção do 

TAUS, tenderiam a assegurar a permanência da comunidade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo da pesquisa foi demonstrado que a comunidade tradicional da a Ilha 

Diana, não tem assegurada sua permanência e a subsistência no território em que 

habitam por décadas. Tal insegurança coloca em risco, sobretudo, seu modo de 

vida. Com o estudo sobre o histórico da comunidade também foi possível constatar 

que a localização atual da comunidade da Ilha Diana é resultado da expulsão da 

mesma da área onde se localiza a base aérea de Santos, o que evidencia ainda 

mais a condição de fragilidade social a qual a comunidade está exposta, 

evidenciando a dificuldade encontrada no sentido de assegurar a permanência em 

seu território perante aos avanços territoriais de grandes obras portuárias e de 

infraestrutura. Como analisado também, a instalação do terminal portuário 

Embraport ocasionou um desequilíbrio ecológico na região afetando diretamente o 

modo de vida da comunidade. 

Podemos afirmar também que a Ilha Diana apresenta características que a 

classificam como comunidade tradicional, que habita área de proteção ambiental e, 

portanto, necessita de ações voltadas à garantia do direito à moradia, a partir de 

estudos que indiquem caminhos específicos para a regularização fundiária. 

Com a pesquisa, também ficou clara a proposição de programas para a 

continuidade da Ilha Diana apenas quando relacionados as condicionantes impostas 

a Embraport. Sendo assim constata-se como fundamental a manutenção desses 

programas para que tenham caráter vitalício e não apenas sejam aplicados como 

ações pontuais, bem como há urgência para que ações voltadas à regularização 

fundiária da Ilha sejam realizadas em conjunto com demais ações sócio ambientais 

de responsabilidade do Poder Público, visando a regularização fundiária plena da 

área, ou seja, que não considere somente a segurança da posse, mas 

principalmente a integração socioespacial do assentamento. 



 A abertura do processo do TAUS iniciado pela comunidade tem não só 

a grande importância de garantir o uso da terra aos moradores, como também é 

fruto da união dos moradores e de um processo de empoderamento dos mesmos 

sobre os direitos que os competem.  

 Sendo assim o processo de regularização iniciado na Ilha Diana marca 

um grande avanço na seguridade do direito a terra dos moradores, contudo ainda é 

preciso realizar ações com o intuito de fortalecer cultura caiçara e fazer com que a 

mesma não desapareça.  

 A situação da Ilha Diana, como já mencionado nesse trabalho, é 

recorrente em diversas comunidades caiçaras. Portando as medidas e análises aqui 

dispostas também servem de base e refletem o latente apagamento dessas 

comunidades, situação a qual certamente levará a extinção de muitas.  caiçara e 

fazer com que a mesma não desapareça.  

A situação da Ilha Diana, como já mencionado nesse trabalho, é recorrente 

em diversas comunidades caiçaras. Portando as medidas e análises aqui dispostas 

também servem de base e refletem o latente apagamento dessas comunidades, 

situação a qual certamente levará a extinção de muitas. 
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