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RESUMO: O presente trabalho busca enquadrar as mudanças geográficas e sociais ocorridas 

no V Distrito de São João da Barra/RJ, através da construção do Complexo do Porto de Açu, 

no fenômeno da Gentrificação, definido a partir do marco teórico de Niel Smith e Chris 

Hamnet. Ao analisar-se o Relatório Minas-Rio, o Relatório da AGB e processos judiciais de 

desapropriação e ações civis públicas, demonstra-se como a especulação imobiliária da região 

fez com que diversos Direitos Humanos fossem violados. Conclui-se, dedutivamente, que o 

ocorrido na região se encaixa no fenômeno descrito, apontando para um possível padrão de 

violação de Direitos Humanos em empreendimentos de tal porte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gentrificação; Porto do Açu; direitos humanos. 

 

ABSTRACT: This study aims to frame the geographical and social changes in the V district 

of São João da Barra/RJ, through the construction of the Porto de Açu Complex, into the 

phenomenon of Gentrification, set from the Theoretical Framework of Niel Smith and Chris 

Hamnet. Analyzing the Minas-Rio Report, AGB Report and judicial proceedings of 

expropriation and class actions, it is shown how land speculation in the region made many 

human rights been violated. It concludes, by deduction, that what happened in the region fits 
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the described phenomenon, pointing to a possible pattern of violations of human rights in 

enterprises of such scale. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A gentrificação tornou-se, nas últimas décadas, vocábulo onipresente nas discussões 

travadas sobre as mudanças ocorridas no espaço urbano e, mais recentemente, no espaço 

social como um todo. Este fenômeno é explicado, segundo Niel Smith (1996), principalmente, 

pelo desenvolvimento do capitalismo, através das mudanças repentinas do padrão de 

consumo, da especulação imobiliária e da noção de “fronteira urbana” – que deve ser 

entendida como fronteira econômica – que move os mais abastados a explorarem novas zonas 

economicamente rentáveis. 

 Ao iniciar-se os estudos sobre o Caso do V Distrito de São João da Barra, através do 

Centro de Direitos Humanos e Empresas (Homa), fica-se facilmente intrigado em como a vida 

de comunidades tradicionais pode mudar em tão pouco tempo devido à chegada de grandes 

empreendimentos. Em favor de interesses particulares, diversas regras de instalação foram 

transgredidas, assim como diversos Direitos Humanos violados, como o direito à moradia e o 

direito a um meio ambiente equilibrado. De acordo com o Relatório "O Projeto Minas-Rio e 

seus impactos socioambientais: olhares desde a perspectiva dos atingidos" (2014), canais de 

água potável, para consumo humano e irrigação, foram salinizados; o ar foi contaminado por 

gases tóxicos; há ocorrência de desmatamento e até mesmo destruição de pesqueiros. Tudo 

isso tornou a vida da comunidade local insustentável, ou porque foram expulsas de suas casas 

através de ameaças ou por desapropriação; ou porque já não mais poderiam exercer seu ofício 

e se sustentar; ou porque a oferta por seus terrenos era irrecusável, em um primeiro momento, 

porém mal daria para um aluguel em grandes cidades. Portanto, o estudo aprofundado do 

tema mostrou-se muito motivador, fazendo crescer uma ambição por encontrar possíveis 

soluções jurídicas para o caso, ou, se isso não fosse possível, ao menos saber como proceder 

na hipótese de isso ocorrer novamente no futuro. 

 O entendimento correto do que é a gentrificação, portanto, assim como sua justa 

aplicação, se mostra imprescindível para captar a inconstância da produção de espaço social 

nos dias de hoje, assim como compreender como esse processo é desigual dentro de uma 



 

mesma sociedade. É exatamente essa a proposta de nosso artigo: Através de um estudo de 

caso da instalação do Porto de Açu, com análise do Relatório "O Projeto Minas-Rio e seus 

impactos socioambientais: olhares desde a perspectiva dos atingidos" (2014) e do “Relatório 

dos Impactos Socioambientais do Complexo Industrial-Portuário do Açu” (2011), assim como 

de processos judiciais sucedidos no eixo dessa relação entre empresa e comunidade 

tradicional, pretendemos enquadrar, dedutivamente, o ocorrido no V Distrito de São João da 

Barra no conceito de gentrificação. Uma vez enquadrado dessa maneira, será possível 

diagnosticar os impactos atinentes ao fenômeno em questão e, consequentemente, contabilizar 

os Direitos Humanos que foram afetados. Por meio de pesquisas mais profundas, no futuro, 

talvez seja possível encontrar um padrão de violação de Direitos Humanos na instalação e 

funcionamento de grandes empresas. 

 Neste sentido, este artigo encontra-se dividido em cinco capítulos. Após essa brave 

introdução, o segundo capítulo trata da contextualização do que ocorreu no Porto de Açu. 

Descreve-se o empreendimento, onde, quando e para quê ele começou utilizando-se os 

relatórios supracitados. Em um terceiro capítulo, apresenta-se o conceito de Gentrificação, de 

acordo com Niel Smith (1996) e Chris Hamnet (1991), e um histórico do conceito, 

mostrando-se como ele surgiu e quais são os possíveis impactos causados nos espaços sociais 

quando esse evento ocorre. No quarto capítulo, são analisados quatro processos judiciais: 

Uma Ação Possessória (nº 0003088-33.2010.8.19.0053), uma Ação de Desapropriação 

(0000637-98.2011.8.19.0053) e duas Ações Civis Públicas (00001331320134025103 e 

00001499820124025103). Através desses processos, podemos analisar como, efetivamente, se 

deu a instalação do Complexo Industrial no V Distrito, mostrando todos os conflitos por trás 

da relação entre as empresas e a comunidade tradicional. Após, finaliza-se o trabalho com um 

breve resumo do que foi discutido e a conclusão de que o fenômeno da gentrificação 

realmente ocorreu no V Distrito de São João da Barrra. 

 

2. Transformações socais e ambientais na implementação do Porto do Açu no V 

Distrito de São João da Barra/RJ: uma abordagem sob a perspectiva dos 

afetados e da sociedade civil organizada 

 

 O Porto do Açu, implantado no V Distrito de São João da Barra, é o principal 

empreendimento do Complexo Industrial Portuário do Açu, que, por sua vez, integra o Projeto 

Minas-Rio, considerado o maior empreendimento minero-portuário do mundo, além de ser a 

maior obra industrial portuária das Américas. Caracteriza-se como um sistema mina-



 

mineroduto-indústria-porto. O terminal portuário, em si, é privativo de uso misto com 

capacidade para receber navios de grande porte (220 mil toneladas) e estrutura offshore para 

atracação de produtos como minério de ferro, granéis sólidos e líquidos, cargas em geral e 

produtos siderúrgicos. De acordo com o Relatório dos Impactos Socioambientais do 

Complexo Industrial-Portuário do Açu (AGB, 2011) 
4
: 

 

"O porto irá se integrar a projetos que se viabilizam mutuamente, como a construção de 

uma usina termoelétrica no condomínio industrial a ser construído na área de retaguarda do 

porto, que deve atrair desde usinas siderúrgicas chinesas a montadoras estrangeiras, atraídas pela 

facilidade da saída direta para a exportação, e pela facilidade em termos de geração de energia 

elétrica. As indústrias, especialmente a siderúrgica, poderão se beneficiar da existência do 

minero duto que irá levar minério de ferro do interior de Minas Gerais ao norte fluminense a 

baixo custo, beneficiando-o no próprio porto, nas siderúrgicas ou unidades de pelotização, assim 

agregando valor ao produto e permitindo maiores ganhos através da exportação de ligas de metal 

de baixo custo ao invés de exportar o material bruto” (AGB, 2011, p. 6). 

 

O empreendimento começou a ser pensado já em 1999, na gestão de Anthony Garotinho, 

quando foi proposta a construção de um terminal oceânico de apoio a exploração de petróleo 

off-shore a partir da Petrobras. Porém, o projeto ficou engavetado até 2005, quando se deu 

continuidade às iniciativas de implantação do Projeto. Observando a expansão do setor 

minero metalúrgico, o Projeto foi oferecido, primeiramente, à mineradora VALE, já 

demonstrando as possibilidades de ampliar a concepção original do terminal portuário para 

plataforma de exportação de minérios. 

Ao longo de 2005 e 2006 foi acrescentado ao projeto um mineroduto, o que reduziu 

drasticamente o custo de transporte do minério. Neste intervalo de tempo, as Fazendas  

Caruara e Saco D´Antas, localizadas em São João da Barra– de frente para o litoral - são 

adquiridas por Eike Batista. Com isso, o Projeto do Açu é oferecido ao empresário, selando 

um pacto politico entre ele e o governo do Rio de Janeiro.  Ainda em 2006, foi lançada a 
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pedra fundamental do Super Porto do Açu. No ano seguinte foram iniciadas as obras de 

construção do Porto no V Distrito de São João da Barra. 

O V Distrito, parte integrante do município de São João da Barra, localiza-se no Norte 

do Estado do Rio de Janeiro. É considerado o principal Distrito rural da cidade. O município 

de São João da Barra possui, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, 32.747 

habitantes, dos quais 7.057 residindo em áreas rurais. Importante ressaltar que a queda da 

população rural de SJB foi vertiginosa e contínua: de 45.894 habitantes em 1970 para 7.054 

em 2010. 

Segundo o Relatório "O Projeto Minas-Rio e seus impactos socioambientais: olhares 

desde a perspectiva dos atingidos" (2014, p.36) 
5
, a Região do V Distrito configura-se como 

um "complexo mosaico de lagunas, charcos, pequenos córregos, brejos costeiros, vegetação 

arbustiva fixadora de dunas, formações geológicas sedimentares, formações herbáceas e 

graminóides associadas a faixas de praia”. Além disso, apresenta-se como “um mosaico de 

comunidades rurais, pescadores artesanais, agricultores familiares, posseiros e pequenos 

comerciantes”. 

O presente trabalho identificou uma série de transformações sociais e ambientais 

decorrentes do processo de implementação do Porto. Analisando o “Relatório dos Impactos 

Socioambientais do Complexo Industrial-Portuário do Açu” (AGB, 2011) e também “O 

Projeto Minas-Rio e seus impactos socioambientais: olhares desde a perspectiva dos 

atingidos" (2014), é possível elencar algumas das transformações acima mencionadas: (1) 

Foram realizadas diversas desapropriações, por suposta utilidade pública, dos agricultores de 

São João da Barra e transferência de suas terras a preços irrisórios para o controle privado; (2) 

relatos acerca de pressão feita sobre famílias residentes na localidade acima citada para venda 

das terras a preços muitas vezes incompatíveis com o real valor da propriedade no mercado; 

(3) reassentamento ilegal e inadequado das famílias desapropriadas no município em questão, 

sendo que as garantias previstas no “reassentamento” dos atingidos foram pautas ocultas e 

pouco esclarecedoras nas audiências públicas promovidas pelo INEA e CODIN; (4) ação de 

desmobilizadores sociais para prevenir reações contrárias das populações atingidas, com o 
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objetivo de dividir as comunidades; (5) perda progressiva das condições de trabalho e de vida 

na região em decorrência dos danos ao ecossistema local e também ao modo de vida e 

produção dos residentes (como desmatamento, salinização das águas subterrâneas e 

superficiais para consumo humano e para irrigação, destruição de pesqueiros, poluição da 

água, poluição do ar por fases tóxicos e metais pesados, redução da produção de alimentos, 

rebaixamento do fundo marinho, destruição de sítios arqueológicos, aumento da erosão 

costeira, alteração da sedimentação costeira, destruição de lagoas costeiras, uso abusivo da 

água,  expulsão de agricultores e assentados da reforma agrária, restrição à perca artesanal, 

aumento da violência, especulação imobiliária, favelização e restrições ao uso do solo, forte 

aumento populacional).  

Como pode ser percebido, a população e o ecossistema do V Distrito de São João da 

Barra foram profundamente impactados para que o Complexo do Açu fosse implantado. 

Ainda contamos com as denúncias de moradores e afetados pelo empreendimento nos 

processos nº 0003088-33.2010.8.19.0053, 0000637-98.2011.8.19.0053, 

00001331320134025103 e 00001499820124025103, narrativas obtidas a partir da pesquisa 

desenvolvida pelo Homa- Centro de Direitos Humanos e Empresas da UFJF
6
, que analisou 18 

processos judiciais, no período de aproximadamente um ano. 

No processo nº 0003088-33.2010.8.19.0053, os moradores descrevem que as terras em 

sua posse foram invadidas pelo Grupo EBX, do empresário Eike Batista, e que ao procurar os 

representantes do Grupo para tentar resolver a questão de forma pacífica, foram ignorados. Já 

no processo nº 0000637-98.2011.8.19.0053 é argumentado, em suma, que a desapropriação 

não se dá em busca do benefício público, e sim de uma específica sociedade empresarial – em 

detrimento dos interesses dos indivíduos afetados. A reclamação realizada no processo de 

nº00001499820124025103 é de que a área utilizada para a construção do distrito industrial é 

uma área prioritária para a conservação da biodiversidade, sendo a maior e mais bem 

preservada área de mangue do Brasil.  

  Tendo em vista as transformações mencionadas, no próximo capítulo aborda-se o 

conceito de gentrificação rural e discute-se a possibilidade de enquadramento das 

transformações em tela neste fenômeno. 

 

3. GENTRIFICAÇÃO RURAL E O EMPREENDIMENTO NO PORTO DO AÇU 
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A gentrificação é um fenômeno bastante em voga nas últimas décadas. Apesar de o 

termo ter sido cunhado, primeiramente, por Ruth Glass, socióloga britânica, em 1964, foi Neil 

Smith um dos primeiros a mergulhar no assunto e contextualizá-lo nos Estados Unidos. Além 

dele, Chris Hamnet, também sociólogo, contribuiu bastante para o desenvolvimento da 

Literatura sobre este fenômeno. Gentrificação, segundo Chris Hamnet (1991, p. 145 apud 

MOSCIARO, p. 3), [é um] fenômeno simultaneamente físico, econômico, social e cultural. 

Gentrificação comumente envolve a invasão da classe média ou grupos de alto poder 

aquisitivo em áreas previamente ocupadas pelas classes trabalhadoras. [...] Envolve a 

renovação ou reabilitação física do que era, frequentemente, uma habitação altamente 

deteriorada e seu melhoramento para ir de encontro com as requisições dos novos 

proprietários. (Hamnet apud Hamnet, 1991, p. 175).  

Apesar da ótima definição dada por Chris Hamnet, é Niel Smith que nos mostra o 

histórico desse fenômeno. Nos anos 50 e 60, nos Estados Unidos, houve algo classificado por 

Niel Smith (1996) como “antiurbanismo norte americano”. Neste momento, os centros 

urbanos passaram a ser considerados, pela classe média branca, locais selvagens, sinônimos 

de morbidade social, de crime e pobreza, de forma a ocasionar o movimento de 

suburbanização dessas cidades. Todavia, nas décadas de 70 e 80, de acordo com Smith, houve 

“um deslocamento do medo em direção ao romantismo e uma progressão da imagem urbana 

de lugar selvagem para a ideia de fronteira” (ibid., p. 2). Smith explica que o termo fronteira 

foi determinado por Frederick Jackson Turner como “o ponto de encontro entre a barbárie e a 

civilização” (TURNER apud SMITH, 1996, p.1) e sua imagem “implicitamente trata os atuais 

moradores da área central como um elemento natural do meio físico a que pertencem” (ibid., 

p. 2), transmitindo a ideia de que a cidade não é habitada socialmente. Aqueles chamados de 

pioneiros urbanos por Turner, uma visão bastante arrogante, desbravariam o centro habitado 

pela camada social “baixa” assim como foi feito na conquista do Oeste nos EUA, legitimando 

um processo de conquista.  

Smith explica que “A mitologia afirma ser a gentrificação um processo liderado por 

pioneiros e proprietários individuais cujo suor, ousadia e visão estão preparando o caminho 

para aqueles, entre nós, que são mais temerosos” (ibid., p.4), logo, toda a base do conceito do 

fenômeno da gentrificação é feita no discurso do desenvolvimento e no papel ativo de uma 

classe econômica alta, que traria a “luz” aos subdesenvolvidos. Portanto, a fronteira urbana 

seria, na verdade, uma fronteira econômica, movida através de estratégias do capital. 



 

 O autor elucida, ainda, que, para explicar esse movimento do capital, mais do que uma 

análise fatorial, ou seja, uma lista dos fatores envolvidos, seria necessária uma explanação 

integrada. De acordo com ele,  

 

“os mais importantes processos responsáveis pela origem e pela forma da reestruturação urbana 

podem, talvez, ser resumidos nos seguintes itens: (a) a suburbanização e o surgimento de um 

diferencial de renda (rent gap); (b) a desindustrialização das economias capitalistas avançadas e 

o crescimento do emprego no setor de serviços; (c) a centralização espacial e simultânea 

descentralização do capital; (d) a queda na taxa de lucro e os movimentos cíclicos do capital; (e) 

as mudanças demográficas e nos padrões de consumo” (ibid., p. 6).  

 

Essa restruturação sempre existiu, porém hoje, segundo o autor, há uma maior 

intensidade nesse fenômeno, se apresentando como “um componente imediato de uma ampla 

reestruturação social e econômica das economias capitalistas avançadas” (ibid., p. 6), sendo a 

suburbanização um produto necessário da centralização do capital. Naquele momento, “a 

expansão econômica foi realizada em parte por meio da expansão geográfica absoluta, ou 

seja, a expansão da economia significou a expansão da arena geográfica na qual a economia 

operava” (ibid., p. 3). Hoje, o vínculo entre o desenvolvimento econômico e geográfico 

persiste, conferindo à imagem de fronteira sua atualidade, mas a forma deste vínculo é bem 

diferente. No que diz respeito à base espacial, a expansão econômica ocorre hoje não por 

meio da expansão geográfica absoluta, mas pela diferenciação interna do espaço geográfico” 

(p. 3 apud N. Smith, 1982). 

Como se pôde ver, a gentrificação é um processo que nasce sob a ótica urbana, porém 

ele pode ser perfeitamente aplicado à zona rural, com a mesma base conceitual. O rent-gap 

causado entre os bairros nos casos urbanos ocorreria, neste caso, entre a parte urbana e rural 

de uma mesma região. Uma vez que as atividades no campo, principalmente aquelas 

realizadas por comunidades tradicionais, vão perdendo espaço de reconhecimento na 

sociedade e, por conseguinte, intensidade, as atividades econômicas encontram um espaço 

perfeito para grandes empreendimentos. Através de investimentos privados e/ou públicos e 

utilizando o discurso, acima explicado, do desenvolvimento que as empreiteiras trariam à 

região, a área que antes era considerada rural, é enobrecida, o que faz com que a vida da 

comunidade originária se torne insustentável. Isso se dá por diversas formas – o que vai ser 

melhor discutido no próximo tópico - como pelo encarecimento do custo de vida; pela oferta 



 

realizada pelo imóvel que, em um primeiro momento, se mostra irrecusável; ou por até 

mesmo ameaças.  

 

4. A ANÁLISE DE PROCESSOS NA COMPROVAÇÃO DO FENÔMENO NO 

PORTO DO AÇU 

 

Durante aproximadamente um ano, O Centro de Direitos Humanos e Empresas vem 

estudando com afinco a situação do Porto de Açu. A partir desse tema maior, foram se 

desenvolvendo várias correntes dentro do grupo, que buscavam analisar todas as possíveis 

violações de direitos humanos ocorridas na região de São João da Barra. Uma dessas 

correntes tinha por objeto estudar, analisar e relatar processos judiciais que se desenvolveram 

no âmbito da implementação do Complexo Industrial, com o objetivo de averiguar qual era o 

comportamento do judiciário diante desses problemas. No total, foram analisados 18 

processos judicias de varas estaduais e federais. 

Basicamente, quatro tipos de ações foram analisadas: Ações de Desapropriação; Ações 

Possessórias; Ações Civis Públicas e Ações de Responsabilidade. Para este trabalho, em si, 

vamos utilizar uma Ação de Desapropriação, uma Ação Possessória e duas Ações Civis 

Públicas como forma de mostrar, na prática, como ocorreu a gentrificação no Porto de Açu, 

em São João da Barra.  

Para iniciar a análise do processo de desapropriação, faz-se necessário entender o 

conceito de desapropriação e seus requisitos. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho 

(2009, p.775), “Desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público 

transfere para si a propriedade de terceiros por razões de utilidade pública ou de interesse 

social, normalmente mediante o pagamento de indenização”. Como se vê pelo conceito, dois 

são os pilares da Desapropriação: a utilidade pública, ou o interesse social, e a indenização – 

essa como regra geral, só por exceção se admitindo a ausência desse pagamento. De acordo 

com o mesmo autor, “ocorre a utilidade pública quando a transferência do bem se afigura 

conveniente para a Administração” (ibid., p. 775). Já a necessidade pública, conceito este que, 

segundo o autor, está dentro do conceito de utilidade pública, “é aquela que decorre de 

situações de emergência, cuja solução exija a desapropriação do bem” (ibid., p. 775). Por 

outro lado, o interesse social “consiste naquelas hipóteses em que mais se realça a função 

social da propriedade. O Poder público, nesses casos, tem preponderantemente o objetivo de 

neutralizar de alguma forma as desigualdades coletivas” (ibid., p. 775). No processo 



 

analisado, é o critério da utilidade pública que é empregado, mostrando, então, que as 

desapropriações ocorreram por conveniência da Administração. 

 O processo em questão, de nº 0000637-98.2011.8.19.0053, da 1ª Vara do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, é de autoria da CODIN, e o motivo da propositura é o decreto n° 

41.915/09 do estado de RJ que declarou utilidade pública, para fins de desapropriação, de uma 

área de terra de 7.200 hectares em favor da autora, objetivando uma aceleração do 

desenvolvimento socioeconômico do norte fluminense (implantação do distrito industrial de 

São João da Barra). A parte justifica que o terreno em questão é de extrema importância para 

a implantação do Complexo do Açu, sendo inclusive urgente a realização do procedimento. 

De acordo com o Relatório Minas Rio (2014, p. 50), essa área era ocupada, basicamente “por 

pequenos agricultores, que produziam principalmente abacaxi, quiabo, maxixe, jiló e leite, 

contribuindo significativamente para o abastecimento dos mercados local, regional e da 

própria região Metropolitana do Rio de Janeiro”. 

Durante o andamento do processo, o Ministério Público argumenta que existe um 

desvio de finalidade, pois a desapropriação visaria beneficiar um único grupo de sociedade 

empresarial, mostrando o interesse privado sobre a supremacia do interesse público, e 

viabilizar que particulares pré-determinados fossem beneficiados. Além disso, expõe que a 

urgência na imissão provisória na posse também não deveria ser aceita, pois a transferência de 

glebas a terceiros demanda um longo processo de desafetação do bem desapropriado, que 

passou a ter natureza pública, e edição de lei autorizativa para consequente alienação, não 

podendo ser imediata, como foi requerido. A parte Ré ainda enfrentou severas dificuldades 

para alcançar um valor pela área minimamente satisfatório. Pode-se perceber que o motivo 

adotado para seguir com o processo de desapropriação, qual seja, o da utilidade pública, é 

contestado pelo Ministério Público, que acreditou que a mesma só foi realizada para 

beneficiar um grupo seleto, sobrepondo o interesse privado sobre o público, o interesse do 

conglomerado EBX sobre o interesse dos habitantes, que foram retirados do local em nome do 

crescimento do empreendimento. 

A autora do processo, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 

de Janeiro (CODIN), é uma “sociedade de economia mista, de administração indireta do 

Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS” 

(http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/Codin/Historia.aspx). De acordo com o mesmo site - na 

aba “A CODIN” é possível encontrar as atividades exercidas – “a CODIN é a porta de entrada 

dos investidores nacionais e internacionais. Atua como instrumento para o aumento da 

http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/Codin/Historia.aspx


 

competitividade da economia, gerando desenvolvimento econômico e social para os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro” 

(http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/Codin/Atividades.aspx, grifo nosso).   

A CODIN, através de uma “parceria público-privada”, disponibiliza os terrenos 

desapropriados para o uso do Grupo EBX. Ora, como se pode perceber através da análise do 

processo, o “crescimento social” visado pela empresa é completamente ignorado neste caso, 

priorizando-se apenas o desenvolvimento econômico da região, que beneficiaria apenas os 

detentores do empreendimento, nada trazendo de valioso para a comunidade. Isso se enquadra 

no fenômeno da gentrificação, uma vez que as comunidades originárias, na verdade, não 

usufruem do enobrecimento da região, sendo obrigadas a migrar para outros locais, perdendo 

completamente os laços simbólicos, afetivos e culturais com a área. Ademais, segundo o 

Relatório Minas Rio (2014, p. 51) “a produção - numa área degradada e com condições 

completamente diferentes daquelas nas quais estavam acostumadas a produzir – dificulta 

ainda mais esta adaptação”. Outro fator que deve ser considerado, também, é “a violência 

produzida contra o modo de vida dos agricultores, transferidos para uma área com uma lógica 

urbana de planejamento, em lotes quadrados, sem árvores” (ibid., p. 50) e, na maioria das 

vilas criadas, com restrições para a construção de benfeitorias. 

Outra questão que se deve destacar são as muitas ilegalidades jurídicas tangentes à 

formalidade nos processos são apresentadas pelo Relatório Minas Rio (2014). No que 

concerne aos processos de desapropriação, pode-se destacar problemas com notificação, erros 

de vistoria, subavaliação e assédio moral: 

 

“A ASPRIM relata que as famílias têm sido intimidadas por agentes de 

segurança privada, contratados pela LLX, pela Policia Militar do 8° Batalhão de 

Campos e por ações criminosas, como o caso de agricultores que tiveram suas terras e 

lavouras invadidas e destruídas em pleno final de semana e no período noturno. Por 

outra, as tratativas da CODIN no caso das desapropriações têm sido as piores possíveis, 

com ações fraudulentas, onde grande parte das famílias têm recebido – a título de 

garantia e negociação de suas terras – um pequeno rascunho de papel, sem carimbo, 

assinatura, marca oficial da instituição, apenas anotações a caneta registrando o valor 

venal da terra, o valor das benfeitorias e o valor a ser pago na desapropriação. Não há 

nestes casos, nenhum mandato oficial da justiça, muito menos a presença de agente 

judiciário para acompanhar o processo” (Relatório Minas Rio, 2014, p. 52). 



 

Outro processo analisado foi o de nº 0003088-33.2010.8.19.0053, também da 1ª Vara 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trata de uma Ação Possessória com Pedido 

Liminar de Manutenção de Posse e Interdito Proibitório, na qual os autores alegam a posse 

mansa e pacífica continuada de seus antecessores do “Sítio do Porto Amarelo” por mais de 60 

anos. De acordo com os autores a empresa LLX, pertencente ao conglomerado EBX, 

proprietária de terreno ao lado do dos autores, demarcou seu terreno através de cerca de 

maneira incorreta, avançando para dentro do terreno de posse dos autores. Estes vêm 

contendo o avanço de “forma moderada”, e alegam que ao contatar a empresa ré, esta agiu 

com truculência e desferiu ameaças, tornando a situação insustentável e motivando a 

judicialização do conflito. Percebe-se, já no início do processo, que a situação de Autores e 

Ré é extremamente antagônica. Enquanto aqueles solicitaram Gratuidade de Justiça e 

apresentam grande dificuldade na produção de provas, estes conseguem reiteradamente 

acrescentar novos fatos ao processo.  Fica em evidência, através desse exemplo, que a 

chegada da LLX ao local pode ser considerada o grande fator desencadeador do processo de 

gentrificação, pois a propriedade dos Autores foi reiteradamente invadida, tendo suas 

fronteiras modificadas e seu território diminuído. 

Foram analisadas, ainda, duas Ações Civis Públicas. A primeira, de nº 0000133-

13.2013.4.02.5103, da 1º Vara Federal do Tribunal Regional Federal 2ª Região, foi deflagrada 

a partir de representação ao Ministério Público da Associação de Produtores Rurais e Imóveis 

(ASPRIM); Comissão Pastoral da Terra; Movimento de Pequenos Agricultores (MPA 

BRASIL); Coordenação de extensão da UFF/Campos dos Goytacazes/RJ e Comitê Popular de 

Erradicação do Trabalho Escravo UENF. Ela pedia o embargo liminar das obras do estaleiro e 

aterro Hidráulico e rediscussão do Complexo Logístico Industrial Portuário do Açu como um 

todo. 

A representação alega impactos ambientais no mar e no continente, prejuízos à 

economia pesqueira e a remoção de proprietários e posseiros que secularmente praticam 

atividades agropecuárias produtoras de alimentos. Além disso, uma análise da UENF sobre a 

água do local determinou um alto teor de salinização que ameaça a fauna aquática do Canal 

do Quitingute, água para irrigação, pastos e consumo humano, o que fere a Portaria 2.914 de 

12 de dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. Ressalta, ainda, a ameaça à maior restinga 

do Brasil ali localizada. Este problema não foi apresentado nos Estudos de Impacto Ambiental 

e nem ventilado em audiências públicas. Anexam, também, uma reportagem da “Revista 

Somos Assim” que, ouvindo vários especialistas, divulga que a água salgada misturada com a 

areia para o aterro escorre e penetra em canais de drenagem, atingindo o canal do Quitingute, 



 

que se estende da Margem Direita do Rio Paraíba do Sul ao Canal da Flecha, correndo na 

retaguarda da localidade de Farol de São Tomé, atravessando o Banhado da Boa Vista 

(protegido pelo Parque Estadual da Lagoa do Açu), cruzando a Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Lagamar e chegando ao Canal da Flecha, onde se junta ao Canal de São Bento. 

Após a representação ser acatada pelo Ministério Público, é instalado um Inquérito 

Civil Público que confirmou as suspeitas de danos e, de acordo com o mesmo, os estudos de 

impacto ambiental não foram adequados e/ou o licenciamento ambiental se deu em desacordo 

com a as melhores praticas de proteção ambiental. Como é possível perceber, além de 

violações ao direito à moradia, a instalação do Complexo Industrial causou impactos 

incalculáveis ao meio ambiente e à população que, por ventura, ainda restou no local. A vida 

se mostrou insustentável, já que houve a inutilização da água destinada ao consumo humano, 

ao uso na lavoura e no pasto, além de prejuízos na economia pesqueira, o que, ademais de 

tornar a sobrevivência impossível para aquelas pessoas, destrói a herança cultural brasileira 

representada por essas comunidades tradicionais. 

 Por fim, outra Ação Civil Pública que vale a pena analisar é a de nº 

00001499820124025103, também da 1º Vara Federal do Tribunal Regional Federal 2ª 

Região. Ela foi proposta em decorrência de inconformidades legais relativas ao Distrito 

Industrial do Açu, tendo em vista o impacto ambiental a ser gerado pelo mesmo. 

Primeiramente, é realizada uma análise entre Desenvolvimento Sustentável e 

Desenvolvimento Econômico, indicando que o desenvolvimento deve garantir qualidade de 

vida, efetividade de direitos humanos e um meio ambiente equilibrado e saudável, não se 

resumindo ao crescimento do PIB.  

O autor afirma que os EIA/RIMA encaminhados geram uma difícil compreensão dos 

danos e impactos envolvidos. Utiliza-se do artigo 225, §1º, IV da Constituição para 

fundamentar a necessidade de dar publicidade aos estudos prévios de impacto ambiental, o 

que não ocorre, pois os impactos não são esclarecidos, não há maiores informações e não se 

apresenta a integralidade/realidade dos danos. Dessa maneira, há violação ao ar. 1º, IV da CF, 

assim como do art. 10, caput, inciso IV da Resolução 237 do CONAMA (conceitua 

Licensiamento Ambiental como procedimento administrativo no qual devem ser licensiadas 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou todas aquelas que possam 

causar degradação ambiental, prestando esclarecimentos quando não forem suficientes as 

informações do EIA – art. 10 IV). 

Posteriormente, analisa-se o Parecer Técnico da AGB (Associação dos Geógrafos 

Brasileiros, 2011), onde há a afirmação contundente de que o licenciamento ambiental tem 



 

sido realizado de forma fragmentada, a fim de agilizar o processo e viabilizar as obras, mas 

que deve ser "considerada a interação da instalação do presente empreendimento e de outros 

já licenciados ou em fase de licenciamento". Fala-se, também neste parecer, da fragmentação 

do processo de licenciamento, referindo-se à ilegal supressão da competência do IBAMA, 

quando deu início à avaliação no Sistema MMX Minas-Rio. Violando dessa maneira três 

dispositivos da Resolução 237 do Conama: os artigos 4, 7 e 10 (incisos I, II, IV, V, VI, VII e 

VIII, §1º e 2§); além do artigo 225, IV da CF.Afirma-se, portanto, que há dupla violação 

constitucional, ante ausência de publicidade e pelo fato do licenciamento tramitar no órgão 

ambiental incompetente. 

Na petição inicial afirma-se, ainda, que a área utilizada para a construção do distrito 

industrial é uma área prioritária para a conservação da biodiversidade, sendo a maior e mais 

bem preservada área de mangue do Brasil. Além disso, as áreas de restinga, lagoas e lagunas 

contituem APPs (Áreas de Preservação Permanente) conforme os artigos 2º e 3º do Código 

Florestal (Lei 4.771/65). Como pode-se perceber, diversas leis ambientais foram 

transgredidas, o que afeta, além da população local, toda o ecosistema brasileiro. 

A análise de todos esses processos foi fundamental para enquadrar o ocorrido no Porto 

de Açu no conceito de gentrificação. Através deles, podemos conhecer  todo o pano de fundo 

prático da luta no judiciário dos afetados contra as empresas e perceber o quanto ela é 

desigual. Na maioria dos casos, a falta de advogados competentes, de instrução e de dinheiro 

para produção de provas faz com que a balança da justiça penda para o lado mais forte, 

mesmo que ela não mostre a verdade.  Pudemos, também, comprovar que o fenômeno da 

gentrificação rural realmente ocorreu, pois todas as mudanças decorrentes da implantação do 

Super Porto se enquadram no conceito apresentado no segundo capítulo. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Buscou-se, ao longo do artigo, expor e analisar as mudanças que ocorreram no V 

Distrito de São João da Barra/RJ a partir da implantação do Complexo Portuário do Açu, sob 

o enfoque de uma possível adequação ao conceito de gentrificação. 

Inicialmente, analisou-se o contexto do Porto do Açu, como, quando, e onde ele foi 

implantando.  Foram expostas, através do estudo dos Relatórios "O Projeto Minas-Rio e seus 

impactos socioambientais: olhares desde a perspectiva dos atingidos" (2014) e “Relatório dos 

Impactos Socioambientais do Complexo Industrial-Portuário do Açu” (AGB,2011), diversas 

transformações sociais e ambientais pelas quais a população do V Distrito de São João da 



 

Barra/RJ teve de passar para que o empreendimento se tornasse realidade. Com o inicio das 

obras para construção do Porto, em 2007, situações como desapropriações, reassentamentos 

precários, perda das condições de trabalho e da qualidade de vida, dentre outros, 

transformaram as vidas dos habitantes locais, expulsando-os de suas propriedades e os 

forçando a abandonar seu estilo de vida. 

Em um segundo momento, apresentou-se o conceito de Gentrificação segundo o 

marco teórico de Niel Smith e Chris Hamnet e um breve histórico de seu surgimento. Apesar 

de ter sido cunhado por Ruth Glass em 1964, ele foi melhor desenvolvido, mais tarde, por 

diversos autores, dentre eles, os dois supracitados. Percebe-se que este é um fenômeno 

originariamente urbano, que foi observado, pioneiramente, nos Estados Unidos, momento em 

que, após uma suburbanização devido à cultura de um centro selvagem, a classe média, a 

partir de um rente gap, passa a voltar aos centros urbanos para “desbravá-lo” e vencer a 

fronteira, trazendo o desenvolvimento para o local antes utilizado pelos trabalhadores. 

Percebemos a força do discurso do desenvolvimentismo, neste caso, que os empreendimentos 

que chegassem ao centro, junto à classe média, trariam aos trabalhadores. É esse mesmo falso 

discurso que percebemos na construção do Porto do Açu em São João da Barra, que trata a 

comunidade local como mera parte da paisagem. Apesar de ter sido utilizado no meio urbano, 

em um primeiro momento, este pode ser encaixado perfeitamente na zona rural e é 

exatamente o que foi analisado no caso do Porto do Açu. 

 Por fim, foram apresentados quatro processos analisados pelo Centro de Direitos 

Humanos e Empresas - Homa. Durante aproximadamente um ano, o Homa estudou a situação 

do Porto do Açu, sendo um dos focos do estudo, a análise de 18 processos judiciais, de varas 

estaduais e federais. Foram estudadas quatro tipos de ações: Ações de Responsabilidade, 

Ações de Desapropriação, Ações Possessórias e Ações Civis Públicas, objetivando averiguar 

o comportamento do Judiciário diante dos problemas apresentados. No artigo, em si, foram 

utilizadas uma Ação de Desapropriação, uma Ação Possessória e duas Ações Civis Públicas, 

que ajudaram a demonstrar como ocorreu o processo de gentrificação em São João da Barra. 

De uma maneira geral, pudemos perceber que o judiciário não se mostrou um meio justo de 

resolução de conflitos desse porte, isso porque a hipossuficiência das partes afetadas é 

gritante. A falta de provas, de ajuda técnica adequada, de meios de informação eficientes etc., 

fez com que as empresas atropelassem a população, sem que a essa fosse dada a oportunidade 

de um contraditório forte e influenciável. 

 Conclui-se então, que o fenômeno realmente ocorreu no V Distrito de São João da 

Barra. Uma vez que uma construção desse porte não seria sustentada em uma grande cidade, o 



 

Distrito foi considerado uma região com potencial econômico e nele seria construído o Porto, 

não importasse como. A população local foi tratada como mera parte da paisagem e vários de 

seus Direitos Humanos foram violados, como o direito à moradia, e o direito a um meio 

ambiente adequado. Tudo isso foi embasado no discurso do desenvolvimento da região norte 

fluminense, que, na verdade, só traria vantagens aos sócios do empreendimento. Ele se 

aproxima do discurso desenvolvido através do conceito de fronteira urbana – que, na verdade, 

é econômica – que deveria ser ultrapassada pelos pioneiros que trariam a “luz” aos locais. 

 Com o enquadramento das transformações geográficas e sociais que ocorreram no V 

Distrito de São João da Barra no conceito de gentrificação rural, conclui-se que é preciso um 

engajamento sério de toda a sociedade civil na defesa dos Direitos Humanos, que 

reiteradamente são violados em busca de um desenvolvimento econômico, em detrimento do 

desenvolvimento social. A missão, enquanto Centro de Direitos Humanos e Empresas – 

HOMA, é contabilizar essas violações e fazer com que isso não se repita no futuro, ao 

possivelmente encontrar um padrão de violação em empreendimentos de tal porte. 
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