


O projeto

Mission

O Campo Regenerativo Fazenda Jacob pretende se 
tornar um centro de educação e transformação para a 
comunidade agrícola local por meio de técnicas de 
agricultura regenerativa, oportunidades de 
envolvimento, educação nutricional e sistemas 
alimentares saudáveis.

Nossa visão é cultivar alimentos nutritivos em sistemas 
agroflorestais, a fim de ajudar a expandir a 
infraestrutura de processamento, produção e 
distribuição de alimentos de alto valor econômico, 
ecológico e nutricional; realizar regularmente ações de 
educação e treinamento para os brasileiros e atrair 
colaboradores internacionais para a fazenda.

- Fortalecimento da comunidade local

- Ensino e intercâmbio cultural

- Conexão e Expansão

- Regeneração e Tecnologia

- Empoderamento de jovens e mulheres

- Saúde e Bem-Estar

Missão

Visāo

Valores



A fazenda

Porto & 
Aeroporto

3 horas de 
distância

Água
Acesso a água 

cristalina da 
nascente própria

Hospitalidade
Potencial para 

hospedar grandes 
eventos e 

exposições 
agrícolas, bem 

como voluntários

190 hectares
30% de mata nativa 
preservada (acima das 
exigências legais), 
pastagens e campos 
de cultivo.

Documentos legais
Toda a 
documentação 
legal, levantamento 
topográfico e 
licenças em vigor

Fazenda Colonial. 
Na mesma família 
há 4 gerações

Século 18



A   
terra



Objetivos do projeto
Regeneraçāo

Regenerar o solo e a 
comunidade agrícola 

local por meio da 
produção 

regenerativa de 
alimentos e 

oportunidades de 
engajamento

Empoderamento

Atrair jovens, homens e 
mulheres, para a 

agricultura como carreira; 
redução do desemprego 

juvenil e igualdade de 
salários para as mulheres. 

Empoderamento de 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social; 
trazendo uma fonte de 

renda e nutrição.

Tecnologia

Implementar tecnologias 
e produtos inovadores 

que apóiem   a agricultura 
regenerativa. Ampliar a 

infraestrutura de 
processamento, 

produção e distribuição 
de alimentos de alto valor 
econômico, ecológico e 

nutricional.

Educaçāo

Realizar regularmente 
esforços educacionais e de 
treinamento para crianças, 
jovens e agricultores locais; 

Atrair colaboradores 
voluntários internacionais 

para a fazenda para 
fortalecer o sistema 

cooperativo por meio da 
troca de conhecimentos e 

recursos.



Linha do tempo

2020
Concepção e 

Inicialização do projeto

2023

Escalar o impacto

2021

Início da produção em 3 
hectares de sistemas 

agroflorestais sucessionais 
que se concentram na 

horticultura com animais de 
pasto holístico.

2022
Parceria com IF Sudeste 

para co-criação do 
espaço, pesquisa, 

estágios e 
experimentações



Marcos: da concepção até agora
Novembro 2020
Seleção do local, 
contextualização, 
análise de solo e 
preparação do 
terreno

Dezembro 2020
1 acre de agrofloresta  
iniciado e os agricultores 
locais recebem o primeiro 
treinamento

Junho 2021
Colheita de nossa primeira 
safra regenerativa: Feijão 
Vermelho

Primeiro treinamento 
agroecológico com agricultores 
locais

Abril 2021
Sistema de irrigaçāo 
instalado

Julho 2021
Primeira bolsa de 
permacultura 
concedida a jovens 
locais.

Acordo assinado com 
universidade federal 
local



Novembro 2020 - Seleção do local, contextualização, análise de solo e preparação do terreno



Dezembro 2020 - 1 acre de agrofloresta  iniciado



Janeiro 2021 - Agricultores locais recebem treinamento



Abril 2021 - Sistema de irrigaçāo instalado



Junho 2021 - Colheita de nossa primeira safra regenerativa: Feijão Vermelho



Julho 2021 - Primeiro encontro agroecológico com agricultores locais











Time
Guilherme Moreira
Diretor

João Branco & Fatinha
Agricultores locais e principais mantenedores 
da operação agrícola

Victor Pires 
Agroecólogo - Consultor

Nilmara Moura

Agroecóloga em treinamento e coordenadora 
de atividades educacionais



Team
Renato Urvaneja & Matthew Lessard
Governança e finanças - consultores

Irani & Carlos José
Gerentes gerais de fazenda e contabilidade

Matheus Raslan
Coordenador de marketing

Maria Alicia

Bolsista, estagiária em nossos projetos sustentáveis



Necessidades do projeto
Voluntários internacionais, apoio institucional, 
troca de tecnologia, testes de produtos, 
conexões de rede, doaçōes

Suporte 
Institucional

Abrir mercados e estabelecer 
parcerias

Abertura de mercado

Suprimentos, equipamentos e materiais 
para esforços educacionais, agricultura e 
processamento de alimentos

Infraestrutura

Planejamento estratégico para o 
desenvolvimento de outras áreas adjacentes e 
envolvimento com a comunidade

MASTER PLAN
(2022)



Planos para 2021/2

Certificaçāo 
orgânica 

Obtenha a certificação estadual para a 
produção sem produtos químicos e obtenha a 
certificação participativa da produção 
orgânica.

Melhorar a 
infraestrutura

Atualizar a infraestrutura da fazenda, 
equipamentos de processamento, produção 
de insumos biológicos, materiais 
educacionais

Abrir 
mercados

Participar de feiras locais, vendas 
diretas, online e conquistar primeiros 
clientes membros.



Com gratidāo,

Guilherme Moreira

guilherme.moreira@engenharia.ufjf.br

Whatsapp: +1 720 495 8181

        Assista ao vídeo institucional do projeto clicando aqui

https://www.linkedin.com/in/guilhermesvsmoreira/
https://www.youtube.com/watch?v=f_A_NVLBU_4

