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• O Sítio Santa Rita, é uma propriedade rural de 
cerca de 800 mil m2, localizado no Distrito de 
Pedro do Rio/Posse em Petrópolis - RJ à 
aproximadamente 3 km do acesso por Pedro do 
Rio.

• Com localização privilegiada à 3km da Rodovia 
Rio – Juiz de Fora BR 040, 80 km do Rio, 10km 
de Itaipava, 30 km de Petrópolis, o SSR permite 
acesso rápido ao HST (hospital de referência em 
Petrópolis) e à escola bilingue canadense Maple 
Bear a ser instalada à 6 km do empreendimento, 
no Vale do Itajara.

• O Sítio pertence à um grupo de empresários, e o 
projeto é coordenado por Denis Bruce Boggiss, 
um dos sócios da Laer Engenharia.

1. Apresentação

http://laer.com.br/quem-somos/


• Tema
• O tema a ser desenvolvido é ORGÂNICO IMPERIAL um 

dos pontos fortes da região.

• Premissas
• Preservação ambiental
• Apoiar o desenvolvimento , econômico, social, educacional 

e cultural da região
• Conexão com Petrópolis Imperial e Vale do Itajara à 5km 

(Escola Maple Bear e tema Cavalos)

• Desenvolvimento Técnico
• Fábio Ramos

- especialista em Agroecologia e Agricultura Orgânica, sócio 
da Agrosuisse e Gerente Geral do Sítio do Moinho.

Além do Sitio do Moinho, Fábio desenvolveu o projeto Fazenda 
Bananal, que servirá como modelo, em algumas características, para 
nosso projeto.

Outra fonte de inspiração será o Parque Inhotim em Brumadinho -
MG

I1. Conceito

http://www.agrosuisse.com.br/
https://www.sitiodomoinho.com.br/
http://www.fazendabananal.com.br/
https://www.inhotim.org.br/


• Venda dos 21 lotes do 
empreendimento.

• Área A - Viabilização, via patrocínio, 
créditos ambientais (carbono, água, 
etc) ou concessão por comodato para 
grupos financeiros, industriais ou 
comerciais que comercializem 
produtos orgânicos (ex: Hortifruti –
loja modelo).

• Criar diferenciais que distinga o 
empreendimento na região, com 
capacidade de atrair o interesse de um 
público com alto poder aquisitivo

II1. Objetivos



• Espaço para restaurante-escola, palestras e 
exposições.

• Mini módulos orgânicos (pomares – hortas –
aves/ovos - laticínios)

• Estande (Tenda) para venda do empreendimento

• Acesso à Estrada União e Indústria

• Na área B (~xxxxm2):

• Bosque com pomares, árvores, caminhadas, área de 
descanso

• Na área C (~20.000 m2)

• Área de lazer – Oficinas de Manutenção - Área de 
Empregados

1. Projeto Inicial - Gleba A –

20.000m2

Referencia Fazenda Bananal

http://www.fazendabananal.com.br/






• Conselho Gestor
• Denis + sócios

• 1. Coordenação Geral
• João Henrique Areias

• 2. Coordenação Técnica (investe recursos)
• especialista no tema – engenharia - arquitetura
• Fábio Ramos (especialista no tema)

• 3. Coordenação de Negócios (capta recursos)
• marketing, comunicação, comercial

• 4. Coordenação Econômica (controla recursos)
• Finanças, administração, jurídico, RH, TI, 

segurança

1.GRUPO DE TRABALHO

Sócio-diretor da Agrosuisse. É zootecnista e 

possui mestrado em sociologia. É consultor 

internacional em agroecologia e agricultura 

orgânica com mais de 38 anos de experiência de 

assessoria a grandes e médias propriedades 

agrícolas, a organizações não governamentais em 

trabalho com pequenos produtores; a 

associações do setor orgânico na definição de 

estratégias de desenvolvimento do setor; e ao 

governo brasileiro na construção do marco legal 

da produção orgânica. Desenvolve o seu trabalho 

no Brasil e em outros países da América Latina e 

em África.

João Henrique Areias

Consultor em Gestão e Marketing 

Esportivo e Imobiliário

www.jhareias.com

http://www.jhareias.com

