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Somos a BeGreen, 
a primeira fazenda urbana

da América Latina!

Nossos visitantes podem fazer 
um tour guiado para conhecer 

as instalações da fazenda.

Nos pisos, mesas e mobiliários 
reutilizamos plástico reciclado 

e rejeito de mineração.

Contamos toda a nossa 
história, como e porque 

estamos no centro de BH.

Para garantir que as 
plantas cresçam felizes, 
nosso ambiente é todo 

controlado.

A produtividade é maior 
com apenas 10% da água 
utilizada por um produtor 

comum!

Produzimos 40 mil pés 
de hortaliças por mês 

com menos desperdício.  

Alface Baby Ho-
landesa

Buscamos 
incentivar a 
consciência 
ecológica e 

responsábilidade 
socioambiental dos 
nossos visitantes...

...demonstrando 
quantos recursos 
são necessários 
para a produção 

de alimentos!

 Só usamos produtos 
defensivos naturais para 
combater as pragas da 

produção.

BEGREEN.FARM
31 98301.6130

 Oferecemos oficinas 
para plantio de vasos, 

incentivando 
conhecimentos em 

ciências e em 
experiências sensoriais 

para os visitantes. 

Na loja de jardinagem, 
temos sementes, mudas, 
vasos e mais para uma 

horta em casa e incentivar 
uma alimentação saudável.

VENHA CONHECER!!

Se em uma fazenda tradicional, o esterco 
das vacas serve como fertilizante, aqui a 

gente usa cocô e xixi das tilápias. 

Mas fique tranquilo, a 
água onde eles vivem 

passa por vários filtros 
até alimentar as plantas. 

Para garantir sustentabilidade em 
todo processo, reaproveitamos a 

água da chuva.   

Viva o nosso 
manifesto!  Os containers formam a nossa 

contrução e também são 
reaproveitados!
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As hortaliças duram 
até 7 dias fora da 

geladeira e na 
embalagem BeGreen, 

ainda vivas!

Sistema de germinação
para as mudas

com verticalização.
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Roteiro e criação: Ideia Clara


