
Porque é assim que a vida deve ser.

Fotos da Riviera de São Lourenço

 A URbAnizAção qUe 
você vê é ReSULtAdo 
de PLAnejAmento e 
SUStentAbiLidAde.

A Riviera de São Lourenço é uma referência mundial em desenvolvimento 

urbano sustentável. Seu Sistema de Gestão Ambiental, certificado pela norma 

ISO 14001, compreende os processos de captação, tratamento e distribuição 

de água, coleta e tratamento de esgotos, gerenciamento de resíduos sólidos, 

manutenção dos canais de drenagem, ruas, avenidas, praças e áreas verdes, 

e os trabalhos de cunho sócioambiental junto à comunidade de bertioga. 

O Plano Urbanístico da Riviera possui zoneamento próprio, que conserva 

áreas verdes, reduz o uso de recursos naturais e disciplina sua ocupação. 

A excelência de seu planejamento e administração mostra-se na própria 

história do empreendimento que, em seus quase 35 anos, jamais enfrentou 

falta de água, poluição da praia, enchentes ou mesmo problemas de 

mobilidade urbana. Além disso, ocupando 1,8% da extensão territorial de 

Bertioga, a Riviera é responsável por mais de 40% da arrecadação de IPTU 

do município e gera 5 mil empregos diretos e outros milhares de indiretos. 

Uma das tarefas mais difíceis de nosso tempo é crescer sustentavelmente. 

Na Riviera este tema é discutido e planejado todos os dias, para se manter 

um cenário perfeito e saudável para seus  moradores e frequentadores.
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Porque é assim que a vida deve ser.

A BelezA que
você vê é resultAdo
de PlAnejAmento e
sustentABilidAde .

A Beleza da riviera está nos detalhes de seu planejamento e manutenção:  

no traçado de suas ruas, praças e avenidas; na conservação das áreas verdes; 

na sua comunicação visual e ciclovias; na limpeza da praia; na captação, 

tratamento e distribuição de água; na coleta e tratamento de esgotos; nos 

cuidados com o manejo da flora e da fauna; no gerenciamento de resíduos 

sólidos; na sua política ambiental; na certificação pela norma internacional 

iso 14001 de seu sistema de Gestão Ambiental; nos treinamentos 

para qualificação técnica dos profissionais que vivem e trabalham no 

empreendimento; nos projetos sociais junto à comunidade de Bertioga; nos 

empregos criados, nas receitas tributárias geradas e muito mais.

Uma das tarefas mais difíceis do nosso tempo é crescer sustentavelmente. 

na riviera, esse tema é discutido e planejado todos os dias, para se manter 

um sistema perfeito e saudável para seus moradores e frequentadores.
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A PRAIA LIMPA QUE 
VOCÊ VÊ É RESULTADO 
DE PLANEJAMENTO E 
SUSTENTABILIDADE.
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A limpeza e a balneabilidade dos 4,5 km da praia da Riviera de São 

Lourenço, são mantidas pela Associação dos Amigos da Riviera, 

durante os 365 dias do ano. Um completo sistema de coleta e 

tratamento de esgotos, impede que qualquer efluente seja lançado 

ao mar e a qualidade das águas é monitorada permanentemente 

em seu laboratório de controle ambiental. Um rigoroso trabalho 

de educação ambiental, aliado a processos de coleta e destinação 

adequada dos resíduos, completam os serviços para assegurar um 

ambiente livre de poluição e a Bandeira Verde da Cetesb indicando 

praia limpa o ano todo. 

Uma das tarefas mais difíceis de nosso tempo é crescer susten-

tavelmente. Na Riviera este tema é discutido e planejado todos 

os dias, para se manter um cenário perfeito e saudável para seus  

moradores e frequentadores.

Apartamentos, Casas e Terrenos.
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 O VERDE QUE 
VOCÊ VÊ É RESULTADO 
DE PLANEJAMENTO E 
SUSTENTABILIDADE.

Na Riviera, quase 30% do empreendimento é reservado para áreas 

verdes e institucionais, um espaço maior que a soma dos parques 

do Ibirapuera, Villa-Lobos, Burle Marx e do Povo. São cerca de 

3 milhões de m2 com trilhas para caminhadas e mais de 4,5 km 

de ciclovias.

Para manter este patrimônio, os responsáveis pela Riviera foram 

muito além das compensações legais. Implantaram e mantêm o 

maior projeto privado de manejo de flora e fauna silvestres de 

nosso país, onde uma equipe formada por biólogos, engenheiros, 

botânicos, agrônomos, geólogos, veterinários, entre outros 

especialistas, atua em tempo integral, protegendo a fauna e 

perpetuando a memória botânica da região.

Uma das tarefas mais difíceis de nosso tempo é crescer susten-

tavelmente. Na Riviera este tema é discutido e planejado todos 

os dias, para se manter um cenário perfeito e saudável para seus  

moradores e frequentadores.

Apartamentos, Casas e Terrenos.
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Porque é assim que a vida deve ser.

O desenvOlvimentO 
humanO que vOcê 
vê é resultadO de 

PlanejamentO e 
sustentabilidade.

há 34 anos, a riviera de são lourenço vem trabalhando para transformar 

a vida dos cidadãos de bertioga. além das milhares de oportunidades 

de emprego oferecidas, a riviera desenvolve vários Programas de 

responsabilidade sócio ambientais com a comunidade. é assim com o 

Programa Clorofila de Educação ambiental, desenvolvido ininterruptamente 

há 20 anos junto aos estudantes e educadores do município; a Fundação 

10 de agosto que promove cultura e educação para mais de 500 crianças 

e jovens de bertioga e o Programa vida saudável, voltado para famílias que 

residem e trabalham no empreendimento. juntos esses programas levam 

educação e noções de cidadania, criando incontáveis oportunidades de 

crescimento e transformação na vida de milhares de pessoas.

uma das tarefas mais difíceis do nosso tempo é crescer sustentavelmente. 

na riviera, esse tema é discutido e planejado todos os dias, para se manter 

um sistema perfeito e saudável para seus moradores e frequentadores.

jovens atendidos pela Fundação 10 de agosto

apartamentos, casas e terrenos.
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