
Em paz com a natureza.



Coerência e Responsabilidade

O Viva Brotas é uma pousada, ecoparque e 
restaurante localizado em Brotas, no interior de 
São Paulo, que tem como missão proporcionar 
momentos inesquecíveis ao ar livre - com 
simplicidade, autenticidade, segurança e respeito 
pelas pessoas e pelo meio ambiente.

Cuidar do nosso pedaço de terra e seus recursos 
não é só uma questão de sobrevivência mas 
também de coerência com nossa proposta e 
responsabilidade com a comunidade.

Conheça nossas ações para a preservação da 
natureza.



Construções Ecológicas
O Viva Brotas optou por construções no estilo 
palafita, distantes do solo, em todas as suas alas. 

Isso permite que a terra continue absorvendo a 
água das chuvas para a manutenção de todo o 
ecossistema local - irrigação da mata e 
preservação de nascentes. 

Também foram utilizados tijolos de demolição, 
pigmentos naturais na pintura de paredes, 
madeira de reflorestamento, móveis feitos por 
marcenarias locais, entre outros.



Arquitetura integrada à natureza.



Iluminação natural
Nas Cabanas, o teto transparente e a parede de 
vidro na área de banho não foram escolhidos por 
acaso.

Além de agregar charme à acomodação e 
aproximar os hóspedes da natureza, estes 
detalhes permitem que as cabanas aproveitem a 
luz natural por mais tempo, possibilitando 
economia de energia.



Tirolesa Kids: um bom 
começo para os pequenos
aventureiros.

Deixe a luz entrar…



Fossa de Bananeira
O Viva Brotas implantou em sua propriedade a 
Fossa Embrapa, que utiliza bananeiras para 
filtrar os resíduos da fossa. 

Este tipo de fossa trata a água do esgoto de 
forma natural, garantindo que o solo não seja 
contaminado e ainda devolvendo água para a 
natureza, através das folhas das plantas.

Através de materiais de apoio, o Viva Brotas 
também sugere aos hóspedes que descartem 
corretamente o lixo e reutilizem toalhas, 
evitando a sobrecarga da fossa e garantindo seu 
funcionamento correto.



Tirolesa Kids: um bom 
começo para os pequenos
aventureiros.

Bichos e humanos mais felizes.



Lazer com Simplicidade
Ao optar por estruturas simples de lazer, o Viva 
Brotas também dá a sua contribuição para a 
natureza. 

Caiaques, Standup, Pesca, Mini tirolesa, Redário, 
Slackline são atividades recreativas que não usam 
energia e permitem uma integração autêntica com 
a natureza.



Tirolesa Kids: um bom 
começo para os pequenos
aventureiros.

Quem precisa de mais do que isso?



Aventura e Ecoturismo
Os passeios de aventura e ecoturismo do Viva 
Brotas não são apenas atividades recreativas - 
mas também um convite à contemplação e 
preservação da natureza. 

Ao proporcionar vivências ao ar livre, o Viva Brotas 
acredita que é possível sensibilizar adultos e 
crianças sobre a importância de nossos rios e 
nascentes, de nossas escolhas para as questões 
climáticas e muitas outras reflexões.



Tirolesa Kids: um bom 
começo para os pequenos
aventureiros.

Bacia do Rio Jacaré: modelo de preservação.



Gastronomia Sustentável
O Viva Brotas trabalha com mais de 30 
produtores locais. Esta atitude fortalece a 
economia local e também poupa a natureza - ao 
comprar perto do nosso raio de atuação, 
reduzimos emissões de carbono decorrentes da 
indústria e transporte de alimentos.

Você sabia que o desperdício de alimentos 
também contribui para o aquecimento global? Por 
este motivo, o Viva Brotas também abandonou o 
serviço de buffet e só trabalha com refeições 
feitas na hora. 



Tirolesa Kids: um bom 
começo para os pequenos
aventureiros.

Sabores locais, das verduras à cerveja.



Placas Fotovoltaicas
O Viva Brotas fez um grande investimento para 
viabilizar sua autossuficiência energética.

As placas fotovoltaicas convertem a luz solar em 
energia elétrica para atender apartamentos, 
recepção, restaurante, lavanderia e outras 
estruturas.



Conscientização
Em seus materiais de comunicação, o Viva Brotas 
tenta educar e encorajar hóspedes e visitantes a 
adotarem uma nova atitude em relação à 
natureza.

E sempre que possível, os materiais também são 
feitos à mão - como as moldura de banners e até 
algumas placas de sinalização. 



Carinho: tudo feito por pessoas, para pessoas.



Compartilhar é preservar

Compartilhe este documento com outras pessoas! 
Encoraje seus amigos a adotar práticas de 
preservação e sustentabilidade em suas casas e 
empresas.

As soluções são mais simples do que parecem e 
aquelas que exigem investimentos mais altos, 
acredite: já estão mais acessíveis.

Caso queira saber mais sobre nossas ações, 
contate-nos através do e-mail 
imprensa@vivabrotas.com.br. Será um prazer 
dividir com você nossa experiência na 
preservação da natureza. 

mailto:imprensa@vivabrotas.com.br


Informações e reservas (14) 99104-4248

https://wa.me/5514991044248

