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S ignatário do Programa 
Município Verde Azul 
desde sua criação pelo 

Governo do Estado de São Pau-
lo, nos últimos quatro anos tem 
se mantido no seleto grupo 
dos municípios que cumprem 
as diretivas da agenda ambien-
tal local inclusive ocupando o 
primeiro lugar em duas oportu-
nidades (2012 e 2014). 

Assim, em função das boas 
colocações no citado progra-
ma, o município de Botucatu, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, as-
sinou em 2013 um convênio 
com a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente para constru-
ção do primeiro POUPATEM-
PO AMBIENTAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. Uma iniciati-
va do Prefeito Municipal João 
Cury Neto e do então Secretá-
rio Estadual de Meio Ambien-
te Deputado Bruno Covas.

Com área de 650,00m², e 

POUPATEMPO 
AMBIENTAL

B O T U C A T U  I N A U G U R A  O  P R I M E I R O

O município de Botucatu está localizado na região central 
do estado de São Paulo e vem se destacando no cenário 

ambiental do Estado de São Paulo.

investimento da ordem de R$ 
2.000.000,00 (R$ 1300. 000,00 
do estado e R$ 700.000,00 da 
prefeitura), o POUPATEMPO 
AMBIENTAL está localizado 
próximo ao Parque Municipal 
Joaquim Amaral Mando de 
Barros. Utilizando técnicas de 
sustentabilidade em sua cons-
trução, como por exemplo: 
ventilação e iluminação cruza-
da, luzes internas de LED, tor-
neiras com controle de vazão, 
descargas sanitárias com acio-
namento duplo, caixa d’água 
de reuso, aproveitamento de 

água de chuva e ar condiciona-
do, estacionamento com piso 
Intertravado e parte da ilumi-
nação externa com lâmpadas 
LED e células fotovoltaicas.

O POUPATEMPO AMBIEN-
TAL abrigará a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente, 
CETESB (Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo), 
Instituto Florestal, Fundação 
Florestal, CBRN – CFA, e aten-
derá a todas as cidades da re-
gião, facilitando desta maneira 
a vida do cidadão que procura 
os serviços ambientais.

BOTUCATU

Lâmpadas LED para 
iluminação pública e 
particular

Armazenamento de 
energia para 
residências, comércio 

A BYD traz para o Brasil
seu Ecossistema Energético de 

Energia solar para 
edifícios públicos 
e privados

e indústrias 

Emissão Zero 
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