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Experiência  
 
Projeto Uma Criança, Uma Árvore. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item QA4 da Diretiva Qualidade do Ar no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Promover o plantio de mudas de árvores, frutíferas ou não, e sensibilizar a 
população quanto à importância da arborização, por meio da aplicação da Lei 
Municipal 8.412, de 24 de março de 2008, que dispõe sobre o Projeto Uma Criança, 
Uma Árvore e dá outras providências. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2008 - em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Projeto “Uma Criança, Uma Árvore” foi instituído pela Lei Municipal 8.412, de 24 
de março de 2008, sendo implantado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
 
Este Projeto prevê o fornecimento gratuito, pela municipalidade, de uma muda de 
árvore, frutífera ou não, a cada nascimento em maternidade local de filho de pais 
residentes em Sorocaba para que os estes possam plantá-la em local apropriado. 
 
 
Metodologia  
 
A muda de árvore deve ser entregue ao pai ou à mãe da criança em até noventa 



dias após o seu nascimento, sob pena de, após tal prazo, não mais haver direito de 
reclamar a muda. 
 
As espécies das árvores são oferecidas de acordo com a disponibilidade do viveiro 
de mudas municipal. 
 
A muda deve ser plantada em local escolhido pelos pais da criança, observada a 
legislação vigente ou conforme sugestão do órgão competente da Prefeitura de 
Sorocaba. 
 
No caso de os pais da criança residirem em local em que o plantio da árvore seja 
impróprio, fica possibilitado o plantio em outros locais, como praças, margens do rio 
Sorocaba, entre outras áreas públicas ou particulares, em conformidade com o 
Plano de Arborização regulamentado pela Prefeitura. 
 
A referida Lei Municipal prevê a possibilidade de parcerias para a implantação do 
Projeto, com instituições da sociedade civil organizada, como entidades filantrópicas 
e beneficentes, clubes de serviço e organizações não-governamentais. 
 
A Secretaria do Meio Ambiente divulga o Projeto nas maternidades do Município de 
Sorocaba, fornecendo aos pais cartões com informações acerca do Projeto e com 
os contatos da Secretaria do Meio Ambiente.  
 
Estão envolvidas com o Projeto quatro hospitais maternidade do Município: Hospital 
Santa Lucinda, Hospital Modelo, Hospital Samaritano e Conjunto Hospitalar de 
Sorocaba. 
 
 
Desafio(s) 
 
Retirada das mudas por parte dos pais ou parentes e efetivo plantio das mudas 
retiradas (a articulação com as maternidades é um dos pontos positivos do 
processo). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Divulgação e aplicação da Lei Municipal 8.412/2008; 
 
- Mensalmente, cerca de 100 a 120 pais de recém-nascidos solicitam mudas à 
Prefeitura de Sorocaba, e se envolvem nas ações de plantio e manutenção das 
mudas, inclusive em razão da representação delas para a família.  
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba; 
 
Hospitais maternidades de Sorocaba (Hospital Santa Lucinda, Hospital Modelo, 
Hospital Samaritano e Conjunto Hospitalar de Sorocaba). 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Sorocaba 



 
 
Fontes 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Sorocaba no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
 

 


