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Informação de imprensa 

Empresas e moradores se reúnem para plantio de 

mudas de sansão do campo 

 Iniciativa contribui para segurança e preservação do meio 

ambiente em área de manancial em São Bernardo do Campo 

 Ação conta com o apoio da BASF, Fundação Espaço ECO® 

(FEE®), Rotary Clube Terra Nova e Concessionária SPMAR, 

entre outras empresas da cidade 

São Bernardo do Campo, 17 de maio - No sábado (20), será 

realizado plantio de mudas de sansão do campo no bairro Chácaras 

Porangaba, em São Bernardo do Campo. A ação, que contemplará 

trechos entre a estrada Ribeirão do Soldado e o Rodoanel, tem como 

objetivo formar uma cerca viva entre as residências do bairro e a 

rodovia. A iniciativa, promovida pelos moradores do bairro, foi 

viabilizada por meio do Conselho Comunitário Consultivo, com o 

apoio da BASF, Fundação Espaço ECO® (FEE®), Rotary Clube 

Terra Nova, Concessionária SPMAR e também das empresas Vip 

Appers, Hmic, Posto Star Yellow e a Escola Estadual Francisco 

Emygdio Pereira Neto. 

A melhoria contribuirá para a segurança e a preservação do meio 

ambiente em área de manancial, evitando a circulação de pessoas e 

animais entre a estrada e a rodovia, contribuindo para redução de 

acidentes na pista. Além de moradores do bairro e representantes 

das empresas, estudantes e professores da escola Francisco 

Emygdio Pereira Neto também participarão da ação. 
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O sansão do campo, de nome científico Mimosa caesalpineafolia, é 

um arbusto ornamental com floração abundante. Possui espinhos no 

tronco e galhos, é resistente à queimada - rebrotando com facilidade 

-  e mantem sua folhagem verde ao longo de todo o ano. Devido às 

suas características biológicas, ele é ideal para formação de cerca 

viva, isolando acessos e contribuindo para segurança. O fechamento 

físico promovido pelo sansão do campo é total, evitando até que 

pequenos animais ultrapassem a barreira, devido à sua estrutura que 

tem efeito de um muro, com o diferencial que o arbusto permanece 

florido ao longo de oito meses do ano, trazendo um aspecto 

paisagístico com maior beleza natural. 

Diálogo entre a empresa e a comunidade - O Conselho 

Comunitário Consultivo (CCC) da BASF existe há 17 anos e atua 

como um importante canal de diálogo sobre saúde, segurança e meio 

ambiente entre a empresa e a comunidade do entorno de sua fábrica 

em São Bernardo do Campo, no bairro Demarchi. A atuação do 

Conselho segue as diretrizes do Programa Atuação Responsável, 

coordenado pela Associação Brasileira das Indústrias Químicas 

(ABIQUIM). 

A partir de 2016, o Conselho passou a contar com o Programa de 

Patrocínio a Projetos Comunitários, que tem como objetivo apoiar a 

comunidade para que ela possa desenvolver em seus bairros ações de 

melhorias relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente – temas 

que são o foco do relacionamento entre a BASF e a comunidade. A 

ação de plantio foi um dos projetos selecionados para patrocínio da 

BASF. 

 

Serviço –  Plantio de mudas de sansão do campo – Sábado, 20 de 

maio, das 9h às 12h, com ponto de encontro na Fundação Espaço 

ECO® (Estrada Ribeirão do Soldado, 230). 

 

Sobre a BASF 



 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 

              

Sobre a Fundação Espaço ECO® 

Criada em 2005 pela BASF, a Fundação Espaço ECO® atua como consultoria em sustentabilidade, com a 

missão de promover o desenvolvimento sustentável no ambiente empresarial e na sociedade e estimular a 

melhoria contínua e inovação de processos e produtos. A FEE® aplica metodologias que medem os impactos 

econômicos, ambientais e sociais com base no conceito de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), gerando 

resultados tangíveis consolidados em planos de ação, com levantamento de indicadores, treinamento e 

suporte na implementação de projetos para seus clientes e parceiros. Além disso, a organização realiza 

parcerias com órgãos públicos, universidades, institutos de pesquisa e associações e coordena iniciativas 

voltadas à conservação ambiental e à gestão sustentável de recursos naturais. Saiba mais em: 

www.espacoeco.org.br e em www.facebook.com/fundacaoespacoeco.    
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