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O Grupo Dispersores é uma organização não governamental, de direito privado, 
sem fins lucrativos. Fundada em 31 de julho de 2004 por pesquisadores e profissionais 
especializados na área ambiental, a ONG Grupo Dispersores é hoje reconhecida como 
sendo de Utilidade Pública Municipal e está inscrita no CEEA – Cadastro Estadual de 
Entidades Ambientalistas e CNEA – Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, 
representando os interesses da entidade nas esferas estadual e nacional.  

 
O trabalho da ONG no município de Brazópolis vem proporcionando ao Grupo 

Dispersores apoio de diversos setores da comunidade como escolas municipais e 
particulares, prefeitura municipal, empresas privadas, EMATER, IEF, Ong´s da região 
através do GT-Sapucaí e a participação no conselho consultivo da APA Fernão Dias e do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí. 

 
 A atuação da entidade passou a ser regional, devido o reconhecimento de seu 

trabalho nos últimos anos, atuando no sul de Minas Gerais, através da instalação gradativa 
de um programa de adequação do uso e ocupação do solo na Bacia do Rio Sapucaí, 
preservando a Mata Atlântica na região, tendo este programa o nome de “Veias D`água”. 

  
Na busca desta adequação vislumbrada pelo programa Veias D`água, a entidade 

desenvolve projetos de reflorestamento, recuperação de nascentes, atividades de educação 
ambiental na comunidade e nas escolas, consultorias na área ambiental e acessória em 
resíduos sólidos urbanos – RSU, alem de promover políticas públicas através do grupo de 
trabalho GT-Sapucaí, formado com a participação de 15 ong´s ambientalistas sediadas em 
diferentes municípios na região do Sul de Minas.  

 
O Grupo Dispersores é reconhecido na comunidade e na região onde atua, pois o 

trabalho que vem sendo desenvolvido a 8 anos, reflete a importância de preservar e 
recuperar o meio ambiente, sendo este o objetivo principal da instituição. De caráter 
socioambiental, a instituição desde sua fundação envolve a sociedade em seus projetos 
ambientais, através de palestras nas escolas promovendo a educação ambiental, visitas ao 
galpão de triagem de resíduos sólidos urbanos, eventos ambientais na praça com jogos, 
exposições e passeata na semana do meio ambiente, distribuição de folhetos e cartilhas 
informativas dos projetos, atualizando e conscientizando a comunidade sobre o trabalho da 
instituição, alem das visitas ao Viveiro Educacional EcoAprendiz com atividades de 
educação ambiental.  

Os resultados dos projetos e prêmios mantidos pela entidade podem ser conferidos 
através do site: www.dispersores.org 
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Viveiro Florestal Grupo Dispersores 
 
 
 
         Com o apoio inicial do Projeto de Fortalecimento Institucional dos Mosaicos de 
Unidades de Conservação (UC) do Corredor da Serra do Mar, ou simplesmente Projeto 
Mosaicos, este contribuiu para a ampliação do viveiro florestal do Grupo Dispersores, 
através do projeto denominado “Ampliação da Capacidade Produtiva do Viveiro Florestal 
Conservacionista da ONG Grupo Dispersores”. 
 
         Após o termino do apoio financeiro do Mosaicos em fevereiro de 2011, o Viveiro 
passou a andar com suas próprias pernas, como previsto, onde atualmente tem  capacidade 
produtiva de 50mil mudas/ano, que são comercializadas na região e também utilizadas em 
projetos de reflorestamento da instituição, proporcionando à entidade seu fortalecimento 
institucional e o alcance da sustentabilidade financeira.  
 
        O Projeto Mosaicos é coordenado pela Associação Mico-Leão-Dourado, Valor Natural, 
Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica, aliança com financiamento do 
CEPF (Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos) e apoio da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica e da The Nature Conservancy. 
Abaixo a aliança que apoiou o inicio deste projeto, e que atualmente vem sendo mantido 
apenas pela própria instituição.      
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Projeto De Olho nos Olhos II – Continuidade dos Trabalhos de Proteção e 
Recuperação de Nascentes 

 

A ONG Grupo Dispersores e a Caixa, firmaram um acordo de cooperação financeira no 
fim do mês de janeiro/2012 para execução de projeto aprovado pelo Fundo Sociambiental 
Caixa (FSA), via chamada pública, regulamento nº 002. O acordo tem o objetivo de alocar 
recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto intitulado “De Olhos nos Olhos II – 
Continuidade dos Trabalhos de Proteção e Recuperação de Nascentes”, apresentado pela 
instituição e aprovado pelo FSA Caixa. O projeto visa à conservação dos recursos hídricos 
por meio da proteção de nascentes, na micro-bacia do Ribeirão Vargem Grande. De forma 
específica, a ação tem a finalidade de revitalizar 20 nascentes, plantar 15 mil mudas, 
conscientizar a população local sobre a importância da conservação desses recursos, 
difundir resultados por meio de cartilha e monitorar e avaliar as atividades desenvolvidas. 
Segundo o superintendente regional do Sul de Minas, João Deom Pereira, “este projeto se 
destaca pela política de valorização e conservação das águas, além de serviços ambientais, 
de proteção e preservação de nascentes, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida 
das pessoas e para o desenvolvimento sustentável da região”. A solenidade foi realizada na 
sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas (AMAG), em 
Caxambu, e contou ainda com a presença do representante da ONG, Evandro Mendonça 
Negrão, da gerente regional da Caixa, Rosilene Coutinho Modesto Junqueira, do gerente 
geral da Caixa, Eduardo de Mattos, e demais autoridades municipais.  

FSA Caixa – O Fundo Socioambiental Caixa atua na linha temática Cidades Sustentáveis, 
no eixo de atuação Proteção das Águas de Abastecimento Humano, por meio de projetos 
que visem à recuperação florestal de nascentes e matas ciliares, em bacias hidrográficas em 
que se faça a captação d’água para abastecimento humano, de cidades e comunidades. 
Considerando a necessidade da implementação de ações que se revertam em práticas 
voltadas à recuperação de áreas degradadas, com vias a resgatar qualitativa e 
quantitativamente as águas nas bacias hidrográficas, esta iniciativa busca estimular a 
recuperação e preservação de nascentes e áreas que margeiam os corpos d’água. Para a 
implementação deste projeto o Grupo Dispersores conta com apoio financeiro do Fundo 
Socioambiental CAIXA – Caixa Econômica Federal, Ministério da Fazenda e do Governo 
Federal. 
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O Viveiro Educacional EcoAprendiz, é um projeto desenvolvido pela ONG Grupo 
Dispersores que busca conscientizar e educar estudantes do ensino fundamental e médio 
das escolas do município e da região, sobre a importância do meio ambiente, a preservação, 
recuperação e o uso racional dos recursos naturais, em especial a Água. O projeto busca a 
médio longo prazo a estimular mudanças no comportamento social vislumbrando a 
promoção da sustentabilidade como reflexo do aumento da consciência ambiental regional.  

Qualquer escola pode participar das atividades de educação ambiental  
- São diversas atividades de educação ambiental na visita, aplicadas com metodologias 
pedagógicas;  
- Explicações nas atividades com temas ambientais que precisam ser abordados com 
urgência, dentro desse quadro atual de desespero que a natureza se encontra;  
- Ensinamento de forma prática e lúdica, aplicados por uma pedagoga especializada em 
Educação Ambiental;  
 
Seja um agente transformador participando com a sua turma. Ajude a transformar cada 
aluno em uma pessoa mais consciente e responsável pelo meio onde vive. Promova o 
processo de construção de um cidadão que respeita e pensa no próximo, estando 
comprometido em preservar a natureza para o bem comum.  
 
As atividades desenvolvidas no Viveiro Educacional são voltadas para alunos do Ensino 
Fundamental e Médio.  
Para as visitas no Viveiro Educacional é cobrada uma taxa de contribuição simbólica, de 
apenas R$5,00 por aluno, para manutenção e desenvolvimento das atividades da instituição 
(professores não pagam).  
As turmas devem ser formadas de 20 à 25 alunos por visita, visando garantir a qualidade do 
ensino, proporcionando um bom conhecimento à todos os alunos participantes. A duração 
das atividades é de aproximadamente 60 minutos.  

 
Atualmente o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz conta com o apoio do Ministério 

Publico de Brazópolis.  
 
 
 
 
 
 
 

    



 5 

Relatório de AtividadesRelatório de AtividadesRelatório de AtividadesRelatório de Atividades    
 

A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao 
longo do ano de 2012. Um relato mais completo pode ser acessado pelo website da 
instituição www.dispersores.org onde são mantidos todos os registros de suas atividades 
para divulgação e acompanhamento dos resultados. 

Janeiro de 2012 

- Presidente do Grupo Dispersores assina contrato com a CAIXA para 
recuperação de nascentes no município de Brazópolis 

 

No dia 25 de janeiro, em uma cerimônia pública realizada no município de Caxambu-MG, 
o presidente do Grupo Dispersores, Evandro Negrão, assinou um contrato de cooperação 
financeira com a Caixa Econômica Federal, através do Fundo Socioambiental Caixa – FSA.   

 Através de um edital de concorrência pública o Grupo Dispersores apresentou seu 
projeto o qual concorreu com ong´s de todo o Brasil, foram centenas de projetos inscritos e 
apenas 11 projetos foram contemplados atingindo as pontuações necessárias conforme 
rígidos critérios de avaliação do FSA.   

O projeto denominado “De Olho nos Olhos II – Continuidade dos Trabalhos de Proteção e 
Recuperação de Nascentes”, tem como objetivo principal proteger e recuperar 20 nascentes 
localizadas nos bairros rurais do município de Brazópolis, serão plantadas 15 mil mudas de 
árvores nativas, recuperando a vegetação no entorno das nascentes, ajudando assim a 
preservar os recursos hídricos da nossa bacia hidrográfica. O projeto também ira trabalhar a 
mobilização e conscientização ambiental juntos aos produtores rurais a fim de orientá-los 
sobre a importância de se preservar as matas no entorno das nascentes, as chamadas 
Áreas de Preservação Permanentes – APP´s, alem disso estudantes das escolas do 
município participarão de atividades de Educação Ambiental, preparando estes jovens para 
o futuro em uma sociedade mais consciente e que se preocupa com o Meio Ambiente e com 
as futuras gerações. 
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Fevereiro de 2012 

- Confecção de Folders e Banners de divulgação 
Neste mês de inicio do projeto foi elaborada a nova logomarca do projeto, banners 

(faixas) de divulgação e folders informativos sobre o projeto, contextualizando os benefícios 
promovidos pelo mesmo. Foram confeccionadas, conforme previsto, 10 banners e 5.000 
folders de divulgação do projeto. Conforme matrizes abaixo. 

Folder - Tam.: 0,22x0,30cm - impressão 4x4 cores em papel couche 150g  
. 

 

   

Banner - Tam.: 1,10x0,60cm - impressão digital colorida em lona  

 

 

 

- Confecção de Camisetas de divulgação 

 

Foram confeccionadas 50 camisetas de divulgação do projeto. Nelas foram impressas, 
em sua face frontal, o novo logotipo do projeto De Olho nos Olhos II juntamente ao slogan 
“proteção e recuperação de nascentes”, e nas costas os logotipos do Grupo Dispersores e 
do financiador do projeto. A seguir o desenho esquemático da camiseta. 

. 
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- Visitas as nascentes a serem beneficiadas pelo projeto 

 

Foram iniciadas as atividades de campo de visitas às propriedades que terão suas 
nascentes recuperadas pelo projeto. As nascentes beneficiadas foram selecionadas 
conforme ordem de inscrição dos proprietários de imóveis rurais interessados em preservar 
suas nascentes, visando à preservação dos recursos hídricos, que procuraram a ONG 
Grupo Dispersores e manifestaram seus interesses em preservar as mesmas. Nesta 
primeira etapa as nascentes estão sendo visitadas, fotografadas e georreferenciadas, alem 
do trabalho de mobilização e conscientização junto aos produtores, onde folders 
informativos do projeto são entregues aos mesmos. Abaixo o mapa de localização 
geográfica das 20 nascentes que serão recuperadas.  

 
 

Proprietário: José Tarcísio Noronha 

Bairro: Estação Dias 

Localização: Coordenadas UTM: 443214 X, 7516946 Y  

Área a ser isolada: 21.000m² 

Altitude: 934 m  
Vegetação: 70% Nativa, 30% Pasto e Braquiara 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e acompanhando o curso dágua 

Fonte de propágulo: 50 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  
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Proprietario: Artur Noronha Dias 

Bairro: Boa Vitória 

Localização: Coordenadas UTM: 435764 X, 7510889 Y 

Área a ser isolada: 11.634m² 

Altitude: 905 m  
Vegetação: 50% Nativa, 50% Pasto e Braquiara 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e ate a divisa da propriedade 

Fonte de propágulo: 500 m à jusante (até a estrada). 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  
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Proprietario: Heloisa Helena Cintra Nazaré 

Bairro: Bengalau 

Localização: Coordenadas UTM: 433452 X, 7516052 Y 

Área a ser isolada: 4.375m² 

Altitude: 896 m  
Vegetação: 5% Nativa, 95% Pasto e espécies arbóreas dispersas 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e até a divisa da propriedade 

Fonte de propágulo: 300 m à jusante (até a estrada). 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  
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Março de 2012 

- Visitas as nascentes a serem beneficiadas pelo projeto 
Neste mês foi dada continuidade as atividades de campo de visitas às propriedades que 

terão suas nascentes recuperadas pelo projeto. Nesta primeira etapa as nascentes estão 
sendo visitadas, fotografadas e georreferenciadas, onde também esta sendo definida a área 
de preservação da nascente a ser isolada. Ao mesmo tempo esta sendo realizado o trabalho 
de conscientização e mobilização junto aos produtores e familiares residentes nos bairros 
rurais abrangidos pelo projeto, através de explicações e distribuição de folders informativos 
do projeto que são entregues aos produtores e as famílias da comunidade.  

 

 

Proprietário: Jose Raimundo Dias 

Bairro: Can-Can 

Localização: Coordenadas UTM: 438532 X, 7515470 Y  

Área a ser isolada: 3.806m² 
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Altitude: 933 m  
Vegetação: 100% Pastagem com algumas espécies arbustivas e arbóreas dispersas. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e Jusante. 

Fonte de propágulo: 200 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 
   

 

 

   

 

 

 

Proprietario: Jose Guido Mendonça 

Bairro: Luminosa 

Localização: Coordenadas UTM: 433533 X, 7501779 Y 

Área a ser isolada: 10.736m² 

Altitude: 980 m  
Vegetação: 100% Pastagem com algumas espécies arbustivas e arbóreas dispersas. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e jusante 



 12 

Fonte de propágulo: 500 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 
   

 

 

   

 

 

 
Proprietario: Lucio Flavio Resende Oliveira 

Bairro: Cachoeira 

Localização: Coordenadas UTM: 436572X, 7505404 Y 

Área a ser isolada: 16.867m² 

Altitude: 963 m  
Vegetação: 100% Pastagem com algumas espécies arbustivas e arbóreas dispersas. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e jusante 

Fonte de propágulo: 150 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  
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Abril de 2012 

- Visitas as nascentes a serem beneficiadas pelo projeto 
 
Neste mês foi dada continuidade as atividades de campo de visitas às propriedades que 

terão suas nascentes recuperadas pelo projeto. Nesta primeira etapa as nascentes estão 
sendo visitadas, fotografadas e georreferenciadas, onde também esta sendo definida a área 
de preservação da nascente a ser isolada. Ao mesmo tempo esta sendo realizado o trabalho 
de conscientização e mobilização junto aos produtores e familiares residentes nos bairros 
rurais abrangidos pelo projeto, através de explicações e distribuição de folders informativos 
do projeto que são entregues aos produtores e as famílias da comunidade.  
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Proprietario: Antonieder Ribeiro Mota 

Bairro: Campo Belo 

Localização: Coordenadas UTM: 433965 E, 7520233 S 

Área a ser isolada: 5.630m² 

Altitude: 910 m  
Vegetação: 100% Pastagem. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à jusante 

Fonte de propágulo: 250m à montante  . 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 
   

 

 

   

 

 

 
Proprietario: João Bosco 

Bairro: Bengalau 

Localização: Coordenadas UTM: 435186 E, 7516187 S 

Área a ser isolada: 5.471m² 

Altitude: 914 m  
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Vegetação: 90% Pastagem, 10% Regeneração Natural. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante 

Fonte de propágulo: 100m à montante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 
   

 

 

   

 

 

 
 

Proprietario: Benis Pereira Costa 

Bairro: Palmital (2)  

Localização: Coordenadas UTM: 438230E, 7525264 S 

Área a ser isolada: 14.500m² 

Altitude: 939 m  
Vegetação: 90% Pastagem, 10% Regeneração Natural 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante 
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Fonte de propágulo: 300m à montante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 
   

 

 

   

 

 

 

- Entrega de insumos para proteção das nascentes 

 

Neste mês de abril conforme cronograma de execução do projeto, alguns produtores que 
já tiveram suas nascentes vistoriadas pelo projeto e aprovadas para proteção e recuperação 
das mesmas, começaram a receber moirões, arame farpado e grampos para iniciar o 
processo de isolamento da área de proteção da nascente. 
O projeto irá proteger e recuperar 20 nascentes localizadas em diversos bairros rurais do 
município de Brazópolis, 22 propriedades já foram vistoriadas pela equipe técnica do projeto 
e 16 foram aprovadas para recuperação e já começaram a receber os insumos para 
proteção da área de preservação da nascente.   
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- Brazópolis recebe 1° Assembléia Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Sapucaí 

 
No dia 10 de abril, foi realizada no município de Brazópolis a 1° Assembléia Ordinária do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí do ano de 2012.   
O evento foi realizado no auditório do Hotel Fazenda São Gabriel e contou com a 

presença de representantes de diversas instituições que compõem o CBH Sapucaí, tais 
como, IGAM, IEF, EMATER, COPASA, CEMIG, Secretaria de Meio Ambiente de Itajubá, 
UNIFEI, AVASC, Grupo Dispersores entre outras. O Grupo Dispersores é hoje um dos 
conselheiros do CBH Sapucaí representando a sociedade civil no conselho.   
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Nesta ultima assembléia, foram tratados assuntos como eleições para composição do 
Comitê da Bacia do Rio Grande, definição do calendário de reuniões para 2012, projetos 
desenvolvidos por ONG´s e outras instituições que foram submetidos ao FHIDRO nos 
editais de 2010 e 2011, entre outros assuntos. O presidente do Grupo Dispersores fez uma 
breve apresentação da instituição e do projeto De Olho nos Olhos que esta recuperando 
nascentes no município de Brazópolis.   

O Grupo Dispersores agradece pela participação de todos os membros do Comitê. 
Brazópolis estará sempre de portas abertas para receber importantes eventos como este 
que luta pela preservação da nossa bacia e do meio ambiente como um todo.   
 

   
 

   
 

- Reunião CMDRS – Divulgação do projeto De Olho nos Olhos II 

 
No dia 17 de abril, o Grupo Dispersores participou da reunião do CMDRS, onde é 

membro do conselho. Na pauta da reunião esta a apresentação do projeto De Olho nos 
olhos II, que foi apresentado as conselheiros e produtores rurais presentes na reunião 
buscando divulgar o projeto no município. 
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Maio de 2012 

- Visitas as nascentes a serem beneficiadas pelo projeto 

 

Dando continuidade às atividades de campo de visitas às propriedades que terão suas 
nascentes recuperadas pelo projeto, nesta etapa as nascentes estão sendo visitadas, 
fotografadas e georreferenciadas, onde também esta sendo definida a área de preservação 
da nascente a ser isolada. Ao mesmo tempo esta sendo realizado o trabalho de 
conscientização e mobilização junto aos produtores e familiares residentes nos bairros rurais 
abrangidos pelo projeto, através de explicações e distribuição de folders informativos do 
projeto que são entregues aos produtores e as famílias da comunidade.  
 

Proprietario: Francisco Morais 

Bairro: Bom Sucesso 

Localização: Coordenadas UTM: 439004 E, 7513622 S 

Área a ser isolada: 8.113m² e 5.912m² (duas nascentes)  

Altitude: 903 m  
Vegetação: 100% Pastagem e 70% Pastagem 30% Regeneração Natural. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e jusante 

Fonte de propágulo: 750 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  
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- Entrega de insumos para proteção das nascentes 
 
Em continuidade conforme cronograma de execução do projeto, os produtores que já 
tiveram suas nascentes vistoriadas pelo projeto e aprovadas para proteção e recuperação 
das mesmas, começaram a receber moirões, arame farpado e grampos para iniciar o 
processo de isolamento da área de proteção da nascente, conforme demarcação feita no 
local. 
O projeto irá proteger e recuperar 20 nascentes localizadas em diversos bairros rurais do 
município de Brazópolis, 25 propriedades já foram vistoriadas pela equipe técnica do projeto, 
as aprovadas já começaram a receber os insumos para proteção da área de preservação da 
nascente.   
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Junho de 2012 

 
- Grupo Dispersores promove a 6° Semana do Meio Ambiente 

O Grupo Dispersores promoveu a 6° Semana do Meio Ambiente, entre os dias 04 e 06 de 
junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, festejado oficialmente no dia 5 
de junho. Devido às chuvas durante a semana, algumas atividades foram realizadas nos 
dias 11 e 12 de junho, completando assim mais um importante trabalho de Educação 
Ambiental promovido pela ONG Grupo Dispersores.   

Neste ano, durante a Semana, o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, situando na rodovia 
MG-295 em Brazópolis, recebeu a visita de alunos de três escolas do município, 
participaram das atividades 82 alunos e 4 professores.   

Nas dependências do Viveiro Florestal o Grupo Dispersores, desenvolve um projeto 
denominado Viveiro Educacional EcoAprendiz, e é através deste, que estudantes do ensino 
fundamental aprendem como são produzidas as mudas nativas no viveiro, conhecendo todo 
o processo desde a coleta de sementes na natureza até o plantio das mudas, que são 
utilizadas nos projetos da instituição de recuperação de nascentes. Os alunos também 
aprendem através de experiências na prática e de maneira bem lúdica, qual a função das 
árvores na natureza e como elas ajudam na preservação da água e dos rios.   

Entre em contato com o Grupo Dispersores e traga a suas escola para fazer parte deste 
importante trabalho, onde seus alunos vivenciarão momentos incríveis, aprendendo na 
prática a importância e como preservar o nosso meio ambiente.   
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Julho de 2012 
  

- Entrega de insumos para proteção das nascentes 
 
Em continuidade conforme cronograma de execução do projeto, os produtores que tiveram 
suas nascentes vistoriadas pelo projeto e aprovadas para proteção e recuperação das 
mesmas, estão recebendo moirões, arame farpado e grampos para confecção de cerca de 
isolamento da área de proteção da nascente, conforme demarcação feita no local. 
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- Nascentes cercas e protegidas para reflorestamento 
 
As 20 nascentes em que o projeto "De Olho nos Olhos" esta recuperando já estão em fase 
de conclusão de montagem da cerca de isolamento da área de preservação, ao final do 
primeiro semestre de implantação do projeto as nascentes estão cercadas e protegidas 
conforme cronograma.  
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- Combate às formigas cortadeiras 

 

Em paralelo ao processo de cercamento das nascentes foi iniciado o processo de 
combate às formigas cortadeiras, com o objetivo de controlar e preparar a área para receber 
as mudas nativas nas próximas etapas, deixando assim a área adequada para receber estas 
mudas de reflorestamento, diminuindo a perda causada pelas formigas cortadeiras.  
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Agosto de 2012 

- Encontro de ONG´s ambientalistas da rede GT-Sapucaí 
 
No dia 31 de agosto, foi realizado no município de Pedralva um encontro de ong´s 

ambientalistas que atuam na preservação do meio ambiente em diferentes municípios que 
compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, com a união destas entidades surgiu a rede 
de ong´s ambientalistas denominada “GT-Sapucaí”, criada em 2009 e atualmente com 14 
ong´s integrantes.   

Neste ultimo encontro promovido em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Sapucaí, teve como objetivo levantar os trabalhos desenvolvidos pelas entidades a fim de 
divulgar estes trabalhos por toda a bacia, incentivando outras instituições para que 
reapliquem estes trabalhos em suas comunidades, buscando principalmente uma gestão 
melhor dos nossos recursos hídricos. O encontro também serviu como troca de experiências 
entre as instituições que apresentaram seus trabalhos, projetos atualmente desenvolvidos, 
dificuldades encontradas no terceiro setor e também oportunidades.   

Na ocasião o Grupo Dispersores apresentou à Rede seus projetos atualmente 
desenvolvidos, em especial o projeto intitulado “De Olho nos Olhos II – Proteção e 
Recuperação de Nascentes, que tem como objetivo proteger e recuperar 20 nascentes na 
micro bacia do Ribeirão Vargem Grande e conscientizar a população sobre a importância de 
se preservar os recursos hídricos.   

O Grupo Dispersores agradece a todos que ajudaram a promover este encontro e 
também pela participação das instituições que estiveram presentes e as que não puderam 
comparecer, contamos com a presença destas no próximo encontro. 
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Setembro de 2012 

- Acompanhamento das nascentes cercadas e controle das formigas 
cortadeiras 

Iniciando o segundo semestre do projeto, a equipe técnica continuou com seus trabalhos de 
acompanhamento e conformidade das cercas montadas para isolamento da área de 
preservação das nascentes, este acompanhamento é feito nas 20 nascentes que estão 
sendo trabalhadas pelo projeto "De Olho nos Olhos II", as visitas nestas propriedades 
servem também para o acompanhamento das medidas adotadas para o combate às 
formigas cortadeiras, onde é avaliado se houve ou não a diminuição da incidência deste 
inseto ou até mesmo a eliminação do mesmo na área a ser reflorestada. Desta forma a área 
é considerada apta para receber o plantio das mudas nativas, o qual chamamos de “plantio 
de enriquecimento”. As atividades de plantio das mudas esta prevista para o no mês de 
Novembro de 2012.  
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- Atividades de divulgação do projeto e mobilização social 
 
A equipe técnica do projeto vem fazendo um ótimo trabalho de divulgação do projeto “De 

Olho nos Olhos” não só no município de Brazópolis através das reuniões do CODEMA, 
CMDRS, CONSEP, mas também na região e inclusive em outros estados. Com a parceria 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí (GD-5), o projeto vem sendo divulgado nas 
reuniões do CBH nos municípios de Brazópolis, Itajubá, Piranguinnho, Piranguçu, 
Gonçalves, Santa Rita do Sapucaí entre outros municípios da região. Recentemente o 
projeto foi apresentado à rede de ong´s ambientalistas GT-Sapucaí em um encontro 
realizado no município Pedralva-MG.  A rede GT-Sapucaí é formada atualmente por 15 
ong´s que atuam na preservação do meio ambiente em diferentes municípios que compõem 
a Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí.    
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Na ocasião o Grupo Dispersores apresentou à Rede o projeto atualmente em desenvolvido 
“De Olho nos Olhos II – Proteção e Recuperação de Nascentes”, que tem como objetivo 
proteger e recuperar 20 nascentes na micro bacia do Ribeirão Vargem Grande e 
conscientizar a população sobre a importância de se preservar os recursos hídricos.   
O encontro teve também como objetivo, levantar os trabalhos desenvolvidos pelas entidades 
a fim de divulgar estes trabalhos por toda a bacia, incentivando outras instituições para que 
reapliquem estes trabalhos em suas comunidades, buscando principalmente a educação 
ambiental e uma melhor gestão dos recursos hídricos.  
Uma nova parceria entre a ONG Grupo Dispersores e o “COEP - Rede Nacional de 
Mobilização Social” com sede no Rio de Janeiro, esta promovendo a divulgação do projeto 
“De Olho nos Olhos” através do portal Banco de Práticas, dando proporções ainda maiores 
na divulgação e mobilização do projeto. 
O portal “Banco de Práticas” da COEP divulga iniciativas sociais e ambientais de todo o 
Brasil, confira nosso projeto no portal, clicando no link abaixo: 
http://www.coepbrasil.org.br/projetosdeadaptacao/publico/visualizarProjeto.aspx?ID=a2ad58f1-eedf-

4090-8855-6cd3f8bb1f61 

.  
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- Projetos do Grupo Dispersores estão sendo divulgados pelo COEP - Rede 
Nacional de Mobilização Social 

Uma nova parceria entre a ONG Grupo Dispersores e o COEP, abre novas portas para a 
divulgação dos projetos socioambientais desenvolvidos pelo Grupo Dispersores.              
Através do portal “Banco de Práticas”, iniciativas sociais e ambientais de todo o Brasil são 
divulgadas neste portal, com objetivo de divulgar os trabalhos e incentivando outras 
entidades, poder publico e até empresas privadas a reaplicarem estes projetos em outras 
regiões ou biomas, buscando a melhoria da qualidade de vida da população.                        
O Banco de Práticas é um rico acervo de iniciativas com enfoque nas mudanças climáticas e 
que podem servir de exemplo para novos projetos de adaptação. Foi criado pelo Grupo de 
Trabalho Mudanças Climáticas, Pobreza e Desigualdades (GTMC), coordenado pelo COEP, 
no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.                                                                         
O “COEP - Rede Nacional de Mobilização Social” iniciou sua jornada em 1993, quando, 
mobilizadas por Herbert de Souza, o Betinho, 30 entidades do setor público nacional se 
reuniram para discutir seu papel nação de combate à fome e à miséria no Brasil. Fez-se, 
então, uma rede de entidades comprometidas com o desafio de contribuir para a redução 
dos altos índices de pobreza, fome e exclusão social, considerados os piores entre os 
países em desenvolvimento. O então Comitê de Entidades Públicas no Combate a Fome e 
Pela Vida atravessou esses 17 anos cumprindo o que tem sido sua grande vocação: 
mobilizar e articular os vários setores da sociedade em favor do desenvolvimento humano e 
social no país.   

 

 

Outubro de 2012 
 
- Grupo Dispersores participa com Stand na IX Semana Acadêmica de Biologia 
da FEPI 

No dia 03 de outubro a ONG Grupo Dispersores participou da IX Semana Acadêmica de 
Biologia da FEPI - Centro Universitário de Itajubá, a feira realizada de 01 a 05 de outubro, 
contou com uma programação diversificada composta por palestras, minicursos e outras 



 30 

atrações.   O Grupo Dispersores participou do evento com seu stand, onde nele apresentou 
os diversos projetos desenvolvidos pela instituição, entre eles o projeto “De Olho nos Olhos 
– Proteção e Recuperação de Nascentes” e o “Viveiro Educacional EcoAprendiz”.  Na 
ocasião a instituição pode ser apresentada no auditório, aos universitários e convidados da 
feira, divulgando o trabalho da instituição na região. 

  

  

  

 

-Viveiro Educacional EcoAprendiz recebe visita de alunos da EEPW      

No dia 05 de outubro, alunos do 3° ano do ensino médio da Escola Estadual Presidente 
Wenceslau, juntamente com o professor Artur Noronha, puderam conhecer um pouco mais 
sobre o projeto “Viveiro Educacional EcoAprendiz”, do Grupo Dispersores, que tem como 
objetivo promover a educação para a sustentabilidade. O projeto busca conscientizar e 
educar estudantes do ensino fundamental e médio das escolas do município e da região 
sobre a importância do meio ambiente, a preservação, recuperação e o uso racional dos 
recursos naturais, em especial a água.   
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O projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz é desenvolvido nas dependências do Viveiro 
Florestal do Grupo Dispersores, e é através deste que estudantes aprendem como são 
produzidas as mudas nativas do viveiro, conhecendo todo o processo desde a coleta de 
sementes na natureza até o plantio das mudas, que são utilizadas nos projetos da instituição 
de Recuperação de Nascentes “Projeto De Olho nos Olhos”. Os alunos também aprendem 
através de experiências práticas e de maneira bem lúdica, qual a função das árvores na 
natureza e como elas ajudam na preservação da água e dos rios, conscientizando desta 
forma os estudantes, sobre a importância de se preservar as florestas nativas, 
compreendendo também o importante trabalho desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores.   

“Conscientizar as pessoas para o uso correto e racional dos recursos naturais é fundamental 
para se viver em um ambiente de forma sustentável”, comentou o presidente da instituição, 
Evandro Negrão. 
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- 4° Assembléia Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí 

No dia 09 de outubro, foi realizado no município de Piranguçu-MG a 4° Assembléia 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí.   

A reunião foi realizada no auditório do parque de exposições de Piranguçu e contou com a 
presença de representantes de diversas instituições do poder público municipal e estadual, 
usuários e sociedade civil, que compõem o conselho do CBH Sapucaí, tais como IGAM, IEF, 
EMATER, COPASA, CEMIG, Secretaria de Meio Ambiente de Itajubá, PMMG, SAAE, 
UNIFEI, AARSA, Grupo Dispersores, AEARSI entre outras.  O Grupo Dispersores é um dos 
conselheiros do CBH Sapucaí representando a sociedade civil.  Dentre os diversos assuntos 
tratados nesta ultima assembléia, o presidente do Grupo Dispersores, Evandro Negrão, 
comentou sobre a câmara técnica de mobilização e divulgação, o qual faz parte, e falou 
sobre a primeira atividade realizada pela Câmara, que foi o encontro de ONG´s realizado no 
município de Pedralva (veja matéria do dia 31/08/12, sobre este encontro).  Ainda com a 
palavra, Evandro Negrão informou a todos os conselheiros presentes que a ONG Grupo 
Dispersores é finalista ao Prêmio ANA 2012 da Agencia Nacional de Águas, através do 
projeto “De Olho nos Olhos” que desde 2008 esta recuperando nascentes na bacia do 
Sapucaí e que agora esta sendo reconhecido nacionalmente, sendo um dos três finalistas 
ao Prêmio, que é nacionalmente conhecido como o “Oscar da Água”. 
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Novembro de 2012 

- Projeto De Olho nos Olhos inicia atividades de educação ambiental através do 
plantio de mudas 

Neste mês iniciaram as atividades de educação ambiental através do plantio de mudas nas 
nascentes que estão sendo recuperadas pelo projeto De Olho nos Olhos, o plantio de 50 
mudas contou com a participação de voluntários, do professor Artur Noronha e de alunos do 
3° ano do ensino médio da Escola Estadual Presidente Wenceslau.   

Nas atividades de plantio de mudas nativas os participantes são instruídos sobre como e 
porque se deve plantar mudas, o papel e a importância delas na preservação das nascentes 
para a conservação da água e da biodiversidade. 
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- Grupo Dispersores participa com stand na 9ª Expo H & C 

 No dia 1° de novembro a ONG Grupo Dispersores participou da 9° Expo do Conhecimento 
Humano e Científico, promovida pela Escola Estadual Presidente Wenceslau de Brazópolis 
e seus alunos.  O Grupo Dispersores participou do evento com seu stand, onde nele 
apresentou aos participantes os diversos projetos desenvolvidos pela instituição, entre eles 
o projeto “De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes”, com intuito de 
orientar sobre a importância da preservação das nascentes, preservando assim nossos 
recursos hídricos e também mobilizando a população para participação do projeto, 
cadastrando interessados em recuperar suas nascentes.   

   
 

   

- Grupo Dispersores participa com stand na Feira de Ciências da Escola 
Estadual Alfredo Albano 
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No dia 9 de novembro a ONG Grupo Dispersores participou da Feira de Ciências da Escola 
Estadual Alfredo Albano no distrito de Luminosa em Brazópolis.   

O Grupo Dispersores participou do evento com seu stand, onde nele apresentou aos 
participantes os diversos projetos desenvolvidos pela instituição, entre eles o projeto “De 
Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes”, com intuito de orientar sobre a 
importância da preservação das nascentes, preservando assim nossos recursos hídricos e 
também mobilizando a população para participação do projeto, cadastrando interessados 
em recuperar nascentes em suas propriedades. 

  

  

 

- Grupo Dispersores participa da reunião da APA Fernão Dias e do Comitê da 
Bacia do Rio Sapucaí 

No dia 13 de novembro, foi realizado no município de Paraisópolis - MG a 5° Assembléia 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí e da 4ª Reunião Ordinária do 
Conselho Consultivo da APA Fernão Dias.   

A reunião foi realizada na câmara municipal de Paraisópolis e contou com a presença de 
representantes de diversas instituições do poder público municipal e estadual, usuários e 
sociedade civil, que compõem os conselhos, tais como IGAM, IEF, EMATER, COPASA, 
CEMIG, Secretaria de Meio Ambiente de Itajubá, PMMG, SAAE, UNIFEI, AARSA, Grupo 
Dispersores, AEARSI entre outras. O Grupo Dispersores é um dos conselheiros do CBH 
Sapucaí e da APA Fernão Dias representando a sociedade civil.   
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- Grupo Dispersores participa com stand na XXII FECEP 

Nos dias 20 e 21 de novembro a ONG Grupo Dispersores participou da XXII FECEP - Feira 
de Eletrônica, Informática e Administração do CEP – Centro de Educação Profissional 
Tancredo Neves em Brazópolis.   

O Grupo Dispersores participou do evento com seu stand, onde nele apresentou aos 
participantes os diversos projetos desenvolvidos pela instituição, entre eles o projeto “De 
Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes”, com intuito de orientar sobre a 
importância da preservação das nascentes, preservando assim nossos recursos hídricos e 
também mobilizando a população para participação do projeto, cadastrando interessados 
em recuperar nascentes em suas propriedades.   

Na ocasião integrantes do Grupo Dispersores puderam apresentar através de um 
experimento, como funciona o processo natural de armazenamento de água da chuva nos 
aquíferos suberrâneos, simulando e comparando como este processo ocorre em áreas sem 
vegetação florestal (ou desmatadas), ocasionando a ocorrência de assoreamento de rios e 
enchentes, e o processo em áreas florestadas. Esta simulação mostra claramente a 
importância e a função das árvores nos solos, onde além de evitar estes danos, contribui 
com a infiltração e retenção de água no solo, mantendo sempre vivas as nascentes. 
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- Inicio do plantio de mudas nativas nas 20 nascentes que estão sendo 
recuperadas pelo projeto 

] 
Com inicio das chuvas em novembro, iniciou se também os trabalhos de transporte das 
mudas do Viveiro Florestal do Grupo Dispersores até cada uma das 20 nascentes que estão 
sendo recuperadas pelo projeto "De Olho nos Olhos II". O plantio das mudas nativas nas 20 
áreas de preservação permanente de nascentes que foram cercadas através deste projeto, 
busca iniciar um processo de recuperação e recomposição da cobertura vegetal no entorno 
das nascentes. Este plantio de mudas nativas nas nascentes, o qual chamamos de “plantio 
de enriquecimento”, é um plantio de incentivo a regeneração natural da área, o qual estas 
primeiras mudas plantadas atraem pássaros e outros animais que dispersam mais sementes 
na área alem das sementes que vem através do vento dispersadas de fragmentos florestais 
mais próximos, promovendo a regeneração natural da área. Alunos e voluntários também 
participam das atividades de educação ambiental através do plantio de mudas nas 
nascentes que estão sendo recuperadas pelo projeto, na ocasião os participantes são 
instruídos sobre como e porque se deve plantar mudas, o papel e a importância delas na 
preservação das nascentes para a conservação da água e da biodiversidade.  
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Dezembro de 2012 
 

- Grupo Dispersores é Finalista do Prêmio ANA 2012 
 

A ONG Grupo Dispersores, através do projeto “De Olho nos Olhos - Proteção e 
Recuperação de Nascentes” foi finalista ao Prêmio ANA 2012 de amplitude Nacional, 
conhecido como o “Oscar da Água”. O Grupo Dispersores chegou à final do Prêmio como a 
única entidade classificada representando todo o Estado de Minas Gerais, concorriam 
também à finalissima do Prêmio na categoria ONG uma entidade do Paraná e outra do Rio 
Grande do Sul. Infelizmente não foi desta vez que ficamos em 1° lugar, mas reconhecemos 
todos os nossos esforços e trabalho na preservação dos recursos hídricos e estamos muito 
orgulhosos de levarmos o nome da ONG Grupo Dispersores entre as 3 melhores do BRASIL 
através Prêmio ANA 2012 da Agência Nacional de Águas. Obrigado a todos que apóiam e 
acreditam no nosso trabalho!   

 Para mais informações sobre o projeto e o prêmio acessem:    

http://www.dispersores.org/projetos.php?projeto=de_olho_nos_olhos_ii   

 http://premio.ana.gov.br/Paginas/projeto-detalhe.aspx?id=40&$ListID=A2CB8C6D-6FE2-
4E67-BD57-5254DBCF88DD   
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A Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou os trabalhos vencedores do Prêmio ANA 
2012 nesta quarta-feira, 5 de dezembro, no Teatro da Caixa Cultural em Brasília. Na 
solenidade foram reconhecidas iniciativas que apontam caminhos para assegurar água de 
boa qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimento e a qualidade de vida das 
atuais e futuras gerações.   

 

  
 

  
 

  


