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O Grupo Dispersores é uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada 
no município de Brazópolis/MG no ano de 2004. Inscrita no cadastro estadual e nacional 
de entidades ambientalistas (CEEA e CNEA), também é reconhecida como de Utilidade 
Publica Municipal (Lei nº 712/2006) e Utilidade Publica Estadual (Lei nº 22.739/2017).  

 
O foco da entidade está voltado à instalação gradativa de um programa intitulado “Veias 
D`água” que busca preservar e recuperar áreas degradadas dentro da Bacia Hidrográfica 
do Rio Sapucaí, através de reflorestamentos, produção de mudas nativas e da educação 
ambiental, conscientizando e mobilizando a população pela preservação ambiental e pelo 
uso correto e racional dos recursos naturais, fundamental para se viver em um ambiente 
de forma sustentável, proporcionando assim qualidade de vida à população. 

 
Com atuação no sul de Minas Gerais, através de seus projetos, o Grupo Dispersores 
promove diretamente a restauração da Mata Atlântica na região. 

 
Atualmente a instituição desenvolve três linhas de ações, buscando atingir seus objetivos, 
são elas: Atividades de restauração de áreas degradadas em nascentes; Produção de 
mudas nativas para reflorestamento; e Educação Ambiental voltada aos alunos das 
escolas na região. 

 
O trabalho do Grupo Dispersores conta com o apoio de diversos setores como prefeituras 
municipais, governo estadual e federal, escolas da região, universidades, empresas, 
EMATER, IEF e ONG´s ambientalistas da região. 

 
O Grupo Dispersores representando a sociedade civil organizada é membro dos 
Conselhos Consultivos da APA Fernão Dias e APA Serra da Mantiqueira, do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, 
atuando diretamente nestes conselhos, ajudando a promover a conservação e 
preservação das florestas e dos recursos hídricos. 
 
Temas como gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, proteção e recuperação de 
nascentes, educação ambiental, produção de mudas de árvores nativas, criação de 
Unidades de Conservação – UC´s, Políticas publicas, dentre outros, tem sido trabalhado 
pela instituição em seus projetos e serviços, trazendo benefícios à população e ao Meio 
Ambiente. 

 
Os resultados dos projetos e prêmios mantidos pela entidade podem ser conferidos 
através do site: www.dispersores.org 
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Projetos  Projetos  Projetos  Projetos  PermanentesPermanentesPermanentesPermanentes    
 

    

    
 

 
 

Viveiro Florestal Grupo Dispersores 
 

   
O Viveiro Florestal Conservacionista da ONG Grupo Dispersores, iniciou suas atividades 
em fevereiro de 2011, após um processo de ampliação, com o tempo a estrutura ficou 
defasada e no ano de 2018 o viveiro florestal foi novamente reestruturado, melhorando o 
seu processo produtivo e sua capacidade.  
Atualmente o mesmo tem capacidade produtiva de até 70 mil mudas/ano, de 
aproximadamente 70 espécies deferentes de árvores nativas da mata atlântica, as quais 
são utilizadas em projetos de reflorestamento da instituição e também são comercializadas 
na região para atividades de reflorestamento.  
 
As dependências do Viveiro Florestal ainda atende as atividades de Educação Ambiental 
do Projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz.  

 

Abaixo a aliança que apoiou o inicio deste projeto e os apoiadores da reestruturação atual.   
 
Sendo hoje o Viveiro Florestal mantido com recursos próprios da instituição.      
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Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes 
 

O Projeto “De Olho nos Olhos” é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Grupo 
Dispersores desde 2007, em sua primeira fase, iniciou o processo de recuperação de 10 
nascentes, na região de mananciais do Rio Vargem Grande (Bacia Hidrográfica do Rio 
Sapucaí), o qual contou com apoio financeiro do PDA e do Ministério do Meio Ambiente - 
MMA, e em sua segunda fase o projeto proporcionou a recuperação de mais 20 nascentes, 
com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental – FSA da Caixa Econômica Federal. 
 
Em sua terceira fase de 11/2016 à 03/2019, o projeto esta recuperando mais 200 
nascentes, atuando em 16 municípios da região, com o apoio do Programa Plantando o 
Futuro do Governo do Estado de Minas Gerais. 
 
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.  
 
Abaixo os parceiros e órgãos que apoiam este projeto: 
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O Viveiro Educacional EcoAprendiz – Educação para a Sustentabilidade,  é um projeto 

desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores, desde 2011, 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, estimular mudanças no comportamento social 

vislumbrando a promoção da sustentabilidade como reflexo do aumento da consciência 

ambiental regional. 

“Conscientizar as pessoas para o uso correto e racional dos recursos naturais é 

fundamental para se viver em um ambiente de forma sustentável”, comenta o Coordenador 

do Projeto da instituição, sobre a importância socioambiental deste projeto.   

Atualmente o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz conta apoio da Prefeitura Municipal, 

Empresas Colaboradoras e de recursos próprios da instituição.  
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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 2018. Um relato mais completo pode ser acessado através do site da 

instituição www.dispersores.org e também no Facebook onde são mantidos todos os 

registros de suas atividades para divulgação e acompanhamento dos resultados. 

 

JANEIRO DE 2018 
 

Projeto De Olho Nos olhos - Proteção e Recuperação de Nascentes.  

Neste mês de Janeiro a etapa de plantio de mudas, prevista no projeto De Olho nos Olhos 
– Proteção e Recuperação de Nascentes, segue a todo o vapor. Iniciada em novembro de 
2017 deve ser concluída em fevereiro de 2018, só nestes 4 meses o projeto terá plantado 
mais de 60.000 mudas de árvores nativas, ajudando no reflorestamento de mais de 86 
hectares de Mata Atlântica em áreas de preservação permanente (APP) de nascentes. 

O projeto De Olho nos Olhos tem como objetivo dar início ao processo de restauração de 
157 hectares de Mata Atlântica em áreas de nascentes. Até dezembro de 2018 serão 
plantadas 130.000 mudas de árvores nativas. 

Proprietários de imóveis rurais localizados em Brazópolis, Santa Rita do Sapucaí, 
Pedralva, Piranguinho, Itajubá, Delfim Moreira, Piranguçu, Paraisópolis, Gonçalves, 
Wenceslau Braz, São José do Alegre e Cristina, estão sendo beneficiados com este 
projeto, o qual tem como principal objetivo a conservação dos recursos hídricos na 
propriedade, alem da restauração de florestas nativas e a manutenção da biodiversidade. 

Cerca de mais 100 nascentes serão protegidas e recuperadas até dezembro de 2018. 
Ainda da tempo de você participar! 

O proprietário rural localizado na região de atuação do projeto, que tem interesse em 
participar do projeto, recuperando a nascente em sua propriedade, deve enviar um email 
para cadastro@dispersores.org , manifestando o interesse que retornaremos o contato 
com mais informações. 
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FEVEREIRO DE 2018 
 

MAXIMIZANDO E CAPITALIZANDO OPORTUNIDADES DE 
RESTAURAÇÃO NA AMÉRICA LATINA 
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No dia 20 de fevereiro, representantes do Grupo Dispersores compareceram ao evento 
“Maximizando e capitalizando oportunidades de restauração na América Latina” realizado 
no município de Extrema/MG. O encontro que reuniu representantes de diversos estados 
brasileiros e países latino americanos teve como objetivo promover a troca de experiências 
entre instituições que aplicaram ou participaram da aplicação da Metodologia de Avaliação 
de Oportunidades de Restauração Florestal (ROAM) em seus estados ou países de 
atuação. Desenvolvida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 
em parceria com o World Resources Institute (WRI), a ROAM é uma metodologia 
elaborada para “auxiliar na articulação de atores, reunir e avaliar informações, identificar as 
principais motivações e oportunidades para restauração, procurando conciliar soluções 
para o aumento da cobertura florestal, no planejamento territorial em diferentes escalas e 
países.” O evento foi muito útil para percebermos como o tema Restauração de Florestas 
está evoluindo em escala internacional e quais caminhos estão sendo adotados de forma a 
conferir viabilidade ambiental, social e econômica para a atividade. 

 
 

 

 
 

 
 
 

PROJETO DE OLHO NOS OLHOS CHEGA AO MUNICÍPIO DE 
CRISTINA-MG 
  

No dia 21 de fevereiro, o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de 
Nascentes foi apresentado a população de Cristina-MG. 
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Em uma reunião realizada na Câmara Municipal de Vereadores com o apoio da 
Prefeitura Municipal, produtores rurais e lideranças locais puderam conhecer um pouco 
mais sobre o projeto. 

O projeto tem como objetivo dar início ao processo de restauração de 157 hectares da 
Mata Atlântica em áreas de preservação de nascentes, até o final de 2018. Srão plantadas 
pelas atividades do projeto 130 mil mudas de árvores nativas. Em 2017 o projeto já atingiu 
50% desta meta. 

Com esta nova parceria está prevista a restauração de pelo menos 10 nascentes no 
município de Cristina, beneficiando a população local com a restauração florestal e 
conservação dos recursos hídricos locais. 

O projeto já vem beneficiando proprietários de imóveis rurais em 11 municípios do sul 
de Minas Gerais, sendo eles: Brazópolis, Paraisópolis, Gonçalves, Piranguinho, Piranguçu, 
Itajubá, Delfim Moreira, Pedralva, Santa Rita do Sapucaí, Wenceslau Braz, São José do 
Alegre. 
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 MARÇO DE 2018 
 

PROJETO DE OLHO NOS OLHOS FINALIZA ETAPA DE PLANTIO DE 
MUDAS 
 

Neste mês de março a etapa de plantio de mudas nativas, prevista no projeto De Olho 
nos Olhos, foi finalizada com sucesso. Foram plantadas 67.308 mudas nativas na região 
de atuação do projeto. 

 
Desde novembro de 2016, aproximadamente 85,46 hectares de área de preservação 

permanente de nascentes já foram cercadas para recuperação da vegetação nativa, 
atingindo até a presente data 54,4% da meta total do projeto que é de restaurar 157 
hectares de Mata Atlântica na região. 

 
O projeto De Olho nos Olhos tem como objetivo principal a conservação dos recursos 

hídricos, alem da restauração de florestas nativas e a manutenção da biodiversidade. Para 
isso já foi iniciado um processo de restauração de 157 hectares de Mata Atlântica em 
áreas de preservação permanente de nascentes. Até dezembro de 2018 serão plantadas 
130.000 mudas de árvores nativas. 

 
Ao longo do ano de 2018 mais 100 nascentes serão protegidas e recuperadas, 

beneficiando proprietários de imóveis rurais de 13 cidades do sul de Minas Gerais. 
O proprietário rural localizado na região de atuação do projeto, que tenha interesse em 

recuperar a nascente degradada em sua propriedade, deve entrar em contato através do 
email  cadastro@dispersores.org , manifestando o interesse, e a equipe do Grupo 
Dispersores dará todo o suporte necessário. 
 
Participe!!! 
Grupo Dispersores – Preservando o Meio Ambiente 
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE OLHO NOS OLHOS EM ITAJUBÁ/MG 
 

No dia 18 de março o Grupo Dispersores participou do Enduro a Pé Caminhos da 
Mantiqueira, evento realizado no município de Itajubá-MG em comemoração ao aniversario 
da cidade. 

A parceria com a organização do Enduro a Pé viabilizou o plantio de 35 mudas de 
árvores nativas, as quais foram plantadas pelas equipes participantes do enduro. 
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O evento concentrava-se no parque da cidade, onde o Grupo Dispersores marcou 
presença participando com um stand. Na ocasião a equipe do Grupo Dispersores distribuiu 
entre os participantes do evento, visitantes e turistas, um material informativo sobre o 
projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes. 
O projeto foi divulgado entre centenas de pessoas que participavam do evento, 
cadastrando ainda possíveis interessados em recuperar nascentes em suas propriedades, 
nos municípios sul – mineiros em que o projeto atua. 
Mais informações em www.dispersores.org 
Curta nossa pagina no facebook e fique por dentro das AÇÕES desenvolvidas. 
 
 

  

  
 
 

ABRIL DE 2018 
 

PROGRAMA TERRA DA GENTE EXIBE REPORTAGEM SOBRE O 
GRUPO DISPERSORES 
 

No dia 14 de abril o programa Terra da Gente exibido pela EPTV (afiliada Rede Globo), 
apresentou uma reportagem sobre o projeto De Olho nos Olhos, desenvolvido pelo Grupo 
Dispersores, o qual atende e beneficia a população de 13 municípios do sul de Minas 
Gerais, através da proteção e restauração de nascentes, alem de promover a 
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conscientização ambiental junto as crianças. Com objetivo de estimular ações para a 
conservação de florestas e dos recursos hídricos, recurso natural fundamental para a vida. 
Acompanhe na reportagem. 

 
https://youtu.be/QncIIIUFnr4 

 

 

GRUPO DISPERSORES É ELEITO PARA COMPOR O CONSELHO DA 
APA FERNÃO DIAS 
 

No dia 24 de abril de 2018, ás 14 horas, reuniram-se na sede da Área de Proteção 
Ambiental Estadual Fernão Dias, em Camanducaia-MG, representantes de entidades 
públicas e da sociedade civil organizada, para participar da reunião de eleição do 
Conselho Consultivo da APA, mandato 2018/2019. 
A ONG Grupo Dispersores, foi eleita novamente e manteve uma cadeira no Conselho 
Consultivo da APA Fernão Dias como titular no seguimento sociedade civil. 
A APA Fernão Dias teve sua origem devido à duplicação da BR-381, Rodovia Fernão Dias, 
sua criação é devida ao Estudo de Impacto Ambiental da obra, com a intenção de 
compensar o impacto gerado com a duplicação da rodovia. A APA Fernão Dias tem uma 
extensão de mais de 180mil hectares abrangendo os municípios de Brazópolis, 
Camanducaia, Extrema, Gonçalves, Itapeva, Paraisópolis, Sapucaí Mirim e Toledo. Tem 
como principais objetivos a conservação dos recursos hídricos nas bacias dos rios 
Piracicaba/Jaguari e Sapucaí; A proteção dos remanescentes de Mata Atlântica e a 
promoção de Educação Ambiental nos municípios que compõem a APA. 
A participação da ONG Grupo Dispersores no Conselho da APAFD é de grande 
importância na luta pela conservação ambiental na região, propondo melhorias e a 
expansão de seus projetos em todo território da APA. 

 
 

  

 

 

 MAIO DE 2018 
  
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL – GRUPO DISPERSORES REALIZA 
PALESTRA EM ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE-MG 
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No dia 10 de Maio, membros do Grupo Dispersores realizaram uma palestra na Escola 
Estadual Maria Lina de Jesus no município de São José do Alegre-MG. 
 

Contando com a participação de aproximadamente 25 alunos do ensino médio, a 
palestra teve como objetivo despertar a conscientização ambiental entre os alunos, 
abordando temas como a preservação do meio ambiente através do reflorestamento em 
nascentes, a função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água 
e dos rios, abordando ainda os projetos desenvolvidos pelo Grupo Dispersores nos últimos 
13 anos, entre eles, em destaque, o Projeto De Olho nos Olhos, que também é 
desenvolvido no município de São José do Alegre e em outros 12 municípios da região. 
A divulgação do projeto e seus resultados através de palestras ministradas em escolas da 
região, ajuda na ampla divulgação do mesmo, levando conhecimentos aos estudantes e 
ainda com a finalidade de que novos proprietários de imóveis rurais se interessem pelo 
projeto e passam a ser beneficiados pelo mesmo ao terem uma nascente protegida e 
restaurada pelo Projeto De Olho nos Olhos. 

 
Este é o Grupo Dispersores, preservando o Meio Ambiente e conscientizado as futuras 
gerações, para que vivam de forma sustentável, respeitando o meio ambiente. 
 
 

  

 
PROJETO DE OLHO NOS OLHOS – PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE NASCENTES 
 

A ONG Grupo Dispersores, iniciou, em novembro de 2016 o projeto que prevê a 
recuperação de 200 nascentes, recuperando 157 hectares de Mata Atlântica no Sul de 
Minas, através do planto de 130mil árvores nativas. 

 
Os municípios que estão sendo atendidos e beneficiados pelo projeto são: Santa Rita do 
Sapucaí, Pedralva, Piranguinho, Itajubá, Delfim Moreira, Brazópolis, Piranguçu, 
Paraisópolis, Gonçalves, Sapucaí Mirim ,Wenceslau Braz, São José do Alegre e Cristina, 
estando estes localizados em unidades de conservação, como Área de Proteção 
Ambiental – APA Fernão Dias, APA Serra da Mantiqueira, entre outros municípios 
localizados na região da Bacia do Rio Sapucaí. 

 
Seguindo o cronograma do Projeto De Olho Nos Olhos – Proteção e Recuperação de 
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Nascentes, para este ano de 2018 serão protegidas e recuperadas 100 nascentes 
distribuídas entre os 13 municípios de atuação do projeto. 
Os trabalhos em campo como visita técnicas aos proprietários interessados e construção 
de cercas de arame farpado para isolar a área a ser restaurada, estão sendo realizados ao 
longo do ano, para posterior plantio das mudas na estação chuvosa. 
A recuperação de uma nascente degradada consiste em recuperar a mata nativa que 
deveria existir no entorno do olho d’água (nascente), esta área correspondente a sua área 
de preservação permanente (APP) onde é cercada e são introduzidas mudas de árvores 
nativas incentivando a regeneração natural na área desmatada. Uma nascente protegida e 
reflorestada garante a conservação da água na propriedade. 
Ainda da tempo de você ser um beneficiado pelo projeto, o Grupo Dispersores continua 
cadastrando proprietários rurais interessados em participar do projeto. 
 

 

 

 

JUNHO DE 2018 
 

12° SEMANA DO MEIO AMBIENTE – GRUPO DISPERSORES 
 
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) o Grupo Dispersores 

promoveu a 12° edição da “Semana do Meio Ambiente”, a qual pode contar com o apoio 
da Escola Municipal Nossa Senhora da Aparecida, da Escola Estadual Alfredo Albano de 
Oliveira, do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e com a parceria da 
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EMATER, da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Brazópolis 
que disponibilizou o transporte para que os alunos participassem das atividades. 
No dia 5, o Grupo Dispersores montou um stand na praça do mercado em Brazópolis, 
onde as colaboradores Bruna e Rúbia fizeram um trabalho de mobilização e 
conscientização junto a população, distribuindo folders informativos sobre o projeto De 
Olho nos Olhos e educativos, a fim de despertar na população o interesse e a importância 
da preservação ambiental. 
 

  

Nos dias 6 e 7 através do projeto “Viveiro Educacional EcoAprendiz”, a instituição 
promoveu atividades de educação ambiental envolvendo a participação de 
aproximadamente 35 alunos, onde os mesmos tiveram a oportunidade de aprendem na 
prática como são produzidas as mudas nativas no viveiro florestal, conhecendo todo o 
processo desde a coleta de sementes até o plantio das mudas na natureza. Os alunos 
também aprendem através de experiências práticas e de maneira lúdica, qual a função das 
árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água e dos rios, assim como 
a importância de se preservar o nosso Meio Ambiente. 
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A semana contou também com a apresentação de uma palestra realizada na Escola 
Estadual Alfredo Albano de Oliveira, no distrito de Luminosa, ministrada por Evandro 
Negrão (Dispersores) e Augusto César (Emater), a qual teve a participação de 40 alunos. 
A palestra teve como foco temas como A Segurança Alimentar e os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Dispersores em prol do Meio Ambiente, em especial o 
projeto ”De Olho nos Olhos” que promove a recuperação de nascentes degradadas, 
atuando em 13 municípios da região. A palestra abordou também o tema Criação de 
Unidades de Conservação, em especifico, a criação de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural – RPPN´s, incentivando proprietários de imóveis rurais a criarem RPPN´s, com o 
amparo da lei municipal n. 1208/2017 que da apoio financeiro aos proprietários de RPPN´s 
no municípios. 
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No dia 8, foi realizado pela equipe do Grupo Dispersores a coleta de sementes em 
fragmentos florestais da Mata Atlântica, para produção de mudas nativas no Viveiro 
Florestal. O viveiro tem capacidade de produzir até 50 mil mudas/ano, as quais são 
utilizadas pela instituição no reflorestamento de áreas degradadas e na restauração de 
nascentes. 
 

  
 
O Grupo Dispersores agradece seus parceiros e colaboradores pelo sucesso das 
atividades e também a todos os alunos, professores, monitores e voluntários que 
participaram da 12° Semana do Meio Ambiente. 

 
GRUPO DISPERSORES NO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO GRANDE 
 

A ONG Grupo Dispersores é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, 
representando a sociedade civil dentro desta importante bacia. 

Bacia Hidrográfica do Rio Grande, é formada por 6 (seis) comitês de bacias paulista e 8 
(oito) comitês de bacias mineira, entre elas o CBH Sapucaí, o qual o Grupo Dispersores 
também é membro do conselho. 

O CBH Grande está situada na Região Sudeste do Brasil, é uma bacia hidrográfica de 
expressiva área territorial, com mais de 143 mil Km² de área de drenagem. Formada por 
393 municípios, o que comprova sua grandeza como bacia hidrográfica e inclui dois 
importantes estados brasileiros: Minas Gerais, a norte, com 60,2% da área de drenagem 
da bacia, e São Paulo, ao sul, com 39,8% da área. 

No dia 20/06, o diretor Evandro Negão marcou presença na 14° Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, realizada no município de Poços de Caldas – 
MG. 

A participação do Grupo Dispersores e o apoio do CBH Grande vem contribuindo com a 
preservação dos recursos hídricos na bacia principalmente nos municípios de atuação da 
instituição. 
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PROJETO DE OLHO NOS OLHOS BUSCA PARCERIAS COM 
MUNICÍPIOS PARA EXPANDIR A SUA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

No dia 25 de junho, o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de 
Nascentes foi apresentado aos lideres e representantes dos municípios de Conceição dos 
Ouros e Cachoeira de Minas – MG. 

 
Em uma reunião realizada no município de Conceição dos Ouros os representantes 
presentes puderam conhecer um pouco mais sobre o projeto. 
Desde 2016 em sua nova fase o projeto tem como meta a restauração de 157 hectares da 
Mata Atlântica em áreas de preservação de nascentes. Até o final de 2018, serão 
plantadas 130 mil mudas de árvores nativas. 

 
O projeto já vem sendo executado em 13 municípios do sul de Minas Gerais, a reunião 
teve como objetivo expandir a área de atuação do projeto levando o mesmo para mais dois 
municípios. 
Com uma parceria prevista com a prefeitura dos municípios o projeto prevê, de inicio, a 
recuperação de até sete nascentes em cada município, beneficiando a população local 
com a restauração florestal e conservação dos recursos hídricos. 
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JULHO DE 2018 
 
PROJETO DE OLHO NOS OLHOS – PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE NASCENTES 
 

A ONG Grupo Dispersores, iniciou, em novembro de 2016 a terceira fase do projeto “De 
Olho nos Olhos” que prevê a recuperação de 200 nascentes, reflorestando 157 hectares 
de Mata Atlântica no Sul de Minas, através do planto de 130 mil árvores nativas. 

As metas do projeto vêm sendo cumpridas e até a presente data já são mais de 130 
nascentes manejadas pelo projeto, atingindo a marca de aproximadamente 120 hectares 
de áreas degradadas que estão sendo isoladas e reflorestadas pelo projeto. 

Neste mês de julho o projeto ampliou a sua área de atuação, chegando a atuar em mais 
dois municípios, Conceição dos Outros e Cachoeira de Minas. Agora o projeto atende e 
beneficia a população de 15 municípios do sul de Minas Gerais, promovendo a 
restauração de nascentes e contribuindo com a conservação dos recursos hídricos nas 
bacias em que atua. 

Os trabalhos em campo como visita técnicas aos proprietários interessados e 
construção de cercas de arame farpado para isolar a área a ser restaurada, estão sendo 
realizados ao longo do ano, para posterior plantio das mudas nativas na estação chuvosa. 

Ainda da tempo de você ser um beneficiado pelo projeto, o Grupo Dispersores continua 
cadastrando proprietários rurais interessados em recuperar nascentes em suas 
propriedades. Basta enviar um email para: 

CADASTRO@DISPERSORES.ORG 
Confira abaixo os municípios atendidos pelo projeto “De Olho nos Olhos”: Brazópolis, 

Paraisópolis, Sapucaí Mirim, Gonçalves, Conceição dos Outros, Cachoeira de Minas, 
Santa Rita do Sapucaí, São José do Alegre, Pedralva, Piranguinho, Itajubá, Piranguçu, 
Delfim Moreira, Wenceslau Braz e Cristina. 
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GRUPO DISPERSORES ESTA COMPLETANDO 14 ANOS DE 
FUNDAÇÃO 
 

Hoje 31/07/2018 o GRUPO DISPERSORES esta completando 14 anos de fundação. 
São 14 anos na luta pela preservação do Meio Ambiente na região, sensibilizando as 
futuras gerações e promovendo ações para a conservação da ÁGUA e das florestas. 
Tudo isso para VOCÊ! Para que você viva com qualidade de vida e de forma sustentável. 
O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é VOCÊ! 

 
Parabéns ao Grupo Dispersores, pelos serviços socioambientais prestados a população. 

GRUPO DISPERSORES – PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE 



 21
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AGOSTO DE 2018 
 

PROJETO DE OLHO NOS OLHOS CHEGA AO MUNICÍPIO DE MARIA 
DA FÉ-MG 
 

No dia 27 de agosto, foi assinado um termo de parceria com a Prefeitura Municipal de 
Maria da Fé, com apoio da secretaria municipal de agricultura e meio ambiente. 

 
Com esta parceria o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de 

Nascentes, chega ao município de Maria da Fé – MG, beneficiando a população deste 
município. 

 
A presente fase do projeto em execução desde 2016, tem como objetivo dar início ao 

processo de restauração de 157 hectares da Mata Atlântica em áreas de preservação de 
nascentes, onde estão sendo plantadas 130 mil mudas de árvores nativas. 

 
A parceria prevê o inicio da restauração de aproximadamente 5 nascentes no município, 

ainda para o ano de 2018, beneficiando a população local com a restauração florestal e a 
conservação dos recursos hídricos. 

 
Hoje já são 16 municípios do sul de Minas Gerais os quais estão sendo beneficiados 

pelo projeto De Olho nos Olhos. 
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SETEMBRO DE 2018 

GRUPO DISPERSORES E ALUNOS PROMOVEM PLANTIO DE MUDAS 
NATIVAS EM NASCENTE 
 

No dia 04 de Setembro, o Grupo Dispersores em parceria com a Escola Estadual Maria 
Lina de Jesus do município de São José do Alegre-MG, promoveram uma atividade de 
plantio de mudas nativas, com a participação dos alunos, em uma nascente localizada na 
zona rural do município de São José do Alegre-MG. 

No inicio das atividades, os alunos do 6º ano do ensino fundamental, receberem 
informações sobre o Grupo Dispersores e sobre a importância de se preservar o meio 
ambiente, sendo que o trabalho de proteção e recuperação de nascentes é um dos 
objetivos do projeto desenvolvido pela instituição, denominado De Olho nos Olhos . 

Logo após foi realizado um plantio de mudas de árvores nativas, na nascente em que já 
foi protegida pelo projeto. A atividade contou com a participação de aproximadamente 60 
alunos, os quais tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela 
instituição. Esta atividade busca despertar o interesse dos alunos sobre a importância de 
se restaurar áreas degradadas através do plantio de árvores, compreendendo qual a 
função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água. 

A equipe do Grupo Dispersores agradece a participação de todos e a parceria com a 
escola, juntos pela preservação e educação ambiental. 
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GRUPO DISPERSORES É ELEITO PARA COMPOR O CONSELHO DA 
APA SERRA DA MANTIQUEIRA 
 

No dia 11 de setembro, o Grupo Dispersores participou da 3º reunião ordinária 
CONAPAM – Conselho da Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, realizada 
no auditório da FLONA em Passa Quatro – MG.   

 
Na ocasião o Grupo Dispersores foi eleito para compor o conselho, representando a 

sociedade civil organizada, dentro desta importante Área de Proteção Ambiental. 
A APA Serra da Mantiqueira é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável criada 

em 03 de junho de 1985 pelo Decreto Federal nº 91.304; englobando uma área total de 
434.108ha de área montanhosa cortando 30 municípios em 3 estados (MG, SP e RJ). 

Trata-se de uma das maiores e mais importantes cadeias montanhosas da região 
sudeste do Brasil, abrangendo partes dos estados de São Paulo (aproximadamente 30%), 
Rio de Janeiro (10%) e Minas Gerais (60%). 

O nome indígena Mantiqueira pode ser traduzido por “serra que chora”. A nomenclatura 
deve-se ao grande número de nascentes e cursos d’água que nela têm origem e que 
ajudam a formar inúmeras bacias hidrográficas da região sudeste.  

A participação do Grupo Dispersores neste conselho é de grande importância para a 
instituição, onde começa a expandir a sua área de atuação também para outros municípios 
da Serra da Mantiqueira. A experiência da instituição com os seus projetos servirão de 
exemplo para outros membros do conselho buscando a reaplicação destes projetos em 
outros municípios que compõem a APA Serra da Mantiqueira.         
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REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL – GRUPO 
DISPERSORES 
 

Nos últimos 2 meses o Grupo Dispersores vem trabalhando para a execução de umas 
das etapas do seu projeto, que é a  Reestruturação do Viveiro Florestal da instituição. 

 
A reestruturação do viveiro consiste principalmente na substituição da estrutura de 

cobertura das mudas, até então improvisada com bambu, por uma estrutura metálica 
apropriada, substituição também das bancadas de madeira, que já estavam em estado de 
deterioração, por bancadas metálicas em aço de maior durabilidade. 

 
As obras ainda estão em andamento com previsão de conclusão para setembro, logo o 

viveiro poderá contatar também com um sistema de irrigação automatizado, melhorando 
todo o processo de produção de mudas nativas. 

 
Com a nova estrutura o viveiro florestal poderá produzir até 70.000 mudas/ano. 
 
A reestruturação do Viveiro Florestal do Grupo Dispersores é graças à parceria da 

instituição com o Programa Plantando o Futuro e a CODEMGE, sendo de grande 
importância para a instituição e para as atividades do projeto De Olho nos Olhos, o qual 
promove a restauração de áreas degradas através do plantio de mudas nativas produzidas 
no viveiro. 
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE OLHO NOS OLHOS 
 

No dia 15 de setembro o Grupo Dispersores participou do evento “Portas Abertas”, onde 
o Observatório do Pico dos Dias  – OPD recebeu a visitação de centenas de pessoas. O 
Observatório do Pico dos Dias é um observatório astronômico localizado entre os 
municípios de Brazópolis e Piranguçu, no estado de Minas Gerais. É operado e mantido 
pelo Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA. Localiza-se a 1.864 m de altitude. 

A parceria com o LNA possibilitou que o Grupo Dispersores participasse com um stand 
no evento, distribuindo entre os visitantes um material educativo e informativo sobre o 
projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes. 

O projeto foi divulgado entre centenas de pessoas, cadastrando ainda possíveis 
interessados em recuperar nascentes em suas propriedades, em municípios sul – mineiros 
de atuação do projeto. 

Mais informações em www.dispersores.org 
Curta nossa pagina no facebook www.facebook.com/grupodispersores/ e fique por 

dentro das AÇÕES desenvolvidas. 
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OUTUBRO DE 2018 
 

REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL – GRUPO 
DISPERSORES 
 

No inicio do mês de outubro foram concluídas as atividades de reestruturação do Viveiro 
Florestal do Grupo Dispersores. 

Agora a instituição pode contar com uma estrutura adequada e padronizada para a 
produção de suas mudas, contando com uma cobertura adequada (casa de sombra), 
bandejas em bancadas metálicas de maior durabilidade e um sistema de irrigação 
automatizado.  Toda essa nova estrutura contribui para a melhoria do processo de 
produção de mudas de árvores nativas. 

Com esta nova estrutura o viveiro florestal poderá produzir até 70.000 mudas/ano. 
A reestruturação do Viveiro Florestal do Grupo Dispersores é graças à parceria da 

instituição com o Programa Plantando o Futuro e a CODEMGE, sendo de grande 
importância para a instituição e para as atividades do projeto De Olho nos Olhos, o qual 
promove a restauração de áreas degradas através do plantio de mudas nativas produzidas 
neste viveiro. 

Visite nosso Viveiro: 
De segunda à sexta, das 8:00h as 16:00h. 
Rua: Antônio Pereira Leite, n°800 – Serra dos Mendonça – Brazópolis- MG 
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2° SIMPÓSIO SOBRE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS 
 

Nos dias 25 e 26 de outubro, representantes da ONG Grupo Dispersores, estiveram 
presentes no 2° Simpósio sobre Espécies Florestais Nativas, promovido pela SIF e a 
Universidade Federal de Viçosa – UFV. O evento foi realizado no auditório da FAEMG em 
Belo Horizonte – MG. 
Na ocasião foram apresentadas diversas palestras, com temas como: produção de 
espécies florestais nativas de diversos biomas, produção de sementes, técnicas para 
restauração de APPs, sistema agroflorestal, entre outros temas de grande importância em 
que o Grupo Dispersores pode aprender mais, participando de debates, trocando 
experiências com os participantes e futuramente podendo aplicar novas técnicas em suas 
atividades de produção de mudas e restauração florestal, buscando promover viabilidade 
social, econômica e ambiental em seus projetos. 

 

 
 

  

 

NOVEMBRO DE 2018 
 

PROJETO DE OLHO NOS OLHOS INICIA ATIVIDADES DE PLANTIO 
DE MUDAS. 
 

Seguindo o cronograma de execução do projeto De Olho nos Olhos – Proteção e 
Recuperação de Nascentes, iniciamos neste mês de novembro nossas atividades de 
plantio de mudas. 

Até o fim de fevereiro de 2019, mais 63.000 mudas nativas serão plantadas no entorno 
das nascentes protegidas pelo projeto ao longo do ano de 2018. 
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O projeto De Olho nos Olhos já atingiu sua meta tendo iniciado o processo de 
isolamento de áreas e restauração florestal em mais de 160 hectares de Mata Atlântica em 
áreas de preservação permanente de nascentes. 

Somando a nova fase de plantio que se inicia em novembro de 2018 e vai até fevereiro 
de 2019, o projeto atingirá a marca de 130.000 mudas de árvores nativas plantadas nos 
últimos 2 anos, beneficiando proprietários rurais de 16 municípios do sul de Minas Gerais, 
contribuindo com a conservação dos recursos hídricos na bacia do Rio Sapucaí e Rio 
Verde. 

Acooperação entre Grupo Dispersores (executor), Programa Plantando o Futuro –
CODEMGE (patrocinador) e proprietários de terras (beneficiados), trazbenefícios 
imensuráveis para nossa região, através da conservação de seusrecursos naturais, em 
especial a água e a biodiversidade na Serra daMantiqueira. 
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE OLHO NOS OLHOS NA FEIRA LIVRE 
DE ITAJUBÁ 
 

No dia 29 de novembro,integrantes do Grupo Dispersores participaram da Feira Livre no 
município de Itajubá – MG. 

Na ocasião a equipe do Grupo Dispersores distribuiu entre os visitantes da feira, 
materiais impressos de caráter educativo e informativo sobre o projeto De Olho nos Olhos 
– Proteção e Recuperação de Nascentes. 

O projeto foi divulgado entre dezenas de pessoas, cadastrando ainda possíveis 
interessados em recuperar nascentes em suas propriedades. 

Curta nossa pagina no facebook: www.facebook.com/grupodispersores 
e fique por dentro das AÇÕES desenvolvidas. 

 

  

 

 
 

DEZEMBRO DE 2018 
 
PROJETO DE OLHO NOS OLHOS É APRESENTADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONAPAM 
 

No dia 06 de dezembro, o coordenador de projetos Evandro Negrão representando o 
Grupo Dispersores, participou da 4º reunião ordinária do CONAPAM – Conselho da Área 
de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, realizada no centro de exposições do 
parque estadual de Campos do Jordão, no município de Campos do Jordão – SP. 
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Entre os diversos itens tratados em pauta, a reunião teve como objetivo dar posse aos 
novos integrantes do conselho, para o biênio 2019/2020, onde o Grupo Dispersores 
também é membro representando a sociedade civil organizada. 

Na ocasião o Projeto “De Olho os Olhos” foi apresentado aos conselheiros, tendo em 
vista que o projeto já vem sendo desenvolvido em alguns municípios mineiros que 
compõem a APA Serra da Mantiqueira e para 2019 mais 3 municípios do Estado de São 
Paulo também serão beneficiados com as ações do projeto, que tem como principal 
objetivo a conservação da água, através da recuperação de nascentes. 
 
 
 

  

 
 

 
 
VIVEIRO EDUCACIONAL ECOAPRENDIZ 

 
O Viveiro Educacional EcoAprendiz, é um projeto desenvolvido pelo Grupo Dispersores 

desde 2011. 
O projeto tem como objetivo promover a educação para a sustentabilidade, 

conscientizando e sensibilizando estudantes (crianças e jovens) desde a pré- escola até o 
ensino médio em parceria com as escolas do município e da região. 

Nos dias 04 e 06 de dezembro, alunos da pré-escola  Cemei Jurecê Guimarães e da 
escola municipal Dona Maria Carneiro Braz, participaram das atividades desenvolvidas 
pelo projeto, contando com a participação nestes dois dias de aproximadamente  50  
alunos. 

Em atividade extraclasse, os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, 
onde lá aprendem na prática como são produzidas as mudas nativas no viveiro, 
conhecendo todo o processo desde a coleta de sementes na florestas até o plantio das 
mudas na natureza. Os alunos também aprendem através de experiências práticas e de 
maneira lúdica, qual a função das árvores na natureza e como elas ajudam na 
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conservação da água e dos rios, assim como a importância de se preservar o nosso Meio 
Ambiente. 

O Grupo Dispersores agradece a participação das escolas, equipe técnica, alunos, 
professores e voluntários envolvidos neste importante projeto. 

“Viveiro Educacional EcoAprendiz –Educação para a Sustentabilidade”. 
 
 

 

 

 
 


