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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 privadas, 
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 120 mil mudas/ano, de aproximadamente 
100 espécies deferentes de árvores nativas da mata atlântica, as quais são utilizadas em projetos 
de reflorestamento da instituição e também parte da produção é comercializada na região para 
atividades de reflorestamento, arrecadando assim fundos para a instituição.  
 
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 (2011) e os apoiadores da reestruturação do 
viveiro em 2018.   
 
Hoje em dia o Viveiro Florestal é mantido com recursos próprios da instituição.      
 

                                                     2011                 2018 
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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 recuperou mais 206 nascentes, 
reflorestando mais de 180 hectares através do plantio de 130.000 mudas. O projeto passou a ter 
atuação regional 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 pelo 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.   
 
O projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz conta com o apoio de FURNAS, Prefeitura Municipal, 
Empresas Colaboradoras, Doações de pessoas físicas e de recursos próprios da instituição.  

 
 

                   
 
 

           
 
 
Todos os projetos do Grupo Dispersores contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS   
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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 2020. 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 2020 
 

PARCERIA PROMOVE PLANTIO DE MUDAS E MANUTENÇÃO EM ÁREAS 

QUE ESTÃO SENDO REFLORESTADAS 

 

Neste mês de janeiro, esta sendo realizado nos módulos de restauração de nascentes nas 

propriedades rurais do município de Paraisópolis – MG, as atividades de manutenção das áreas 

como coroamento de mudas, adubação, manutenção das cercas isoladoras, roçada e plantio de 

novas mudas. 

O objetivo é promover a restauração de florestas em áreas de preservação permanente (app´s) 

de nascentes. Iniciado em novembro de 2019 este trabalho de manutenção das áreas já 

promoveu o plantio de mais de 6.500 mudas de árvores nativas e a manutenção em 12 hectares 

que estão em processo de restauração.        

Este trabalho é viabilizado graças a parceria entre as instituições Grupo Dispersores, Iniciativa 

Verde e o município de Paraisópolis-MG. 
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FEVEREIRO DE 2020 
 

 

VIVEIRO FLORESTAL GRUPO DISPERSORES 
 
 

Neste mês de fevereiro, as atividades do viveiro florestal Grupo Dispersores seguem a todo 

vapor. Aproveitando o final desta estação chuvosa, período ideal para o plantio de mudas, nossa 

equipe segue produzindo as mudas nativas, selecionando e embalando para expedição, para 

posterior plantio em diversas localidades, contribuindo com a restauração da Mata Atlântica na 

nossa região. 

Neste período, mais de 40.000 mudas produzidas no nosso viveiro florestal foram 

comercializadas e/ou destinadas a projetos, compensações ambientais e plantios voluntários. 

Estes números revelam a importância do Viveiro Florestal Grupo Dispersores, o qual contribui 

diretamente com a restauração da Mata Atlântica na nossa região, plantando e/ou fornecendo 

mudas nativas da mata atlântica, mudas de boa qualidade e procedência, as quais são 

produzidas a partir de sementes coletadas pela equipe do Grupo Dispersores em fragmentos 

florestais da nossa região. 

 

GRUPO DISPERSORES - PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE. 
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MARÇO DE 2020 
 

 

PLANTIO DE MUDAS NATIVAS 
 

 

Neste mês de março, a equipe técnica do Grupo Dispersores executou o plantio de 1.000 

mudas de árvores nativas em uma área verde de 16.000m² que começou a ser restaurada no 

município de Itajubá – MG. 

As mudas foram produzidas pelo Viveiro Florestal do Grupo Dispersores e foram plantadas 

seguindo todos os critérios técnicos adotados pela instituição. Com o fim das chuvas neste mês, o 

plantio ainda contou com o uso de hidrogel nos berços das mudas, o qual contribui 

significadamente para que as mudas peguem, elevando assim a taxa de sucesso do plantio. A 

realização de atividades como estas, contribuem diretamente para a restauração da Mata 

Atlântica na nossa região.  

GRUPO DISPERSORES – Preservando o Meio Ambiente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ABRIL DE 2020 
 

ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ÁREAS QUE ESTÃO SENDO 

REFLORESTADAS 

Neste mês de abril, a equipe técnica do Grupo Dispersores esta vistoriando os módulos de 

restauração de nascentes nas propriedades rurais do município de Paraisópolis – MG, áreas 
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estas que já foram cercadas e iniciado o processo de restauração florestal através do plantio de 

mudas nativas. 

As vistorias se fazem necessário para acompanhar o desenvolvimento destas árvores, verificar 

se existe alguma anomalia nas áreas cercadas, a manutenção das cercas isoladoras evitando a 

invasão de gados e a necessidade do combate e controle das formigas cortadeiras. 

O objetivo final é a constituição de novos fragmentos florestais, através da restauração de 

áreas de preservação permanente (APP´s) de nascentes. Neste projeto, aproximadamente 20 

hectares estão sendo reflorestados.    

Este trabalho esta sendo realizado através de uma parceria entre as instituições Grupo 

Dispersores, Iniciativa Verde e o município de Paraisópolis-MG. 

 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

MAIO DE 2020 

  
 

INICIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS QUE ESTÃO 

SENDO REFLORESTADAS 

 
Neste mês de Maio, a equipe técnica do Grupo Dispersores esta realizando nos módulos de 

restauração de nascentes nas propriedades rurais do município de Paraisópolis – MG, as 

atividades de manutenção das áreas como, coroamento de mudas, roçada, combate às formigas 

cortadeiras e manutenção de cercas (quando necessário). 
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Ao mesmo tempo o Engenheiro Florestal da instituição, Piero Renó, faz o acompanhamento do 

desenvolvimento das árvores e a avaliação de possíveis perdas, seja por ataque de formigas 

cortadeiras, invasão de gados entre outros fatores. 

Este trabalho de manutenção e acompanhamento destas áreas, será realizado por 2 (dois) 

anos. O objetivo final é a constituição de novos fragmentos florestais (aproximadamente 20 

hectares), através da restauração de áreas de preservação permanente (APP´s) de nascentes. 

Este trabalho esta sendo realizado através de uma parceria entre as instituições Grupo 

Dispersores, Iniciativa Verde e o município de Paraisópolis-MG. 

 

JUNHO DE 2020 
 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
 

 
Devido a este período de pandemia em que vivemos, este ano o Grupo Dispersores não pôde 

realizar a tradicional Semana do Meio Ambiente (SMA), onde anualmente nesta data, o projeto 

Viveiro Educacional EcoAprendiz recebe centenas de alunos das escolas do município para 

participarem de atividades práticas ligadas a Educação Ambiental. 

Porem esta importante data, o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorada no dia 5 de junho 

não poderia passar em branco. 

Desta forma, a equipe do Grupo Dispersores promoveu neste dia 05 de Junho, um plantio 

simbólico de 11 árvores nativas da Mata Atlântica em uma área de preservação permanente 

(APP) de nascente em que a instituição já vem preservando e restaurando a floresta em seu 

entorno. 



 10

GRUPO DISPERSORES - Preservando o meio ambiente. 

 
 

JULHO DE 2020 
 

SIMPÓSIO DE BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO 
 
  

No dia 1° de Julho, o Grupo Dispersores participou do I° Simpósio de Biologia da Conservação 

promovido pela Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI e o Instituto de Recursos Naturais – 

IRN.  

O evento foi online e com transmissão ao vivo, abordando o tema: As ONGs e a conservação 

da biodiversidade. 

O coordenador de projetos do Grupo Dispersores, Evandro Negrão fez uma apresentação de 

aproximadamente 25 minutos, falando um pouco sobre a instituição e seus projetos 

desenvolvidos na região, (apresentação com inicio 1:08:40s). Confira abaixo o evento na integra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sP9AyVgP8Xc&feature=youtu.be 
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AGOSTO 2020 

 

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO DE DELFIM 

MOREIRA – MG 

 

Neste mês de Agosto, a equipe técnica do Grupo Dispersores, coordenada pelo Engenheiro 

Florestal da instituição Piero Renó, iniciaram as atividades para a proteção e a recuperação de 21 

áreas de preservação permanente de nascentes. As atividades estão sendo realizadas em 

propriedades rurais do município de Delfim Moreira – MG, através de um programa municipal 

para a conservação das águas em parceria com o Grupo Dispersores, instituição responsável 

pela implantação do projeto. 

Ao todo serão construídos 7.600 metros de cerca para a proteção destas áreas e serão 

plantadas aproximadamente 4.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, iniciando o 

processo de enriquecimento e restauração florestal das áreas que estão mais degradadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETEMBRO DE 2020 

 

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO DE 

DELFIM MOREIRA – MG 
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Neste mês de Setembro, a equipe técnica do Grupo Dispersores segue executando a etapa de 

proteção das nascentes através da construção de cercas isoladoras, evitando que criações com 

gados invadam estas áreas, destruam as plantas e pisoteiem a mina d’água. Sendo a proteção da 

área uma etapa fundamental para a regeneração da floresta no entorno da nascente.  

Ao todo o projeto prevê a proteção e a recuperação de 21 áreas de preservação permanente 

de nascentes. As atividades estão sendo realizadas em propriedades rurais do município de 

Delfim Moreira – MG, através de um programa municipal para a conservação das águas em 

parceria com o Grupo Dispersores, instituição responsável pela implantação do projeto. 

Nos próximos meses com a chegada das chuvas, serão plantadas aproximadamente 4.000 

mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, iniciando o processo de enriquecimento e 

restauração florestal das áreas que estão mais degradadas. 

 
 
 
 
VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO EM ÁREAS QUE ESTÃO SENDO 

REFLORESTADAS 

 

Entre os meses de Agosto e Setembro a equipe técnica do Grupo Dispersores esta realizando 

visitas técnicas de monitoramento dos módulos de restauração de nascentes nas propriedades 

rurais do município de Paraisópolis – MG. Este tipo de atividade tem como objetivo monitorar o 

desenvolvimento das mudas de árvores nativas plantadas, conferir o estado da cerca isoladora da 

área, se a mesma não foi rompida pela invasão de animais e também para controlar e inibir as 

ações de formigas cortadeira sobre as mudas recentemente plantadas. 



 13

Este trabalho de acompanhamento e manutenção destas áreas, será realizado por 2 (dois) 

anos. O objetivo final é a constituição de novos fragmentos florestais (aproximadamente 20 

hectares), através da restauração de áreas de preservação permanente (APP´s) de nascentes. 

Este trabalho esta sendo realizado através de uma parceria entre as instituições Grupo 

Dispersores, Iniciativa Verde e o município de Paraisópolis-MG. 

 
 

OUTUBRO 2020 
 

 
NOVA PARCERIA PROMOVERÁ A RESTAURAÇÃO DE MAIS FLORESTAS 

 
 

Uma nova parceria do Grupo Dispersores foi firmada no final do mês de setembro e tem como 

objetivo promover a restauração de aproximadamente 25 hectares de florestas em áreas de 

preservação permanente (APP´s). 

As atividades já foram iniciadas e nos próximos 2 anos, através da equipe técnica do Grupo 

Dispersores, estas áreas irão receber manutenções periódicas, com roçada, coroamento das 

mudas, manutenção das cercas isoladoras, adubação e replantio inicial de 10.000 mudas nativas. 

Este trabalho esta sendo executado em propriedades já definidas anteriormente pela empresa 

parceira, estando estas áreas distribuídas em 24 municípios entre os Estados de São Paulo e 

Minas Gerais. 

GRUPO DISPERSORES, Preservando o Meio Ambiente. 
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NOVEMBRO DE 2020 
 

 

FÓRUM PRIMAVERA DA ARTICULAÇÃO FLORESTA VIVA 
 

 

No dia 30 de Novembro, o Grupo Dispersores participou do I° Fórum Primavera da Articulação 

Floresta Viva promovido pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

O I Fórum Primavera da Articulação Floresta Viva: “(In)formar e Reflorestar” foi  transmitido ao 

vivo, 100% online e gratuito nos dias 23, 24, 25, 26 e 30 de Novembro e 1 e 2 de Dezembro de 

2020, com palestras e mesas compostas por importantes formadores de opinião e ativistas do 

campo ambiental que desenvolvem grandes projetos de reflorestamento nos biomas Pantanal, 

Mata Atlântico e Amazônico. 

O coordenador de projetos do Grupo Dispersores, Evandro Negrão fez a apresentação dos 

projetos da instituição e participou de um debate com os organizadores do evento. 

Confira abaixo o vídeo com a participação do Grupo Dispersores no Fórum: 
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Para conferir todas as apresentações do I Fórum Primavera da Articulação Floresta Viva, 

acesse o link abaixo: 

https://www.youtube.com/channel/UCZo0Npm8Cw0mvIq8CtZnMzw 

 

 

VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO EM ÁREAS QUE ESTÃO SENDO 

REFLORESTADAS 

 

Entre os meses de Outubro e Novembro a equipe técnica do Grupo Dispersores esta 

realizando visitas técnicas de monitoramento dos módulos de restauração de nascentes nas 

propriedades rurais do município de Paraisópolis – MG. Este tipo de atividade tem como objetivo 

monitorar o desenvolvimento das mudas de árvores nativas plantadas, conferir o estado da cerca 

isoladora da área, se a mesma não foi rompida pela invasão de animais e também para controlar 

e inibir as ações de formigas cortadeiras sobre as mudas recentemente plantadas. 

Este trabalho de acompanhamento e manutenção destas áreas, será realizado por 2 (dois) 

anos. No próximo mês (dezembro) a equipe irá iniciar as atividades de manutenção das áreas, 

como roçada de gramíneas, coroamento das mudas e adubação. O objetivo final é a constituição 

de novos fragmentos florestais, aproximadamente 20 hectares, através da restauração de áreas 

de preservação permanente – APP´s de nascentes. 

Este trabalho esta sendo realizado através de uma parceria entre as instituições Grupo 

Dispersores, Iniciativa Verde e o município de Paraisópolis – MG. 
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DEZEMBRO DE 2020 
 
 

PLANTIO DE MUDAS NATIVAS 

 

Neste mês de dezembro, a equipe técnica do Grupo Dispersores executou o plantio de 1.355 

mudas de árvores nativas em uma área particular, localizada no distrito de Luminosa em 

Brazópolis – MG. O objetivo é promover a restauração florestal de aproximadamente 14.000m², 

área esta que esta inserida dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental – APA Fernão Dias, 

considerada prioritária para ações de conservação e de grande importância biológica. 

As mudas plantadas no local foram produzidas pelo Viveiro Florestal do Grupo Dispersores 

seguindo todos os critérios técnicos adotados pela instituição. O plantio foi programado para ser 

executado no inicio da estação chuvosa, fator que contribui significativamente para que as mudas 

peguem e se desenvolvam já nos primeiros meses após o plantio, elevando assim a taxa de 

sucesso de restauração da área degradada. 

A realização de atividades como estas, contribuem diretamente para a restauração da Mata 

Atlântica na nossa região.  

 

GRUPO DISPERSORES – Preservando o Meio Ambiente. 
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PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO DE 

DELFIM MOREIRA – MG 
 

No dia 03 de Dezembro, a equipe técnica do Grupo Dispersores concluiu as atividades deste 

importante projeto de restauração florestal em áreas de preservação permanente (APP). 

Nos últimos 3 meses nossa equipe executou a etapa de proteção das nascentes através da 

construção de cercas isoladoras, evitando assim que criações de gados invadam estas áreas, 

destruam as plantas e pisoteiem a mina d’água. Sendo a proteção da área uma etapa 

fundamental para a regeneração de florestas no entorno das nascentes.  

Com a chegada das chuvas desta estação, a equipe de campo coordenada pelo Engenheiro 

Florestal da instituição Piero Renó iniciou em 16/11 a etapa de plantio de mudas de árvores 

nativas da Mata Atlântica, contribuindo com o processo de enriquecimento e restauração florestal 

destas áreas. 

Ao todo foram preservados aproximadamente 14 hectares de APP de nascentes contribuindo 

assim com a conservação da água na micro-bacia e com a biodiversidade no local devido a 

proteção e a formação de novos fragmentos de florestas.    

Este projeto foi executado em propriedades rurais do município de Delfim Moreira – MG, 

através de um programa municipal para a Conservação das Águas, em parceria com o Grupo 

Dispersores instituição responsável pela implantação do projeto. 

 

GRUPO DISPERSORES – Preservando o Meio Ambiente 


