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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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ProjetosProjetosProjetosProjetos    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. 
 
Com o apoio da Iniciativa Verde desde 2019 e da WWF Brasil a partir de 2021, as atividades de 
proteção e recuperação de nascentes entre outras APP´s tiveram continuidade, incluindo ainda 
outros municípios do Estado de MG, onde estão sendo plantadas aproximadamente mais 100.000 
mudas.     
 
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 2021. 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 2021 
 

PARCERIA QUE DEU CERTO! 
INICIATIVA AMPLIA ÁREA DE ATUAÇÃO PARA PROMOVER A RESTAURAÇÃO DE 

FLORESTAS 
 
A parceria entre as instituições GRUPO DISPERSORES e INICIATIVA VERDE que em novembro de 
2019 iniciaram um projeto de restauração de florestas em áreas de preservação permanente (app´s) de 
nascentes em propriedades rurais do município de Paraisópolis-MG, e devido ao sucesso desta parceria, 
resolvem ampliar a área de atuação, passando a promover o trabalho de manutenção de áreas e replantio de 
mudas em propriedades rurais, também dos municípios de Brazópolis e Conceição dos Ouros no Estado de 
Minas Gerais. 
 
Esta nova etapa iniciou os trabalhos em campo em dezembro de 2020 e segue com as atividades neste mês 
de janeiro de 2021, aproveitando a época das chuvas, propicia para fazer o replantio de mudas nativas nas 
propriedades (propriedades que já iniciaram o processo de proteção e recuperação de nascentes em projetos 
anteriores). 
 
Com esta ampliação o projeto irá beneficiar 22 propriedades (entre Brazópolis e Conceição dos Ouros), 
totalizando 30,32 hectares, onde serão plantadas mais 20.735 mudas nativas. 
 
A parceria viabiliza o estabelecimento um calendário regular de manutenção das áreas, com roçada, 
coroamento das mudas, manutenção das cercas isoladoras, adubação e o replantio de mudas nativas por um 
período de 2 anos, até a consolidação dos novos fragmentos florestais. 
 
Todo este trabalho tem como objetivo a formação de mais florestas, a conservação da biodiversidade e a 
água das nascentes.   
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FEVEREIRO DE 2021 
 
 

NOTA DE AGRADECIMENTO 
 
É com muita satisfação e alegria que comunicamos o resultado da campanha, “Restauração Florestal Mata 
Atlântica – Doe 1 Árvore”, a qual estava disponível na plataforma Vaquiinha e que foi desenvolvida em 
parceria com a colaboradora Carolina Zaina. 
 
Assim como outras contribuições que chegaram até o Grupo Dispersores, ao longo do ano, através do link 
de Doações disponível no site da instituição. 
 
Ao todo 58 pessoas fizeram suas doações, adotando uma árvore e contribuindo com a restauração da Mata 
Atlântica na região da Serra da Mantiqueira. 
 
A campanha 2020/2021 teve como resultado a doação para que 350 árvores nativas sejam plantadas pelo 
Grupo Dispersores. E mais, as mudas ainda receberão todos os cuidados necessários e manutenção periódica 
por um período de 2 anos, para que as mudas cresçam e se desenvolvam adequadamente, formando assim 
novas Florestas. 
 
O plantio das 350 mudas será realizado no dia 03 de Março de 2021 em uma propriedade rural no município 
de Brazópolis – MG. 
 
Os doadores da campanha ou qualquer pessoa voluntária que tenha interesse em participar do plantio no dia 
03, pode entrar em contato através do whatsapp (35) 9.9117-6954, onde passaremos mais informações. 
 
Após a realização do plantio, será publicada uma matéria no site da instituição e nas redes sociais, com 
fotos, relatos, local do plantio, entre outras informações, para que todos possam acompanhar o resultado da 
atividade desenvolvida. 
 
O Grupo Dispersores agrade a colaboração de todos que ajudaram nesta campanha, a quem fez a sua doação, 
quem compartilhou, influenciou, apoiou… aqui vai o nosso Muito Obrigado!! 
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Grupo Dispersores – Preservando o Meio Ambiente    
 
Atenção: 
A campanha “Doe 1 Árvore 2021/2022” já esta no ar. 
Novas doações para a campanha Doe 1 Árvore podem serem feitas durante todo o ano através do menu doe 
agora! 
 

 
 
 

PLANTIO E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS QUE ESTÃO SENDO REFLORESTADAS 
 
Neste mês de Fevereiro a equipe técnica do Grupo Dispersores, esta realizando as atividades de manutenção 
das áreas em restauração, como plantio de novas mudas de árvores nativas, adubação, coroamento das 
mudas, roçada, combate às formigas cortadeiras e manutenção de cercas isoladoras nos módulos já 
implantados em propriedades rurais dos municípios de Paraisópolis, Brazópolis e Conceição dos Ouros, no 
Estado de Minas Gerais. 
 
Ao todos, somando as áreas trabalhadas nos três municípios, são 51 hectares de áreas degradadas que estão 
sendo restauradas, formando novos fragmentos florestais a partir deste trabalho que vem sendo realizado. 
 
A parceria entre as instituições GRUPO DISPERSORES e INICIATIVA VERDE viabiliza o 
estabelecimento um calendário regular de manutenção das áreas por um período de 2 anos, até a 
consolidação dos novos fragmentos florestais. 
 
Todo este trabalho tem como objetivo a formação de mais florestas, a conservação da biodiversidade e a 
água das nascentes. 
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MARÇO DE 2021 
 
 

22 DE MARÇO – DIA MUNDIAL DA ÁGUA 
 
O Dia Mundial da Água é uma data para refletirmos a respeito da importância de preservar os recursos 
hídricos. Sabendo desta importância o Grupo Dispersores desenvolve o projeto De Olho nos Olhos que 
protege e recupera áreas degradadas em APP´s de nascentes, com isso surgem novas florestas que no 
entorno das nascentes são fundamentais para a conservação da água. O projeto De Olho nos Olhos já 
proporcionou a restauração de mais de 250 nascentes, o que corresponde a restauração de aproximadamente 
220 hectares de Mata Atlântica, tendo ao todo plantado mais de 200.000 mudas de árvores nativas. 
 
Abaixo fotos de uma área que esta em processo de restauração florestal, e com isso a Água segue abundante 
na propriedade, para o consumo humano e abastecimento os rios. 
 
Água é VIDA – GRUPO DISPERSORES Preservando o Meio Ambiente. 
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EM 2021 O PROJETO VIVEIRO EDUCACIONAL ECOAPRENDIZ, ESTA COMPLETANDO 10 
ANOS! 

 
Desenvolvido pelo Grupo Dispersores desde 2011, o projeto tem como objetivo promover a 
educação para a sustentabilidade, conscientizando e sensibilizando estudantes (crianças e 
jovens) das escolas da nossa região. 
Com atividade extraclasse de Educação Ambiental o projeto ensina de forma prática e lúdica 
sobre a importância de cuidar e preservar o nosso Meio Ambiente. 
Até o momento mais de 4.500 alunos já vivenciaram e participaram das atividades do Projeto 
EcoAprendiz. 
Devido a pandemia infelizmente as atividades do projeto estão suspensas, mas em breve 
retornaremos com as atividades de educação ambiental fundamentais para a formação das 
futuras gerações. 
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PLANTIO DE MUDAS – CAMPANHA DOE 1 ÁRVORE 

 

No dia 03 de Março, a equipe técnica do Grupo Dispersores executou o plantio de 350 mudas de 
árvores nativas em uma propriedade rural localizada no município de Brazópolis – MG. 

Este plantio é fruto da campanha, “Restauração Florestal Mata Atlântica – Doe 1 Árvore”, a qual 
estava disponível na plataforma Vakinha em parceria com a colaboradora Carolina Zaina, assim 
como outras doações que chegaram até o Grupo Dispersores, ao longo do ano através do site da 
instituição. 

O plantio das 350 mudas tem como objetivo fortalecer um processo de restauração florestal em 
uma área de preservação permanente de aproximadamente 9.000m². As mudas plantadas no 
local foram produzidas pelo Viveiro Florestal do Grupo Dispersores e patrocinadas pelas pessoas 
que fizeram as suas doações. 

A equipe do Grupo Dispersores ainda irá promover nos próximos 2 anos todos os cuidados 
necessários e manutenções periódicas, para que estas mudas cresçam e se desenvolvam 
adequadamente, formando assim novas Florestas. 

A realização de atividades como estas, contribuem diretamente para a restauração da Mata 
Atlântica na região da Serra da Mantiqueira. 

O Grupo Dispersores agrade a colaboração de todos que ajudaram nesta campanha. A todos o 
nosso muito obrigado! 

Lembrando que a campanha “Doe 1 Árvore 2021/2022” já esta no ar. 

Novas doações para a campanha Doe 1 Árvore podem serem feitas durante todo o ano através 
do menu Doe Agora. 

Grupo Dispersores – Preservando o Meio Ambiente 
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ABRIL 2021 

 
PLANTIO DE MUDAS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE RESTAURAÇÃO 

 
Entre os meses de janeiro a abril de 2021 a equipe técnica do Grupo Dispersores realizou o plantio de 2.500 
mudas de árvores nativas. 
 
As áreas atendidas também estão recebendo manutenção periódica, como roçada, coroamento das mudas, 
adubação, controle de formigas cortadeiras e manutenção das cercas isoladoras. 
 
Estas atividades são decorrentes da parceria com uma empresa privada e tem como objetivo promover a 
restauração de aproximadamente 25 hectares de florestas em áreas de preservação permanente (APP´s), 
distribuídas em 24 municípios entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais.. 
 
Grupo Dispersores, Preservando o Meio Ambiente. 
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MAIO DE 2021 

 
DIA DA MATA ATLÂNTICA 

 
Hoje 27 de Maio, é o dia da Mata Atlântica. 
 
A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros, rica pela sua biodiversidade. 
 
A floresta correspondia a 15% do território nacional, mas hoje restam apenas 12,5% da floresta que existia 
originalmente. 
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Por estas e outras razões o Grupo Dispersores preserva e promove a restauração desta floresta, através de 
ações como educação ambiental, produção e plantio de mudas nativas e a criação de unidades de 
conservação. 
 
Até o momento o Grupo Dispersores já reflorestou mais de 220 hectares de áreas de preservação 
permanente. Mais de 200.000 mudas de árvores nativas já foram plantadas. Todo ano o Viveiro Florestal do 
Grupo Dispersores produz 120.000 mudas para uso em ações de restauração da Mata Atlântica na nossa 
região.  
 
Ajude a proteger a nossa Mata Atlântica! 
 
Grupo Dispersores, Preservando o Meio Ambiente. 
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JUNHO DE 2021 
 
 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
07/06/2021 

 
Atividades 

 
Devido a este período de pandemia em que vivemos, e pelo segundo ano consecutivo, 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. 

Neste ano buscando a formação de uma nova Rede Ambientalista com entidades do Sul de Minas Gerais, 
foi realizado no dia 07 de Junho de 2021, o I Forum de Convocação e União de Ambientalistas do Sul de 
Minas. Contando com a participação e apresentação de diversas instituições da região. Um ato muito 
importante para somar os esforços de cada um que luta pela preservação do Meio Ambiente. 

Veja como foi clicando, no link abaixo: A apresentação do Grupo Dispersores esta no minuto 37:50s. 
 
https://fb.watch/7u9gpOYVNb/ 
 
 
 
 
 

JULHO / AGOSTO 2021 
 

EQUIPE REALIZA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NAS ÁREAS QUE ESTÃO SENDO 
REFLORESTADAS 

 
 
Atividades 
 

Nos meses de Julho e Agosto a equipe técnica do GRUPO DISPERSORES, promoveu atividades de 
manutenção nas áreas que estão em processo de restauração, realizando o coroamento das mudas, roçada, 
combate às formigas cortadeiras e manutenção de cercas isoladoras em módulos já implantados nas 
propriedades rurais dos municípios de Paraisópolis, Brazópolis e Conceição dos Ouros, no Estado de Minas 
Gerais. 
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Ao todo, somando as áreas beneficiadas nos três municípios, são 51 hectares de áreas degradadas que 
estão sendo restauradas, formando novos fragmentos florestais a partir de ações como estas. 

Estas ações só são possíveis graças a parceria entre as instituições GRUPO DISPERSORES e 
INICIATIVA VERDE no âmbito do PLANO CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA, uma iniciativa 
coletiva, que busca promover a restauração de paisagens na região da Serra da Mantiqueira. 

Todo este trabalho tem como objetivo a formação de mais florestas, a conservação da biodiversidade e 
dos recursos hídricos.  
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SETEMBRO DE 2021 

CAMPANHA PARA REFLORESTAMENTO DAS ÁREAS ATINGIDAS PELA QUEIMADA 
NO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS-MG 

Atividades 
 

Devido ao incêndio ocorrido no município de Brazópolis, o qual lamentamos muito. 
E buscando uma forma de poder ajudar a recuperar a mata nativa destruída, o Grupo Dispersores esta 

lançando uma ”vaquinha online” para arrecadar recursos, ou pelo menos parte do recurso necessário, para 
que possa ser feito o trabalho de restauração florestal na área atingida pelo fogo. 

Esta campanha tem como objetivo financiar a restauração florestal das áreas de florestas que foram 
atingidas pela queimada, ocorrida no inicio do mês de setembro, no município de Brazópolis-MG. 

Aproximadamente 500 hectares foram atingidos pelo incêndio, destes a maior parte era formada por 
pastagens, bananais, entre outras culturas que foram, lamentavelmente, atingidas pelas chamas. 

Deste total, aproximadamente 150 hectares de florestas de encostas e topo de morro também foram 
queimadas. Alguns fragmentos de florestas foram parcialmente queimados e outros totalmente, deixando as 
áreas de matas em cinzas. 

Para a restauração total de aproximadamente 150 hectares pode se levar de 5 à 10 anos, contando com 
técnicas de plantio de mudas nativas e a regeneração natural do local. 

Os danos ambientais são enormes, e sem o apoio da população e de outras pessoas que se comoveram 
com o fato ocorrido, nós não conseguiremos fazer muita coisa para reverter a situação. Porém, com esta 
campanha, estamos propondo iniciar a primeira etapa para concretizar este processo de reflorestamento. 

Sabendo de todas as dificuldades, e principalmente dos altos custos para a restauração florestal. 
Definimos como meta para esta campanha, o plantio de 10.000 mudas de árvores nativas, buscando 
reflorestar pelo menos 10 hectares de inicio. 

O custo de cada muda plantada é de R$20,00. 
O valor para cada muda plantada abrange os custos das mudas nativas, do serviço de plantio, adubação, 

hidrogel, preparo do solo, controle de formigas cortadeiras, transporte de insumos, mourão e arame farpado 
para construção de cercas de proteção e isolamento (quando necessário), manutenção periódica por um 
período de 2 anos após a implantação, roçada, coroamento das mudas, adubação de cobertura, 
equipamentos, mão de obra, entre outras despesas envolvidas no processo de restauração florestal. 

Sendo assim, devido aos altos custos, a complexidade, e os desafios deste projeto, estamos propondo 
começar esta campanha para viabilizar o plantio de 10.000 mudas, buscando o reflorestamento de pelo 
menos 10 hectares de início. 

 
Gostaríamos de contar com o apoio de todos, na divulgação desta campanha, e também na 

mobilização de voluntários e comunidade para quando formos executar o plantio das mudas. Ao 
contarmos com o apoio de voluntários no momento do plantio das mudas, isso ajudaria a reduzir os 
custos com mão de obra, podendo então converter isso em mais mudas, plantando ainda mais. 

 
Faça a sua doação!! 
 
https://nova.kickante.com.br/vaquinha/reflorestamento-das-areas-atingidas-pelo-fogo 
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OUTUBRO DE 2021 
 
 

NOVA PARCERIA PROPORCIONA A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DISPERSORES NA 
REALIZAÇÃO DO PROJETO RAÍZES DO MOGI 

 
Atividades 
 

 

 
Nova parceria com instituições renomadas proporciona a participação efetiva Grupo Dispersores na 

execução do Projeto Raízes do Mogi Guaçu, contribuindo ainda mais para a restauração de florestas no sul 
de Minas Gerais. 

Sobre o Raízes do Mogi Guaçu 
O Programa Raízes do Mogi Guaçu, criado pelo WWF Brasil com apoio da International Paper e 

Iniciativa Verde, tem como objetivo proteger e restaurar nascentes e áreas ripárias de Mata Atlântica na 
bacia do rio Mogi Guaçu, na região leste do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. O programa tem 
como foco restaurar ao menos 200 hectares de florestas em uma região com alta fragmentação florestal e 
com alto risco de escassez hídrica. 

O programa busca mobilizar e apoiar proprietários de imóveis rurais, que tenham interesse em restaurar, 
nascentes, matas ciliares, entre outras áreas dentro da bacia do Rio Mogi Guaçu com o objetivo de criar 
novos fragmentos de florestas e contribuindo com a conservação dos recursos hídricos. 

O Grupo Dispersores, instituição parceira do projeto, é responsável pela restauração inicial de 20 
hectares de floresta em propriedades localizadas nos municípios de Senador Amaral e Bom Repouso. 

Quer participar? 
Os proprietários parceiros recebem gratuitamente assistência técnica, mudas nativas da Mata Atlântica, 

plantio, manutenção, insumos e o cercamento da área. 
Fale com a gente! 
dispersores@dispersores.org 
(35) 9.9750-9595 | (35) 9.9117-6954 
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NOVEMBRO DE 2021 
 
 

RESTAURAÇÃO FLORESTAL ATRAVÉS DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E 
MANUTENÇÃO PERIÓDICA 

  
Atividades 
 

Com a chegada da estação chuvosa, época ideal para o plantio, a equipe técnica do Grupo Dispersores, 
está realizando o plantio de novas mudas de árvores nativas assim como as atividades de manutenção nas 
áreas que estão sendo restauradas, como adubação, coroamento das mudas, roçada, combate às formigas 
cortadeiras e manutenção de cercas isoladoras nos módulos já implantados em propriedades rurais 
beneficiadas pelo projeto, localizadas nos municípios de Paraisópolis, Brazópolis e Conceição dos Ouros, no 
Estado de Minas Gerais. 

Ao todo, somando as áreas beneficiadas nos três municípios, são 51 hectares de áreas degradadas que 
estão sendo restauradas, formando novos fragmentos florestais a partir deste trabalho que vem sendo 
realizado. 

A parceria entre as instituições GRUPO DISPERSORES e INICIATIVA VERDE, no âmbito do 
Programa Conservador da Mantiqueira, viabiliza o estabelecimento de um calendário regular de plantio e 
manutenção das áreas por um período de 2 anos, até a consolidação dos novos fragmentos florestais. 

Todo este trabalho tem como objetivo a formação de mais florestas, a conservação da biodiversidade e da 
água nas nascentes. 

 
Grupo Dispersores Preservando o Meio Ambiente. 
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DEZEMBRO DE 2021 

 
 

PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS BENEFICIADAS PELO 
PROJETO 

 
  
Atividades 
 

Com a chegada da estação chuvosa, época ideal para o plantio, a equipe técnica do Grupo Dispersores, 
esta realizando o plantio de mudas de árvores nativas assim como as atividades de manutenção, necessárias 
para a condução da regeneração das áreas que estão sendo restauradas pelo projeto. As propriedades rurais 
beneficiadas pela atual fase do projeto estão localizadas nos municípios de Paraisópolis, Brazópolis e 
Conceição dos Ouros, no Estado de Minas Gerais. 

Ao todo, somando as áreas beneficiadas nos três municípios, são 51 hectares de áreas degradadas que 
estão sendo restauradas, formando assim novos fragmentos florestais a partir deste importante trabalho que 
vem sendo realizado. 

A parceria entre as instituições GRUPO DISPERSORES e INICIATIVA VERDE, no âmbito do 
Programa Conservador da Mantiqueira, viabiliza o estabelecimento um calendário regular para o plantio de 
mudas e manutenção das áreas por um período de 2 anos, até a consolidação dos novos fragmentos 
florestais. 

Todo este trabalho tem como objetivo a formação de mais florestas, a conservação da biodiversidade e da 
água nas nascentes. 

 
Grupo Dispersores Preservando o Meio Ambiente 
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PLANTIO DAS MUDAS NATIVAS DOADAS ATRAVÉS DA CAMPANHA 
 
Atividades 
 
Hoje dia 20 de dezembro de 2021, realizamos o plantio das mudas nativas que foram patrocinadas/doadas 
através da campanha “Reflorestamento das áreas atingidas pela queimada no município de Brazópolis-MG”. 
 
Ao todo foram plantadas 260 mudas de árvores nativas em duas propriedades localizadas no alto da Serra. 
Participaram do plantio, voluntários e a equipe do Grupo Dispersores, envolvendo ao todo 15 pessoas. 
 
As mudas plantadas na data de hoje ainda receberão ao longo dos próximos 2 anos, todo o cuidado 
necessário até que as mesmas cresçam e se desenvolvam, buscando a formação de novas florestas. 
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Agradecemos a todos que puderam ajudar nesta importante ação, as pessoas que fizeram as doações (sem 
elas isso não seria possível), as pessoas que ajudaram na divulgação da campanha, aos voluntários que 
ajudaram hoje no plantio, aos colaboradores e toda equipe do Grupo Dispersores envolvida. 
 
“Que possamos plantar consciência sobre a importância da natureza para nós.” 
 
Vamos cuidar do NOSSO meio ambiente!! 
 
Seguimos na luta pela restauração das Floretas de Mata Atlântica na nossa região. 
 
Obrigado a todos!! 
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Resumos das Atividades Desenvolvidas em 2021 
 

PROJETO Iniciativa Verde I – Paraisópolis - (Encerrado em NOV/2021) 
 

Hectares em restauração: 20,36; 
Total de mudas plantadas: 13.500 - (1.500 mudas de reposição, plantadas no fim de 2021). 
 

PROJETO Iniciativa Verde II – Brazópolis e Conceição dos Ouros - (Até OUT/2022) 
 

Hectares em restauração: 30,32 (14,32ha em Brazópolis e 16ha em Conceição dos Ouros); 
Total de mudas a serem plantadas: 20.735 - (11.500 mudas plantadas em 2021). 
 

PROJETO Iniciativa Verde III – Delfim Moreira - (Até NOV/2023) 
 

Hectares em restauração: 35,50; 
Total de mudas a serem plantadas: 42.000 (+20%) - (3.000 mudas plantadas em 2021). 
 

PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇU – WWF / I.V - (Até AGO/2023) 
 

Hectares em restauração: 20,00; 
Total de mudas a serem plantadas: 22.222 (+20%) - (5.500 mudas plantadas em 2021). 
 

PROJETO ELECNOR I – CANTAREIRA (Até SET/2022) 
 

Hectares em restauração: 24,36 - (Em 24 cidades entre SP e MG);  
Total de mudas a serem plantadas: 10.000 - (9.320 mudas plantadas até 2021). 
 
- Total de Mudas Plantadas em 2021:  42.820 
 
 
 

Resultados Alcançados até 2021 e Projeção para 2023 
 
 

Total de crianças e jovens atendidos pelo projeto de Educação Ambiental: 5.000 (até 2020); 

Total de Mudas Plantadas: Mais de 243.000 mudas (até 2021); 

Total de Mudas Plantadas: Mais de 325.000 mudas (projeção até 2023); 

Total de Hectares em processo de Restauração: 350 hectares (até 2023); 

Total de Nascentes protegidas em fase de regeneração avança: 280 nascentes (até 2021); 

Total de Mudas produzidas no Viveiro Florestal: Aproximadamente 400.000 (até 2021). 
  

- Bacia Hidrográfica de Atuação: 02 - Rio Sapucaí e Rio Mogi Guaçu;  
 

- Municípios Atendidos Diretamente: 30 - Brazópolis, Conceição dos Ouros, Paraisópolis, Delfim 

Moreira, Senador Amaral, Bom Repouso e Cantareira com mais 24 municípios entre SP e MG. 
 

- Pessoas que vivem ao longo das bacias hidrográficas e que fazem uso da água para o 

abastecimento humano: Aproximadamente 550.000 pessoas beneficiadas indiretamente.   

 


