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ANO 2019
2019
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 Permanentes

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 80 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, 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 de 2018.
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 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.
Atualmente o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz conta apoio de FURNAS, Prefeitura
Municipal, Empresas Colaboradoras 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 Atividades
A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao
longo do ano de 2019. 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 2019
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,
segue a todo o vapor. Iniciada em novembro de 2018 a etapa deve ser concluída até
fevereiro de 2019, só nestes 4 meses o projeto terá plantado mais de 62.000 mudas de
árvores nativas.
O projeto já esta na sua reta final, alcançando a meta de 130.000 mudas plantadas,
reflorestamento mais de 177 hectares de Mata Atlântica em áreas de preservação
permanente (APP) de nascentes, ultrapassando assim as metas previstas no inicio do
projeto.
Proprietários de imóveis rurais de 16 municípios do sul de Minas Gerais 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.
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FEVEREIRO DE 2019
LANÇAMENTO DO VÍDEO SOBRE O PROJETO DE OLHO NOS
OLHOS
Neste mês de fevereiro, foi concluído os trabalhos de filmagem, edição e produção do
vídeo institucional, que conta em detalhes como funciona e os benefícios promovidos pelo
Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes.
O projeto beneficia atualmente a população de 16 municípios do sul de Minas Gerais e
conta com a parceria do Programa Plantando o Futuro, através da Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE e do Governo do Estado de Minas
Gerais.
Assista ao vídeo e compartilhe em suas redes sócias, assim você estará ajudando na
divulgação do projeto para que ele continue, através de parcerias, promovendo estas
ações pela conservação da natureza na nossa região.
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https://youtu.be/sG7WZdfBneY

MARÇO DE 2019
DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Celebrando o Dia Mundial da Água o Grupo Dispersores através do projeto de Educação
Ambiental denominado Viveiro Educacional EcoAprendiz,recebeu os alunos da Escola
Estadual
Inácio
João
FariaCruz
VeraBrasópolis.
Na ocasião alunos do ensino fundamental participaram das atividades do Viveiro
Educacional EcoAprendiz.
O projeto tem como objetivo promover a educação para a sustentabilidade,
conscientizando e sensibilizando estudantes (crianças e jovens) do ensino fundamental e
médio das escolas do município e da região.
Em atividade extraclasse, os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, onde
lá aprendem na prática como são produzidas as mudas de árvores nativas no viveiro,
conhecendo todo o processo desde a coleta de sementes na natureza, germinação, até o
plantio das mudas na natureza.
Os alunos também aprendem através de experiências práticas,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 meio ambiente.
O Grupo Dispersores agradece a participação da escola Inácio João faria,professoras e
supervisora,
alunos,
e
equipe
técnica
responsável
pela
atividade.
“Viveiro Educacional EcoAprendiz – Educação para a Sustentabilidade”.
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PLANTIO DE MUDAS NATIVAS EM NASCENTE
O Grupo Dispersores em parceria com a Escola Estadual Presente Wenceslau,
promoveram hoje uma atividade de plantio de mudas nativas, com a participação dos
alunos, em uma nascente localizada na zona rural do município de Brazópolis.
No inicio das atividades, os alunos 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 30
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.
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MAIO DE 2019
GRUPO DISPERSORES AGORA TEM UMA SEDE PRÓPRIA
No mês de Maio foram concluídas as obras referente a construção da sede do Grupo
Dispersores, e em junho a sede foi oficialmente inaugurada. No ano em que o Grupo
Dispersores comemora 15 anos, a instituição acaba de alcançar uma importante conquista.
Agora a instituição conta com uma sede própria localizada junto ao viveiro florestal. Assim
as atividades do dia-dia e projetos da instituição estão concentradas em um só lugar,
melhorando assim o desenvolvimento destas atividades promovidas pela instituição em
prol de seus objetivos.
Graças ao trabalho sério e continuo que vem sendo realizado, isso fez com que nos
últimos anos o Grupo Dispersores ampliasse o seu trabalho de conscientização ambiental
e preservação do meio ambiente, e hoje atua diretamente em 21 municípios (SP/MG),
contribuindo assim com a restauração da Mata Atlântica na região da Serra da
Mantiqueira.
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Dentre as ações desenvolvidas, estão a produção de mudas de espécies arbóreas nativas,
a restauração de florestas nativas e a sensibilização da população para as questões
ambientais através principalmente da educação ambiental de crianças e jovens.

JUNHO DE 2019
13° SEMANA DO MEIO AMBIENTE – GRUPO DISPERSORES
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) o Grupo Dispersores
esta promovendo a 13° edição da “Semana do Meio Ambiente”, a qual conta com o apoio
da Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz, Colégio Imaculada Conceição – CIC e com
a parceria da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Brazópolis
que esta disponibilizando o transporte para que os alunos participem das atividades no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.
Nos dias 4 e 5 de junho, através do projeto “Viveiro Educacional EcoAprendiz”, a
instituição estará promovendo atividades de educação ambiental junto aos alunos das
escolas participantes, aproximadamente 90 alunos estão participando destas atividades.
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Com o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz os alunos tem a oportunidade de aprender
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.
O Grupo Dispersores agradece seus parceiros e colaboradores pelo sucesso das
atividades e também a todos os alunos, professores, monitores e voluntários que estão
participando da 13° Semana do Meio Ambiente.
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JULHO DE 2019
GRUPO DISPERSORES NO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO GRANDE
Desde 2013 o Grupo Dispersores é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Grande, representando a sociedade civil dentro desta importante bacia.
A 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.
Nos dias 26 e 27 de junho, o diretor Evandro Negão marcou presença como conselheiro
na 16° Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, realizada no
município de Ribeirão Preto – SP.
A reunião contou com a participação de mais de 120 pessoas. Na ocasião foram
distribuídas cartilhas do Projeto De Olho nos Olhos, apresentando os resultados finais do
projeto, divulgando assim os resultados e servindo também como material informativo para
a reaplicação do projeto em outras localidades.
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A participação do Grupo Dispersores e o apoio do CBH Grande vem contribuindo para a
conservação dos recursos hídricos na bacia principalmente nos municípios de atuação do
Grupo Dispersores.

GRUPO DISPERSORES ESTA COMPLETANDO 15 ANOS DE
FUNDAÇÃO
Hoje 31/07/2019 o GRUPO DISPERSORES esta completando 15 anos de fundação.
São 15 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!
E para comemorar esta importante data, o Grupo Dispersores confeccionou folders para
distribuição, contendo neste um resumo de suas ações desenvolvidas e seus resultados
alcançados.
Parabéns ao Grupo Dispersores, pelos serviços socioambientais prestados a população da
nossa região.
GRUPO DISPERSORES – PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
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Folder impresso em comemoração aos 15 anos de fundação.
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SETEMBRO DE 2019
GRUPO DISPERSORES PARTICIPA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA
CONAPAM
No dia 12 de setembro, o Grupo Dispersores participou da 3º reunião ordinária do
CONAPAM – Conselho da Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, realizada
na Fazenda Nova Gokula em Pindamonhangaba – SP.
O Grupo Dispersores é membro do 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, pois seus projetos já estão sendo desenvolvidos em outros municípios que
compõem a Serra da Mantiqueira, contribuindo ainda mais com o CONAPAM e suas ações
dentro da APA.
Grupo Dispersores – Preservando o Meio Ambiente
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NOVEMBRO DE 2019
VIVEIRO EDUCACIONAL ECOAPRENDIZ
No dia 20 de novembro, aproximadamente 40 alunos do 2° e 3° ano do ensino médio da
Escola Estadual Presidente Wenceslau participaram das atividades de educação ambiental
no Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.
O projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz, tem como objetivo promover a educação
para a sustentabilidade, conscientizando e sensibilizando crianças e jovens da das escolas
nossa região.
Com o projeto EcoAprendiz os alunos tem a oportunidade de aprender 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, 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. Conhecendo também um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido
pelo Grupo Dispersores na região.
Entre em contato, agende uma visita e traga a sua turma de alunos para participar
gratuitamente das atividades deste importante projeto de Educação Ambiental.
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DEZEMBRO DE 2019
NOVA PARCERIA PROMOVE A RESTAURAÇÃO DE FLORESTAS EM
APP´S DE NASCENTES
No mês de novembro, através de uma nova parceria entre as instituições Grupo
Dispersores, Iniciativa Verde e o município de Paraisópolis-MG, iniciou-se um projeto de
restauração de florestas em áreas de preservação permanente (app´s) de nascentes em
propriedades rurais do município de Paraisópolis-MG.
O presente projeto visa consolidar o estabelecimento dos módulos de restauração já
implantados nas propriedades. Esta etapa do projeto irá beneficiar 18 propriedades,
totalizando 20,36 hectares. As propriedades beneficiadas participaram da terceira fase do
projeto “De Olho nos Olhos” e também das iniciativas da prefeitura municipal com o projeto
“Futuro com Água Nascente”.
Agora com o apoio da Iniciativa Verde, esta 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. As
atividades já iniciaram, e até Março de 2020 serão plantas, nestas áreas, mais 11.300
mudas.
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