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O projeto “Restaurar: intervenção ecossocial positiva” tem o objetivo de ação
permanente no Campo das Vertentes, buscando a reversão gradativa de uma
condição de degradação ambiental para uma condição de restauração dos 
processos ecológicos e sociais. Na perspectiva deste projeto, esta intervenção 
pretende não apenas uma 
áreas da região estão submetidas, mas que também sejam espaços estimuladores 
da mudança do pensamento ambiental. Esta ideia vem sendo desenvolvida de 
forma experimental desde 2018 (ano de sua primeira edição) e pre
formalizada a partir de 2020.
parcerias entre a Universidade Federal
Estadual de Florestas 
Biodiversidade – ICMBio, Agência Regional de Proteção
Grande – ARPA Rio Grande, Prefeitura Municipal de São
Criança, Adolescente, Cidadã 
Rei. Com a consolidação de todas as parcerias
ecossocial positiva” objetiva realizar a manutenção das ações
condições de degradação das áreas degradadas da região do Campo
Vertentes. Busca assim, integrar o suporte técnico à proprietários rurais
interessados de fato na reversão de degradação ecológica de suas propriedades e
utilizar estas áreas e processos como gatilho e estímulo às discussões ambientais,
especialmente no Campo das Vertentes em que a degradação ambiental se faz 
clara e crescente. Estas ações serão possíveis utilizando o processo de construção 
baseado na comunicação entre a academia e a comunidade externa (proprietário 
rural, crianças, adolescentes e outros interessados). Para estas ações serão 
realizadas oficinas com os
capacitação construtiva 
comunidade em geral.  
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