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PROJETO OIKOS: ECOBIOLOGIA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar os indicadores de desempenho ambiental do Projeto Oikos: Ecobiologia Sustentável no 

Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro-RS.  

 

Entidade Executora: Fundação Antonio Meneghetti, Centro Internacional de Arte e Cultura 

Recanto Maestro e Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).  

 

Resumo: O Projeto Oikos Ecobiologia Ambiental Sustentável – Recanto Maestro, está a serviço do 

7º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio contribuindo com estratégias de preservação do 

ambiente natural para o futuro sustentável do planeta, considerando a participação dos cidadãos e da 

sociedade. Neste projeto, são apresentados indicadores atuais e prospectadas as metas futuras que 

evidenciam um modelo inovador de desempenho ambiental, que ensina ao homem como conectar o 

macrocosmo vivente ao microcosmo cotidiano, não somente para salvar os recursos biológicos não 

facilmente renováveis, mas para viver um estilo bio-orgânico causando o mínimo impacto 

ambiental e favorecendo com limpa criatividade e produtividade o habitat naturístico 

(MENEGHETTI, 2006, p. 21). Recanto Maestro é uma evidencia de desempenho ambiental, que 

transformou e revitalizou um meio ambiente natural abandonado pelo homem em um local que se 

pode chamar de ecobiologicamente sustentável, pois é hoje um espaço de interação da natureza 

revigorada com a cultura e inteligência humana. Este projeto deseja contribuir com sua forma 

pedagógica de inovadora transformação ao Sétimo Objetivo do Milênio: Garantir a Sustentabilidade 

Ambiental. Sabemos que somente é possível o atingimento desta meta investindo-se na formação e 

educação de todos, sobremaneira no jovem que deve ser é ação inicial de vigor e força social para 

garantir a sustentabilidade ambiental, e com as parcerias interculturais com as demais nações do 

planeta. A garantia da sustentabilidade ambiental ocorre com homem responsável que com 

inteligência e auto compreensão é dotado da capacidade de transformação inclusive do seu meio 

ambiente em função da novidade e do estilo de vida saudável, com bem estar e qualidade. 

 

Palavras-chave: ecobiologia ambiental; sustentabilidade; Centro Internacional de Arte e Cultura 

Recanto Maestro; educação; qualidade de vida.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Projeto Oikos Ecobiologia Ambiental Sustentável – Recanto Maestro traduz 

uma hiper meta alcançada e bem sucedida que foi iniciada há 20 anos e que objetiva 

melhorias contínuas. Este projeto que já é uma realidade prática, esta em consonância 

com o sétimo objetivo do milênio proposto pela ONU que é o de garantir a 

sustentabilidade ambiental. A sua auto evidência e a novidade do modelo pedagógico e 

metodológico utilizado para o alcance de seus objetivos, pode servir de inspiração a 

tantas outras regiões e pessoas que queiram contribuir com a melhoria de espaços 

naturais desvitalizados e que através da ação inteligente e laborativa humana podem ser 

transformados em locais de bem estar humano e  ambiental, estilo de vida e qualidade. 

Enquanto no mundo, a primeira Conferencia sobre Meio Ambiente Humano 

desenvolvida pela Organização das Nações Unidas - ONU ocorrida em 1972, 

Estocolmo-Suécia visando a solidariedade com o futuro do planeta e proclamando que 

“o homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá sustento 

físico e lhe oferece oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e 

espiritualmente.ONU,1972 

No Brasil a Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro, proclamando entre outros 

princípios “Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável. Tem direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza” 

(ONU, 1992).  

Neste sentido tem-se como objetivo estabelecer uma nova e justa parceria 

global, mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores 

chaves da sociedade e os indivíduos, visando acordos internacionais que respeitem os 

interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente e 

desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra. 

Ao mesmo tempo em que a ONU apresentam seus objetivos e princípios para 

assegurar o meio ambiente sustentável, em visita ao Brasil o Professor Antonio 

Meneghetti conhece uma área considerada por seus habitantes um local sem perspectiva 

e sem possibilidade de recuperação, em função de recorrente degradação ambiental. 
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Porém o Professor Meneghetti possuía um conhecimento que os antigos romanos 

denominavam “genius loci”, que expressa o conhecimento de uma particular 

sensibilidade em individuar um lugar que tenha uma forma de presença espiritual ou 

divina, são lugares onde os seres humanos sentem bem estar em todo seu organismo. 

Segundo Meneghetti „Genius loci” é o “gênio do lugar” . 2001, p.246-8.  Então nasce ao 

sul do Brasil em 1988 o Recanto Maestro, que tem o seu genius loci reconhecido e 

modificado ao mesmo tempo que é mantido em crescimento segundo o critério de 

funcionalidade do máximo operador daquele espaço, o homem. Este é um projeto que se 

desenvolve a partir de um lugar abandonado e terras degradadas, fruto da ação humana 

e das erosões ocorridas por chuvas, alagamentos, desmoronamentos de terras e pedras 

na região. 

O Recanto Maestro atualmente é um Distrito do município de São João do 

Polêsine - RS e abriga o Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista. Este lugar é 

medida de bem-estar individual, social, ambiental e de eficiência econômica 

evidenciando um conceito de meio ambiente sustentável ou conforme Meneghetti, de 

ecobiologia holística: Eco: do grego, casa, ambiente; Biologia: conhecimento da vida 

orgânica; Holística: inteiro harmônico. Significa saber viver com qualidade superior a 

própria vida em osmose com o ecossistema naturístico. No que tange a gestão ambiental 

o Recanto Maestro por iniciativa conjunta dos alunos da Antonio Meneghetti Faculdade 

e de seus gestores, apresenta o Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental. 

Oikos Sustentabilidade Ambiental é um projeto que estrutura suas metas e 

indicadores utilizando o sistema de gestão, a visão, metodologia e indicadores propostos 

para o Desempenho Ambiental, bem como o conceito de Meio Ambiente que: 

“compreende a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, 

solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas relações” (ABNT NBR ISO 

14001:1996). 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ecologia, do grego oikos significa casa e logos significa razão local em que a 

natureza e o homem estão empreendendo. A ecologia é, portanto um conceito ético, de 

profundo respeito à ordem da natureza. De forma prática, tem-se como objetivo 
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construir as metas e indicadores de um projeto sustentável apresentando a gestão de 

desempenho ambiental relacionadas aos recursos ambientais naturais e humanos.  

O conceito de sustentabilidade foi introduzido no século XX e um dos primeiros 

a utilizar esse termo foi Lester Brown, ao definir „comunidade sustentável‟ como aquela 

“capaz de satisfazer às próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações 

futuras” (CAPRA in TRIGUEIRO, 2005). 

O termo desenvolvimento sustentável possui duas correntes, os 

“ecomaltusianos” que propõe o “congelamento” do crescimento da população global e 

do capital industrial, em razão da escassez dos recursos (MEADOWS et al., 1972). Já o 

outro ponto de vista da sustentabilidade social, econômica e ecológica visa harmonizar 

os processos ambientais com os socioeconômicos, maximizando a produção dos 

ecossistemas para favorecer as necessidades humanas tanto no presente quanto no 

futuro (JACOBI, 1997). 

Segundo Christian Silva (2006), desenvolvimento sustentável é o processo 

político, participativo que integra a sustentabilidade econômica, ambiental, espacial, 

social e cultural, sejam elas coletivas ou individuais, tendo em vista o alcance e a 

manutenção da qualidade de vida, tanto nos momentos de disponibilização de recursos, 

quanto nos períodos de escassez, tendo como perspectivas a cooperação e a 

solidariedade entre os povos e as gerações.  

A definição sobre a qual se baseia o Projeto Recanto Maestro é a de Antonio 

Meneghetti que compreende os requisitos ecológico, econômico, social e cultural, 

colocando o ser humano como centro de todo o processo, pois ele é o fundamento de 

toda e qualquer sustentabilidade. Nesta perspectiva, tornou-se necessário a formação 

pedagógica das pessoas, a mudança de comportamento para o desenvolvimento de 

hábitos e um estilo de vida em prol do bem estar e qualidade do indivíduo e da 

sociedade. 

Também o significado de ecobiologia - que freqüentemente é usado no sentido 

de estudo dos mecanismos de funcionamento, gestão e evolução da biodiversidade nos 

ecossistemas - é ampliado na visão de Meneghetti (2008) que a define como “concreta e 

funcional simbiose entre os seres humanos e o ambiente”. O ser humano é de acordo 

com o ambiente que o circunda, portanto, quanto mais sadio for o meio ambiente, mais 
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o homem tem a capacidade de se desenvolver, porém, essa relação é recíproca e também 

o homem cria o ambiente.  

A ONU em 2000, reuniu 191 chefes de estado para aprovar um compromisso 

político que sintetiza e articula as prioridades globais de desenvolvimento denominados 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM, a serem alcançados até 2015 por 

meio de oito grande objetivos e ações de combate à pobreza e à fome, a promoção da 

educação, da igualdade de gênero, de políticas de saúde, saneamento, habitação e meio 

ambiente.  

O Recanto Maestro está contribuindo para que os Objetivos do Milênio em São 

João do Polêsine-RS, Brasil, sejam atingidos e através do Projeto Oikos Ecobiologia 

Ambiental Sustentável apresenta seus indicadores de desempenho ambiental 

objetivando contribuir para que se atinja o sétimo Objetivo do Milênio: Garantir a 

Sustentabilidade Ambiental. 

 

3 O TEMA NO BRASIL 

 

Dentre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio o sétimo é o mais 

amplo e refere-se a Garantia de Sustentabilidade Ambiental. Foram estabelecidas metas 

para a qualidade ambiental do meio físico, biótico e melhoria para a condição de vida da 

extrema pobreza. Os indicadores estão relacionados a cobertura florestal, emissões de 

dióxido de carbono, destruição da camada de ozônio, conservação da biodiversidade, 

acesso a água potável, esgoto adequado e melhoria das condições de vida e moradia da 

extrema pobreza.  

 

3.1 Metas e indicadores do Brasil para o atingimento dos Objetivos do Milênio 

 

As metas e indicadores brasileiros apresentados a seguir foram extraídos do 

“Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio” publicado em 

março de 2010. As três metas referem-se reversão da perda de recursos naturais, acesso 

da população a água potável e esgoto sanitário e a melhoria das condições de moradia 

para populações em extrema pobreza. 
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Meta 1: Quanto à reversão da perda de recursos naturais 

 

- Cobertura Vegetal: O Brasil utilizou as 13 categorias de vegetação utilizadas pelo 

IBGE - Instituto de Geografia Estatística e analisou as séries históricas entre 1988 a 

2009 apresentando uma queda no desmatamento na Amazônia com média estimada de 

20 para 7 milhares de km
2
/ano. Infere-se que este indicador favorável deve-se as 

grandes medidas adotadas pelo governo brasileiro no âmbito do plano de ação para 

prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal.  

- Emissões de CO2 (Dióxido de Carbono): Este indicador denota a contribuição de 

emissões atmosféricas para o efeito estufa do planeta. Neste sentido o Brasil já 

disponibilizou dados para o 2º inventário de para o quadro da ONU sobre mudança de 

Clima que será apresentado em 2011 e sua versão preliminar indica que a contribuição 

brasileira nas emissões de CO2 advém do desflorestamento, respondendo por 76,3% de 

emissões atmosféricas, enquanto a queima de combustíveis fósseis e emissões fugitivas 

do setor de energia responderam por 22% destas emissões. O aumento das emissões de 

CO2 pelo uso da terra e florestas entre a década de 90 e 2005 representou um aumento 

de 31%. Este aumento pode estar relacionado ao aumento da população e da economia 

brasileira. 

- Eficiência Energética: Tem-se observado que há a substituição gradativa da lenha e 

do carvão vegetal pelo gás liquefeito do petróleo no preparo de alimentos - 1990 a 2005. 

O Brasil reduziu o consumo de Cloroflúorcarbonetos - CFCs de 10.000 toneladas 

(potencial de destruição de camada de ozônio) para 290 toneladas em 2008. 

- Proteção e Conservação da Biodiversidade: O número de áreas protegidas tem 

crescido considerando que o Brasil adotou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. No período de 2002 a 2009, protegeu-se 69% da área total do território 

brasileiro, evidenciando o comprometimento dos governos federal, estadual e municipal 

com a conservação da biodiversidade. Das 1099 espécies de fauna e flora ameaçadas, 

273 tiveram manejo, representando entre 2003 a 2008 uma taxa de conservação e 

manejo de 24,85 %.  
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Meta 2: Redução pela metade até 2015 da população sem acesso sustentável a água 

potável e esgoto sanitário 

 

- Recursos Hídricos: O Brasil possui recursos hídricos abundantes, sendo superficiais 

70% e encontram-se na Amazônia. De toda a água doce subterrânea do planeta 20% 

encontra-se no aqüífero Guarani, que se estende no Brasil sobre as regiões sudeste 

centro oeste e sul.  

- Quanto ao Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com 

abastecimentos de água, por tipo de abastecimento e situação do domicílio: no 

Brasil, no período 1992/2008, verificou-se que a população urbana com acesso a rede de 

abastecimento geral de água é de 91,6% e que a população rural com poço ou nascente 

evolui para 14,5%. Segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental do Ministério das Cidades o valor total dos investimentos em saneamento em 

2008, superou o de 2007 em R$ 1,4 bilhão, correspondendo a um incremento de 32,7% 

com destaque para o crescimento dos sistemas de esgoto, assim como a boa evolução do 

volume de esgotos tratados, sinalizando prioridade para este que é um dos maiores 

desafios do setor de saneamento no Brasil. Os sistemas de água e de esgotos, no ano de 

2008, apresentaram evolução quando os dados são comparados aos de 2007. Os 

sistemas de abastecimento de água passaram a atender 1,3 milhão de novas ligações 

(acréscimo de 3,3%); as redes de água cresceram cerca de 12,1 mil quilômetros 

(acréscimo de 2,6%); a produção de água manteve-se sem acréscimo, com volume total 

no mesmo patamar de 2007; enquanto que o volume de água consumido teve um 

acréscimo de 2,7%. 

- Os sistemas de esgotamento sanitário: Passaram a atender 905 mil novas ligações 

(acréscimo de 5,0%); as redes de esgotos cresceram cerca de 7,8 mil quilômetros 

(acréscimo de 4,2%); o volume de esgotos coletado teve crescimento de 3,4%; enquanto 

que no volume de esgoto tratado o crescimento foi de 8,8%. 

- Abastecimento de Água: Os índices médios nacionais de atendimento da população 

total (urbana e rural) em 2008 foram de 81,2% para o abastecimento de água e de 43,2% 

para a coleta de esgotos. Considerando somente a população urbana, os dados 

evidenciam um elevado atendimento pelos serviços de água, com índice médio nacional 

igual a 94,7%, enquanto que na coleta de esgotos esse índice foi de 50,6%. 
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- Tratamento de Esgotos: o índice médio em 2008 foi de 34,6%, representando um 

acréscimo de 2,1 pontos percentuais em relação a 2007. Outro aspecto positivo é o bom 

índice de tratamento dos esgotos coletados, da ordem de 66%. 

- Gestão de Resíduos Sólidos: Trabalha-se para se obter a redução do lixo e das 

embalagens de agrotóxicos. Os resíduos de construção e demolição são hoje 

considerados os maiores responsáveis pelas enchentes e inundações nos grandes centros 

urbanos, sendo previsto seu encaminhamento a áreas de aterros sanitários apropriados 

pelas prefeituras. As embalagens de agrotóxicos, muito utilizados na atividade agrícola, 

segundo a política nacional de resíduos sólidos terão circulação controlada, de modo 

que o consumidor devolva o recipiente ao local onde realizou a compra. O governo 

federal a fim de incentivar a adoção de políticas municipais de coleta seletiva com 

participação de cooperativas de catadores estabelece tais municípios como prioridade 

em atendimento em linhas de crédito voltadas para este serviço, além de apoio para 

logística reversa e desenvolvimento de tecnologias limpas. A fim de disciplinar a 

responsabilidade de todos os geradores de resíduos sólidos do país o governo federal 

propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que abrange os resíduos urbanos, os 

industriais, perigosos, hospitalares e rurais.  

 

Meta 3: Até 2020, melhorar significativamente a vida de moradores de áreas de extrema 

pobreza (assentamentos precários) 

 

- Déficit Habitacional: O Ministério das Cidades por meio da Secretaria 

Nacional de Habitação (2008) estima que o país possua 54,5 milhões de domicílios em 

assentamentos precários que padecem de ausência de água por rede geral ou ausência de 

esgoto ou fossa séptica, além das irregularidades de terras. O déficit habitacional é o 

indicador utilizado e os dados demonstram que houve uma redução em 2008 de 6,3 para 

5,8 milhões de domicílios, favorecendo moradias em 400 mil unidades. 

A seguir apresenta-se o quadro comparativo entre os indicadores da ONU e do 

Brasil no tocante ao sétimo objetivo do milênio 
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Quadro Comparativo do Sétimo Objetivo para o Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) / Indicador ONU e Brasil 

 

7º OBJETIVO DO MILÊNIO do MILÊNIO 

- GARANTIR A  SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL- 

7º ODM Meta 1   Indicador ONU Indicador Brasil 

Integrar os princípios 

do desenvolvimento 

sustentável nas 

políticas e programas 

nacionais e reverter a 

perda de recursos 

naturais  

Indicador 25: Proporção do 

território coberto por  florestas. 

Indicador 26: Índice de área 

protegida para manter a diversidade 

biológica naquele território. 

Indicador 27: Uso de energia (kg 

equivalente em petróleo) por $ 1 do 

PIB 

Indicador 28: Emissões de dióxido 

de carbono per capita e consumo de 

substâncias redutoras de ozônio 

(CFCs) 

Indicador 29: Proporção da 

poluição usando combustíveis 

sólidos. 

- O território Brasileiro possui 

60% de área coberta por florestas 

favorecendo a biodiversidade e 

sua preservação tem-se mostrado 

eficaz devido ao plano de ação 

para prevenção e controle do 

desmatamento.  

- Aumento da eficiência 

energética maior oferta de 

energias alternativas como 

biomassa e gás natural. 

Substituição da queima de lenha 

por gás liquefeito de petróleo no 

preparo de alimentos. 

-Aumento em 31% das emissões 

de CO2  pelo uso da terra (1990 -

2005). Justifica-se pelo aumento 

populacional e melhora 

econômica do Brasil. 

7º ODM Meta 2 Indicador ONU Meta Brasil 
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Reduzir à metade, até 

2015 a proporção de 

pessoas sem acesso 

sustentável á água 

potável.  

  

 

 

Indicador 30: Proporção da 

população, seja urbana ou rural, 

com acesso sustentável a uma fonte 

de água melhor. 

Indicador 31: Proporção da 

população, seja urbana ou rural, 

com acesso  a melhores condições 

de saneamento básico. 

- Os índices médios nacionais de 

atendimento da população total 

(urbana e rural) em 2008 foram de 

81,2% para o abastecimento de 

água e de 43,2% para a coleta de 

esgotos. Considerando somente a 

população urbana, os dados 

evidenciam um elevado 

atendimento pelos serviços de 

água, com índice médio nacional 

igual a 94,7%, enquanto que na 

coleta de esgotos esse índice foi 

de 50,6%. 

- Quanto ao tratamento do volume 

de esgotos gerados, o índice 

médio em 2008 foi de 34,6%, 

representando um acréscimo de 

2,1 pontos percentuais em relação 

a 2007. Outro aspecto positivo é o 

bom índice de tratamento dos 

esgotos coletados, da ordem de 

66%. 

7º ODM Meta 3   Indicador ONU Meta Brasil 

Até 2020, melhorar 

significativamente a 

vida de moradores de 

áreas de 

assentamentos 

precários. 

Indicador 32: Proporção de moradores 

com acesso legal a um título de 

posse de sua moradia. 

 

O déficit habitacional é o 

indicador utilizado e em 2008 foi 

de 6,3 para 5,8 milhões de 

domicílios, favorecendo moradias 

em 400 mil unidades. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar os Indicadores de Desempenho Ambiental do Projeto Oikos 

Ecobiologia Ambiental Sustentável do Recanto Maestro e contribuir com as metas do 

sétimo Objetivo do Milênio da ONU.   

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

- Apresentar os indicadores qualiquantitativos de desempenho ambiental 

relacionados ao Projeto Oikos no Recanto Maestro. 

 

- Desenvolver as metas no RM até 2015 para que São João do Polêsine se 

destaque no atingimento das metas RS/Brasil. 

 

- Evidenciar indicadores de qualidade de vida dos seres humanos na relação com 

o Projeto Oikos Ecobiologia Ambiental Sustentável. 

 

 

5 DESCRIÇÃO DO PROJETO OIKOS ECOBIOLOGIA AMBIENTAL 

SUSTENTÁVEL RECANTO MAESTRO 

 

O Distrito Recanto Maestro é uma localidade pertencente ao Município de São 

João do Polêsine, Rio Grande do Sul/Brasil. Sua história e desenvolvimento expressam 

a evidencia do atingimento do sétimo objetivo do milênio que é garantir a 

sustentabilidade ambiental.  

O Projeto Oikos Ecobiologia Ambiental Sustentável para atingir as metas e 

indicadores propostos para o Sétimo Objetivo do Milênio que é Garantir a 

Sustentabilidade Ambiental apresenta suas metas e indicadores que estão sistematizadas 

em  sete grupo de ações:  
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1. Recursos Hídricos; 

2. Qualidade do Ar; 

3. Qualidade do Solo; 

4. Preservação da Biodiversidade; 

5. Reciclagem e Destinação Adequada de Resíduos; 

6. Ecobiologia Pedagógica Educacional; 

7. Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente 

Esta metas e indicadores são qualiquantitativas, porque a Garantia da 

Sustentabilidade Ambiental está para além das ações e relatórios numéricos e 

quantificáveis. A sustentabilidade ambiental, requer um a consciência naturística e 

humana desenvolvida, um comportamento coerente e adequado com a ações 

prospectadas, uma pedagogia ecobiológica em que o humano reconhece a sua 

identidade e relação otimal com a natureza, através da compreensão profunda e simples 

de que a garantia da sustentabilidade ambiental também é um valor ético e humano de 

exaltação e respeito a natureza em benefício e a serviço do humano.  

Para o atingimento das metas são desenvolvidas ações práticas, legais, 

pedagógica e educacionais com a participação e colaboração da sociedade e poderes 

público e políticas ambientais e sociais. 

O investimento econômico do projeto é de origem privada com a participação de 

empresários e investidores individuais. 

Para o diagnóstico qualitativo inicial da Condição Ambiental Sustentável 

utilizou-se a classificação de DONAIRE (2009).  

 

Segundo esta Classificação de Condição Ambiental o Recanto Maestro é 

classificado como empresa Amigável e pouco ameaçada pela questão ambiental. O que 

denota uma condição ambiental saudável, com baixa poluição, não emissões 

atmosféricas, não contaminação de solo e água, não produção de resíduos tóxicos e 

poluidores, com baixo consumo de energia e proporcionadora de excelente qualidade de 

vida. 

Atribui-se o valor desta excelência de condição ambiental ao idealizador deste 

projeto, seus gestores e investidores que estão altamente comprometidos na alta 
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performance de desempenho ambiental do empreendimento; na capacitação do pessoal; 

no atendimento as prerrogativas legais; no elevado investimento de capital privado para 

que os aspectos ecobiológicos tenham a perenidade requerida pela gestão ambiental 

Sustentável. 

O Distrito Recanto Maestro tem demonstrado em suas ações sócio políticas 

ambientais o alinhamento ás metas e indicadores com o município de São João do 

Polêsine, o estado do Rio Grande do Sul e com o Brasil, no que tange ao atingimento da 

Garantia da Sustentabilidade Ambiental para o futuro do planeta. 

O Brasil a partir de seus indicadores tem demonstrado seu desempenho 

ambiental favorável e tem apresentado maior empenho nos estudos ambientais, na 

política de meio ambiente, nos investimentos de empresas privadas e órgão 

governamentais e a grande participação social. O governo tem contribuído com a 

erradicação das condições de pobreza extrema com o auxílio de bolsas famílias que 

consiste em um auxílio mínimo financeiro para a população de baixa renda poder ter 

acesso aos bens de consumo de primeira necessidade e melhores condições qualitativas 

de vida. Esta medida tem contribuído para a melhoria deste indicador, porém salienta-se 

a grande importância deste objetivo estar alinhado a questão de educação, valor e 

cultura, aonde o acesso ao ensino  fundamental. A educação dignifica os valores de um 

homem . Não se pode tirar o valor e a dignidade de um cidadão substituindo por ações 

que em longo prazo tornam-se assistenciais. É importante dar na medida em que o outro 

se torna responsável e protagonista da própria vida no planeta. 

 

5.1 O Estado do Rio Grande do Sul e o 7º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

 

Segundo o relatório dinâmico de indicadores estaduais, 2008, o Rio Grande do 

Sul (RS) em relação ao Sétimo Objetivo do Milênio, de Garantir a Sustentabilidade 

Ambiental, com a meta de reduzir pela metade a proporção da população sem acesso a 

uma fonte segura de água ligada a rede geral e sem acesso á rede geral de esgoto ou 

pluvial, o RS alcança as categorias A caminho e Avanço Lento respectivamente. Na 

situação de vir a atingir ou manter a meta já alcançada de redução da população sem 

acesso a uma fonte segura de água ligada á rede geral, encontram-se 51,6% do total  dos 

municípios, percentual que é a soma das categorias Alcançado e A Caminho. Este 
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percentual corresponde a 53,3% da população total do estado. Os demais municípios 

estão classificados na categoria Avanço Lento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado do Rio Grande do Sul, SEPLAG,2003 

 

São João do Polêsine 

Mapa dos Estados e Regiões Brasileiras,  IBGE 2008 
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5.2 O município de São João do Polêsine e o 7º Objetivo de Desenvolvimento do 

Milênio 

 

O município de São João do Polêsine foi criado em 1992, possui área de 86 km2, 

o município integra a quarta colônia de imigração italiana e possui três distritos o 

primeiro é formado pela sede, Linha da Lagoa, Vila Ceolin, Linha do campo e demais 

localidades junto ao Ribeirão, o segundo é formado pelo distrito turístico de Vale 

Vêneto e o terceiro formado pelo distrito que abriga o Centro de Cultura Humanista 

Recanto Maestro.   

O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,804 e sua estimativa 

populacional em 2009 é de 2.782 habitantes. O município possui  taxa de urbanização 

de 42.00 % e nas áreas rurais planta arroz, milho, feijão, mamona, soja, sorgo e trigo. 

 

Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio São João do Polêsine 

apresenta os seguintes indicadores: 

 

Segundo o relatório dinâmico de indicadores municipais do Rio Grande do Sul, 

2008, e a Fundação de Economia e Estatística:  

- A proporção de domicílios sem acesso á uma fonte de água ligada á rede geral  

em São João do Polêsine em 1991 era de 52,02% e no ano de 2000 foi de 52,84%  , 

sendo que a meta para 2015 é atingir 26,01%, categorizando o indicador da meta como  

Nenhuma mudança ou mudança negativa (Fonte: FEE/CIE/NIS). 

- A proporção de domicílios sem acesso á rede geral de esgotos ou pluvial 

em São João do Polêsine em 1991 era de 99,95 e no ano de 2000 foi de 96,95% ,  sendo 

que a meta para 2015 é  atingir  49,98%, categorizando a meta como  Avanço Lento. 

(Fonte: FEE/CIE/NIS).  
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5.3 O Distrito Recanto Maestro e 7º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

 

Em relação a Garantia da Sustentabilidade Ambiental o Recanto Maestro, que 

representa 1,2% da área territorial do município de São João do Polêsine já obteve 

100% do alcance de sua meta apresentando no momento o status de manutenção dado 

indicador. O local abandonado e desgastado atualmente é habitado, e revitalizado 

demonstrando sua vocação, ecobiológica sustentável. 

O local possui bioma com vegetação típica de pasto e resquícios de mata 

atlântica. O solo predominante é arenito basáltico e a área é irrigada por sangas e 

nascentes que afloram do solo da região hidrográfica da Bacia do Guaíba, considerado 

região de recarga do aqüífero Guarani, considerado um dos maiores reservatórios de 

água doce do mundo, o que reforça ainda mais a necessidade de preservação ambiental 

do local.  A vegetação recuperada respeita o plantio de mata nativa e estratificada, 

incentivo às atividades de recuperação da mata ciliar ao redor das sangas e nascentes, 

proteção do solo e investimentos estéticos, arquitetônicos e de business.  

Os estabelecimentos comerciais e residências disputam e competem pela 

formalização de jardins e áreas cada vez mais ecobiológicas. Na sanga, a recuperação de 

mata ciliar nativa tem aumentado o afluxo de água e as edificações respeitam e fazem 

 Recanto Maestro 

Distrito Sede 

Distrito Vale Vêneto 

Distrito Recanto Maestro 

Município São João do Polêsine, UFSM/CONDESUS,2008 



                                       
 

 

21 

 

questão de preservar o solo, uma vez que o sistema de abastecimento de água da região 

é por poços artesianos.  

A grande evidencia qualitativa é apresentada na formalização deste projeto 

ambiental.  

 O primeiro aspecto qualitativo a ser considerado é saber reconhecer a identidade 

do lugar. Este aspecto é possível alcançar com o conhecimento, estudo e aplicação do 

Método Ontopsicológico. Realmente, eu tenho acompanhado este projeto desde a sua 

criação e será impossível pensar em um primeiro momento na capacidade de 

revitalização de um ecossistema tão desgastado como o que se apresentava na região há 

20 anos atrás. Em 1988, quando o professor Antonio Meneghetti inicia os investimentos 

na região, o ambiente era abandonado: sem habitantes, sem rebanho, com vegetação rala 

e rasteira, poucas árvores, a irrigação hídrica pelas sangas encontrava-se baixa e o solo 

possuía características erosivas e areníticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto de 1997 - 

reflorestamentos com 

árvores frutíferas e nativas  

Local sem habitantes  

com mato, ervas daninhas e 

e solo desgastado. 
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Resultados e evidências do Indicador de Biodiversidade:  

  

O indicadores de revitalização do ambiente promovem a biodiversidade 

ambiental  As primeiras ações de recuperação ambiental realizadas no início do projeto 

foram principalmente de solucionar os problemas que existiam e recuperar o meio 

ambiente, deste modo, milhares de árvores foram plantadas, o que possibilitou o fim das 

erosões constantes e o enriquecimento da flora com espécies nativas que estavam 

escassas no distrito e exaltação da fauna com espaços revitalizado e berçários de aves e 

demais espécies nativas.  

 

Cobertura Vegetal no Distrito Recanto Maestro: 

Em 20 anos foram plantadas 50.000 árvores nativas e frutíferas no distrito. 

 

Vista área da Região 

Google 
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Manejo do rebanho de ovelhas 
Cisnes criados nos açudes 

 

Com a revitalização do ambiente também é possível manter pastagens e a 

criação de ovelhas, que fornecem carne, leite e auxiliam na adubação orgânica do 

ambiente, cujo manejo é acompanhado por especialistas veterinários que auxiliam na 

manutenção do rebanho saudável. O projeto possui também alguns cavalos e cisnes 

criados nos açudes naturais, araras, papagaios, além de outras espécies de pássaros que 

habitam naturalmente o ambiente. Diversos animais que tinham se tornados raros, 

voltaram a habitar o local, como bugius, gambás, tatus, sagüis etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cultivo frutas e outras espécies permite o cultivo de uvas, a  produção do vinho local: 

Colheita da uva com auxílio dos moradores locais. 

Vinhedo 
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Em relação à água o Recanto Maestro tem realizado a limpeza e cuidado com seus 

poços artesianos e caixas de água, bem como análise da potabilidade, assegurando a 

qualidade adequada da água ao consumo humano.As nascentes são mantidas com a 

vegetação nativa e estão sendo recuperadas as matas ciliares ao entorno da sanga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Formação e educação integral do homem para a conscientização ecobiológica 

 

Com o desenvolvimento do Projeto, percebe-se uma mudança de consciência e 

comportamento em relação com o ambiente, até mesmo daquelas pessoas que sempre 

trabalharam a terra. Os moradores, visitantes e jovens que frequentam o local  interagem 

com a terra de forma prazeirosa. 

 

Plantio de mudas de Arvores em Residence pelos Jovens 

                                                                             

 

Nascente protegida por vegetação nativa 
Mata ciliar ao entorno da sanga 
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Outro aspecto qualitativo relavante é que este ambiente é recuperado segundo o 

seu projeto original, as pessoas que ali atuam também vão se construindo de acordo com 

o seu projeto individual, ou seja, é uma construção conjunta. Deste modo, essas pessoas 

autênticas e realizadas segundo o próprio projeto de vida, contribuem de modo sadio 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais humanista. Em paralelo, a dimensão 

social também é estímulo de crescimento e maturidade psicológica para a pessoa. Um 

grupo evoluído pode fornecer estímulos adequados para os indivíduos amadurecerem. 

Recanto Maestro é um ecosistema que possui uma arquitetura que reforça a 

individualidade da pessoa que mora no local. Nos seus traços, a arquitetura é proposta 

segundo o estilo OntoArte, que é a progressão estética do homem realizado. “A 

arquitetura em função do homem é uma projeção da arquitetura do corpo, portanto, é 

uma ocasião da arquitetura do desenho da vida. Para poder projetar o próprio ambiente 

de modo eficiente, funcional, bonito, sadio, repousador e confortável, o homem deve ser 

um conhecedor da arquitetura ecológica” (MENEGHETTI, 2006).  

Recanto Maestro foi projetado como um espaço holístico proporcionado à 

realidade humana. Possui uma arquitetura perfeita e integrada com o ecossistema 

biológico local. “Arquitetura significa o princípio que coloca a forma. Portanto, 

qualquer coisa que se faça deve possuir o nexo ontológico, isto é, o nexo com aquilo 

Fotos feitas durante dois Residence - Projeto Formação de Jovens 

 

Ação do Projeto OIKOS de plantio de mudas de árvores na região árida em que está sendo construída a 

Faculdade Antônio Meneghetti e no vale próximo aos lagos e sangas. 
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que o homem é segundo o projeto de natureza. Esta arquitetura ontológica, o fazer em 

conformidade com o projeto ôntico que cada um possui, deve ser feita também e, 

sobretudo, quando os homens se juntam em sociedade” (MENEGHETTI, 2008).  

Neste sentido, Recanto Maestro, baseado na arquitetura ontológica, propõe a 

formalização do projeto de vida de cada indivíduo. E este, enquanto vive em um espaço 

que é projeção da sua realidade interna, é capaz de desenvolver a inteligência, através de 

um estilo de vida adequado. Portanto, ao possuir o critério de identificação do lugar, se 

tem também o critério de correspondência da pessoa com o lugar. 

Com a constituição do condomínio residencial, pessoas de diversas 

nacionalidades passaram a morar e conviver de modo pacífico representando uma 

civilização superior ao superar os estereótipos culturais, porque a raiz que prevalece é a 

do humanismo autêntico. As diversas inteligências que passam por este local o 

enriquecem e potencializam o ambiente em todos os seus aspectos. Portanto, verifica-se 

a influência direta do homem sobre o ambiente. Ali se certifica o convívio de diversas 

culturas e da dialética entre elas, frutifica o crescimento dos indivíduos e do ambiente. 

 Mas para que esse círculo de crescimento e sustentabilidade entre ambiente, 

indivíduo e sociedade ocorra é imprescindível o terceiro fundamento do projeto Recanto 

Maestro: formação pedagógica e educação integral do homem à sustentabilidade. 

A Ontopsicologia, ciência que está na base da filosofia de desenvolvimento do 

Recanto Maestro, vê o homem autêntico como centro radical de todo progresso e 

desenvolvimento, seja em nível pessoal que societário. Para atingir este escopo é 

necessária uma formação contínua baseada sobre o projeto de cada indivíduo, 

desenvolvendo as competências necessárias à sua realização histórica. 

Neste sentido, além da formação acadêmica (escolar, universitária e 

especialização) motivada e proporcionada aos colaboradores e comunidade pelas 

empresas ou associações do distrito, também a formação profissional (cursos 

específicos de atuação profissional), ambiental (respeito ao meio ambiente, formação 

ecológica) e lingüística (todos os colaboradores falam ao menos uma língua estrangeira) 

é proporcionada às pessoas que trabalham. 

Portanto, neste projeto verifica-se um profundo respeito à exclusividade 

personológica que cada um é, levando à consequente realização pessoal e profissional. 

Partindo do indivíduo, se chega também à realização do conjunto. 



                                       
 

 

27 

 

Além disso, a formação da identidade cultural também é promovida neste local, 

onde se proporciona a relativização dos próprios estereótipos, que podem não ser 

funcionais ao crescimento do indivíduo, com consequente reforço das características 

vencedoras. Tudo isto promove uma formação adequada do indivíduo para enfrentar o 

mercado e as relações globais com uma mentalidade flexível e capaz de se adaptar às 

rápidas transformações. 

Diversas conferências também são desenvolvidas na região com a finalidade de 

contribuir com a ampliação da cultura local e a aproximação da proposta educacional 

com toda a região. No entanto, a maior expressão da formação humanístico-empresarial 

é a recente fundação da Faculdade Antonio Meneghetti, a instituição que prepara o líder 

a ser competente e competitivo no mundo globalizado. 

 A faculdade também contribui diretamente para a sustentabilidade do meio 

ambiente através de ações que nascem de projetos dos próprio alunos. Foi iniciado em 

2008, através dos empresários e alunos do curso de MBA Business Intuition juntamente 

com os alunos do curso de Graduação do curso de Administração,  o Projeto OIKOS, 

que hoje deseja também contribuir aos 7º Objetivo do Milênio: Garantir a 

Suatentabilidade Ambiental.  Este projeto, que pelo próprio nome significa “casa” 

(corpo-moradia-sociedade), objetiva coletar, destinar e reciclar resíduos de uma forma 

natural. Esta atividade, além de contribuir para a manutenção do meio ambiente, é uma 

oportunidade de atividade econômica para empresas locais.  

                             

    Inclusive, a parceria da faculdade com empresas de toda região e estado é um 

dos seus grandes diferenciais, pois facilita a entrada dos jovens no mercado de trabalho 

e ao mesmo tempo, profissionais com uma formação diferenciada às empresas. E este 

fato está relacionado ao quarto fundamento do projeto, „constituição de empresas e 

associações como princípio de desenvolvimento econômico e social‟. 

Coletores de pilhas utilizados 

pelo projeto OIKOS e 

distribuído para a comunidade 

local. 
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Neste local são realizados eventos locais, regionais e internacionais de empresas 

públicas e privadas, que encontram ali o ambiente adequado que contribui para a 

eficiência dos seus projetos. Poder hospedar encontros deste tipo, contribui para o 

desenvolvimento da sociedade de modo geral, pois os homens realizados em contato 

com um ambiente baseado nos princípios humanistas, são inspirados e levados a fazer 

algo a mais nas suas respectivas funções. 

Recanto Maestro emprega 100% de mão de obra local e é conduzido e 

administrado por brasileiros que vivem ou trabalham ali. 

Uma outra ação resolutiva que proporciona Recanto Maestro diz respeito à 

diminuição do êxodo dos jovens para os grandes centros – algo muito desejado por esta 

geração em todo o Brasil. O êxodo é demonstrado pelo desequilíbrio populacional (mais 

idosos do que jovens nos centros rurais), tornando-se cada vez mais um local de 

aposentados e pouca atividade juvenil. Hoje, 60% dos colaboratores do Recanto 

Maestro são jovens com idade inferior a 30 anos e demonstram capacidade e 

responsabilidade, pois ali encontram uma oportunidade e motivação para permanecer na 

própria terra. Também a figura feminina é muito valorizada no Recanto Maestro, que 

ocupa 95% dos cargos de responsabilidade e liderança. 

O desenvolvimento econômico, além de estar relacionado com o pagamento dos 

impostos pelo distrito, está ligado ao desenvolvimento dos indivíduos: 

O desenvolvimento cultural diz respeito: 

1) às visitas internacionais que acontecem todos os anos, proporcionando um 

intercâmbio de valores entre os povos;a educação e a formação de colaboradores 

diretos, indiretos e fornecedores. 

Hoje, é um local admirado e valorizado pela prefeitura que diz ser o maior 

investimento do centro do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, também as 

instituições públicas têm um crescimento cultural ao valorizar mais a própria terra. 

Recanto Maestro também está envolvido com a urbanização através da 

construção e manutenção de estradas públicas, a arborização das ruas, o pedido do 

serviço de transporte público e a construção da parada de ônibus. Devido a esta 

contribuição, tantos camponeses não querem mais sair desta região, porque possuem 

uma notável melhoria na sua qualidade de vida. 
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O desenvolvimento de um Projeto Ecobiológico Sustentável que demonstra 

resultados práticos para o indivíduo, a sociedade, o meio ambiente e a economia. A 

partir de uma mente inteligente que sabe colher a essência do lugar é possível 

desenvolver e revitalizar o meio ambiente em harmonia com a arquitetura do local, o 

business, a economia, tendo como princípio o resgate do humano conforme seu original 

e a sua identidade. A grandeza e a novidade deste projeto é verificar que quando o 

indivíduo é motivado e desenvolvido de forma inteligente, ele cresce de maneira 

responsável e contribui de forma efetiva pra uma melhora tanto do ambiente que o 

circunda, como da sociedade e economia. 

É um critério de escolha individual investir na ecobiologia sustentável, pois são 

necessárias mudanças de valores e modo de vida. Devemos entender que, quando as 

necessidades básicas são atingidas, o desenvolvimento humano é primariamente voltado 

a ser e fazer mais, tanto para si como para aqueles lhe estão em torno. Possuímos o 

conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos 

impactos sobre o meio ambiente, mas para que sejam utilizados de maneira eficaz em 

prol da humanidade, é preciso desenvolver indivíduos autênticos e com uma consciência 

diversa. 

O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades 

para construir um mundo mais humano. O indivíduo deixando-se conduzir pela ordem 

da vida, das coisas simples do lugar, de suas peculiaridades, aos poucos vai aprendendo 

uma nova linguagem, a linguagem da vida que está presente em cada um, que se 

expressa sempre de modo muito simples, mas muito preciso. Retomar o contato com as 

plantas, os animais, a natureza, permite ao homem acessar o seu íntimo, a sua essência, 

aonde se fundamenta os princípios da vida, da lógica e da sustentabilidade.  

O projeto Recanto Maestro comprova o princípio de Meneghetti de que o ser 

humano é de acordo com o ambiente que o circunda, portanto, quanto mais sadio for o 

meio ambiente, mais o homem tem a capacidade de se desenvolver, porém, essa relação 

é recíproca e também o homem cria o ambiente. Este projeto é uma evidência 

qualitativa de como é possível integrar meio ambiente, indivíduo e sociedade de forma 

que todos cresçam e se desenvolvam de maneira sustentável. Ou seja, é uma prova de 

que é possível o desenvolvimento econômico e social em harmonia com a preservação 

do meio ambiente de acordo com o seu projeto original, mas comprova acima de tudo 
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que, para isso tudo ser possível, é imprescindível o indivíduo autêntico, conforme ao 

seu projeto original e realizado. 

 

5.4 Metas e indicadores 2015 do Projeto Oikos Ecobiologia Ambiental Sustentável 

Recanto Maestro 

Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental 

- Recanto Maestro – 

Recursos Hídricos 

Abrangência: O Distrito Recanto Maestro é irrigado por sangas e nascentes que 

afloram 

do solo da região hidrográfica da Bacia do Guaíba. Assim como todo o estado do Rio 

Grande do Sul, o terreno é considerado região de recarga do aqüífero Guarani, um 

dos maiores reservatórios subterrâneo de água doce do mundo, o que reforça ainda 

mais a necessidade de preservação ambiental do local.   

Meta Ações Desenvolvidas Justificativa 

- Recursos 

Hídricos 

 

-Manter a 

qualidade da 

Água no Recanto 

Maestro e sua 

condição de 

potabilidade para 

promoção da 

qualidade de vida 

das pessoas. 

- Manter os distanciamentos e 

as condições sépticas de 

fossas de modo a não 

contaminar o lençol freático e 

a água utilizada para captação. 

- Atendimento aos aspectos 

legais da Prefeitura de São 

João do Polêsine. 

- Respeitar as normas 

edificativas de fossas sépticas 

- Manter a limpeza periódica 

das fossas e caixas de gordura 

para assegurar o tratamento 

eficiente do sistema no 

sumidouro bianualmente. 

- Atendimento ao plano de 

manutenção preventiva do RM.  

 

 

- Proteger os afloramentos de 

água existente no Recanto 

Maestro mantendo intacta a 

vegetação nativa ao entorno 

das mesmas. 

- Mapear os afloramentos de 

- Respeitar o distanciamento 

previsto conforme normas 

ambientais. 
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águas protegendo as 

nascentes. 

 

- Promover ações para 

recuperar a mata nativa da 

região, prevenir o 

assoreamento de morros e 

favorecer a percolação no solo 

e recarga do aqüífero Guarani. 

- Plantar árvores nativas. 

-Não desmatar a cobertura 

vegetal existente. 

- Respeitar as  

normas ambientais 

- Ofertar água potável as 

pessoas do RM, livre de 

sujidades e microorganismos 

nocivos a saúde humana. 

Realizar a análise química da 

água do RM anualmente. 

Realizar a limpeza das caixas 

de água anualmente conforme 

determina o plano de 

manutenção preventiva do RM.  

Meta do Indicador a alcançar até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 60 %
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Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental   

- Recanto Maestro – 

Qualidade do Ar 

 

Meta Ações Desenvolvidas Justificativa 

Promover a 

qualidade da 

atmosfera 

respirável no 

Recanto Maestro 

 

- Prevenção de emissões 

atmosféricas poluentes no 

ambiente. 

 

- Seguir as determinações da 

legislação vigente. 

 

 

- Manter recomendações do 

Plano Diretor em relação a 

processos poluidores da 

atmosfera exigindo filtros  

em chaminés. 

Meta do Indicador até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 60 %
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Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental   

 - Recanto Maestro – 

 Qualidade do Solo 

Meta Ações Desenvolvidas Justificativa 

-Qualidade do Solo 

– 

 

Manter a qualidade 

e fertilidade do solo 

no  

Recanto Maestro 

 

- Prevenção da 

contaminação e da 

degradação do solo . 

 

- Manter a qualidade do solo 

reciclando ou destinando 

adequadamente os resíduos não 

degradáveis e potencialmente 

contaminantes conforme 

determina o Oikos Reciclagem. 

 

- Manter a cobertura natural do 

solo e prevenir erosões 

mantendo as gramíneas, 

vegetação rasteira e mata nativa. 

- Incentivar a adoção de hábitos 

naturais de produção e consumo 

de frutas e leguminosas 

produzidas localmente. 

- Respeitar as medidas de 

engenharia para edificações 

seguras e  de baixo impacto 

ambiental a geografia local. 

 

Meta do Indicador até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 60 %
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Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental   

 - Recanto Maestro – 

 

Preservação da Biodiversidade  

Meta Ações Desenvolvidas Justificativa 

- Preservação da 

Biodiversidade- 

 

Favorecer a qualidade de 

vida com reflorestamento e 

manutenção da cobertura 

vegetal existente no   

Recanto Maestro 

 

- Incentivo ao plantio de 

culturas orgânicas e matas 

nativas e manter espécies da 

fauna em seu habitat natural. 

 

- Manter os nutrientes 

na terra, pois as raízes 

se fixam no solo 

evitando erosões. 

- Contribuir para 

prevenção do efeito 

estufa, através das 

sobras proporcionadas 

pelas árvores e 

diminuição de dióxido 

de carbono na 

atmosfera. 

Meta do Indicador até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 60 %
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Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental   

- Recanto Maestro – 

Reciclagem e Destinação adequada de Resíduos 

Meta Ações Desenvolvidas Justificativa 

- Reciclagem e 

 Destinação 

Adequada de 

Resíduos- 

 

Destinar e Reciclar 

adequadamente os 

resíduos no  

Recanto Maestro 

- Coletar resíduos no RM 

- Encaminhar pilhas para 

recicladora e contribuir para o 

- Projeto Participe e Recicle. 

- Doar a renda dos resíduos 

recicláveis a cooperativa de 

serviços e coletadores do 

município. 

 

- Manter a coleta seletiva e 

destinação adequada dos 

resíduos conforme projeto 

Oikos Resíduos. 

- Prevenir a veiculação de 

doença por vetores nocivos. 

- Promover a ordem local, não 

poluir e manter a estética 

ambiental. 

Meta do Indicador até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 60 %
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Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental   

- Recanto Maestro – 

 

ECOBIOLÓGIA PEDAGÓGICA EDUCACIONAL 

 

Meta 

 

Ações Desenvolvidas Justificativa 

- Ecobiologia 

Pedagógica 

Educacional - 

 

Promover a cultura 

ecobiológica e 

critério humanista 

favorecendo a 

conscientização de 

aspectos ambientais 

sustentáveis que 

qualificam e 

reforçam a 

identidade do 

humano na natureza. 

- Desenvolvimento de eventos 

de imersão na cultura 

ecobiológica e para um 

comportamento ambiental 

sustentável. 

- Cursos, seminários e 

treinamentos 

 

 

- Respeitar a visão ambiental 

sustentável no Recanto Maestro 

 

- Estruturação do Plano diretor 

Recanto Maestro. 

 

- Alinhar as boas práticas e 

conduta ecobiológica com os 

gestores públicos da quarta 

colônia. 

 

Meta do Indicador até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 40 %
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Projeto Oikos Sustentabilidade Ambiental  -  Recanto Maestro –  

QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO 

AMBIENTE 

 

Meta  

 

Ações Desenvolvidas Justificativa 

- Qualidade de 

Vida e Respeito ao 

Meio Ambiente - 

 

Alegrar as pessoas e 

através de um estilo 

de  vida superior 

relacionada a inter 

relação ambiental e 

humana. 

 

Desenvolvimento do senso 

estético humano na natureza e 

- Favorecer os aspectos psico 

físicos saudável relacionados 

ao meio ambiente 

- Promover a psico higiene 

mental e ambiental no 

Recanto Maestro. 

 

- Atender requisitos legais de 

níveis de pressão sonora para o 

ambiente e circunvizinhança. 

- Promover o senso estético do 

humano com um ambiente belo, 

bem cuidado e com natureza 

abundante. 

- Contribuir ao equilíbrio 

psíquico das pessoas com um 

ambiente vital que promova e 

estimule a inteligência humana. 

Meta do Indicador até 2015: 100% 

Progresso do Objetivo 80 %
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6 A forma de comunicar o Projeto Oikos 

 

 O Jornal Recanto Maestro bimestralmente traz informações sobre o Projeto 

Oikos. São distribuidos folders  de orientação sobre reciclagem nas moradias  e aos 

visitantes do Recanto Maestro. 

 

 

 

Folders de Orientação 

PROJETO  OIKOS

RECICLAR E PRESERVAR 

COLETA INTEGRADA
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Ano Mês 
Cronologia de Eventos desenvolvido pelo Acad. Prof. Antonio 

Meneghetti Relacionados a Ecobiologia Ambiental 

1979   1ª  visita do prof. Meneghetti ao Brasil  

1988 Fev 

Aquisição das terras do Recanto Maestro. 

Palestra: Distinção Fundamental entre Medicina e Psicologia 

/Arquitetura e Ecologia no Prisma Ontopsicológico  

1994 Abr Residence Ecológico 

1996 

Mai Residence sobre Genius Loci 

Mai Residencie Ecológico Feminino - brasileiras e italianas 

Nov Residence Ecológico Masculino 

1997 
Mar Residence Ecológico 

Nov Residence Ecológico 

1998 Fev Residence Ecológico 

 
Mar Residence Ecológico 

Mai Residence Ecobiológico 

2002 Dez Conferencia: Projeto Terra 

2003 

Mar Conferência: Ontopsicologia e Ecobiologia 

Mar Residence Ecobiológico 

Jul Cucina Viva 

2004 
Jan Concerto Genius Loci 

Jan Residence Ecobiológico 

2009   Il Genio Loci di Recanto Maestro 

 

 Pode-se observar que  a partir da aquisição das terras do Recanto Maestro no 

município de São João do Polêsine a pedagogia ecobiológica, a formação de uma 

consciencia ambiental são desenvolvidas de forma sistemática.  
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Data 

 

Eventos do Projeto Oikos 

 

11/11/2008 Criação do selo Oikos e planejamento das ações que deram início ao projeto 

10/12/2008 
Criação do primeiro folder explicativo do Projeto Oikos, a ser distribuído junto 

com as lixeiras e sacos de lixo biodegradável (traduzido para italiano e russo) 

10/01/2009 
Distribuição do material do Projeto Oikos (lixeiras- 14 litros, sacos de lixo 

biodegradáveis e folheto explicativo em português, russo e italiano). 

25/02/2009 Criação da nova logomarca do Projeto Oikos 

05/2009 

Participação da Festa do arroz em São João do Polêsine, no estande da Antônio 

Meneghetti Faculdade. Além dos cursos oferecidos, foi também apresentada a 

proposta do Projeto Oikos à comunidade. Foi distribuído ao público visitante um 

folder explicativo do projeto e minicoletores de pilhas e baterias, apresentando 

assim a mais nova ação do projeto. Em parceria com a EMATER, o projeto teve 

espaço no tradicional desfile de carros alegóricos recebendo troféu de carro 

destaque pela proposta ambiental apresentada. O projeto levou ao público, dentro 

de uma apresentação lúdica, a importância da destinação correta de materiais 

tecnológicos como pilhas e baterias. 

20/06/2009 

“O Papel do Jovem no Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia”  

Recebimento de pilhas e baterias da UFSM. Através da campanha feita pela 

empresa júnior da UFSM, foram recolhidos 300 kg de pilhas e baterias, que foram 

encaminhadas pelo Projeto Oikos à recicladora  em  São Paulo. Ao final do evento 

cada participante ganhou uma muda de árvore nativa da região. 

15/10/2009 
Dia do Professor – A Antônio Meneghetti Faculdade presenteou os seus 

professores e os professores da região. 

22 e 24 

/12/2009 

Distribuição dos sacos de lixo oxi-degradáveis  para os moradores do Distrito, 

juntamente com uma cartinha da Oikos dando dicas de reciclagem e como 

organizar melhor o lixo orgânico. 

05/2010 Semana do Meio Ambiente – em parceria com a UFSM 
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