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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Flores da Cunha é um 

dos maiores produtores 

de uva e vinho do país.

Área útil

Produto

Capacidade 
produtiva

Licenças de operação 

de cada uma das 127 

vinícolas

Não foram localizas as licenças ambientais de 37 

empreendimentos.

É notório como o mercado da uva e vinho no 

município impulsiona a economia na região, 

tornando ainda mais importante mapear todos os 

processos e serviços que integram a cadeia 

vitivinicultura para melhorar a gestão do processo 

e, consequentemente auxiliar na mitigação dos 

impactos ambientais e no desenvolvimento 

sustentável.
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O objetivo deste estudo é caracterizar 

preliminarmente as vinícolas florenses para auxiliar 

na metodologia do inventário da cadeia vitivinícola na 

Serra Gaúcha, o qual está sendo elaborado pela 

Universidade de Caxias do Sul.
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O município em questão possui capacidade de 

elaborar anualmente:

217.861.235 L 

de vinho 

tranquilo

2.081.803 L de 

espumante 
45.494.568 L 

de suco de uva
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