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Não foram localizas as licenças ambientais de 37
empreendimentos.

INTRODUÇÃO / OBJETIVO

Minimizar
impactos
ambientais

Planejar
ações de
melhorias

Informações
sobre o clico
de vida do
produto

Porte

Produto

10

Não incidente

24

Porte mínimo

35

Porte pequeno

15

Porte médio

5

Porte grande

1

Porte excepcional

87

Elaboram vinho
tranquilo

1

Adquire o vinho à
granel e realiza o
engarrafamento

2

Produzem somente
suco de uva

7

Também produzem
espumante e/ou
suco de uva

ACV
Licenciamento
municipal

ICV

69

Licenciamento
estadual

21

O município em questão possui capacidade de
elaborar anualmente:
217.861.235 L
de vinho
tranquilo

Flores da Cunha é um
dos maiores produtores
de uva e vinho do país.

2.081.803 L de
espumante

45.494.568 L
de suco de uva

CONCLUSÕES
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.

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.
METODOLOGIA
Área útil
Licenças de operação
de cada uma das 127
vinícolas

Produto
Capacidade
produtiva
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