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  Meio Ambiente: tema foco de várias ciências 

 

 No início Séc.XX: exploração dos recursos naturais 
começaram a preocupar 

 

 Evidencias: eventos científicos e de convenções 

Meio Ambiente 



Acidentes : Inglaterra (1967), Minamata (1968 

Clube de Roma: proposta crescimento zero 
(econômico e populacional) 

Fundação Bariloche:  introduz aos conceitos de 
“estilos de desenvolvimento” e estratégias 
redistribuidoras” 

Cenário da 1ª conferencia mundial 



1ª Conferência das ONU para o Meio Ambiente 
(Estocolmo, 1972) 

Decisões: entre outras, Declaração sobre Meio 
Ambiente; criação do PNUMA. Documento 
principal: “Only one Earth: the care and 
maintenance of a small planet”  

Na continuidade: conferências e convenções 

temáticas sobre educação ambiental, poluição e 
degradação ambiental (chuva ácida), uso de 
produtos químicos, etc. 



Relatório Brundtland 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente (1983) 

Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum (1987) 

Síntese: as desigualdades constituem-se no maior 
problema ambiental da Terra e a pobreza é ao mesmo 
tempo causa e efeito dos problemas ambientais. 

Diferenças: problemas ambientais derivados da 
industrialização e da tecnologia e problemas ambientais 
originados no subdesenvolvimento 



Desenvolvimento sustentável 

Crescimento 

Desenvolvimento 

Progresso 



Desenvolvimento sustentado: existem condições 
econômicas, sociais e políticas que o suportem.  

Desenvolvimento sustentável: pressupõe a melhoria 
das condições econômicas, sociais e ambientais da 
região e das populações locais garantindo, 
simultaneamente, as condições necessárias ao 
desenvolvimento sustentável das gerações futuras. 

Desenvolvimento sustentado ou sustentável? 

Emergem 2 noções: necessidades e limites 



Continuidade ... 

Painel Intergovernamental para mudanças do clima 
(IPCC) relatórios 1990, 1995, 2001, 2007, 2008, 
2011: relaciona gases estufas às ações antrópicas e 
ao aquecimento global  

 

Protocolos: Madrid, 1991 (Tratado Antártico) e 
Kioto, 1990/2005 (Clima) 

 

 



2ª e 3ª  Conferências da ONU para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento – RIO 92 e 2012 

Decisões e documentos principais (1992): Conferência 

sobre Biodiversidade; Protocolo de Florestas; Agenda 21; 

Carta da Terra; Convenção Marco das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas. Foco: desenvolvimento sustentável 

 

Resultados principais (2012): não foram definidas regras da 

economia verde e metas de DS e para reduzir as 

desigualdades sociais e a exclusão social.  

   692 acordos, direcionando R$1,6 trilhões ao DS (10 anos). 

 

 



BRASIL 

  Antecedentes    

 Código Florestal (1965) 

  Modelo energético: hidroelétrico 

  Criação do PRO-ÁLCOOL (1975) 



Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981: 

instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente 

BRASIL 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

Resolução Nº 1, de 1986, estabeleceu as diretrizes para a 

avaliação de impacto ambiental (EIA) 



Constituição Federal (1988): Artigo 225 – Meio Ambiente 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado , bem de uso comum do 
povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e a coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.” 

BRASIL 



Legislação ambiental 1981-2012:  evidencia a 

adoção de conceitos adotados nas convenções a que 

o Brasil é signatário. 

 

Dificuldades  

BRASIL 

“Do desenvolvimento a qualquer preço à normatização no 
contexto de um modo de desenvolvimento sustentável.” 



Temas centrais 
1. segurança climática e 
energética; 

2. segurança alimentar;  

3. qualidade do ar; da 
água e do solo,  

4. proteção da 
biodiversidade;  

5. esforços em busca da 
paz, da erradicação da 
pobreza e da justiça 
ambiental. 



Agrotóxicos 

A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 

Regulamentação: Decreto nº 4.074, de 04/01/2002 
 

Dispõe sobre pesquisa, experimentação, produção, 
embalagem e rotulagem, transporte, 
armazenamento, comercialização, propaganda 
comercial, utilização, importação, exportação, 
destino final dos resíduos e embalagens, registro, 
classificação, controle, inspeção e fiscalização de 
agrotóxicos, componentes e afins. 

 



Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

Lei de Crimes Ambientais ou da Natureza: dispõe 
sobre as sansões penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
e dá outras providências. 

Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
dá outras providências. 

 

BRASIL 



OIV 

Resolução Oeno 2/97 - 77a Assembleia Geral 

 Recomenda: considerar os parâmetros ambientais 

Resolução VITI 1/1998 - 78ª Assembleia Geral 

Resolução VITI 1/2002 - 82a Assembleia Geral 

 Recomenda: conservar a maior diversidade genética 

Resolução VITI 4/98 - 78ª Assembleia Geral 

Resolução VITI 2/99 - 79a Assembleia Geral  

  Recomenda: orientar as áreas vitícolas por zonamento 

 



Resolução VITI 1/99 - 79a Assembleia Geral  

  Recomenda: a produção integrada, preservação do meio 
ambiente e a redução de riscos de parasitas ou de pragas. 

Resolução ECO 1/99 - 79a Assembleia Geral  

 Sobre “Desenvolvimento da viabilidade econômica do setor 
vitivinícola” 

Resolução ECO 2/2003 - 83a Assembleia Geral  

 Sobre “Metodologia de avaliação  dos impactos socio-
econômicos e ambientais da vitivinicultura em um 
territorio” – Recomenda: realização de estudos ambientais 

OIV 



OIV 

Resolução CST 1/2004 - Vitivinicultura Sustentável 
 

 

  Recomenda: integrar programa de 
desenvolvimento da vitivinicultura sustentável à OIV  
e que se estableça um guia no qual se exponham as 
diferentes orientações ... 



Resolução VITI 4/2006 – Zoneamento - Declaração de Avignon 

Recomenda aos países membros: 

- utilizar os métodos … e aplicar metodologias que permitam 
enriquecer e afinar os critérios pertinentes de zoneamento; 

- que considerem, nos estuios de zoneamento, as relações entre 
os “terroirs”, as variedades e os produtos (uvas, vinhos, etc.); … 

- aprofundar, no … zoneamento, a importancia do fator hídrico; 

- Validar as propostas de zoneamento através da planta y do 
produto; 

- desenvolvam  pesquisas que permitam medir o aporte dos 
fatores humanos, no plano da qualidade  dos produtos e da 
originalidade das paisagens vitícolas; … 

OIV 



Resolução OIV/VITI 333/2010 
 

Adota a siguinte definição:  
 

O “terroir” vitivinícola é um conceito que se refere a um 
espaço sobre o qual se  desenvolve um saber coletivo das 
interações entre um meio físico e biológico identificável e as 
práticas vitivinícolas aplicadas, que conferem umas 
características distintivas aos produtos originários deste 
espaço.  
O “terroir” inclui características específicas do solo, da 
topografia, do clima, da paisagem e da biodiversidade.  

OIV 



Legislação aplicável: na implantação e manutenção de 

vinhedos e vinícolas, relativa às Áreas de Preservação 

Permanente, ao Código Florestal, aos Resíduos Sólidos, aos 

Recursos Hídricos, ao Uso de Agrotóxicos, entre outras, 

pois tem impactos, por exemplo, sobre:  

  Declividade do terreno, solos e recursos hídricos 

  Vegetação e biodiversidade 

  Qualidade de vida da população 

Brasil - Vitivinicultura Sustentável 



Avaliação da qualidade ambiental na 
vitivinicultura  

Referências: nos parâmetros legais físico-químicos e 

biológicos nas águas; resíduos químicos nos solos; 

embalagens; segurança alimentar; entre outros. 

Poderia haver parâmetros setoriais específicos? 

Regulamentos das Indicações Geográficas de vinhos 

poderiam definir, além de aspectos específicos de 

produção (uva e vinho), elementos de proteção 

ambiental? 



ONU - Paisagem 

Convenção para a Protecção do Património Mundial, 
Cultural e Natural (1972/1992) 

“As paisagens culturais são bens culturais e 
representam as «obras conjugadas do homem e da 
natureza». Ilustram a evolução da sociedade humana 
e a sua consolidação ao longo do tempo, sob a 
influência das condicionantes físicas e/ou das 
possibilidades apresentadas pelo seu ambiente 
natural e das sucessivas forças sociais, económicas e 
culturais, externas e internas”. 

 



União Européia - Paisagem 

Convenção Europeia da Paisagem, 2000, Florença 

Evolução das paisagens sem perder os seus registros 
históricos,  com o desenvolvimento sustentável dos 
meios de produção, permitindo o uso dos recursos 
naturais sem, contudo, esgotá-los. 

 

Charte Internationale de Fontevraud, 2003 

Paisagens vitícolas nas suas dimensões estéticas, 
culturais, históricas e científicas. 



Douro-Portugal Vale d’Aosta-Itália Borgonha-França 

Lanzarote-Espanha Barolo-Itália Maipo Alto-Chile 

Mosela-Alemanha 
Paisagens  

vitícolas 

marcantes ... 

Los Cintis - Bolívia 



As 4 estações no Vale dos Vinhedos 



Espaço: natureza e sociedade mediatizadas pelo 

trabalho 

Território: apropriação do espaço por 

determinada coletividade (atores sociais) de 

modo a particularizá-lo como uma comunidade 



Região: parte do conjunto de signos 

representacionais com os quais a sociedade se 

identifica, comunica e exerce seu poder. 
 



Os lugares não têm somente uma forma e uma cor, 
uma racionalidade funcional e econômica, tem 

sentido para as pessoas, são referência identitária. 



É uma marca, pois 

expressa uma 

civilização, mas é 

também uma matriz 

porque participa dos 

esquemas de 

percepção, de 

concepção e de ação. 

Paisagem 



É impregnada de meio 

e historicidade; é 

ecológica e simbólica: 

os ecossímbolos são 

essenciais à 

paisagem! 

Paisagem 
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As paisagens vitícolas  e  enoturismo 



Pesquisa: 415 questionários – janeiro de 2010 

 

 

 

Região da IP Vale dos Vinhedos:  6 locais - 284 

visitantes - Casa Valduga (pousada e varejo), 

Vinícola Cavalleri, Vinícola Chandon, Vinícola Don 

Laurindo, Vinícola Miolo e Casa de Madeira 

 

Região da IP Pinto Bandeira: 3 locais- 107 visitantes 

Vinícola Don Giovanni, Vinícola Geisse e Vinícola 

Valmarino 

 

Região da IP Monte Belo:  1 local - 24 visitantes - 

Vinícola Calza  
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Imagem associada ao vinho pelos visitantes nas 

regiões Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira e 

Monte Belo (%), 2010  
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Imagem associada a identidade do vinho, 2010  

IP Vale dos Vinhedos: 36% 

IP Pinto Bandeira: 31% 

IP Monte Belo: 75% 



Vale dos Vinhedos: paisagens, mudanças e 
referência espacial do vinho, 2010  

Hoje  

Não: 58%    

Sim: 36% 

NR:   6%  

Alterada 

Não: 49%  

Sim: 42% 

NR: 9% 



Pinto Bandeira: paisagens, mudanças e referência 

espacial do vinho, 2010  

Hoje  

Não: 62%     Sim: 20%    NR: 19%  

Alterada 

Não: 28%    

Sim: 54%   

NR: 18%  



Monte Belo: paisagens, mudanças e referência 
espacial do vinho, 2010  

Hoje  

Não: 79%     

Sim: 17%  

 NR: 4%  

Alterada 

Não: 46% 

Sim: 54% 

Alterada 



As paisagens vitícolas como símbolo das 

regiões com IG  e seus vinhos 



As paisagens nos Folhetos 

1° folheto 2° folheto 1° folheto 





Categoria II, segundo tipo : 
Uma paisagem viva é aquela que conserva um papel 
social ativo na sociedade contemporânea, intimamente 
associado ao modo de vida tradicional e na qual o 
processo evolutivo continua. Ao mesmo tempo, mostra 
provas manifestas da sua evolução ao longo do tempo. 

 

Paisagem Cultural 



BRASIL 

 Decreto-Lei nº 25/1937 e Livro do Tombo 
Etnográfico, Arqueológico e Paisagístico 

 Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000  

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimônio cultural 
brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial e dá outras providências 

 Carta de Bagé/Carta da Paisagem Cultural, 2007 

 Portaria n° 127, de 30 de abril de 2009 

 Estabelece a Chancela da Paisagem Cultural 



Paisagem Cultural Brasileira  

“É uma porção peculiar do território nacional,  representativa 
do processo de interação do homem com o meio natural, à 

qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou 
atribuíram valores” 



Preservar a 
paisagem  vitícola 

1. Dependerá da percepção da sociedade: qual 
a importância de sua própria identidade? 

2. Dependerá do conjunto de normas 
estabelecidas , em escalas variadas 

3.  Dependerá dos atores envolvidos/ do setor 
vitivinícola 



 

 

ifalcade@ucs.br 

Obrigada!   


