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Resumo-padrão 
 
1) Título 
O papel do instrumento zoneamento ambiental no processo de licenciamento de 
atividades: o caso do aterro sanitário do município de Piracicaba-SP 
 
2) Objetivo 
Identificar o zoneamento ecológico econômico (ZEE) como instrumento estratégico de 
planejamento que possibilita viabilizar a inserção da variável ambiental em diferentes 
momentos do processo decisório, ao contribuir para a simplificação do estudo de 
impacto ambiental (EIA) e conseqüentemente do licenciamento ambiental.  
 
3) Metodologia 
Por meio de uma discussão conceitual dos instrumentos Zoneamento Ecológico-
Econômico, Estudo de Impacto Ambiental e licenciamento ambiental pretende-se 
identificar etapas e produtos distintos de cada um dos instrumentos, tais como: escolha 
de alternativas locacionais e tecnológicas, determinação da área de influência do 
empreendimento, diagnóstico ambiental, para que haja maior agilidade e credibilidade 
na avaliação dos empreendimentos submetidos ao licenciamento ambiental, ilustrado 
pelo caso do novo aterro sanitário do município de Piracicaba-SP. 
 
4) Resultados alcançados 
A implementação do ZEE ora apresentado é factível e contribui para a simplificação do 
EIA, agiliza o processo de licenciamento ambiental, estabelece boas conexões com 
outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, indica uma prática com 
maior representatividade e melhor participação da sociedade no processo decisório e, 
por fim, potencializa e identifica as responsabilidades e competências dos diferentes 
atores sociais, na medida em que disponibiliza informações ambientais prévias ao 
empreendedor, à sociedade e respalda o poder público no cumprimento de sua função 
de tutela ao meio ambiente na medida em que é ele o responsável pela implementação 
deste instrumento no processo decisório. 
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Resumo 
O presente trabalho apresenta o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) como um 
instrumento estratégico de planejamento que viabiliza a inserção da variável ambiental 
em diferentes momentos do processo decisório, além de contribuir para a simplificação 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e, conseqüentemente, do licenciamento 
ambiental de atividades. Por meio de uma discussão conceitual dos instrumentos da 
Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), a saber: zoneamento ecológico 
econômico, estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental, pretende-se 
identificar quais são as etapas e produtos distintos de cada um destes instrumentos que 
se mostram dependentes entre si, a fim de se atuar com mais agilidade e credibilidade 
no processo de avaliação das solicitações de licença ambiental, ilustrando a discussão 
com o caso do novo aterro sanitário do município de Piracicaba-SP. A implementação 
do ZEE ora apresentado é factível e contribui para a simplificação do EIA, agiliza o 
processo de licenciamento ambiental, estabelece boas conexões com outros 
instrumentos da PNMA, indica uma prática com maior representatividade e melhor 
participação da sociedade no processo decisório e, por fim, potencializa e dá mais 
clareza às responsabilidades e competências dos diferentes atores sociais envolvidos, 
na medida em que disponibiliza previamente as informações ambientais ao 
empreendedor e à sociedade, e respalda o poder público no cumprimento de sua 
função na tutela do meio ambiente. 
 
Palavras-chave: zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, estudo de impacto 
ambiental, aterro sanitário. 
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Introdução 
Considerando todo o instrumental (técnico, conceitual e legal) à disposição do 

Poder Público, voltado para o processo de planejamento territorial, é possível perceber 
que, nos anos recentes, o zoneamento ambiental tem se destacado como um 
instrumento estratégico de planejamento, que tem como principal qualidade viabilizar a 
inserção da variável ambiental em diferentes momentos do processo de tomada de 
decisão – desde a formulação de, por exemplo, estratégias de desenvolvimento 
setoriais (mais voltadas para o plano regional), até a decisão sobre a ocupação de um 
sítio específico para a implantação de uma determinada atividade.  

Em que pese a regulamentação do zoneamento ambiental, instrumento de gestão 
descrito na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA – Lei no. 6.938/81), fazendo 
valer a denominação – já consagrada pela prática – de Zoneamento Ecológico-
Econômico (Decreto no. 4.297/02), e a sua consolidação como instrumento voltado 
para o planejamento regional, ainda existem diversas lacunas a serem preenchidas a 
fim de promover uma maior eficácia no emprego deste instrumento, relacionadas 
sobretudo a aspectos de ordem técnica e conceitual. 

A prática envolvendo a utilização do zoneamento ecológico-econômico (ZEE), 
permite identificar determinadas aplicações que apresentam mais afinidade com o 
emprego deste instrumento, sobretudo se efetuadas em conjunto com outros 
instrumentos de gestão ambiental. O presente trabalho volta sua discussão para a 
aplicação do zoneamento ecológico econômico, discutindo sua inserção no processo de 
avaliação de impactos ambientais e posterior licenciamento ambiental de atividades.  

O presente trabalho tem como objetivo principal discorrer sobre algumas vantagens 
decorrentes da elaboração de um zoneamento ecológico econômico executado com a 
finalidade específica de identificar áreas aptas para a implantação de empreendimentos 
(do ponto de vista ambiental, político e econômico). Tais vantagens consistem, 
principalmente, de uma maior confiabilidade agregada aos procedimentos de 
elaboração de EIA/RIMAs (com destaque para a identificação de alternativas 
locacionais/tecnológicas e identificação/quantificação dos impactos ambientais 
decorrentes) e, conseqüentemente, uma maior agilidade nos processos de avaliação 
das solicitações de licença ambiental. Para tanto, recorre ao zoneamento realizado pelo 
Laboratório de Sistema de Informações Geográficas (LabSIG) do Departamento de 
Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), que 
aplica determinados elementos do ZEE voltados à identificação de atividades 
adequadas para o território avaliado, com o intuito de ilustrar o processo de seleção de 
áreas aptas a acomodar um novo aterro sanitário para o município de Piracicaba-SP. 
 
Revisão bibliográfica 

O licenciamento ambiental de empreendimentos tem sido foco de grande polêmica 
entre o setor dito "produtivo" e os órgãos governamentais responsáveis pela análise dos 
projetos e emissão de licenças. As discussões têm trazido à tona este instrumento da 
PNMA que há muitos anos vem sendo utilizado meramente como um instrumento 
burocrático, afastando-o do seu objetivo fundamental que viria ser promover uma 
análise da viabilidade ambiental das propostas, assegurando que os empreendimentos 
se instalem em locais adequados e adotem tecnologias tais que minimizem os 
possíveis impactos negativos sobre o ambiente. Empresários e setores do governo 
ligados ao setor de infra-estrutura têm questionado a competência dos órgãos 
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licenciadores em analisar processos, reclamado da excessiva carga de informações a 
serem apresentadas nos estudos ambientais (EIA/RIMAs), questionando sua 
credibilidade e agilidade para a emissão de licenças ambientais.  

Apesar da real necessidade de melhor aparelhamento do órgão federal responsável 
pelo licenciamento (IBAMA) e dos órgãos ambientais estaduais, somente nos últimos 
anos começa a ser reconhecido que, ao contrário do que pregam aqueles que 
defendem o fim (ou a "flexibilização") do licenciamento ambiental, o real problema que 
impede esse instrumento de atingir seu objetivo é a falta de implementação efetiva de 
outros instrumentos da PNMA, a fim de criar uma situação que permita que cada qual 
exerça o seu papel, sem sobreposição de funções específicas.  

Reforçando estas afirmações, diversos autores colocam que, mesmo diante de 
dificuldades e deficiências de implantação (SÁNCHEZ, 1993; LIMA et al., 1995; BRITO, 
1996), estes instrumentos passam a ter um papel estratégico e com perspectivas reais 
de contribuir com princípios e critérios para a sustentabilidade ambiental. Caso o 
processo seja conduzido adequadamente, teremos melhores decisões e melhores 
projetos contemplando as questões ambientais, também com testemunhos de outros 
países que o utilizam (GLASSON et al., 2001; THERIVEL et al., 1994).  

Dentre as preocupações quanto à operacionalização do EIA, constatadas por 
PRADO FILHO (2001), destaca-se que os empreendedores não conseguem enxergar o 
EIA como um instrumento complementar de processo decisório e, por sua vez, não 
conseguem entender sua abrangência num contexto mais global. Já o poder público, 
por sua vez, não possui os mecanismos para detectar e dar suporte às suas exigências 
ambientais necessárias às políticas públicas e, conseqüentemente, aos 
empreendedores. Conforme ressalta o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL∗, 1995 
apud PRADO FILHO, 2001) aumenta a preocupação quando diz que as principais 
falhas da Avaliação de Impactos Ambientais, como instrumento de gestão, decorrem do 
fato de não ter sido ainda compreendida e absorvida como instrumento de 
planejamento, cabendo ao empreendedor entender que, ao realizar o EIA/RIMA, não 
está “pagando pela sua aprovação”, mas buscando melhores alternativas técnicas e 
locacionais de seu empreendimento, no contexto mais amplo de resposta exigida pela 
comunidade por meio do poder público. 

Não dissociado dos princípios gerais que norteiam as avaliações de impacto, mas 
subsidiando o processo decisório com respostas ambientalmente mais adequadas em 
relação a projetos, o EIA analisa e sistematiza, por meio de métodos de AIA e técnicas 
de previsão de impacto, o estudo de alternativas locacionais e tecnológicas, tendo 
como propósito, analisar a viabilidade ambiental do empreendimento. Assim, é possível 
afirmar que, ao identificar a importância do EIA como documento ambiental, o 
licenciamento o exigiu para respaldar o seu próprio processo. 

A mesma importância deve ser atribuída ao Zoneamento Ecológico-Econômico. É 
um dos instrumentos da PNMA, de suporte à decisão, essencial, mas só regulamentado 
no Brasil pelo Decreto no. 4.297/02, e sem qualquer obrigatoriedade de implementação. 

Pode-se dizer que o ZEE é o instrumento mais adequado para dar respostas 
amplas tanto em relação aos fatores ambientais a serem considerados como também 
                                                 
∗BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA (1995). Gerenciamento de Bacias 
Hidrográficas - Aspectos conceituais e metodológicos. Brasília, IBAMA. 
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na delimitação das áreas de influência e/ou identificação de conflitos. A avaliação da 
capacidade de suporte do meio diante de uma ação definida, contemplada no ZEE, 
estará sendo efetuada a partir de conceitos e informações que desobrigarão o EIA de 
fornecer respostas e assumir compromissos que não lhe competem, influenciando o 
processo de tomada de decisão relacionado ao empreendimento proposto. 

Conceitualmente, o cerne do EIA está associado ao estudo de viabilidade ambiental 
do empreendimento, ao estudo de alternativas e, para que este se efetive, há 
necessidade de prévia elaboração do diagnóstico ambiental (artigo 6º, inciso I da 
Resolução CONAMA 01/86). As informações ambientais que são necessariamente 
consideradas pelo empreendedor poderiam estar contidas no ZEE, que é o instrumento 
da PNMA responsável pela elaboração do diagnóstico e que permite a identificação de 
todas as suscetibilidades e vocações dos fatores ambientais impactados, em relação à 
capacidade de suporte do meio, considerando diferentes atividades antrópicas. 

Neste sentido, enfatiza-se a definição de SOUZA (2000) que norteia este trabalho e 
que trata o ZEE como fundamentado num processo de classificação de um dado 
espaço geográfico em sub-unidades territoriais, agrupadas segundo níveis de aptidão 
para determinados tipos de ocupação. A determinação das diferentes aptidões de cada 
trecho do espaço territorial analisado, considerando o maior número possível de fatores 
ambientais relevantes para cada tipo de ocupação (industrial, urbana, agrícola, etc.), 
deve ser baseada em critérios científicos e complementada por critérios expressos pela 
sociedade, por meio de sua participação. Trata-se de um instrumento com respostas 
essencialmente ambientais, portanto dinâmicas, e que não se propõe a ser fechado e 
estanque quando se relaciona com o uso do solo. 

Observando-se os objetivos do EIA e do ZEE, e entendendo que ambos reforçam 
os objetivos da PNMA, da qual originam, verifica-se uma estreita relação entre ambos. 
O ZEE, ao indicar áreas com maior ou menor potencial (ou restrições) para implantação 
de atividades específicas, pode dispensar ou reforçar a necessidade de elaboração do 
EIA. Caso a exigência de tal estudo seja considerada necessária, as informações 
constantes no zoneamento podem servir de base não só para respaldar o Termo de 
Referência que irá nortear o processo de licenciamento, mas também para a própria 
elaboração do EIA, auxiliando tanto na delimitação da área de influência do 
empreendimento proposto quanto na escolha das alternativas locacionais – facilitando, 
inclusive, a escolha de uma área minimização da necessidade de adoção de medidas 
mitigadoras (ALVARENGA, 1997; SOUZA, 2000). Diante dos resultados possíveis a um 
ZEE pode se dizer que ele é o instrumento necessário e essencial ao EIA, oferecendo o 
suporte necessário para que este atenda aos requisitos estabelecidos pela CONAMA 
01/86. O ZEE não só prepara a fundamentação para o diagnóstico ambiental da área 
de influência do projeto, como também permite identificar todas as alternativas 
locacionais vinculadas à capacidade de suporte do meio. 
 
Materiais e Métodos  
Estudo de caso: Localização do aterro sanitário da cidade de Piracicaba 

A elaboração do referido estudo de localização, utilizando elementos do ZEE, 
entendido como essencial ao processo de definição de um local ambientalmente 
adequado para a implantação do novo aterro municipal, foi o caminho adotado pela 
Prefeitura Municipal de Piracicaba. Finalizado em 2003, subsidiou a elaboração do 
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Relatório Ambiental Preliminar exigido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo em uma determinada etapa do licenciamento ambiental. 

Os elementos metodológicos de ZEE adotados permitiram classificar cada parcela 
do território municipal quanto à aptidão para a implantação do aterro sanitário em 
questão, gerando subsídios para a tomada de decisão quanto à localização sem que se 
tivesse, destaque-se, pré-definido qualquer local para sua implantação. 

Durante a escolha da área mais favorável para a implantação de um aterro sanitário 
determinados critérios técnicos podem ser considerados num momento anterior à 
inclusão de, por exemplo, questões econômicas (existência de infra-estrutura viária, 
valor da terra no local), a existência de políticas, planos e programas municipais, a 
opção para localização de outros equipamentos ou infra-estrutura urbana, etc. .  

A partir dos critérios definidos pela equipe (Tabela 1) chegou-se ao mapa resultante 
do zoneamento elaborado (Figura 1), que já permitiu identificar que as áreas de maior 
aptidão para a disposição final de resíduos sólidos domiciliares no Município de 
Piracicaba concentram-se a nordeste da área urbana do Município. 
 
Tabela 1 - Critérios para localização do aterro sanitário de Piracicaba. 

Fator 
ambiental Sub-tipo Classe de 

aptidão 
Formações Corumbataí e Irati Alta 
Suítes Básicas Média Geologia 
Formações Pirambóia, Tatuí e Itararé Baixa 
Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho Escuro  Alta 
Latossolo Vermelho Amarelo, Podzólico Vermelho 
Amarelo, Podzólico Vermelho Escuro, Planossolo, 
Terra Roxa Estruturada, Terra Roxa Estruturada 
(Latossólica ou Podzólica), Brunizen Avermelhado 

Média 

Litólico Baixa 

Solos 

Cambissolo, Solos Gleizados Inapta 
Declividade entre 2 e 8% Alta 
Declividade < 2% Média 
Declividade entre 8 e 15% Média 
Declividade entre 15 e 20% Baixa 

Relevo 

Declividade > 20% Inapta 
Distância < 300 m em relação aos corpos d’água Inapta Hidrografia Distância > 300 m em relação aos corpos d’água Apta 
Área urbanizada Inapta 
Distância menor de 2.000 m de área urbanizada Inapta Uso e 

ocupação 
Outros usos (agricultura, silvicultura, pastagens) Apta 

 
Observando-se o resultado encontrado, com exceção das áreas em branco 

(inaptas) todas as demais apresentam algum potencial para implantação do 
empreendimento proposto. O diagnóstico ambiental, resultado do estudo efetuado, 
propicia uma avaliação do meio e diferencia as áreas indicando seus potenciais e suas 
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restrições, sempre no sentido de poupar esforços relacionados à necessidade de 
investimentos em medidas mitigadoras. 

 

 
Figura 1 – Mapa síntese do zoneamento de aptidão para instalação de aterro sanitário 
no município de Piracicaba. No mapa, as áreas urbanizadas são representadas pelos 
polígonos cinza, e o perímetro urbano pela linha preta. 

 
A partir das áreas classificadas como de alta ou máxima aptidão, foi imprescindível 

a realização de estudos mais detalhados para a confirmação ou não da aptidão 
identificada no mapa apresentado (Figura 2). Estes estudos foram realizados em três 
áreas, selecionadas com base em critérios que incluíam fatores técnicos (nível do 
lençol freático, estrutura e profundidade do solo, existência de fragmentos significativos 
de vegetação nativa não identificados previamente), econômicos (distância do centro 
gerador dos resíduos, existência de acesso) e político-sociais (presença de núcleos 
habitados, estrutura fundiária da área selecionada), para que a discussão pudesse 
subsidiar uma nova etapa de verificação in loco das informações obtidas. 

Após a definição da área mais propícia à implantação do empreendimento, partiu-se 
para um detalhamento a fim de levantar outras informações que pudessem ser 
relevantes para o andamento do processo. Nesse momento, foram mapeados os locais 
habitados no entorno da área selecionada, verificando-se ainda as reais condições do 
terreno (Figura 3), o que confirmou a opção da equipe pela área indicada. 
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Figura 2 – Detalhe do mapa de aptidões indicando as áreas selecionadas para 
investigações mais específicas. No mapa, as áreas urbanizadas são representadas 
pelos polígonos cinza, e o perímetro urbano pela linha preta.  

 

 
Figura 3 – Detalhamento do local selecionado para a implantação do novo aterro, 
indicando as ocupações próximas. 
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Os impactos identificados nos diferentes estágios de implementação da atividade – 

projeto, implantação e operação – impõem ao empreendedor a adoção de cuidados que 
merecem destaque e devem ser considerados como uma complementação às 
ponderações de elaboração do zoneamento. Tais cuidados se refletem nas medidas 
mitigadoras a serem implementadas, tais como: declividade e tipo de solo compatível 
com a opção de projeto e operação, barreira densa de vegetação cumprindo um papel 
de contenção visual e de odores. Obviamente, quanto mais criteriosa for a seleção da 
área a ser destinada à implantação do aterro, menos energia (que pode ser entendida 
tanto como o aporte de recursos financeiros quanto como negociações políticas) terá 
que ser gasta com a proposição de medidas de mitigação de impactos ambientais. 

Neste sentido, considerou-se que o projeto do aterro sanitário de Piracicaba, já 
incorporando o universo das questões ambientais relevantes, seria elaborado 
conciliando as alternativas locacionais sugeridas com alternativas tecnológicas em 
conformidade com as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
além de toda a legislação pertinente. Em decorrência desta abordagem, a partir da 
elaboração do zoneamento prévio, considera-se que toda a argumentação de 
referência para o trato das questões ambientais está identificada de modo satisfatório, 
inclusive já tendo sido demonstrado, por meio das alternativas avaliadas em conjunto 
com a equipe de projeto, quais as soluções menos impactantes, quais os fatores 
ambientais que merecem mais cuidado, as medidas mitigadoras pertinentes e a 
necessidade de monitoramento diante das soluções apontadas. 
 
Discussão e conclusões 

No Brasil, a não existência do ZEE com sua regulamentação e obrigatoriedade, fez 
com que o EIA se sobrecarregasse em fornecer informações distintas e genéricas não 
atinentes ao empreendimento. 

A prática atual do EIA obriga a elaboração, por parte do empreendedor, de um 
diagnóstico, mas não o associa ao diagnóstico ambiental, produto do instrumento ZEE. 
A atual forma de diagnóstico está mais associada a uma caracterização do meio sem 
que haja qualquer obrigatoriedade de vínculo específico da atividade proposta ao 
estado geral da realidade constatada. Os reflexos desta prática de “caracterização” não 
impõem às medidas mitigadoras e ao monitoramento respostas vinculadas à 
capacidade de suporte do meio, identificadas pela presença da atividade no ambiente 
em questão. 

Entende-se que o emprego da metodologia de ZEE associada à de EIA pode 
proporcionar os desdobramentos necessários à tomada de decisão, na medida em que 
permite avaliar a capacidade de suporte do meio frente a uma atividade específica. Á 
prática atual do EIA é imposto o estudo de todas as alternativas locacionais e 
tecnológicas do ponto de vista ambiental (Resolução CONAMA 01/86), e o instrumento 
adequado para subsidiar esta exigência é produto do ZEE. 

Dinamizar o EIA significa utilizar os diferentes instrumentos existentes, como o ZEE, 
para auxiliar na delimitação da área de influência do empreendimento e na escolha de 
alternativas locacionais, minimizando, assim, a adoção de medidas mitigadoras e 
monitoramento. 

Portanto o EIA deve ser precedido pelo ZEE, agregando seus produtos: alternativas 
locacionais, determinação da área de influência da atividade, ponderação dos fatores 
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ambientais, determinação de capacidade de suporte do meio, e subsidiando o processo 
de participação da sociedade, elementos estes também identificados na Resolução 
CONAMA 01/86 como produto do EIA para uma atividade específica. 

Ao incorporar um ZEE prévio, a atual prática de licenciamento ambiental – 
atualmente fundamentada na avaliação do EIA – poderá ser simplificada em seus 
procedimentos, garantindo melhores respostas à sociedade e distinguindo as 
responsabilidades do poder público e do empreendedor em relação às questões 
ambientais. A “imposição” prévia de uma localização só será ambientalmente viável por 
mero acaso, uma vez que trabalha de antemão com a perspectiva de adoção de 
medidas mitigadoras e monitoramento como meio principal de se conferir viabilidade 
ambiental ao empreendimento. 

Diante da perspectiva de se vincular o ZEE ao EIA como peça essencial do 
licenciamento, imagina-se que este poderá subsidiar o EIA, tornando-o mais dinâmico e 
com maior possibilidade de respaldo às decisões. Ao empreendedor caberá demonstrar 
o estudo de alternativas pautando-se também por informações de um instrumento de 
política pública e gestão, o ZEE, entendidas como de responsabilidade do poder público 
e domínio da sociedade. Pontuar e selecionar as informações pertinentes ao universo 
direto e indireto do empreendimento, bem como identificar sua área de influência e 
particularidades deverá, necessariamente, estar em consonância e serem compatíveis 
com o que se pretende enquanto política pública. 

Na ausência do ZEE entende-se que o papel do EIA fica prejudicado e mais 
oneroso ao empreendedor. Transfere-se a este o ônus de apresentar, no EIA, um 
estudo das alternativas locacionais com um zoneamento parcial, ou tão abrangente 
quanto possível, para conseguir demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento 
respaldado por uma localização ambientalmente mais adequada. 

A atual polêmica envolvendo a lentidão no licenciamento ambiental de atividades 
potencialmente degradadoras se deve, fundamentalmente, a duas razões: 1) os 
Estudos de Impacto Ambientais, via de regra, são peças sobrecarregadas de 
informações, muitas das quais sem conexão com o empreendimento a ser licenciado; 
2) a inexistência de outros instrumentos da PNMA prejudica o processo. 

Por fim, percebe-se que o zoneamento ambiental pode agilizar os processos 
envolvidos no licenciamento de atividades, na medida em que verifica a capacidade de 
suporte do meio para diversas tipologias de empreendimentos. Além disso, tendo sua 
elaboração baseada na geração e divulgação de informações, e em mecanismos de 
discussão e de envolvimento da sociedade, confere aos processos que envolvem o 
trato de questões ambientais uma maior identidade, legitimidade e co-responsabilidade 
entre os diferentes atores sociais (sociedade, empreendedores e poder público). 
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Abstract 
This paper introduces the Ecological-Economical Zoning as a strategic planning tool 
which put together decision-making and environmental issues, applied to Environmental 
Impact Studies and to the licensing process. Within a conceptual discussion about the 
Environment National Policy, the paper intend to identify what can be made to bring the 
analysis of an environmental license to a more efficient level, using as case study the 
case of the new landfill for Piracicaba municipality. The Ecological-Economical Zoning 
contributes to the licensing process, and seems to be a better-representative decision-
making option, once spreads information to different levels at the same time that 
supports the government’s responsability of taking care of the environment. 
 
Keywords: environmental zoning, licensing, environmental impact assessment, landfill. 
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