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RESUMO 
Este artigo visa estudar as possíveis contribuições que a engenharia de produção possa dar ao 

meio ambiente da Baixada Santista, através da logística reversa. Pesquisou-se, primeiramente, o seu meio 

ambiente terrestre e aquático, observando suas características e as causas de sua degradação ao longo 

dos anos, bem como as inter-relações entre este meio ambiente e a comunidade. Desenvolveu-se após 

esta fase, um embasamento teórico sobre a logística e a logística reversa. Por fim, algumas sugestões que 

podem ajudar na melhoria deste ecossistema foram propostas.  

Palavras-chave: Eco-sistema; Logística reversa; Melhoria do meio ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde alguns anos vêem-se aumentar a preocupação dos governos, pesquisadores, e das pessoas 

em geral, com a preservação do meio ambiente. Este fato se dá principalmente, pelo crescimento 

desordenado da urbanização e a conseqüente destruição das florestas, poluição de rios, mares, lagos, o 

que coloca em risco a qualidade de vida dos habitantes das cidades, especialmente das metrópoles. 

Com isto aprofundaram-se os estudos sobre meio ambiente, eco sistemas, criando-se órgãos 

governamentais para tratar do assunto. Nas cidades brasileiras existem as Secretarias do Meio Ambiente 

que buscam soluções tanto para combater a poluição ambiental, como para preveni-la. Na Baixada Santista, 

mais especificamente na cidade de Santos, esta secretaria cuida da poluição do ar, do solo e do mar e dos 

rios, fazendo estudos e planejamentos para a área.  

O órgão que operacionaliza essas ações é a CETESB – Companhia de Tecnologia e Saneamento 

Ambiental – cujos principais objetivos são:  

• viabilizar o atendimento dos padrões de qualidade ambiental no Estado, em conformidade com a 

legislação vigente; 

• organizar e colocar à disposição da sociedade dados e informações sobre a qualidade ambiental e as 

fontes de poluição no Estado;  

• desenvolver indicadores e monitorar o desempenho nas diversas áreas de interesse ambiental; 

• estabelecer e desenvolver parcerias e convênios de cooperação técnica, científica e financeira com 

entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, para atualização do conhecimento científico e 

tecnológico. 

Com estas ações, o Estado procura contribuir para uma melhoria na qualidade de vida dos 

habitantes da região. No entanto, muitos são os problemas nesta área, especialmente em relação ao 

reaproveitamento do material despejado nos terrenos chamados lixões, nas encostas, além de dejetos que 

vão para os rios da região e para o mar, através dos esgotos irregulares. 

Embora o trabalho educativo seja de grande importância, é preciso aplicar técnicas que não 

somente impeçam essa poluição, mas que também re-aproveite esses materiais em benefício das próprias 

populações locais. A logística reversa dá condições para que este trabalho seja realizado com sucesso. 

Portanto, o objetivo deste artigo é a partir da análise dos problemas de poluição ambiental da região de 

Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, propor sugestões dentro dos conceitos da logística reversa, que 

contribuam para o melhoramento ambiental, econômico e social desta área do Estado de São Paulo.  
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O MEIO AMBIENTE 

 
Constituição do meio ambiente da Baixada Santista 
O meio ambiente da Baixada Santista objeto deste artigo, localiza-se no complexo estuarino e na planície 

litorânea até as escarpas da serra do mar, como mostra a figura abaixo: 

 

         
           Figura 1 – Mapa do meio ambiente da Baixada Santista 

   

Segundo Rosini (2001), os estuários representam corpos d’água parcialmente encerrados, que se 

formam quando as águas doces provenientes de rios e córregos fluem para os oceanos, havendo interação 

entre essas e as águas marinhas.  

Na Baixada Santista o ecossistema é composto principalmente por manguezais, cuja característica 

principal é a densa vegetação de halófitas, plantas que vivem em condições salinas e desenvolvem-se em 

temperaturas médias acima de 20º C e não inferior a 15º C, com altas precipitações pluviais (acima de 

1.500 mm/ano). 

As áreas de manguezais possuem elevada produtividade biológica, uma vez que, pela natureza de 

seus componentes, são encontrados nesse ecossistema representantes de todos os elos da cadeia 

marinha. 

Também fazem parte desse meio ambiente, a Serra do Mar que pertence a Mata Atlântica e separa 

o litoral do interior do Estado. E por fim, os rios e estuários da região completam o meio ambiente da 

Baixada Santista. 

 
Impacto da urbanização no ecossistema e sua degradação  

A proximidade da região metropolitana de São Paulo, a construção de uma desenvolvida infra-

estrutura de transporte rodoviário, ferroviário e portuário, e a disponibilidade local de água e energia elétrica 

levaram a partir de década de 50 à implantação de diversas indústrias de base (siderurgia, petroquímica, 

fertilizantes) em meio a uma ampla rede de canais estuarinos e extensos manguezais. Esta atividade 

industrial, de alto potencial poluidor, fez dos estuários de Santos e São Vicente grandes receptores de 

resíduos tóxicos e efluentes líquidos contaminados.  

Soma-se a este cenário o desmatamento ao longo dos morros, havendo aumento das zonas 

residenciais, o que provoca erosão e riscos de desmoronamento das encostas, sobretudo no município de 
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Santos. O aumento populacional gera não apenas desmatamentos, mas também poluição das águas pela 

falta de saneamento básico, além de lixos domésticos depositados nas encostas e nos manguezais. 

Nota-se, que as causas da degradação ambiental na região da Baixada Santista residem na poluição de 

origem industrial e doméstica. 

Particularmente o elo mais afetado do ecossistema da região são os manguezais. Um levantamento 

do estado de conservação dessas áreas no período entre 1958 e 1989, demonstrou que 44% (58 km²) dos 

manguezais originalmente existentes na Baixada Santista encontram-se degradados e 16% (20 km²) haviam 

sido aterrados para ocupação urbana ou industrial. 

Com a foto abaixo, visualiza-se este estado de poluição ambiental nos manguezais: 

 

    
                   Figura 2 – Área de manguezal poluída  

 

 
RELAÇÃO COMUNIDADE/MEIO AMBIENTE 

Existem dois tipos de ocupação no espaço ambiental da região da Baixada Santista. O primeiro é a 

ocupação racional, feita pelas populações nativas (pescadores principalmente). Neste grupo as populações 

têm consciência da necessidade de se preservar o meio ambiente, pois depende dele para sua 

subsistência. E fazem isso construindo fossas, não jogando lixos nos rios nem nas matas. Além da pesca, a 

coleta de siris, caranguejos e mexilhões nos manguezais também representa uma atividade econômica 

importante para esta população (GUTBERLET, 1996). 

O segundo tipo esta relacionado com as populações que se instalam nas encostas, nas zonas de 

manguezais e nos terrenos planos, por necessidades sócio-econômicas e de forma irregular, causando um 

dos principais problemas de degradação ambiental da região. Para este grupo a relação com o meio 

ambiente é conflituosa, pois pelo tipo de ocupação, agravado pela falta de saneamento básico e qualquer 

educação ambiental, lançam o esgoto nos riachos e rios, despejam detritos sólidos (lixo) nas matas e 

manguezais, além do próprio desmatamento. 

Portanto, este relacionamento incorreto entre o homem e o meio ambiente, traz impactos negativos 

sob dois aspectos, provocando: 

a) A poluição do estuário, pelo lançamento de resíduos, a deposição de esgotos domésticos e a 

especulação imobiliária; 

b) Degradação que ocorre pela invasão dos manguezais. 
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LOGÍSTICA REVERSA 
 

CONCEITOS E TIPOS 
A logística já é reconhecida como uma atividade essencial para a melhoria da produtividade das 

empresas, ajudando a reduzir custos e reduzindo o tempo do ciclo de pedido, para o cliente. 

Mas atualmente percebeu-se que o fluxo logístico, não termina na entrega do produto ao cliente, tendo sua 

continuidade no sentido inverso, após o seu uso e descarte. 

Os canais de distribuição reversos podem ser divididos em dois grupos: os de pós-consumo que 

são os produtos descartados pela sociedade após sua vida útil. Estes se subdividem em canais reversos de 

reuso de bens duráveis e semiduráveis, de desmanche de bens duráveis e de reciclagem de produtos. O 

grupo de pós-venda são produtos que retornam à cadeia de suprimentos, por motivos como término de 

validade, excesso de estoques, apresentarem problemas de qualidade, defeitos, etc., mas ainda em 

condições de uso.  

Segundo alguns autores a logística reversa é definida como: as atividades e habilidades envolvidas 

no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos de produtos e embalagens (CLM, 

1993) ou “uma perspectiva de logística de negócios, no tocante ao retorno de produtos, redução na fonte, 

reciclagem, substituição, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, recuperação e remanufatura” 

(Stock, 1998). Leite (2003) coloca a logística reversa como sendo “a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-

venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição 

reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 

corporativa, entre outros.” 

A figura abaixo mostra como se dá a atuação da logística reversa: 
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                                                     Figura 3 – Área de atuação e etapas reversas 
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OBJETIVO ECOLÓGICO 

A sociedade moderna esta se preocupando mais com a natureza e a preservação do meio-

ambiente, a fim de se preservar o equilíbrio ecológico. Donaire (1999), coloca que “entre as diferentes 

variáveis que afetam o ambiente dos negócios, a preocupação ecológica da sociedade tem ganhado um 

destaque significativo tendo em vista sua relevância para a qualidade de vida das populações.” 

Com o aumento da velocidade de descarte de produtos e a inexistência de canais de distribuição 

reversos de pós-consumo estruturados, causam desequilíbrios entre as quantidades descartadas e as 

reaproveitadas, gerando um enorme crescimento de produtos pós-consumo e um dos mais graves 

problemas dos países em desenvolvimento – o lixo urbano. 

Com o agravamento desta situação, que é visível, cresce a sensibilidade ecológica e 

conseqüentemente, as ações reativas e pró-ativas para a formação de uma estruturação e organização dos 

canais de distribuição reversos pós-consumo. 

As empresas, além do fator econômico estão preocupadas com a sua imagem corporativa. Algumas 

iniciativas já estão sendo tomadas por diversos organismos, como a certificação “selo verde” em que as 

empresas são contempladas pela utilização de produtos que não deteriorem o meio-ambiente e nem sejam 

prejudiciais à saúde humana. 

Atualmente, o quesito qualidade contempla o fator ecológico em suas disposições, e embora no 

Brasil ainda se esteja iniciando nesta área, alguns avanços já se fazem notar. A figura abaixo mostra como 

a mudança na cultura do consumo pode resultar em benefícios ambientalistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Mudança na cultura do consumo e suas conseqüências 
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PROBLEMAS PARA UMA EFICAZ UTILIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL 

Dentre os diversos problemas para a implantação da logística reversa no Brasil com eficácia temos: 

• As dimensões continentais do país dificultam a movimentação dos materiais, tanto da coleta como dos 

locais de reciclagem; 

• Pelos altos custos que o processo de logística reversa exige em toda a sua cadeia, torna-se inviável 

economicamente para a maioria das empresas a sua implementação de forma satisfatória; 

• O alto custo de transporte é outro grave problema encontrado na implantação da logística reversa, 

devido às péssimas condições rodoviárias e ferroviárias do país;  

• Outro fator importante, trata-se do custo elevado no processo de reutilização, o que desestimula  muitas 

empresas a re-aproveitarem materiais descartados; 

• Por fim, pela falta de tecnologia, há falha no rastreamento do material remanescente, dificultando o seu 

retorno pelos elos da cadeia logística reversa, e também existe a dificuldade de coleta por não se saber 

a localização dos materiais.  

 
 
CONTRIBUIÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NA MELHORIA DO ECOSSISTEMA DA BAIXADA SANTISTA 

A logística reversa pode contribuir muito para a melhoria do meio ambiente e qualidade de vida na 

Baixada Santista. Pela análise dos problemas apresentados neste ecossistema podem ser sugeridas 

algumas ações como: 

 A formação de uma cadeia de logística reversa oficial - constituída pelos moradores dessas regiões 

(através de associações), prefeituras, CETESB, marinha, indústrias, com o objetivo de estudar e 

planejar formas de combater e eliminar a poluição da área; 

 Criação de cursos sobre preservação ambiental e de logística reversa – para salientar a importância da 

preservação do meio ambiente e da logística reversa, como ferramenta de operacionalização desse 

sistema; 

 Construção de depósitos – para a coleta, seleção, e deposição dos materiais excretados pelas 

indústrias e casas, em pontos pré-determinados ao longo da região da Baixada Santista; 

 Desenvolvimento de um sistema de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário – este sistema 

recolheria todo o material nos pontos de depósitos, e os levaria para as respectivas indústrias de 

reciclagem; 

 Incentivo à indústria de reciclagem – especialmente os governos municipais e estaduais, dariam 

incentivos para a construção de empreendimentos desse gênero, a fim de que o material recolhido e 

transportado pudesse transformar-se em um novo produto. Cada indústria cuidaria de um setor: 

resíduos sólidos orgânicos transformar-se-iam em adubos; metais, em outros produtos metálicos; 

líquidos, seriam tratados e reaproveitados, etc. 
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CONCLUSÕES 
Observa-se que o ecossistema situado na região da Baixada Santista é um dos mais importantes do 

Estado e mesmo do país, visto que esta área esta localizada próxima a maior região metropolitana do 

Brasil, a cidade de São Paulo. Sua poluição e desmatamento, portanto, causam graves problemas não 

somente para toda a Baixada Santista como para o Estado de São Paulo, onde há a maior concentração 

populacional do país.  

Apesar dos esforços empreendidos pelas prefeituras de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, 

além da CETESB, CODESP e IBAMA, com diversos projetos objetivando controlar a poluição do 

ecossistema da Baixada Santista, e reverter sua degradação, os resultados não são satisfatórios, devido 

principalmente ao contínuo crescimento populacional desordenado nas áreas desse meio ambiente. 

É neste contexto que se coloca a logística reversa como uma contribuição importante, tanto no que 

se refere ao conhecimento de novos conceitos, como também na aplicação de técnicas cujos resultados se 

comprovaram em vários países.  

A logística reversa juntamente com as ações tomadas pelos órgãos acima citados deve, 

certamente, minimizar e eliminar os problemas estudados neste artigo, aumentando com isso, a qualidade 

de vida da população de toda a Baixada Santista. 
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