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SUSTENTABILIDADE E ESPORTES 

Atualmente, muito se é falado sobre a responsabilidade humana a respeito da mudança climática e a 

produção de resíduos no planeta. A ONU aponta que o depósito de nitrogênio derivado do uso de 

combustíveis fósseis está causando a desoxigenação dos oceanos, ameaçando muitas espécies. Nisto, o 

conceito de “plástico verde”, plástico criado a partir de origens renováveis e não de combustíveis fósseis, e de 

materiais biodegradáveis entram em pauta. Nada está desconectado da sustentabilidade. Desde os nossos 

hábitos em casa, no trabalho, e, claro, até o lazer! Não adianta ser ativista em casa, se você ainda usa 

copinhos descartáveis quando vai ao estádio ver o jogo do seu time?  

Diante da atual situação econômica e ambiental que muitos países vivem, o conceito da 

sustentabilidade tem chamado a atenção de críticos ambientalistas, ONG´s e sociedade civil. O termo 

sustentabilidade pode ser entendido, em sua essência, como “um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 

necessidades e às aspirações humanas" (Revista Banas Qualidade, Outubro, 2008). 

A sustentabilidade tem ganhado espaço para discussão nas mídias sob uma modalidade diferente, o 

esporte. Diante disso, o conceito aparece sob duas formas diferentes; os chamados esportes sustentáveis e 

sustentabilidade esportiva. 

Assim, uma pergunta surge. Como podemos iniciar o desenvolvimento de um material biodegradável 

ou de origem sustentável? O desenvolvimento de um produto é feito a partir de seis grandes etapas: geração 

de ideias, triagem das ideias, teste de conceito, análise de viabilidade de mercado, teste de mercado e 

comercialização. O desenvolvimento de um material biodegradável ou de origem sustentável dá-se da mesma 

maneira. 

A geração de ideias é a base da criação de um produto/material. A partir desta etapa, com pesquisa 

em artigos, dissertações e patentes, opções são geradas. Tudo o que já foi feito ou pesquisado mostra a 

possibilidade da criação de algo através da criatividade. Pode-se dizer que a criatividade é feita a partir de 

duas linhas de pensamento: uma linha específica de conhecimento e uma linha de conhecimentos gerais, um 

T da criatividade. Com o conhecimento específico pesquisado, inicia-se um trabalho de brainstorming com 

grande necessidade de conhecimento. Este trabalho requer tempo e muita determinação. 

As universidades públicas garantem está pesquisa em seus doutorados e mestrados, pois desde a 

carga horária de professores e professoras que já está incluída a dedicação em pesquisa e estudos, sendo a 

maior fonte da fase de geração de ideias e desenvolvimento da criatividade, presente no Brasil hoje. 

Após, a fase de geração de ideias, temos a triagem destas. O momento de triagem é quando todas as 

ideias geradas na fase inicial são viabilizadas. Portanto, faz-se uma pesquisa conceitual na literatura a fim de 



identificar processos que possam gerar tal material. Este é um processo longo, pois deve haver um filtro do 

que é possível ser feito através das especificações do cliente e sua realidade. Uma das técnicas mais 

utilizadas na etapa de triagem é a utilização de um checklist, uma listagem de perguntas que permitem 

identificar se determinado material está de acordo com as especificações do cliente. Estes itens variam de 

cliente para cliente, mostrando, assim, suas preferências sobre seleção do material. 

Estas duas etapas de criação são chamadas de desenvolvimento conceitual de um produto. As 

empresas fazem o desenvolvimento conceitual de materiais biodegradáveis ou materiais de origem 

sustentável través de pesquisa tecnológica, uma viabilização de produção. Esta é uma fase de extrema 

importância na criação de um produto, pois é a partir desta que podemos, assim, prototipar materiais e testá-

los. As empresas acreditam que com grande determinação podemos criar uma cultura sustentável para o 

planeta. Assim, fazem projetos de viabilização de materiais para diversas aplicações, em conjunto com 

grande conhecimento em seleção de materiais, identificando o que há de mais adequado para a utilização de 

cada produto e iniciando o pensamento de grande responsabilidade ambiental. 

Nesta perspectiva o esporte procura se encaixar em bens e serviços a realidade de sustentabilidade, 

prova disto em produtos utilizados em vários ramos dos esportes, e uso do mesmo para divulgar e 

conscientizar desta importância, alguns falam por si mesmo como os de aventura, os marítimos e os de 

inverno. Mas está voz se torna mais audível ao mundo nas olimpíadas.  

O Japão quer mostrar como tecnologia e inovações se aliam a sustentabilidade. Mundialmente 

conhecido por inovação em tecnologia e alta conectividade, o país nipônico está vindo para mostrar que pode 

fazer muito com essas ferramentas pela sustentabilidade e deixar um legado de bons exemplos para as 

futuras edições dos jogos olímpicos. 

A Toyota, patrocinadora oficial do evento, anunciou ainda em 2019 que vai utilizar uma frota de 

veículos elétricos autônomos para transporte de passageiros durante as Olimpíadas. O APM, como foi 

batizado tem capacidade para levar até cinco pessoas ao mesmo tempo, anda até 20 km/h e com uma única 

carga de bateria consegue rodar até 100 quilômetros. 

Para o evento esportivo serão produzidos 200 modelos do carro com o intuito de facilitar a logística de 

transporte entre as diferentes arenas, uma espécie de complementação de trechos de viagens. O veículo 

também será utilizado para transportar pessoas com dificuldade de locomoção como gestante e idosos. 

As camas dos alojamentos onde os atletas ficarão hospedados durante todo o período dos jogos 

serão feitas com papelão pela empresa especializada em colchões Airweave. Ao todo, serão 18 mil leitos 

fabricados com material reciclado fortalecido com trechos em madeira. A estrutura pode aguentar até 200 

quilos. 

Além da cama, os colchões serão produzidos a partir da reciclagem de componentes plásticos. Serão 

diferentes modelos que poderão ser escolhidos individualmente pelos atletas. 

Pouca gente talvez saiba que a parte superior da tocha olímpica utiliza a mesma tecnologia 

empregada para produzir trens-bala. Ela é revestida em ouro rosa e as cinco pétalas desenhadas na ponta 

fazem referência aos anéis olímpicos. 

O destaque sustentável e cheio de simbolismos deve-se ao fato de ter sido feita com resíduos de 

alumínio recuperados de habitações temporárias construídas para as vítimas do tsunami de 2011. 



O designer Tokujin Yoshioka, responsável pela criação da tocha, revelou que o design final da flor de 

cerejeira foi inspirado em desenhos criados por crianças na área atingida no desastre de Fukushima. 

Como manda a tradição, elas serão produzidas em bronze, prata e ouro, mas com uma pequena 

diferença: esses materiais serão provenientes de aparelhos eletrônicos reciclados. Entre 2017 e 2019, o 

Japão recolheu 79 mil toneladas de aparelhos eletrônicos usados (celulares, notebooks, câmeras digitais e 

videogames, entre outros). Todos os aparelhos foram doados pela população e reunidos em pontos de coleta 

disponibilizados pelas prefeituras. 

Os eletrônicos passaram por um processo de classificação e desmonte para que os materiais 

desejados fossem extraídos. No total, o projeto arrecadou 32 quilos de ouro, 3500 quilos de prata e 2200 

quilos de cobre e estanho (a matéria prima do bronze). 

Os pódios serão feitos de plástico reciclado. Os organizadores do evento vão coletar cerca de 45 

toneladas de plástico de casas locais e dos oceanos para fabricar 100 plataformas que servirão para receber 

os medalhistas durante a competição. 

As caixas de coleta serão colocadas em mais de 2 mil pontos de supermercados. Lá, os japoneses 

poderão deixar a quantidade de plástico que quiserem para contribuir com o projeto.  Depois a Procter & 

Gamble, uma das patrocinadoras do evento, transformará o material coletado nos pódios. 

De acordo com a ONU, o Japão gera mais resíduos plásticos per capita que qualquer outro país do 

mundo, com exceção dos Estados Unidos. 

    As Olimpíadas e Paraolimpíadas são festividades esportivas que envolvem diversas nações, 

consideradas uma das maiores do mundo. Com isso, os organizadores criaram o conceito de 

Sustentabilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o planeta e as pessoas”. Desse modo, os 

benefícios dos Jogos não são destinados apenas aos esportistas, mas têm a finalidade de também favorecer 

todo meio ambiente, à economia e à sociedade. Assim, garante que o legado do evento seja preservado para 

os próximos anos, além de ajudar em iniciativas no Japão e demais países. 

As Olimpíadas de Tóquio serão disputadas de 25 de agosto até 06 de setembro, com a participação 

de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desde 2015, mencionando 

que “o esporte é um importante facilitador do desenvolvimento sustentável”. 

Precisamos repensar  nossos comportamentos,  re lacionamentos e os espaços que 

compart i lhamos.  É necessár ia ser  estabelec ida uma harmonia entre o eu e as outras 

formas de v idas,  buscando o desenvolv imento sustentável.  
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