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Resumo:        A sustentabilidade em megaeventos esportivos tem sido um dos 

principais destaques no planejamento do evento. Este artigo traz, por 

meio de uma análise documental dos projetos de sustentabilidade 

(Green Goal™), uma análise das metas e das ações em 

sustentabilidade nas Copas do Mundo FIFA™ de 2006 na Alemanha, 

2010 na África do Sul e 2014 no Brasil. nas áreas de  manejo de 

resíduos e gestão de energia. Constatou-se que cada país-sede teve 

ao menos duas medidas em comuns com os outros países para o 

manejo de lixo e resíduos, apesar de algumas diferenças na forma 

de aplicação. Um importante projeto em comum para todos os 

países, e que acabou sendo a principal medida adotada pela 

Alemanha, foi o uso de copos reutilizáveis no lugar de copos 

descartáveis. Essa ação foi repetida nas Copas seguintes, apesar de 

algumas limitações nos outros países. Para a gestão de energia, o 

Brasil não teve um projeto de sustentabilidade específico na copa de 

2014 no documento analisado. A Alemanha buscou promover o uso 

de energia de fontes renováveis tais quais a solar e a eólica. A 

Alemanha e a África do Sul buscaram reduzir o consumo de energia 

pelas substituições das lâmpadas dos estádio, especialmente os 

holofotes, por lâmpadas mais eficientes energeticamente. É difícil 

porém fazer uma comparação justa entre os países sobre o sucesso 

dos projetos pois deve-se levar em conta o nível de desenvolvimento 

cultural, tecnológico, as dimensões territoriais e densidade 

populacional dos países que sediaram o megaevento esportivo. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; megaeventos esportivos; Copas do Mundo 

FIFA™; Gestão de Lixo e Resíduos; Gestão de Energia. 
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1. Introdução   

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, sustentabilidade é uma forma 

de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Na época, foi 

denominado como “abordagem do Ecodesenvolvimento”, sendo nomeado algum 

tempo depois de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o Relatório Brundtland 

– Our Common Future – de 1987, e, mais tarde, durante a Eco-92, realizada no Rio 

de Janeiro. Em larga escala, o desenvolvimento sustentável consiste no equilíbrio do 

tripé formado por aspectos ambientais, socioculturais e econômicos (BISMARCHI,  

2011).     

Diversas matrizes discursivas têm sido associadas à noção de sustentabilidade 

desde que o Relatório Brundtland a lançou no debate público internacional em 1987 

(ACSERALD, 1999). Dentre as várias matrizes, existe a matriz da Eficiência, que visa 

combater o desperdício da base material do desenvolvimento. Essa matriz encontrase 

presente na organização e gestão de eventos esportivos no que consta o controle de 

recursos e materiais e produção de energia. Neto (2011) afirma que um evento 

esportivo da magnitude de uma Copa do Mundo, para ser considerado sustentável, 

deve impedir a degradação ambiental, gerar a distribuição de riqueza entre as diversas 

camadas e setores da sociedade afetados, incluindo o próprio empreendedor, evitar o 

empobrecimento das futuras gerações e também atender necessidades individuais.  A 

busca pela sustentabilidade em grandes eventos esportivos ainda é recente 

(TÓFFANO, 2016). A primeira cidade beneficiada foi Lillehammer, na Noruega, sede 

dos XVII Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, na qual foram apresentadas instalações 

energeticamente e ambientalmente eficientes (TÓFFANO, 2013). Porém, tratando-se 

de futebol e Copas do Mundo, a questão da sustentabilidade teve seu marco inicial 

nos preparativos para a Copa de 2006, na Alemanha, quando a FIFA™ anunciou que 

seriam introduzidas políticas ambientais para o evento a fim de torná-lo 

ecologicamente sustentável. Em 2003, o projeto denominado Green Goal™ foi criado 

pelo comitê executivo da Copa do Mundo de 2006 e foi o primeiro megaevento 

esportivo a apresentar e desenvolver um programa ambiental (FIFA, 2007). Lançado 

em 2005, em parceria da FIFA junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), à Federação Alemã de Futebol e ao Ministério Alemão do Meio  
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Ambiente, a ideia do projeto era incluir medidas sustentáveis durante o período da 

Copa, de forma que tais medidas pudessem beneficiar as cidades-sede após o evento. 

Dentre seus objetivos, destaca-se o principal: reduzir os efeitos adversos do evento 

ao meio ambiente. Para obter sucesso com o programa, a Alemanha, para a Copa de 

2006 assumiu metas nas áreas de mobilidade e transporte, água, resíduos, energia e 

mudanças climáticas (OC, 2006). Cada país sede teve seu próprio projeto de 

sustentabilidade, com algumas áreas em comum. Cada área possuía seus próprios 

projetos específicos.  

Na Copa de 2010, a África do Sul além de desenvolver metas nas mesmas 

áreas que o evento anterior, acrescentou medidas nas áreas de paisagismo e 

biodiversidade (LOC, 2010). A Copa de 2014, no Brasil, procurou atender metas 

generalizadas em diversas áreas, mas as citadas no documento e tidas como foco 

foram a reciclagem e manejo de resíduos, emissão de carbono, transporte e 

mobilidade (LOC, 2014). Além disso, foi introduzido o Football For The Planet, que a 

partir da Copa de 2018 na Rússia, tomou o lugar do Green Goal™ como projeto de 

sustentabilidade do evento. É importante coletar essas informações pois no Brasil 

ainda são poucos os estudos que abordam o Green Goal™ como exemplos de 

sustentabilidade em grandes eventos.   

É possível realizar algumas das ações de sustentabilidade dos megaeventos 

esportivos para a realização de eventos menores, locais ou regionais, para reduzir 

custos com o evento, promover a preservação ambiental e de recursos materiais, de 

energia e incentivar a inclusão e capacitação de recursos humanos para a realização 

desses eventos sustentáveis. A gestão consciente de energia acaba por reduzir os 

gastos com a iluminação e climatização dos eventos, além de reduzir a emissão de 

CO2 nos processos de geração de energia, especialmente com equipamentos 

eficientes. A gestão e manejo de resíduos e lixo reduz os impactos ambientais dos 

materiais utilizados para a realização do evento, além de poder gerar empregos 

temporários (como foi no caso do Brasil) e possibilitar a reciclagem correta dos 

materiais e sua destinação após o consumo.  

  

2. Objetivos do estudo  

O objetivo geral deste trabalho foi o de descrever e analisar as estratégias 

sustentáveis nas áreas de gestão de energia, de lixo e de resíduos adotadas pelos 
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países-sedes das Copas do Mundo FIFA™ de 2006, 2010 e 2014. O objetivo 

específico deteve-se na averiguação dos projetos e das ações sustentáveis 

semelhantes e suas formas de aplicação. Este trabalho não se ateve a sugerir uma 

solução para as problemáticas envolvendo a sustentabilidade e os megaeventos 

esportivos, e sim, a fazer uma descrição e análise dos projetos de cada país para as 

questões ambientais que envolvem o manejo de resíduos e a gestão de energia. 

  

3. Justificativa  

Esta pesquisa justifica-se possibilidade futura de, após outros estudos na área, 

ser possível fazer a aplicação de elementos para a realização de eventos locais 

menores, especialmente na área do esporte, a fim de promover as práticas 

sustentáveis de grandes eventos e de reduzir gastos, que podem ser investidos em 

outras atividades sociais.  

  

4. Metodologia  

Foi uma pesquisa descritiva e teve como base uma revisão documental da 

literatura sobre os Green Goals™ desenvolvidos nas copas de 2006, 2010 e 2014. 

Estes documentos são disponibilizados pela própria FIFA™ e estão disponíveis para 

acesso na internet por meio de uma pesquisa com as palavras “Green Goal + Nome 

do País”. Além destes documentos, serão analisados também artigos científicos que 

abordam o tema de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e megaeventos 

esportivos. As palavras chaves utilizadas como critério de inclusão para este trabalho 

foram: Sustentabilidade, Copas do Mundo de Futebol e Green Goal™.   

Artigos relacionados às Copas do Mundo e sustentabilidade desde 2006 foram 

incluídos para revisão de literatura, assim como trabalhos que abordam os Green  

Goals™ também foram incluídos para a análise das metas, do ponto de vista de outros 

autores.  

Documentos, relatórios e declarações oficiais da ONU foram analisados para 

contextualização do tema.   

Artigos que abordam a sustentabilidade em edificações e construções também 

foram objeto de estudo, para o entendimento do ponto de vista de outra área além da 

Educação Física sobre megaeventos esportivos.   
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Sobre os critérios de exclusão, artigos que não abordam a questão da 

sustentabilidade em megaeventos, ou sustentabilidade em edificações não foram 

abordados neste estudo. Artigos e documentos sobre a Copa do Mundo de 2018, na 

Rússia, também não foram incluídos por conta da mudança do projeto Green Goal™ 

para o projeto Footbal For The Planet™. As plataformas utilizadas para a busca dos 

artigos foram o Google Scholar e o Scielo.   

É importante ressaltar que uma das limitações deste trabalho é que cada país 

possui suas diferenças culturais, demográficas, dimensionais e econômicas. Logo, 

medidas semelhantes podem não ter o mesmo impacto nos países-sede e, portanto, 

a comparação pode ser feita apenas para fins descritivos sobre as similaridades das 

medidas. Além disso, algumas medidas podem ser questionadas, se o objetivo era 

realmente ser um “evento verde” ou se poderia haver outro motivo por trás, o que será 

discutido ao longo do trabalho.  

5. Referencial teórico  

Assegurar o desempenho para o desenvolvimento sustentável nesse tipo de 

competição global, significa contribuir para a redução de custos sociais e ambientais, 

de ineficiências e desperdícios, além de colaborar para maior integração com a 

sociedade e com o desenvolvimento contínuo das pessoas, das comunidades e das 

relações entre a sociedade e o meio ambiente (ERNST & YOUNG, 2010).  

 A gestão de lixo e resíduos e de energia constituem na coluna central para a obtenção 

das melhores condições de obtenção de resultados sustentáveis.  

6. Gestão de Lixo e Resíduos  

A questão da gestão de lixo e de resíduos foi uma das principais áreas 

abordadas dentro do contexto de sustentabilidade em megaeventos, já que se 

encontra presente nos três Green Goals™. A Alemanha, a África do Sul e o Brasil 

tiveram algumas medidas semelhantes, porém, é importante notar que há uma 

diferença no nível econômico, tecnológico e cultural entre esses países, o que leva a 

hipótese de que a diferença da disponibilidade de recursos disponíveis para tratar da 

gestão do lixo e da reciclagem pode impactar significativamente a forma como as 
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“medidas verdes “dos eventos foram descritas. Porém, tais medidas podem ser 

analisadas pela sua similaridade e impacto no megaevento.   

Um exemplo de medida comum nas três Copas analisadas foi o uso do copo 

plástico como souvenir nos estádios (LOC, 2006; OC 2010; OC 2014). Nos copos, 

vinham escritos os nome dos países que estavam disputando durante as fases de 

grupo e, após isso, estavam escritas as fases seguintes (oitavas de final, quartas de 

final, semifinais e final), sem mencionar os países. Essa foi considerada uma das 

medidas mais importantes na área de gestão de resíduos pela Alemanha, onde os 

copos eram reutilizáveis e refundáveis. O torcedor pagava o valor de 1 euro que 

poderia ser devolvido no retorno do copo aos quiosques. Os copos devolvidos 

passavam por um processo de higienização, eram lavados por uma equipe especial e 

depois vendidos de novo para os torcedores (LOC, 2006). Já na África do Sul e no 

Brasil, essa medida de reutilização não foi implementada (OC, 2010; OC, 2014).   

Na copa de 2010, os copos comemorativos eram vendidos como souvenir e não 

eram refundáveis. Com isso, alguns torcedores não queriam pagar a mais ou carregar 

os copos pelo estádio e optavam pelo copo descartável. No Brasil, apesar de os copos 

terem feito sucesso como souvenirs, também não eram refundáveis. Em todas as 

Copas foi utilizado o Two Way Bin System1 para reciclagem (LOC, 2006; OC 2010; 

OC 2014).   

A Copa do Mundo FIFA™ de 2006 também contou com instalações temporárias 

para a imprensa, voluntários e convidados nos locais do evento. Os construtores 

também foram orientados quanto à retirada dos resíduos provenientes dessas 

instalações. Além disso, sempre que possível os materiais e equipamentos 

necessários para a construção desses alojamentos foram alugados ou então 

comprados e vendidos, leiloados, doados ou guardados para uso posterior.   

Uma medida em comum das Copas realizadas nos anos de 2006 e 2010 foi a 

limitação ou proibição de flyers impressos de parceiros do evento. Em 2006, a 

Alemanha disponibilizou uma área chamada Commercial Display Area, para que 

fossem montados stands de propaganda. Já a África do Sul proibiu o uso de fôlder 

propagandísticos e folhetos promocionais nas entradas dos estádios de Cape Town e 

                                            
1 Trata-se de uma das formas utilizadas para a coleta e separação de lixo e resíduos recicláveis comuns 

- tais quais papel, papelão, plástico vidro e metais - dos resíduos não recicláveis - líquidos, alimentos, 

latas de tinta e itens afins.   
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no Fifa Fan Fest™ (LOC, 2006; OC 2010). Porém, esta medida, apesar de sustentável, 

pode ser questionada pelo fato de que o banimento dos flyers poderia estar mais 

relacionado à proteção do evento contra o marketing de emboscada. Essa prática é 

comum em megaeventos esportivos, e, além de proibida, pode induzir o público a 

acreditar que uma determinada marca seja patrocinadora do evento, por mera 

associação, ou tomar espaço de patrocinadores oficiais por intrusão.   

O marketing de emboscada impacta negativamente os patrocinadores oficiais 

do evento. Por isso, essa medida merece uma atenção especial, já que atingiu 

diretamente a Copa de 2014, na implementação da Lei 12.663/12 (Lei Geral da Copa), 

uma lei temporária, que dentro de suas diretrizes tipifica o marketing de emboscada 

como crime passível de punição, podendo variar de multa a detenção de três meses 

a um ano.  

Ainda comparando as copas de 2006 e 2010, o uso de talheres e louças 

reutilizáveis nas chamadas Hospitality Areas contribuíram para evitar o acúmulo de 

lixo e desperdício, além de sachês de ketchup, de mostarda e de açúcar terem sido 

substituídos por recipientes (LOC, 2006; LOC, 2010).O Brasil não abordou estas 

questões no Green Goal™ publicado. Apesar disso, implementou uma medida em 

comum com a África do sul, que foi a utilização de uma figura conhecida pelo público 

para promover a conscientização da reciclagem. No Brasil, o mascote da copa Fuleco 

foi o escolhido para propagar as ideias da reciclagem por meio de 11 passos em suas 

páginas nas redes sociais. Na África, a cidade de Cape Town obteve os direitos de 

relançar um antigo personagem chamado Zibi, protagonista de uma campanha antilixo 

dos anos 70, e que foi responsável pela conscientização do público durante o evento. 

(OC, 2010; OC, 2014).  

A Alemanha implementou uma medida em comum com o Brasil: a capacitação 

e orientação aos empregados e voluntários da Copa pela coleta e reciclagem do lixo 

dos locais do evento. No Brasil, a Coca Cola™, marca patrocinadora do evento chegou 

a capacitar cerca de 800 catadores de lixo para coletar e separar o lixo reciclável nos 

12 estádios do evento.  

Em contrapartida sobre as medidas adotadas para resíduos nas copas terem 

sido um sucesso, segundo os documentos, um estudo do Greenpeace publicado em 

2014 revelou que alguns equipamentos desportivos vendidos por uma das marcas 

patrocinadoras do evento, a Adidas™, possuíam componentes químicos nocivos ao 
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meio ambiente e à vida animal, tais quais o PFC, NPE, DMFs e Ftalatos, encontrados 

nas chuteiras, camisas de times, luvas de goleiro e na bola oficial do evento.  

  

7. Energia  

Para comparar e analisar a questão da energia nos megaeventos, é necessário 

deixar claro que, apesar de importante, o tema foi pouco abordado no Green Goal™ 

de 2014, no Brasil. Em uma busca por palavras no documento, a palavra “energy” foi 

citada apenas 14 vezes, e muitas delas discutindo o assunto genericamente. Enquanto 

isso, nos Green Goals™ de 2006 e de 2010, energia foi considerada uma das áreas 

mais importantes, com metas específicas e elaboradas para o tema. Uma busca pelo 

mesmo termo no documento de 2006 resultou num total de 211 citações, enquanto no 

documento de 2010 resultou num total de 135 citações. Neste caso, a análise das 

metas verdes será feita apenas entre as Copas realizadas na Alemanha e na África 

do Sul.  

Além disso, deve-se levar em conta que a economia sul-africana é mais 

intensiva em carbono que a maioria dos países europeus e sua matriz energética é 

composta predominantemente por fontes fósseis não renováveis de energia como o 

carvão (NETO et al, 2011). O nível de desenvolvimento econômico também é 

diferente, além do país ter uma área quase 4 vezes maior que a Alemanha, 

demandando um consumo maior de energia, especialmente em um megaevento 

esportivo em que o país recebe um alto número de visitantes. A comparação desta 

questão envolve apenas a similaridade dos projetos, metas e ações sustentáveis 

tomadas pelos dois países-sede da copa.  

A Alemanha, em 2006, definiu duas metas principais: uma delas era a redução 

do consumo de energia em até 20% durante o evento (OC, 2006). Esta meta 

assemelha-se com o projeto de energia da copa da África do Sul, em 2010. O projeto 

prevê a instalação de tecnologias energeticamente eficientes nos estádios, locais de 

treinamento e do Fifa Fan Fest™. (LOC, 2010)  

  A segunda meta da Alemanha era promover o uso de fontes de energia renováveis, 

as quais eram essenciais e de alta prioridade, a fim de estimular a economia de 

energia durante o evento. Tais fontes deveriam ter os menores efeitos no ambiente, 

buscando energias sustentáveis como a Solar e Eólica (LOC, 2006). Cerca de 20% da 

energia consumida nos estádios da Copa de 2006 era contabilizada pela iluminação. 
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A Alemanha, em seus estádios, substituiu as lâmpadas dos holofotes de forma a usar 

outras que gastassem menos energia e iluminassem da mesma forma, já que uma 

boa parte do consumo de eletricidade no estádio vem desses objetos. A África do Sul 

também substituiu os refletores do estádio por holofotes mais eficientes e que 

gastavam menos energia.  

Houve também, em 2006, uma orientação ao staff sobre o uso de instalações 

técnicas (ar-condicionado, sistema de aquecimento, e iluminação), para serem 

utilizados somente perante demanda. Uma ação em comum das duas copas foi a do 

uso de equipamentos medidores da quantidade de CO2 no ambiente para o controle 

da temperatura de alguns locais. Uma das marcas patrocinadoras, a Coca Cola™, 

instalou cerca de 2.000 refrigeradores eficientemente energéticos em todos os 12 

estádios durante a Copa de 2006.   

 Na África do Sul, o projeto de energia (sobre a instalação de tecnologias eficientes 

energeticamente) esteve diretamente relacionado às mudanças climáticas e emissão 

de CO2 e foi fragmentado para atender diferentes cenários dentro da realização do 

evento. Muitas das ações tomadas pela cidade de Cape Town, em relação a energia, 

tinham como objetivo obter benefícios pela redução da emissão de carbono. As 

principais medidas adotadas envolviam iluminações de locais como o estádio de Cape 

Town, alguns postes e semáforos de trânsito. Segundo o relatório, 21.120 tCO² seriam 

evitados durante o tempo de vida das lâmpadas.   

 Outra medida foi a substituição das lâmpadas dos holofotes por lâmpadas 

fluorescentes mais eficientes. Medidores de eletricidade também foram instalados nos 

locais para monitorar as quantidades de energia em várias áreas. Essa substituição 

reduziu o consumo total de eletricidade de 315,7kW para 126kW, ou uma economia 

de 12.096kW e 151 tCO² por ano. Ainda segundo o relatório, as lâmpadas no estádio 

foram substituídas por lâmpadas de LED mais modernas e com maior custo-benefício, 

pois iluminavam mais e consumiam menos energia. As principais mudanças foram nas 

luzes de emergência do estádio. O relatório aponta uma redução do consumo de 

eletricidade de 1.116,9kW para 632,9kW com essa mudança, o que ao longo do ano 

significaria uma economia de 2.119.482kW, ou 56% de redução no consumo de 

energia. Além disso, a Eskom, uma empresa pública de energia da África do Sul doou 

o equivalente a 268.746MWh em energia “verde”, proveniente da energia hidráulica.  
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A cidade de Darling também comprou o equivalente a 145.725kWh de energia verde 

para o Fifa Fan Fest™.   

 

8. Considerações Finais   

Todos os países possuíram pelo menos duas metas semelhantes entre eles. O 

sucesso de algumas das medidas implementadas para que essas metas fossem 

alcançadas demonstra que, apesar do considerável tempo de quatro anos entre uma 

e outra Copa do Mundo FIFA™, algumas das metas e objetivos continuam atuais pois 

se repetem a cada ciclo do megaevento como projeto de sustentabilidade. Isso mostra 

que os projetos e ações relatadas nos Green Goal Legacy Reports™ de cada país 

ainda podem servir de exemplos e modelos a serem seguidos por países-sedes de 

Copas futuras, apesar das diferenças nos níveis sócio-econômicos, tecnológicos e 

culturais, ainda que aplicados de maneiras diferentes, como por exemplo, o banimento 

no uso de flyers, o uso de copos reutilizáveis e a substituição de luzes dos holofotes 

que iluminam os estádios.   

É difícil, porém, fazer uma comparação quantitativa entre os países, 

especialmente considerando a diferença na dimensão dos territórios, o que impactaria 

diretamente, por exemplo, na emissão de GEEs provenientes do transporte (aéreo e 

terrestre), além do consumo de energia.   

Um outro ponto a ser considerado é a diferença nas questões envolvendo o 

meio ambiente para algumas das marcas patrocinadoras do evento. Enquanto a Coca 

Cola™ disponibilizou refrigeradores energeticamente eficientes para 12 estádios 

durante a Copa de 2006, na Alemanha, a Adidas™, em 2014, fabricou produtos com 

componentes nocivos à vida animal e ao meio ambiente segundo a pesquisa realizada 

pelo Greenpeace™.  

Nota-se que, apesar da preocupação em tornar um megaevento mais 

sustentável e deixar um legado para o futuro, algumas questões envolvendo 

stakeholders necessitam de atenção pois utilizam substâncias nocivas em produtos 

oficiais do evento, o que foge da proposta original do Green Goal™. É interessante 

realizar mais pesquisas na área de desenvolvimento e sustentabilidade para 

megaeventos esportivos para reduzir os impactos ao meio ambiente de forma que as 

gerações atuais possam desfrutar do que o evento tem a oferecer sem comprometer 

as gerações futuras. Há, também, a necessidade de outros estudos voltados para 
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outras áreas dos projetos de sustentabilidade da Copa do Mundo FIFA™ como a 

questão da água, do transporte, das logísticas de turismo e de como promover o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do país para torna-lo autossuficiente, além 

de seguir conscientizando a população por meios acessíveis como foi o caso das 

redes sociais.  
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