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INTRODUÇÃO  

 

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), por meio da Coordenação 

Técnica da Paracanoagem, dentro do seu planejamento estratégico visando os 

Jogos Paralímpicos Paris 20241, apresenta o Plano de Trabalho de Paracanoagem 

2022. Este documento apresentará os procedimentos para selecionar atletas que 

representarão o Brasil nos eventos internacionais de 2022, calendário de eventos 

nacionais e apresentação de núcleos nacionais.  

 

OBJETIVO GERAL  

Determinar o procedimento de trabalho para selecionar atletas que 

representarão o Brasil nos eventos internacionais de 2022, calendário de eventos 

nacionais e apresentação de núcleos nacionais, a fim de proporcionar e maximizar 

as condições de treinamento para a obtenção do melhor desempenho atlético e, 

consequentemente, a conquista de resultados expressivos nos eventos 

internacionais de 2022.  

Objetivos Específicos   

 

I. Aumentar o número de atletas jovens (<23 anos) com índice para competirem 

em campeonatos internacionais;  

II. Aumentar o número de atletas (>23 anos) com índice para competirem em 

campeonatos internacionais;  

III. Aumentar o número de atletas com índice para disputar vaga para os Jogos 

Paralímpicos Paris 2024;  

IV. Aumentar a participação feminina nas provas nacionais. 
 
 

 
1 Até os Jogos Paralímpicos Paris 2024 teremos 3 planos de trabalho (2022-2023-2024), com metas 

e objetivos anuais, até culminar com a participação nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. 



 

 

 

EVENTOS NACIONAIS  
 
 

Os eventos nacionais previstos para o ano de 2022 são:  

 

• COPA BRASIL DE PARACANOAGEM – Etapa I  

o Data - 26 e 27/março/2022 

o Local – Campo Grande 

 • CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARACANOAGEM  

o Data – a confirmar 

o Local – a confirmar 

• COPA BRASIL DE PARACANOAGEM – Etapa II  

o Data - 18 a 23/outubro/2022 

o Local – Rio de Janeiro 

 

• A partir de agosto de 2022 os eventos nacionais contarão também com 

as provas de paracanoagem: 

o Até 15 anos (nascidos até 31/12/2007); 

o Até 18 anos (nascidos até 31/12/2004); 

o Até 23 anos (nascidos até 31/12/1999). 

Caso não seja possível a realização dos eventos seletivos o Comitê de 

Paracanoagem e a Comissão Técnica poderão definir o modelo de convocação. 

 

Cada atleta com menos de 23 anos soma 1 ponto para a equipe ao final 

do respectivo evento nacional em que participou. 



 

 

• CAMPEONATOS REGIONAIS   

• Regional Centro-Oeste 

o Data – a confirmar 

o Local – a confirmar 

 

• Regional Norte 

o Data – a confirmar 

o Local – a confirmar 

 

• Regional Nordeste 

 

o Data – a confirmar 

o Local – a confirmar 

 

• Regional Sudeste 

 

o Data – a confirmar 

o Local – a confirmar 

 

• Regional Sul 

 

o Data – a confirmar 

o Local – a confirmar 

 

 

3.1 ELEGIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E 
REGIONAIS 

I. Estar devidamente cadastrado e regular na Confederação Brasileira de Cano-

agem – CBCa e em dia com suas obrigações estatutárias;  

II. Quando controle, a Comissão técnica irá definir os atletas aptos à participação. 

 

 



 

 

3.2 RANKING NACIONAL  

Para 2023, será formado um ranking nacional com os resultados da Copa 

Brasil de Paracanoagem Etapa I 2022, Campeonato Brasileiro 2022, Copa Brasil 

Etapa II 2022 e Campeonato Regional 2022. 

 

EVENTOS INTERNACIONAIS  

A CBCa tem a missão de “Gerir, representar e promover a canoagem 

brasileira junto às entidades filiadas, garantindo a prática do esporte, visando o alto 

rendimento e a conquista de resultados internacionais por meio da gestão do 

esporte”.  

A visão da Paracanoagem Brasileira é “ser referência internacional no 

Paradesporto, por meio de uma gestão eficiente e disseminação de prática 

igualitária para pessoas com deficiência”.  

 

ÍNDICE TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS  
 

Os índices serão desenvolvidos exclusivamente para as provas paralímpicas 

(200m, provas paralímpicas). A Tabela 1 aponta o tempo a ser alcançado pelos 

atletas nos controles e/ou nos eventos nacionais para que estejam aptos e elegíveis 

a participar de eventos internacionais e para a participação nos núcleos nacionais 

ou equipe permanente de Paracanoagem (conforme disponibilidade).   

Os índices estão subsidiados por resultados internacionais dos últimos anos, 

sendo calculados pela média dos tempos das Finais A do Campeonato Mundial de 

2019 e do Campeonato Mundial de 20212.  

          Para que os atletas sejam convocados para os Eventos Internacionais e 

Núcleos Nacionais, deverão conseguir o índice, conforme Tabela 1.  

 

 

 
2  Os tempos das provas utilizados para calcular o índice estão disponíveis em https://in-

foicf.msl.es/webICF/searcherOneS-
port?page=ZZS100R_@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ENG  

https://infoicf.msl.es/webICF/searcherOneSport?page=ZZS100R_@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ENG
https://infoicf.msl.es/webICF/searcherOneSport?page=ZZS100R_@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ENG
https://infoicf.msl.es/webICF/searcherOneSport?page=ZZS100R_@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ENG


 

 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE PARACANOAGEM  

 

• Local – a confirmar 

• Data – a confirmar - aguardando confirmação da COPAC.   

 

O Brasil será representado neste evento pelos atletas que não participarão 

da Copa do Mundo de Paracanoagem. Desta forma, a meta é convocar 

prioritariamente atletas com idade inferior a 23 anos (nascidos até 31/12/1999). Se 

não houver atletas nesta faixa, serão analisados os resultados da Copa Brasil de 

Paracanoagem Etapa 1 de 2022, porém não serão convocados atletas que 

participarem da Copa do Mundo. 

COPA DO MUNDO DE PARACANOAGEM  

 

• Local - Poznan – Polônia 

• Data - 26 a 29/05/2022  

 

A equipe que irá representar o país na Copa do Mundo de Paracanoagem 

2022 será constituída a partir de resultados obtidos na Copa Brasil de 

Paracanoagem Etapa 1 do ano de 2022.  

Os atletas deverão apresentar resultados condizentes com o objetivo 

proposto para este evento, alcançando o “índice” na respectiva classe na Copa 

Brasil de Paracanoagem Etapa I do ano de 2022. Também poderão ser 

selecionados pela avaliação da ComissãoTécnica.  

CAMPEONATO MUNDIAL DE PARACANOAGEM  

• Local – Halifax – Canadá 

• Data – 03 a 07/08/2022 

 

A equipe que irá representar o país no Campeonato Mundial de 

Paracanoagem 2022 será constituída a partir de resultados obtidos na Copa Brasil 

de Paracanoagem Etapa 1 do ano de 2022.  



 

 

 

Os atletas deverão apresentar resultados condizentes com o objetivo 

proposto para este evento, alcançando o “índice” na respectiva classe na Copa 

Brasil de Paracanoagem Etapa I do ano de 2022. Também poderão ser 

selecionados pela avaliação da Comissão Técnica.  

 

 

• Atletas que conquistaram medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 

2020 terão vaga para as Copas do Mundo e Campeonato Mundial (no caso 

de participação da CBCa no evento, conforme viabilidade financeira e desde 

que atendam os demais critérios de elegibilidade). 

 

 

4.1 ELEGIBILIDADE  
 

Considera-se um atleta elegível para compor a Seleção Nacional aquele que:  

 

a. Apresentar todas as documentações pertinentes à sua convocação 

dentro do prazo de convocação;  

b. Confirmar sua participação, por escrito (exclusivamente via e-mail), 

em até 72 horas posterior a publicação da circular de convocação; 

c.  Aceitar os termos e condições descritos nesse documento e no re-

gulamento das Seleções Nacionais publicada no site da CBCa;  

d. Não estiver suspenso ou excluso por dopagem, comportamento ou 

qualquer outro motivo infracional junto à CBCa, pelo Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva em qualquer modalidade esportiva em questões relacionadas a doping; 

e. Tiver participado dos controles ou seletivas nacionais;  

f. Possuir documentos para viagem como passaporte e vistos para os 

países sede da competição internacional para a qual foi convocado (com validade 

mínima de um ano – contados a partir da convocação) e para atletas menores de 

idade autorização dos pais (com firma reconhecida por autenticidade) e do juizado 

de menores para viagem internacional;  

g. Demonstrar constante evolução técnica;  

h. Apresentar a carteira internacional de vacinação; 



 

 

i. Estiver em acordo com todas as normas/regulamentos de entrada 

nos países, no que diz respeito ao COVID 19 – estar em dia com a vacinação e/ou 

procedimentos exigidos para a entrada no país do evento; 

j. Conquistar os índices dispostos neste documento. 

 

O atleta advertido ou suspenso nos Núcleos de Treinamento poderá perder 

sua vaga na Seleção Brasileira de Paracanoagem, ficando a critério da Comissão 

Técnica a convocação para a Seleção. 

 

  
4.2 CRITÉRIOS PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS  
 

          O número de atletas elegíveis para compor a delegação participante dos 

eventos internacionais será determinado pela Comissão Técnica, com base nas 

provas indicadas no boletim de competição e de acordo com as metas 

estabelecidas. Assim, em 2022, a Comissão Técnica realizará análise do(a) atleta, 

levando em consideração a evolução técnica nos controles seletivos, eventos 

nacionais e internacionais, essa análise será confrontada com os índices 

internacionais, levando em consideração as metas estabelecidas.  

             No caso em que os atletas não atendam aos critérios descritos neste 

documento, fica sob responsabilidade da Comissão Técnica de Paracanoagem a 

avaliação e decisão para cada caso.  

       Nas viagens internacionais os destinos de retorno serão definidos em data 

previamente marcada, sendo o técnico dos atletas o interlocutor entre estes e a 

equipe administrativa responsável pelo plano de viagem. A partir da definição de 

datas e locais confirmados pelos técnicos, as passagens serão emitidas com 

destino ao aeroporto indicado por e-mail, ficando sob responsabilidade do atleta 

qualquer custo referente a alteração de voo, data e/ou destino. Custos e taxas 

devido ao excesso de bagagem são de responsabilidade do passageiro.  

 

 

 

 

 



 

 

4.3 VAGAS TÉCNICAS  
 

As Vagas técnicas descritas no presente Plano de Trabalho estão 

condicionadas a todas as premissas estabelecidas para a participação do evento 

internacional, e serão submetidas a análise da Comissão Técnica, conforme 

informações abaixo:  

 

a) A Comissão Técnica analisará os resultados do atleta na prova em questão, ava-

liando sua evolução e potencialidade para alcançar os resultados conforme os ob-

jetivos propostos no presente plano de trabalho;  

b) Análise da idade do atleta, se inferior a 23 anos poderá figurar como representante 

da equipe jovem;  

c) Análise do resultado da Classificação Funcional. 

 

NÚCLEOS REGIONAIS  
 

A CBCa pretende organizar, a partir de 2022, Núcleos Regionais de 

Paracanoagem, desde que aprovado o projeto junto ao Comitê Paralímpico 

Brasileiro. Estes núcleos receberão equipamentos e auxílio de pagamento a um 

profissional e têm o objetivo de fomentar as bases nacionais.  

 

COMITÊ DE SELEÇÃO  

O Comitê de Seleção é responsável pela aplicação dos procedimentos e 

critérios estabelecidos no presente documento. É formado pelo presidente da 

CBCa e presidente da ABRACAN e Supervisora de Paracanoagem.  

Cabe a esse Comitê a responsabilidade de esclarecer e resolver qualquer 

discrepância relacionada aos temas omissos e/ou tratados nesse documento. 

 

 

 



 

 

CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL  
 

A CBCa segue a regulamentação da Federação Internacional de Canoagem 

(International Canoe Federation – ICF , https://www.canoeicf.com/ ) na classificação 

funcional dos atletas. Desta forma, caso essa regulamentação seja modificada, 

ficará a cargo do Comitê de Seleção a definição das ações a serem tomadas. 

 

DOENÇA, LESÃO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA 
RELACIONADA  

 
Caso o atleta, devido à doença, lesão ou outra circunstância relacionada, 

não possa participar dos controles nacionais, seu técnico deverá comunicar a 

Supervisora da Paracanoagem da CBCa (fatima.fernandes@canoagem.org.br ) o 

mais breve possível com a justificativa da não participação com os devidos 

documentos: Cópia de todas as informações e exames relativos à gravidade da 

doença ou lesão; Expectativa médica para recuperação.  

Caberá ao Comitê de Seleção definir os procedimentos a serem seguidos 

levando em consideração o histórico esportivo, histórico de lesões e possibilidades 

de conquistas nos eventos internacionais e nacionais. 

  

RECURSOS FINANCEIROS  

Os recursos financeiros para participação em eventos internacionais são 

limitados e condicionados a inúmeros fatores, como a disponibilidade de recursos 

próprios da CBCa ou existência de apoio financeiro de patrocinadores ou 

apoiadores.  

        Atenciosamente,  

                                                                                  Fátima Fernandes 

Supervisora do Comitê de Paracanoagem 

https://www.canoeicf.com/
mailto:fatima.fernandes@canoagem.org.br


 

 

 
 

TABELA 1  

ÍNDICES para Eventos Internacionais 

 

 
KL1M 00.49.171 

KL2M 00.43.825 

KL3M 00.41.682 

KL1W 01.02.329 

KL2W 00.54.044 

KL3W 00.49.790 

VL1M 01.19.366 

VL2M 00.55.256 

VL3M 00.50.158 

VL1W 01.34.489 

VL2W 01.03.601 

VL3W 01.06.748 

 
 

TABELA 2  

 

RANKING NACIONAL3  
 

 
 
Posição 

 
Pontuação para  

Copa Brasil 
Etapa 1 

 
Pontuação no 

Campeonato Bra-
sileiro 

 
Pontuação para  

Copa Brasil 
Etapa 1 

 
Pontuação para  
Campeonatos 

Regionais 

 
 (peso 1) (peso 2) (peso 1) (peso 1) 

1º      
2º      
3º      
4º      
5º      
6º      
7º      
8º      

 

 
3 Em cada evento, os 5 primeiros atletas de cada classe pontuarão, sendo: 5 pontos para o 1º colocado; 4 para 

o 2º colocado; 3 para o 3º colocado; 2 para o 4º e colocado e 1 ponto para o 5º colocado. 


