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A Confederação Brasileira de Canoagem vem trabalhando intensamente
pelo desenvolvimento da canoagem brasileira. Nos últimos anos,
imprimiu um novo modelo de gestão na entidade, que vem sendo
aperfeiçoado a partir de modernos conceitos de administração e
executados com profissionalismo e qualidade pelo seu corpo técnico.

As conquistas recentes da canoagem como um todo e a confirmação da
sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016 abriu excelentes perspectivas para
acelerar o desenvolvimento esportivo em nosso país. Temos metas bem-
definidas, como a de conquistar a sonhada medalha olímpica para Brasil
e estamos cientes do desafio de tornar essa meta uma realidade para aJoão Tomasini Schwertner

Remando em busca do sonho olímpico

e estamos cientes do desafio de tornar essa meta uma realidade para a
canoagem olímpica brasileira.

Contudo, também podemos esquecer que o aumento da participação
brasileira em eventos internacionais, a conquista de fortes
patrocinadores como a Itaipu Binacional e o BNDES, além do incremento
técnico-científico por qual passa o esporte nos faz crer que o caminho
está sendo realizado com presteza, empenho e reconhecimento.

Gostaria de desejar uma boa sorte aos atletas Erlon Souza, Ronilson
Oliveira, Ana Sátila e todos os demais envolvidos no crescimento da
Canoagem Brasileira. Um grande abraço e bons jogos em Londres 2012.

Presidente CBCa



Seleção Brasileira Olímpica de Canoagem 2012

CANOAGEM VELOCIDADE

Atletas

Erlon Silva 

Ronilson Oliveira

Técnico

Pedro Sena

Head Couch

Zoltán Bakó

CANOAGEM SLALOM

Atleta

Ana Sátila

Técnico 

Ettore Ivaldi



Canoagem Velocidade



Nome: Erlon de Souza Silva 

Nascimento: 23/06/1991
Naturalidade: Ubatã/BA
Clube: Clube de Regatas Flamengo
Altura: 1,75 m
Peso: 76 kg

Canoagem Velocidade (C2)

Peso: 76 kg
Principais 
títulos:

Campeão sul-americano 2009, 2010 e 
2011. Campeão pan-americano 2009, 
prata no pan-americano de 2010. 7º 
lugar no Mundial Júnior e bronze na 
Copa do Mundo 2010. Prata no pan-
americano 2010. Campeão pan-
americano 2012 .Classificado para os 
Jogos Olímpicos Londres 2012.



Nome: Ronilson Matias de Oliveira

Apelido: Pardal

Nascimento: 16/07/1990

Naturalidade: Santos/SP

Clube: Clube de Regatas Flamengo

Canoagem Velocidade (C2)

Clube: Clube de Regatas Flamengo

Altura: 1,81 m

Peso: 77 kg

Principais 
títulos:

Campeão sul-americano 2006, 2007, 
2008, 2010, 2011. Prata no Pan-
americano 2009, bronze na Copa do 
Mundo 2010, prata no Pan-americano
2010, ouro no Pan-americano 2012. 
Classificado para os Jogos Olímpicos 
Londres 2012.



Regras

Canoagem Velocidade é uma modalidade essencialmente de competição. É praticada em rios
ou lagos de águas calmas com 9 raias demarcadas nas distâncias de 1.000, 500 e 200 metros.
Iniciam-se com eliminatórias que classificam os barcos semi-finalistas e finalistas.

Está presente nos Jogos Olímpicos desde Berlim, 1936.

As classes de embarcações são padronizadas pelas regras da Federação Internacional de

Canoagem Velocidade

As classes de embarcações são padronizadas pelas regras da Federação Internacional de
Canoagem, conforme a seguir:

K1: Caiaque para uma pessoa. Tem o comprimento máximo de 5,20 m e o peso mínimo de 12 kg.
K2: Caiaque para duas pessoas. Tem o comprimento máximo de 6,50 m e o peso mínimo de 18 kg.
K4: Caiaque para quatro pessoas. Tem o comprimento máximo de 11 m e o peso mínimo de 30 kg.
C1: Canoa para uma pessoa Tem o comprimento máximo de 5,20 m e o peso mínimo de 16 k
C2: Canoa para duas pessoas. Tem o comprimento máximo de 6,50 m e o peso mínimo de 20 kg.

Nos caiaques, rema-se sentado com um remo de duas pás. Na canoa, o canoísta se apóia no assoalho da
canoa com um joelho e usa remo de uma só pá.



Canoagem Velocidade

Resultados online: http://www.london2012.com/canoe-sprint/schedule-and-results/



Canoagem Slalom



Nome: Ana Sátila Vieira Vargas

Nascimento: 13/03/1996
Naturalidade: Primavera do Leste/MT
Clube: Associação Primaverense de 

Canoagem
Altura: 1,61 m

Canoagem Slalom

Altura: 1,61 m
Peso: 56 kg
Principais 
títulos:

Atual campeão brasileira no K1 
Feminino e no C1 Feminino. Campeã 
pan-americana 2012 e classificada para 
os Jogos Olímpicos de Londres 2012 
como a atletas mais jovem de toda a 
delegação brasileira que participará 
dos Jogos.  



Regras

A Canoagem Slalom é um esporte de muita adrenalina e emoção, onde os canoístas percorrem
uma pista natural ou artificial de água caudalosas, construída com até 25 portas ou balizas
verdes e vermelhas. As cores das balizas determinam a direção que os atletas devem
ultrapassá-las, onde as verdes são portas a favor da correnteza e as vermelhas contra a
correnteza. Os canoístas têm o desafio de correr tão rápido quanto possível através do curso

Canoagem Slalom

correnteza. Os canoístas têm o desafio de correr tão rápido quanto possível através do curso
de portas ao mesmo tempo lutando com o desafio das corredeiras e redemoinhos. Os atletas
são penalizados com o tempo de 2 segundos se tocarem em uma baliza e 50 segundos se
perderem uma porta completamente, que é adicionado ao seu tempo de execução. A
pontuação combinada de tempo e penalidades determina a ordem de chegada.

Existem cinco categorias na Canoagem Slalom: caiaque simples (K1), masculino e feminino;
canoa simples (C1), masculino e feminino, e a canoa dupla masculina (C2 Masculino).



Canoagem Slalom

Resultados online: www.london2012.com/canoe-slalom/schedule-and-results/



Contato para imprensa

Iran Schleder

imprensa@cbca.org.br

Fone em Londres: 07411308226 (a partir de 30 de julho)

Mais informações em

www.canoagem.org.br

Mais informações

www.canoagem.org.br

Patrocinadores                                      Patrocinador Oficial da Canoagem Brasileira


