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Circular CBCa 004/2019 
Curitiba, 22 de janeiro de 2019. 

 
 
 

Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Canoagem Velocidade - Controle Nacional – informações complementares ao Plano 
de Trabalho 2019. 
 
 

Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente, vem por 
meio desta publicar e divulgar as informações complementares ao Plano de Trabalho 2019 – 
Canoagem Velocidade, referentes aos critérios de seleção dos atletas para as Competições 
Internacionais de Canoagem Velocidade 2019, e assim esclarecer e detalhar com mais 
informações deste processo. 

 
O processo de seleção, denominado como “Controle Nacional”, que ocorrerá 

juntamente a I Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2019, visa estabelecer 
critério claros e objetivos, não somente para que todos os atletas tenham a mesma 
oportunidade de classificação, mas, também, para auxiliar no planejamento dos 
treinamentos para que os mesmos possam se preparar adequadamente. Os critérios e 
procedimentos descritos neste documento se tratam de uma ATUALIZAÇÃO de alguns 
pontos que não poderiam ser mencionados na ocasião da publicação do Plano de Trabalho 
2019 (http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/20180827%20-%20PT%20-
%202019.pdf ), publicado no site da CBCa em 27/08/2018, devido aos seguintes motivos: 

1. Orçamento para 2019 ainda precisava ser definido. Após tal definição, 
as ações para 2019 foram ratificadas; 

2. Número de vagas que o Brasil teria direito para os Jogos Pan 
Americanos de 2019; foi definida no Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade 
2018, ocorrido no Canadá em setembro de 2018; 

3. Revisão dos tempos de referência, e ajuste para qualificação técnica 
dos atletas brasileiros. 

 
De maneira geral, os procedimentos aqui adotados constam no Plano de 

Trabalho 2019, entretanto, aqui será esclarecido, com detalhes, o que será necessário o 
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atleta cumprir para que possa fazer parte da Seleção Nacional, em competições 
internacionais. 

O Controle Nacional que irá definir os atletas acontecerá durante a I Copa 
Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, entre os dias 30 e 31/03/2019, na Raia 
Olímpica do CEPEUSP – USP – São Paulo. Durante este evento, serão selecionados os atletas 
que poderão representar o Brasil nas seguintes competições: 

• Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade – Menor, 
Cadete, Junior, Sub23, Master: Equador – abril de 2019 (neste momento a CBCa, não dispõe 
de recursos para este evento. Portanto, a participação efetiva e definitiva, depende da 
captação de recursos financeiros); 

• Jogos Pan-Americanos: Peru – agosto 2019 
• Campeonato Mundial Junior e Sub23: Romênia - agosto 2019; 
• Campeonato Mundial Sênior: Hungria – agosto 2019; 
 
CRITÉRIOS E FORMAÇÃO DAS SELEÇÕES NACIONAIS (De acordo com o item 8, 

do Plano de Trabalho 2019) 
A definição do número de atletas a serem convocados para compor as 

Seleções Nacionais - SN nos eventos internacionais em 2019, será determinada pelo Comitê 
de Seleção - CS com base nas provas indicadas no boletim de competição, disponibilidade de 
recursos financeiros e da ordem de prioridades estabelecidas no presente documento.  

Para os atletas selecionados que irão representar o Brasil em eventos 
internacionais, o CS avaliará o potencial do desempenho competitivo dos atletas tendo como 
referência para os/as atletas de Caiaque (masculino e Feminino) e Canoa (Masculina e 
Feminina), os Parâmetros de Desempenho atualizados, descritos no final deste documento. 
Tal ação visa definir a SN que tenha reais condições de atingir resultados expressivos nas 
competições Internacionais. As provas prioritárias para participação nos eventos 
internacionais são as que fazem parte do programa Olímpico. Para as provas não-olímpicas, o 
CS avaliará tanto o propósito na participação, como o desempenho apresentado pelo atleta 
para a efetivação da convocação.  

O Controle Nacional tem o propósito de detectar e selecionar os melhores 
atletas do país, dentro das distâncias olímpicas. Os atletas que cumprirem com os critérios 
estabelecidos para os controles serão avaliados em processo contínuo pelo CS no período 
entre a data do Controle Nacional e as competições internacionais alvo. Portanto, a 
representação nas competições Internacionais está condicionada àquelas embarcações que 
apresentarem condições de alcançar um resultado coerente com o plano da CBCa. As 
evidências para tal julgamento serão constantemente fornecidas ao CS e aos envolvidos no 
processo, no intuito de alcançar esse resultado. Tal ação visa garantir que a SN seja composta 
pelas embarcações com maior possibilidade de resultados expressivos nas competições.  

Atletas da categoria Sub-23 que apresentarem desempenho superior aos 
atletas da categoria Sênior poderão ser convocados para fazer parte da SN Sênior. Para 
competições internacionais, o ponto de partida e retorno serão definidos pelos técnicos 
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nacionais. Os custos e taxas de excesso de bagagem e multas, quando não relacionados ao 
transporte de equipamentos técnicos da SN, são de responsabilidade do passageiro. A 
definição da quantidade de atletas na SN e na ENP, também levarão em consideração os 
critérios abaixo:  

1° - A quantidade de recursos financeiros que a CBCa terá à disposição para a 
temporada 2019 e, consequentemente, número de vagas disponíveis para formação da SN.  

2° - Resultados dos Jogos Olímpicos de 2016.  
3° - Resultados nos Campeonatos Mundiais Júnior, Sub 23 e Sênior 2018.  
4° - Resultados nas Copas do Mundo 2018.  
6°- Resultados no Campeonato Brasileiro 2018 e Controle Nacional 2019 e 

resultados do monitoramento contínuo.  
 
OBS: As convocações deverão ter o aval do CS. 
 
Para a participação nos Campeonato Mundial Júnior e Sub 23, Campeonato 

Mundial Sênior, Jogos Pan-americano e Campeonato Sul-americano, serão selecionados/as 
atletas, de acordo critérios abaixo descritos.  

 
a) Campeonato Sul-americano 2019 

 
Para o Campeonato Sul-americano Menor, Cadete, Junior e Sênior os atletas 

serão selecionados durante I Copa Brasil de Canoagem Velocidade 2019. A tabela 01 abaixo 
demonstra a colocação que cada atleta deverá chegar, para integrar o grupo de atletas que 
representarão o Brasil nesta competição. Todos os atletas que cumprirem com o critério de 
colocação serão, então, avaliados utilizando a referência de desempenho, que consta ao final 
deste documento para, posteriormente, serem convocados para a SN. Atletas classificados 
em 2º lugar PODERÃO ser, no máximo, 5% mais lento que o vencedor, para garantir sua 
classificação. Contudo, os tempos 5% mais lentos ainda deverão ser menores que os tempos 
de referência. Casos não descritos nesse documento serão levados ao CS para tomada de 
decisão. 

Tabela 01. Critério de classificação para o Campeonato Sul-americano 
 200m 500m 1000m 

K1 Menor 
Masculino 

Vencedor Vencedor Vencedor e 2º colocado 

K1 Menor 
Feminino 

Vencedora e 2ª 
colocada 

Vencedora e 2ª colocada  

K1 Cadete 
Masculino 

Vencedor Vencedor Vencedor e 2º colocado 

mailto:cbca@canoagem.org.br
http://www.canoagem.org.br/


Confederação Brasileira de Canoagem 
Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-150 

Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699 E-mail  cbca@canoagem.org.br – Site www.canoagem.org.br 

Diga não ao Doping 

 

 

K1 Cadete 
Feminino 

Vencedora e 2ª 
colocada 

Vencedora e 2ª colocada  

K1 Júnior 
Masculino 

Vencedor Vencedor Vencedor e 2º colocado 

K1 Júnior 
Feminino 

Vencedora e 2ª 
colocada 

Vencedora e 2ª colocada  

K1 Sub23 
Masculino 

Vencedor Vencedor Vencedor e 2º colocado 

K1 Sub23 
Feminino 

Vencedora e 2ª 
colocada 

Vencedora e 2ª colocada  

C1 Menor 
Masculino 

  Vencedor, 2º colocado e 
seguinte melhor colocado 

que reme do lado oposto 
do vencedor. 

C1 Menor 
Feminino 

Vencedora Vencedora e melhor colocada que 
reme do lado oposto da 

vencedora. 

 

C1 Cadete 
Masculino 

  Vencedor, 2º colocado e 
seguinte melhor 

colocado que reme do 
lado oposto do 

vencedor. 

C1 Cadete 
Feminino 

Vencedora Vencedora e melhor colocada que 
reme do lado oposto da 

vencedora. 

 

C1 Júnior 
Masculino 

  Vencedor, 2º colocado e 
seguinte melhor 

colocado que reme do 
lado oposto do 

vencedor. 

C1 Júnior 
Feminino 

Vencedora Vencedora e melhor colocada que 
reme do lado oposto da 

vencedora. 
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b) Jogos Pan-americanos 2019 
 
Para os Jogos Pan-americano 2019, o Brasil possui 4 vagas para o Caiaque 

Masculino, 1 vaga para o Caiaque Feminino, 03 vagas para a Canoa Feminina e 02 vagas para 
a Canoa masculina. As vagas da Canoa masculina serão utilizadas pelos atletas de Lagoa 
Santa, e por comporem um projeto especial, CBCa/COB, não necessitarão disputar o 
Controle Nacional, em virtude dos seus resultados nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e 
Campeonatos Mundiais 2017 e 2018. Durante o Controle Nacional, serão selecionados 6 
atletas do caiaque masculino, que poderão ser da categoria Sênior e/ou Sub23 (de acordo 
com seu desempenho) e até 2 atletas do caiaque feminino, que poderão ser da categoria 
Senior e/ou Sub23 (de acordo com seu desempenho). Na Canoa feminina, serão selecionadas 
até 03 atletas, de acordo resultados e desempenho em termos de tempos que constam no 
fim deste documento. O desempenho será avaliado de acordo com os tempos de referência 
que constam ao final deste documento. 

 
 
Caiaque Masculino 
Serão selecionados os seguintes atletas: 
K1 200m – 1º e 2º lugares 
K1 500m – 1º e 2º lugares 
K1 1000m – 1º e 2º lugares 
Além da colocação na distância, o atleta vencedor deverá cumprir a distância 

com tempo menor ou igual ao tempo de referência. Atletas classificados em 2º lugar 
poderão ser até 5% mais lentos que o primeiro colocado e que seu tempo seja menor ou 
igual ao tempo de referência (localizados ao final deste documento). Em adição, os atletas 
classificados em 1º e 2º lugar também deverão indicar uma segunda distância de 
preferência, para serem avaliados. Nesta segunda distância, estes atletas poderão ficar até 
5% atrás do vencedor, para garantir sua vaga no grupo de 6 atletas que buscarão sua vaga no 
grupo de 4 atletas que representará o Caiaque Masculino nos Jogos Pan-americanos de 2019. 
O atleta vencedor na distância de 200m e o atleta vencedor na distância de 1000m terão sua 
vaga garantida na equipe que irá aos Jogos Pan-americanos. Caso um mesmo atleta vença 
em ambas as distâncias, o segundo colocado que apresentar resultado superior em relação 
ao vencedor da distância, ao tempo de referência e a segunda distância de escolha, será 
avaliado segundo esses critérios, para conseguir sua vaga, ou não na referida distância. A 
inclusão da avaliação em duas distâncias se justifica pelo fato que o Brasil irá competir na 
prova K4 500m e os atletas da composição precisarão ter uma preparação mais completa. 
Além disso, este K4 poderá ser convocado para o Campeonato Mundial de 2019, caso 
apresente desempenho compatível com tal competição durante sua preparação para os 
Jogos Pan-americanos e principalmente nesta competição. Em suma, serão selecionados 6 
atletas: 2 garantirão sua vaga já no controle nacional e os 4 atletas remanescente disputarão 
duas vagas durante o processo. 
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Caiaque Feminino 
Considerando que o Brasil possui 1 vaga para o Caiaque Feminino, o processo 

seletivo se dará da seguinte forma. Inicialmente, serão selecionadas as seguintes atletas: 
K1 200m – 1º lugar 
K1 500m – 1º lugar 
Em seguida, será feito um cálculo em relação ao tempo de referência. Aquela 

atleta que apresentar resultado superior, em relação aos tempos de referência, será 
convocada. No caso de empate, será feita uma segunda avaliação durante o terceiro estágio 
de preparação. As distâncias de 500m e 200m serão novamente utilizadas e haverá um 
intervalo mínimo de 24h e máximo de 48h entre os tiros, que serão executados em 
condições similares, que permitam comparação de tempos. Caso o empate persista, será 
considerado o ganho de desempenho entre o primeiro e o segundo controle. Se a mesma 
atleta vencer as duas distâncias e cumprir a distância em tempo menor ou igual a referencia 
em pelo menos uma das distâncias, estará automaticamente classificada para representar o 
Brasil nos Jogos Panamericanos 2019. 

 
Estágios de treinamento para preparação do Caiaque Masculino e Feminino 
Serão realizados 02 (dois) estágios de treinamento, podendo ocorrer 01 

(adicional) visando preparação para os Jogos Pan-americanos 2019. Todos esses estágios 
serão realizados na Raia Olímpica do CEPEUSP, em São Paulo. Durante os estágios, diversas 
combinações em K2 e K4 serão testadas e avaliadas. Na I Etapa da Copa Brasil 2019, serão 
divulgadas as datas dos estágios de treinamentos. Os 4 atletas que representarão o Brasil nos 
Jogos Pan-americanos 2019 no caiaque masculino serão determinados e anunciados durante 
os estágios de treinamento.  

Se duas atletas do caiaque feminino empatarem no Controle Nacional, essas 
também serão reavaliadas durante os estágios de treinamento. 

 
c)  Campeonato Mundial Júnior e Sub 23- 2019 
 
Para o Mundial Junior e Sub-23, serão selecionados os/as atletas da seguinte 

forma: 
Caiaque Junior - Serão disputadas 2 vagas entre o masculino e o feminino. Será 

utilizada uma sequência de dois critérios. O primeiro critério será: 
Masculino – Vencedor do K1 200m e o Vencedor do K1 1000m. Caso o mesmo 

atleta vença em ambas as distâncias, o segundo colocado no K1 1000m será considerado; 
Feminino – Vencedora do K1 200m e a Vencedora do K1 500m. Caso a mesma 

atleta vença em ambas as distâncias, a segunda colocada do K1 500m será considerada. 
Após a definição dos quatro atletas campeões em cada distância, como 

segundo critério, serão selecionados os dois atletas mais rápidos, proporcionalmente 
comparados aos parâmetros de desempenho internacional.  

Canoa Júnior – Serão selecionadas 03 vagas para a canoa masculina e 01 vaga 
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para a canoa feminina. Os critérios de seleção serão: o vencedor C1 1000m masculino, o 2º 
colocado do C1 1000m masculino e o seguinte melhor colocado e que reme do lado oposto 
ao do vencedor desta categoria. Na Canoa Feminina será selecionada a melhor atleta da C1 
500m.  

Caiaque Sub 23 - Serão disputadas 2 vagas entre o masculino e o feminino. 
Será utilizada uma sequência de dois critérios. O primeiro critério será: 

Masculino – Vencedor do K1 200m e o Vencedor do K1 1000m. Caso o mesmo 
atleta vença em ambas as distâncias, o segundo colocado no K1 1000m será considerado; 

Feminino – Vencedora do K1 200m e a Vencedora do K1 500m. Caso a mesma 
atleta vença em ambas as distâncias, a segunda colocada do K1 500m será considerada. 

Após a definição dos quatro atletas campeões em cada distância, como 
segundo critério de seleção, serão selecionados os dois atletas mais rápidos, 
proporcionalmente comparados aos parâmetros de desempenho internacional.  

Canoa Sub 23– Serão selecionados os/as atletas da seguinte forma: o melhor 
atleta da C1 1000m masculina, e a melhor atleta da C1 500m feminina. 

O controle definirá a classificação nominal dos atletas, tanto na categoria 
Júnior quanto na Sub 23. A embarcação que representará o Brasil na competição será 
anunciada posteriormente, após análise técnica dos atletas e aprovação do CS. Caso o ou a 
atleta conquiste a posição determinada pelo critério, mas não atinja o tempo de referência, 
esta vaga poderá ser remanejada para outra categoria ou até mesmo não utilizada nesta 
competição. 

 
d) Campeonato Mundial Sênior 
  
Caiaque Sênior 
A participação no Campeonato Mundial Sênior está condicionada ao 

desempenho do atleta em caráter individual e coletivo. O grupo de 6 atletas masculinos e até 
2 atletas femininas estarão tendo seu desempenho avaliado no Controle Nacional, nos 
estágios de treinamento e nos Jogos Pan-americanos. Somente irão ao Campeonato 
Mundial, atletas que apresentarem condição de um bom desempenho. Serão considerados 
bom desempenho o cumprimento de, no mínimo, o tempo de referência. Vale ressaltar que 
os tempos presentes no final desse documento qualificam atletas que tenham, no mínimo, 
condição de entrar na final B do Campeonato Mundial. Esta será a meta mínima de 
resultado, uma vez que o Brasil já esteve presente nesta fase da competição. 

 
Para todas as competições mencionadas acima, o controle definirá a 

classificação nominal dos atletas. A embarcação que representará o Brasil na competição 
será anunciada posteriormente, após análise técnica dos atletas e aprovação do CS. Caso o 
ou a atleta não consiga ser mais rápido que o tempo de referência, esta vaga poderá ser 
remanejada para outra categoria ou até mesmo, a vaga poderá não ser utilizada nesta 
competição. 
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OBSERVAÇÃO: Caso um ou uma atleta obtenha sua classificação seja no 
Controle Nacional, cumprindo com o critério de atingir os tempos de referência, mas não 
mantenha seu rendimento/performance nas proximidades das competições internacionais, 
poderá ser substituído(a) ou até excluído(a) da SN.  

 
 
VAGAS TÉCNICAS 
 
Todos os atletas presentes nas finais das distâncias avaliadas no controle 

(primeira e segunda opção), farão parte da lista larga para a vaga técnica. Caso algum atleta 
do caiaque seja convocado para vaga técnica, este deverá se apresentar para treinamento 
nos estágios 1 e 2 e será avaliado neste período, podendo ou não, ser convocado para 
representar o Brasil nos eventos internacionais. A convocação para vaga técnica deverá ser 
justificada pelo técnico nacional e analisada pelo CS. 
 
 

 
Tempos de referência para o Caiaque em competições internacionais 2019 
 

Campeonato Sul-americano 

 Categoria 
Tempo 
1000m 

Tempo 
500m 

Tempo 
200m 

Caiaque Feminino Menor - 02:24.9 00:50.0 

Caiaque Feminino Cadete - 02:17.8 00:49.0 

Caiaque Feminino Júnior - 02:01.8 00:44.0 

Caiaque Feminino Sub 23 - 01:58.0 00:43.9 

Caiaque Feminino Sênior - 01:56.0 00:42.0 

Caiaque Masculino Menor 04:17.5 01:59.3 00:41.6 

Caiaque Masculino Cadete 04:03.8 01:49.7 00:40.0 

Caiaque Masculino Júnior 03:50.0 01:48.3 00:37.3 

Caiaque Masculino Sub 23 03:47.0 01:44.0 00:35.5 

Caiaque Masculino Sênior 03:45.0 01:42.0 00:35.0 

 

Jogos Pan-americanos - Caiaque 

 Categoria 
Tempo 
1000m 

Tempo 
500m 

Tempo 
200m 

Caiaque Feminino Sênior - 01:54.6 00:41.2 

Caiaque Masculino Sênior  03:41.0 01:42.0 00:35.0 
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Campeonato Mundial Júnior e Sub 23 - Caiaque 

 Categoria 
Tempo 
1000m 

Tempo 
500m 

Tempo 
200m 

Caiaque Feminino Júnior - 02:00.9 00:44.0 

Caiaque Feminino Sub 23 - 01:56.9 00:43.9 

Caiaque Masculino Júnior 03:39.0 01:45.0 00:37.3 

Caiaque Masculino Sub 23 03:36.5 01:42.0 00:35.5 

 

Campeonato Mundial Sênior - Caiaque 

 Categoria 
Tempo 
1000m 

Tempo 
500m 

Tempo 
200m 

Caiaque Feminino  - 01:54.6 00:41.2 

Caiaque Masculino  03:35.0 01:40.0 00:34.8 

 
 
Tempos de referência Canoa para competições internacionais 2019 
 

Campeonato Sul-americano 

 1000m 500m 200m 

Canoa Feminina Menor - 02:59.0 01:08.0 

Canoa Feminina Cadete - 02:46.4 00:59.3 

Canoa Feminina Júnior - - 00:52.33 

Canoa Feminina Sub 23 - - 00:50.4 

Canoa Feminina Sênior - - 00:49.7 

Canoa Masculina Menor 04:40.0 - - 

Canoa Masculina Cadete 04:25.0 - - 

Canoa Masculina Júnior 04:15.0 - - 

Canoa Masculina Sub 23 04:10.0 - - 

Canoa Masculina Sênior 04:05.0 - - 

Jogos Pan-americanos  

Canoa Feminina Sênior C1 - - 00:48.3 

Canoa Feminina Sênior C2 - 02:02.6 - 

Campeonato Mundial Júnior e Sub 23 

Canoa Feminina Júnior - - 00:50.77 

Canoa Feminina Sub 23 - - 00:49.68 

Canoa Masculina Júnior 04:00.95 - - 

Canoa Masculina Sub 23 03:56.9 - - 

Campeonato Mundial Sênior 

Canoa Feminina C1 - - 00:47.35 

Canoa Feminina C2 - 02:01.3 - 
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Diga não ao Doping 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
Na montagem de possíveis C2, serão analisados e avaliados pela Equipe 

Técnica da CBCa, os lados que as/os atletas remam. 
Serão considerados pela Equipe Técnica da CBCa, a direção e intensidade dos 

ventos, bem como a temperatura no momento de cada prova, para homologar ou não, a 
possível convocação do/da atleta. 

Os tempos estão em dispostos em minutos; segundos; décimos de segundos. 
Caso um/a atleta e ou embarcação, demonstre evolução durante o processo 

de preparação, e no Controle Nacional, não tenha atingido os tempos de referência, os 
treinadores nacionais poderão solicitar sua participação no evento internacional, 
demonstrando através de claras evidências, que o/a atleta e ou embarcação possui 
condições de conquistar para o Brasil, significativos resultados em competições 
internacionais e para isso e necessariamente, deverá ter o aval do CS.  

Dúvidas e demais informações podem ser obtidas diretamente com o 
Supervisor da modalidade de Canoagem Velocidade pelo mail alvaro.acco@canoagem.org.br . 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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