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SELEÇÃO BRASILEIRA DE REMO 
PLANO ANUAL – TEMPORADA 2019 

Este documento integra o plano estratégico do Ciclo Tóquio 2020 e explica o processo 
de entrada para atletas com interesse em integrar a Seleção Brasileira na temporada 2019, 
para competições continentais e mundiais.  

O ano 2019 tem grande importância para o remo nacional, em especial pela 
oportunidade de remadores brasileiros conquistarem relevantes resultados nos Jogos Pan 
Americanos, que serão disputados em Lima, Peru. O objetivo de medalhas neste evento é 
prioridade para a Seleção Sênior nesta temporada.  

A boa campanha da seleção no Pré Panamericano, garantiu vaga em todas as provas 
do evento. Para que o melhor resultado possível seja alcançado por cada guarnição, serão 
necessários o envolvimento e o comprometimento de proporcional quantitativo de atletas. 

Além disto, remadores de categorias de base terão o Campeonato Sul Americano 
Junior e Sub23, a ser realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, como o principal evento na 
temporada e como uma oportunidade de impulsionar futuras competições internacionais pela 
seleção.  

Ainda, sobre competições do ciclo olímpico, o Campeonato Mundial Sênior é o 
principal evento de qualificação para os Jogos de Tóquio, tendo a proximidade com os Jogos 
Pan Americanos como um desafio. Guarnições com chances reais de qualificação olímpica 
terão programação especial para que a participação nos dois eventos seja realizada com 
sucesso. Outra relevante oportunidade de qualificação é a Regata de Qualificação Continental, 
que será realizada no Rio de Janeiro, em abril de 2020. Por acontecer cedo na temporada, terá 
planejamento e definição de guarnições potenciais em 2019. 

O detalhamento do caminho de seleção visa proporcionar clareza para remadores, 
treinadores e clubes, permitindo melhor planejamento de objetivos pessoais, progressão para 
resultados em longo prazo e alinhamento de objetivos entre os envolvidos, sempre com foco 
em buscar o maior rendimento possível aos atletas com potencial e comprometimento, com 
objetivo de resultado internacional, dentro da atual real limitação da confederação.  

O caminho da seleção faz parte do calendário nacional, sugerido para base do 
planejamento de federações e clubes, otimizando o treinamento e as competições. A 
compreensão da necessidade de integração é essencial para que o melhor de cada atleta seja 
alcançado.  

Atletas e treinadores que desejam integrar a seleção nacional devem ler este 
documento com atenção e esclarecer duvidas existentes previamente. O processo seletivo é 
aberto e visa integrar remadores e treinadores, e para isto é importante a participação e 
observação dos detalhes das etapas deste processo. Atletas com objetivo de integrar a seleção 
devem obrigatoriamente atender às exigências do processo seletivo. 

Este documento será atualizado ou complementado em caso de alteração do 
calendário ou da dinâmica da equipe, sempre visando o aumento da chance de resultado 
internacional ou adaptação frente a recursos disponíveis.  
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1. COMPETIÇÕES ALVO 2019 
 
Campeonato Sul Americano Junior e Sub23 
 25 – 28 / Abril : Rio de Janeiro, BRA 

 Qualificação para barcos curtos conforme resultado da seletiva nacional;  
 Formação de barcos longos conforme resultados: 

o dos Brasileiros de Barcos Curtos e Longos 2018;  
o avaliações ergométricas de Janeiro e de Fevereiro 2019; 
o campos de treinamento prévios; 

Jogos Pan Americanos 
 06-10 / Agosto : Lima, PER 

 Confirmação grupo nacional conforme resultado seletiva nacional 2019; 
 Barcos de base conforme Regata de Qualificação Pré Pan; 
 Definição de guarnições priorizando perspectiva de medalha; 

Copas do Mundo Poznan (2) 
 21-23 / Junho : Poznan, POL 

 Competição de preparação para Mundial Sênior e Jogos Pan Americanos;  
 Participação de barcos com significativo potencial de medalha nos Jogos 

Pan Americanos; 
 Participação de barcos alvo para qualificação olímpica; 

Campeonato Mundial Sub23 
 24-28 / Julho : Sarasota / USA 

 Participação de barcos com significativo potencial de medalha ou de 
desenvolvimento em provas olímpicas no ciclo 2024; 

 Qualificação de barcos curtos e longos conforme resultados da seletiva 
nacional, seguida por campos de treinamento, Campeonato Sul Americano 
Sub23 e qualificação interna 2 (junho); 

 Atletas Sub23 participantes dos Jogos Pan Americanos terão preparação 
prioritária aos Jogos, com participação no Mundial condicionada a avaliação 
da Comissão Técnica; 

Campeonato Mundial Junior 
 07-11 / Agosto : Tokyo / JPN 

 Participação de barcos com significativo potencial top12 
 Qualificação de barcos curtos e longos conforme resultados da seletiva 

nacional, seguida por campos de treinamento, Sul Americano Junior e 
qualificação interna 2 (junho). 

Campeonato Mundial Sênior 
 24-31 / Agosto : Linz / AUT 

 Participação de barcos olímpicos com potencial qualificação olímpica; 
 Proximidade com Jogos Pan Americanos implica em estratégia específica 

para estas guarnições; 
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2. FORMAÇÃO DA SELEÇÃO NACIONAL 
Estratégia para formação e desenvolvimento de barcos alvo 

A definição de barcos alvo para o ciclo 2020 tem por objetivo desenvolver guarnições 
a longo prazo, conforme definições do grupo de treinadores envolvidos com a seleção. Os 
barcos alvo são definidos conforme chance de sucesso internacional e potenciais atletas em 
cada categoria. Conforme a evolução de cada categoria e processo seletivo, os barcos alvo 
poderão ser alterados, sempre buscando a maior possibilidade de resultado e crescimento a 
longo prazo. 

Os barcos alvo são prioritários no planejamento para competições internacionais, com 
a relevância dos Jogos Pan Americanos. Guarnições adicionais poderão ser avaliadas e 
incluídas conforme avaliação da comissão técnica, dentro do processo de qualificação. Para a 
temporada 2019, os barcos alvo prioritários estão abaixo listados, considerando-se resultados 
na temporada 2017-2018. A confirmação destes barcos alvo acontecerá após a seletiva 
nacional, conforme resultados e densidade por categoria. Para a formação das guarnições dos 
barcos alvo, é realizado mapeamento de atletas com potencial para performance 
internacional e desenvolvimento, através da seletiva nacional, avaliações ergométricas e 
indicações dos treinadores nacionais. 
 Sênior e Sub23 

U23M1x / M1x / U23W1x / W1x / M4- / M2- / W4x / LM2x / LW2x 
Junior 
JM2x / JW2x / JM4- / JW4x / JM4x 
 

Campos Treinamento Regionais  
Para viabilizar treinamento frequente de barcos alvo e envolver atletas mapeados com 

potencial internacional, são planejados campos de treinamento regionais, em semanas 
integradas ao calendário nacional, com agrupamento por categoria e barco alvo. Projeta-se 
ter cooperação e integração para a realização de um campo de treinamento por mês, de forma 
permanente e durante toda a temporada. Campos de treinamento da categoria Sênior serão 
prioritariamente realizados no Rio de Janeiro até os Jogos Pan Americanos, otimizando uso de 
recursos e devido a maior densidade de atletas locais. 

Os campos serão realizados com organização e estrutura compartilhada (Polos 
regionais de treinamento Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre). Treinadores responsáveis 
por atletas envolvidos na seleção serão convidados a serem responsáveis por grupos ou 
barcos alvo. 
 
AVALIAÇÕES ERGOMÉTRICAS NACIONAIS 
#1 Janeiro  30’@20 + 6km + 2km  Junior, Sub23 e Sênior 
#2 Fevereiro  30’@20 + 6km + 2km  Junior, Sub23 e Sênior 
#3 Abril  30’    Sênior 
#4 Maio  30’ + 2km   Junior e Sênior (exceto Copa do Mundo) 
Avaliações adicionais poderão ser solicitadas para verificação da performance de atletas ou 
guarnições.  



 
Seleção Brasileira de Remo – Plano Anual 2019 

Versão 2018_dez 

 

 
ETAPAS DO CAMINHO DE SELEÇÃO 

1. Mapeamento de atletas por categoria 
2. Definição Barcos Alvo 
3. Verificação de performance individual Seletiva Nacional 

a. Performance individual internacional 
i. 94% da velocidade de referência em condições estáveis 

ii. Densidade da categoria: performance relevante do primeiro colocado 
ou proximidade dos melhores resultados 

4. Grupos “Desenvolvimento” e “Nacional” conforme projeção de performance a curto e 
longo prazo (barcos, atletas, treinadores) 

5. Campos Treinamento Grupo Nacional (por região) 
a. Barcos alvo categorias Junior, Sub23 e Sênior 
b. CTs Janeiro à Junho: convite para ingresso conforme testes ergométricos, 

Seletiva; 
6. Campos Treinamento Grupo Desenvolvimento (por região) 

a. Grupo Junior e Sub23 de atletas identificados para longo prazo; 
b. Locais e datas a definir, em cooperação com clubes 
c. Convite para grupos conforme testes ergométricos, Seletiva, Sul Americano 

Junior e U23, resultados em competições regionais; 
7. Avaliações nacionais (testes ergométricos, seletiva, qualificações internas, 

competições) 
8. Verificação performance em Qualificações Internas 

a. As qualificações tem por objetivo avaliar velocidade de barcos alvo, para validar 
participação em competição internacional 

b. Barcos ou guarnições poderão ser convidadas a participar, mesmo que não 
estejam dentro do grupo inicial de treinamento 

c. É obrigatório ter participado do processo seletivo nacional para participar das 
qualificações internas (testes ergométricos, seletiva nacional) 

d. Detalhamento de barcos alvo e índices para cada competição qualificação 
interna serão divulgados previamente à avaliação.  

 
Os atletas deverão, obrigatoriamente, participar do processo seletivo em sua 

respectiva categoria de idade, de peso de competição e na especialidade escolhida desejada 
para a temporada (palamenta dupla ou simples). Alterações de especialidade para formação 
de guarnições com maior chance de sucesso internacional serão avaliadas pelo quadro 
técnico. 

Como condição mínima para o alcance do sucesso internacional, os atletas devem 
demonstrar continuidade e comprometimento com o treinamento de alto rendimento, 
disciplina e atender aos compromissos de seleção e de rotina de treinamento. 
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3. PROGRAMA REMO FEMININO 
Organização de campos de treinamento por região com todos os níveis para desenvolvimento 
da categoria, com foco prioritário em barcos longos. 
Grupos de discussão sobre programas de desenvolvimento de remadoras, treinadoras e 
gestoras serão implantados, e busca-se lideranças para programas com este objetivo. A 
adequação do sistema nacional em todas as esferas, para equilíbrio e esporte seguro, deve 
fazer parte deste projeto. 
 

4. CATEGORIA DE DESENVOLVIMENTO – NOVOS TALENTOS 
Grupo formado por jovens potenciais Junior B, além de Junior e Sub21 (sem vínculo 

com Seleção), acompanhado por quadro técnico prioritariamente formado por treinadores 
regionais (ABT, capacitação e destacado resultado) focado no desenvolvimento de longo 
prazo, educação e formação completa dos jovens remadores.  

O grupo deve ter constante evolução e crescimento. A interação entre treinadores de 
clubes, federação e confederação tem grande importância neste processo. 
 

5. ESTRUTURA PARA TREINAMENTO DAS SELEÇÕES 
O treinamento e as avaliações serão prioritariamente realizados em 3 polos de 

treinamento, conforme disponibilidade de recursos e viabilidade. É fato que a seleção ainda 
disponibiliza de pouca estrutura para treinamento, tanto em infra quanto em equipamento, 
o que torna indispensável a cooperação entre clubes e federações para que atletas e 
treinadores tenham as melhores condições de aperfeiçoamento.  

Locais para treinamento e avaliação: Porto Alegre; Rio de Janeiro; São Paulo. 

 
6. QUADRO TÉCNICO - TREINADORES PARA GRUPOS DE TRABALHO 

A execução do desenvolvimento e o alcance dos objetivos nacionais a curto e longo 
prazo, serão possíveis com a união dos esforços de treinadores e clubes, em todos os níveis. 
Para que o planejamento da seleção e dos clubes seja transformado em ações, um grande 
grupo de trabalho, que abranja todas as esferas relacionadas à Seleção. Os treinadores 
engajados serão definidos conforme interesse pessoal, perfil, disponibilidade, 
comprometimento e alinhamento com objetivos e métodos da Seleção.  

O quadro técnico para competições internacionais na temporada 2019 é formado a 
partir do grupo de treinadores nacionais, já envolvido em competições internacionais em 
2018. Treinadores adicionais serão integrados conforme competições específicas ou projetos 
de desenvolvimento.  

 
 Informações complementares serão continuamente divulgadas durante a progressão 
da temporada. Duvidas ou sugestões podem ser enviadas para Marcello Varriale 
(varriale@remobrasil.com).



 

 

 


