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Este documento complementa o Caminho da Seleção 2019 e informa federações, clu-
bes, atletas e treinadores sobre a formação da equipe de remo que representará o 
Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019.  
 
REVISÃO 
A realização da Regata de Qualificação aos Jogos Pan Americanos, na Lagoa Rodrigo 
de Freitas em dezembro de 2018, atendeu positivamente às expectativas e oportuni-
zou a participação e qualificação de todos os barcos da Seleção Brasileira, liderada 
pela comissão técnica à frente deste grupo nacional.  

Por ser evento de participação Time Brasil, em missão do Comitê Olímpico do 
Brasil, as quotas destinadas a cada modalidade são definidas pela estratégia da mis-
são, em decisão superior a confederação. A quota de atletas inicialmente destinada à 
equipe de remo nos Jogos Pan-Americanos era insuficiente para permitir a adequada 
participação no evento. O quantitativo é inicialmente previsto conforme resultado da 
campanha anterior, Toronto 2015, abaixo da expectativa com a conquista de apenas 
uma medalha de prata. O pleito da coordenação técnica para aumento da quota de 
remadores para Lima 2019, com base nos resultados da Regata de Qualificação Pan-
Americana e da Seletiva Nacional, foi aceito e, por fim, a quota de atletas para a Equi-
pe de Remo foi ampliada para 20 remadores.  
 
DEFINIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
A definição dos barcos alvo para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 considera a 
perspectiva de performance e chance de conquista de medalhas, dentro do possível 
quadro de 20 remadores de alta performance da Seleção Brasileira, buscando priorizar 
guarnições em eventos com potencial medalha de ouro. A confirmação dos eventos 
que cada país participará é realizada com grande antecedência aos Jogos Pan-
Americanos, bem como a definição da lista nominal. Conforme o programa da compe-



 

tição, cada remador estará envolvido em até dois eventos. Neste cenário, a Seleção 
Brasileira competirá nos eventos: 
LW1x ; W1x ; W2x ; W4x ; LM2x ; LM4- ; M1x ; M2x ; M4 ; M2- ; M4- ; M8+  
 
CONVOCAÇÃO DE ATLETAS PARA 
FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE QUALIFICAÇÃO  
A formação dos grupos para treinamento e qualificação interna considera os resulta-
dos da Seletiva Nacional e avaliações prévias. Apenas atletas convocados serão avali-
ados na qualificação interna.  

A lista de atletas convocados para cada grupo consta no anexo deste docu-
mento. Os remadores poderão ser testados em outra especialidade – diferente da que 
participou na seletiva – para reforço de guarnição e estratégia de formação de guarni-
ções. A convocação considera também a inclusão de atletas para formações futuras, 
pós Jogos Pan-Americanos, com foco no desenvolvimento de longo prazo para qualifi-
cação olímpica. A estratégia de formação de guarnições para cada evento é informa-
ção interna da comissão técnica, incluída em documento específico.  
 
LOCAL E PERÍODOS DE TREINAMENTO E DE QUALIFICAÇÃO 
O treinamento e qualificação interna serão realizados na Lagoa Rodrigo de Freitas, no 
Rio de Janeiro.   

DATAS ATIVIDADES 

07 a 19 de maio Campo de Treinamento 

27 de maio a 16 de junho Campo de Treinamento 

10 a 12 de junho Qualificação Interna – Avaliação Final 

01 a 31 de julho Campo de Preparação Final aos Jogos PanAm 

A Seleção Brasileira de Remo que competirá os Jogos Pan-Americanos 2019 será 
divulgada em 14 de junho. 
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