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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Tivemos resultados excelentes, lideramos o ranking 

de prestação de contas entre confederações, fomos 

uma das onze entidades reconhecidas pelo Rating 

Integra, fomos certificados pela ABCD, estivemos 

entre os cinco finalistas do Prêmio Sou do Esporte e 

passamos a integrar o Programa Jogo Limpo, tivemos 

ótimos resultados nos Jogos Olímpicos de Tóquio e 

Jogos Paralímpicos de Tóquio e, principalmente, 

tivemos muito trabalho!

Hoje temos muito a agradecer e, mais do que nunca, 

realizar!

Contar com uma equipe tão coesa e dedicada fez com 

que transformássemos o Triathlon Brasil. Ter todos os 

poderes instituídos e stakeholders participativos e 

dedicados também!

 Retomar, aos poucos, as atividades presenciais, 

provas internacionais e o nosso Calendário Nacional 

nos deu imensa satisfação. Além disso, hoje podemos 

olhar para 2021 e constatar o crescimento da 

Confederação Brasileira de Triathlon, tanto na área 

de governança quanto nas áreas esportiva, adminis-

trativa/financeira e de comunicação.  

Ernesto Pitanga
Presidente do Conselho de Administração da CBTri

MENSAGEM DO
VICE-PRESIDENTE

Os Jogos Olímpicos de Tóquio e os Jogos Paralímpicos de 

Tóquio nos mostraram o quanto amadurecemos e 

apontaram o caminho pelo qual devemos seguir. E assim 

estamos fazendo: seguindo rumo à medalha olímpica, mas 

também rumo ao crescimento do triathlon nacional em 

todas as suas vertentes.

 Podemos considerar que durante o ano de 2021 voltamos, 

aos poucos, à rotina de provas e eventos pela qual tanto 

ansiamos: no segundo semestre, retomamos nosso 

Calendário Nacional - com a escolha participativa dos 

eventos por nossa comunidade -, avançamos no âmbito de 

Projetos Sociais, nossos atletas participaram de provas 

internacionais e conseguimos vislumbrar a perspectiva de 

retomada integral de nossas atividades fim. No entanto, 

estivemos a pleno vapor durante todo o ano: aperfeiçoamo-

nos em todas as áreas da Confederação, destacamo-nos na 

área de Governança e tivemos excelentes resultados 

esportivos.

Armando Barcellos
Vice-presidente do Conselho de Administração da CBTri

MENSAGEM DO
SECRETÁRIO GERAL

 Apresentar este Relatório de Atividades é motivo de muito 

orgulho! Em 2021, pudemos celebrar os 30 anos da 

Confederação Brasileira de Triathlon com uma nova marca, 

que reflete as mudanças que traçamos para a nossa 

Entidade.

As conquistas ultrapassaram o campo das medalhas, que 

foram colecionadas por nossos atletas, em especial aos do 

Para Triathlon: integramos grandes programas do esporte 

nacional, como Rating Integra, Prêmio Sou do Esporte e Jogo 

Limpo, desenvolvemos parcerias para o fomento do 

triathlon brasileiro, o Projeto Fomento Triathlon Brasil, 

resultado da união entre a CBTri e o Projeto Escolinha de 

Triathlon Formando Campeões, marcamos presença nos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio e ainda aumenta-

mos consideravelmente a nossa comunidade: tanto nas 

redes quanto nas competições.

Agradeço imensamente a todos que contribuíram para o 

nosso crescimento: colaboradores, atletas do alto rendimen-

to e categorias de idade, stakeholders e membros de nossas 

comissões, conselho e assembleia.Seguiremos construindo e 

renovando o triathlon nacional.

O ano de 2021 foi fundamental para nos mantermos em 

franco crescimento, em busca das melhores ferramentas 

para continuarmos a trilhar este caminho tão gratificante 

que se apresenta a cada dia.

Virgilio de Castilho
Secretário Geral e CEO da Confederação Brasileira de Triathlon
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SOBRE A
CBTri

 A Confederação Brasileira de Triathlon é o 

órgão máximo do Triathlon no Brasil, filiada à 

World Triathlon e aos Comitês Olímpico do 

Brasil (COB) e Paralímpico Brasileiro (CPB).

A Confederação é responsável por supervisionar 

e organizar todos os aspectos rela�vos à prá�ca 

e gestão da modalidade Triathlon no território 

brasileiro, bem como representar a modalidade, 

para todos os fins, no exterior.
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CONSELHO 
DE ÉTICA

 O Conselho de Ética é o órgão responsável por 

estabelecer, através do Código de Ética por si 

elaborado, as diretrizes éticas do Triathlon Brasileiro 

a quem estão sujeitas todas as pessoas que estive-

rem envolvidas direta ou indiretamente com a 

modalidade, incumbindo-lhe a aplicação ou 

encaminhamento para aplicação de sanções por 

infração ética, além de atribuições de ouvidoria e 

análise de integridade de candidatos a cargos 

eletivos da entidade além da coordenação do 

processo eleitoral.

Composição do Conselho de Ética

Fernando Henrique Monfardini Ferreira

Presidente

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira

Vice-Presidente

Lucas de Queiroga Ramos Lino

Murilo Oliveira Leitão

Paulo Sérgio Rosa Costa

COMISSÃO 
DE ATLETAS

 A Comissão de Atletas de Triathlon é responsável por 

estabelecer a interlocução entre o segmento e a CBTri, 

além de, em conjunto com as Federações estaduais, 

compor a Assembleia Geral, poder deliberativo 

máximo dentro do Triathlon Brasil.

Composição da Comissão de Atletas

Danilo Souza Araújo Pimentel – Presidente

Emerson Neves Martim – Vice-Presidente

Alberto Lopes

André Luiz Pereira de Albuquerque

Carolline Gomes

Fernando Aranha Rocha

Iuska Cunha 

Leonardo Santedicola 

Lia Barroso Rebouças

Lucas Maltez Pereira

Manuela Lereno Machado

Maria Claudia Lyra de Souza

Pâmella Nascimento de Oliveira

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 O Conselho de Administração é o órgão de administração da Confederação Brasileira de 

Triathlon. Ao órgão compete viabilizar os mecanismos para colocar em prática os preceitos 

estatutários visando ao cumprimento da finalidade institucional da nossa Entidade.

Composição do Conselho de Administração

Presidente do Conselho

Ernesto Pitanga

Vice-Presidente do Conselho

Armando Barcellos

Membro Representante de Federações

Cleber Castro

Rolnan Gueiros

Membros Independentes

Alexandre Luna

Bruno Nóbrega

Mariana Ohata

Membros Representantes Atletas

Beto Lopes

Caroline Gomes

 O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização financeira da CBTri, é responsável por opinar sobre os 

relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, 

emitindo pareceres para a Assembleia Geral da CBTri.

Composição do Conselho Fiscal 

Membros Efetivos

Cesar Grafietti

Jonas Fonseca

Luiz Renato Topan

CONSELHO FISCAL

EQUIPE
TRIATHLON BRASIL
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Membros:

 A Comissão de Treinadores, incumbida de estabelecer a interlocução entre o 

segmento e a Confederação, é composta por cinco Treinadores. 

COMISSÃO DE TREINADORES

Homero Cachel – Presidente

Carlos Eugênio Ferraro

Eduardo Riveira Braz

Marcelo Janini Ortiz

Marcos Paulo Reis

COMISSÃO DE OFICIAIS 
TÉCNICOS
 A Comissão de Oficiais Técnicos, incumbida de 

estabelecer a interlocução entre o segmento e a 

Confederação, é composta por cinco membros.

Membros:

Gustavo Abbade – Presidente

Alberto Kruschewsky

Gerlane Garcia

Jorge Goebel

Manuela Cavalcanti

EQUIPE
TRIATHLON BRASIL

STJD DO TRIATHLON
 O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, designado pela sigla STJD, é uma unidade autônoma 

e independente.

Sua competência é processar e julgar as questões relativas à disciplina e às competições 

desportivas, nos termos da Lei nº 9.615/98, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e das 

demais normas vigentes.

Auditores do Pleno STJD

Miguel Nelson Lasalvia Junior – Presidente

Dynalmo Antonio de Souza – Vice-presidente

Ana Augusta Soares

Edith Gondin

Fabiano Pinheiro Guimarães

Luís Felipe Cavalcante Sarmento de Azevedo

Mirela Cristiane Albrecht

Beline Nogueira Barros

Roberto de Palma Barracco

Vinícius Machado Calixto

Milton Jordão – Procurador Geral

COMISSÕES DE 
ASSESSORAMENTO

Diretoria

Diretor Geral

Virgilio de Castilho

Diretor Técnico

Sérgio Santos

Diretora Administrativa

Núbia Medeiros

Ellem Soares

Helen Tomaz

Hilton Lopes

Isabella Freitas

Ivan Razeira

José Carlos Messali

Márcio Castro

Michel Cutait

Miguel Junio

Rivaldo Martins

Rodrigo Milazzo

Yasmin Frutuoso

 

Fabrício Braga

Chefe Médico 

Henrique Jatobá

Fisioterapeuta

Idel Halfen

Consultor de Marketing

Jorge Cammarata

Chefe de Delegação Categorias de Idade

Nicole Manzoni

Psicóloga

Priscila Machado

Nutricionista 

Voluntários

Equipe
Triathlon
Brasil

Dr. Pedro Henrique Mendonça

CSMV ADVOGADOS 

Assessoria
Jurídica
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FEDERAÇÃO ACREANA DE TRIATHLON

FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DO AMAZONAS

FEDERAÇÃO BAHIANA DE TRIATHLON

FEDERAÇÃO CAPIXABA DE TRIATHLON
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RELATÓRIO
GOVERNANÇA

 Relatório de atividades com indicação dos assuntos e resultados obtidos durante o ano de 2021 na área de 

Governança, sobretudo nos assuntos inerentes ao trabalho que temos feito em favor da organização.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2021 - 2028

Foram definidos 8 Pilares Estratégicos que serão as 

bases para o desenvolvimento da CBTri para os 

próximos anos, com a definição clara dos objetivos e 

resultados que desejamos conquistar durante esse 

novo período.

Também estabelecemos 15 projetos com suas respecti-

vas ações, benefícios, resultados, partes envolvidas, 

prioridade e indicadores de performance.

O novo Planejamento Estratégico da CBTri traz 

incrementos importantes para atualizar a organização 

segundo bases que prezam pela transparência na 

Governança, proteção dos atletas, incremento das 

atividades da organização, aplicação de tecnologias 

digitais e especial atenção aos propósitos ligados à ESG 

para podemos fazer do Triathlon mais uma ferramenta 

de desenvolvimento da sociedade.

 Durante o ano de 2021 avançamos na versão final do 

Planejamento Estratégico que será apresentado em 

2022. Construímos uma nova Missão e Visão para a 

organização e identificamos os valores que estão 

presentes não somente na CBTri, mas em toda a nossa 

comunidade.

RATING
INTEGRA

 A CBTri conquistou um importante resultado no 

segundo ciclo do Rating Integra, um sistema indepen-

dente de adesão voluntária que avalia o grau de 

governança, integridade e transparência das 

entidades esportivas brasileiras, tais como confedera-

ções, federações e clubes.

O segundo ciclo considerou os indicadores de 2020, 

cujos resultados foram divulgados em 2021 e a CBTri 

ficou entre as 11 entidades esportivas brasileiras que 

mais se destacaram entre todas as participantes.

· Desempenho Geral da CBTri melhorou 248% em relação ao ano anterior.

· Média Geral melhorou 195% em relação ao ano anterior.

· Nas entidades de mesmo porte a CBTri está 19% melhor que a média das demais entidades.

1.

2.

Entre os resultados alcançados, podemos destacar:

Confederação Brasileira de Triathlon

Desempenho
Geral da
Entidade

Média
Geral

Médias das
Entidades de
mesmo porte

10

8

6

4

2

0

8,20 6,83 6,90

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021
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GET

 Pelo terceiro ano consecutivo a CBTri participou do Programa GET, organizado 

pelo Comitê Olímpico do Brasil, que é um programa criado para dar suporte no 

aprimoramento da gestão das Confederações de esportes do Brasil, com foco 

na Governança, Ética e Transparência.

A CBTri alcançou resultados muito positivos na avaliação referente a 2021, 

tendo melhorado em praticamente todos os indicadores de cada uma das 

áreas de conhecimento proposto no programa.

3.

Contar com um atleta indicado pela sua Comissão de 

Atletas na elaboração e revisão dos projetos da 

entidade;

Contar com um Conselho de Ética na governança da 

entidade;

Definição de Planejamento Estratégico da entidade 

para o ciclo até 2024; 

 A título de esclarecimento, a única área de conheci-

mento que não superou o resultado do ano anterior 

foi a área de Compliance, mas isso aconteceu porque 

em 2021 o Programa GET alterou o escopo do 

trabalho para incluir um assunto novo, o LGPD (Lei 

Geral de Proteção de Dados), cuja implementação e 

consequente melhoria apenas começaram neste 

mesmo ano de 2021 e ainda não puderam ser 

implementadas em sua totalidade.

Entre as conquistas de 2021 podemos indicar:

Todos os colaboradores assinaram o Termo de 

Adesão e Compromisso referente ao Código de ética e 

conduta;

Definição da Política Anticorrupção da entidade;

Engajamento da Comissão de Atletas na realização de 

reuniões com ata formalizada;

Definição de Regimento Eleitoral da CBTri;

Instituição de uma comissão eleitoral para 

acompanhar a conformidade do processo eleitoral 

durante as eleições da entidade;

Elaboração do Relatório Anual de Gestão;

Divulgação de atas da Assembleia Geral no site da 

entidade; 

4. 
SOU DO 
ESPORTE A premiação na categoria Governança é baseada no estudo de governança 

anual da SDE das confedera-ções olímpicas reconhecido internacionalmente 

pela Play The Game, em cinco vetores e mais de 150 itens de análise.

A CBTri foi uma das 6 finalistas da 6ª edição do Prêmio Sou do Esporte na Cate-

goria de Governan-ça, que tem como missão premiar e reconhecer os profissio-

nais e instituições que promovem o desenvolvimento do esporte no Brasil.

GOVERNANÇA ESTRATÉGIA TRANSPARÊNCIA

66% 99% 58% 104% 59% 90%

2020 2021 2020 2021 2020 2021

PROCESSOS SUPORTE GESTÃO ESPORTIVA COMPLIANCE

35% 49% 29% 26%

2020 2021

106% 

2021 2020 2021

5. 
CURSO

A CBTri finalizou em 2021 o planejamento do curso de Capacitação do Triathlon 

Brasil que será realizado em 2022. 

O curso tem como objetivos:

· Proporcionar uma atualização sobre as diversas áreas de 

especialidade envolvidas na gestão esportiva das federações.

· Oferecer informações relevantes, atualizadas e abrangentes para os 

gestores das organizações filiadas para capacitar os recursos 

humanos e facilitar o papel de liderança junto a cada uma de suas 

organizações.

O curso foi planejado para ter uma carga horária de 36 horas, dividida entre 08 

módulos e será oferecido para os gestores das federações filiadas, atletas e ex-

atletas. Além disso, o curso será aberto para participantes externos que tenham 

interesse em fazer esse treinamento.

· Apresentar as melhores práticas de gestão para os gestores das 

organizações filiadas, incrementando a formação profissional de 

todos os participantes.

· Aplicar uma metodologia propositiva para evidenciar todos os 

conceitos, procedimentos e processos necessários na gestão esportiva 

das organizações.
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PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Assim, reportamos os resultados acima, com a certeza de 

que avançamos bastante no ano de 2021, colaborando 

com o amadurecimento da organização na área de 

Governança, o que se reflete no desenvolvimento positivo 

da CBTri em direção aos objetivos e propósitos planejados.

Além disso, a Confederação Brasileira de Triathlon se 

manteve, desde 05 de abril de 2021, entre as oito primeiras 

colocações no já citado ranking. 

 No Ranking de prestação de contas do Comitê Olímpico do 

Brasil (COB), a CBTri conquistou o primeiro lugar, dentre as 

demais confederações, no período entre 05 de julho e 08 

de agosto. 

6.

SITE

Assim, reportamos os resultados acima, com a 

certeza de que avançamos bastante no ano de 2021, 

colaborando com o amadurecimento da organização 

na área de Governança, o que se reflete no desenvolvi-

mento positivo da CBTri em direção aos objetivos e 

propósitos planejados.

Foram levantados todos os principais assuntos, áreas 

e conteúdos relevantes para que o site da CBTri 

traduza todo o trabalho que vem sendo realizado 

pela organização garantindo total transparência em 

relação às suas atividades, mas também servindo 

como um canal de comunicação para aprimorar o 

relacionamento da organização com sua comunida-

de, além de garantir o acesso a todas as informações, 

documentos, calendário de eventos, resultados das 

competições e notícias importantes da CBTri.

O novo site está previsto para ser lançado em 2022 e 

fará parte da transformação que a CBTri tem 

realizado em sua Governança.

 A CBTri organizou um Grupo de Trabalho para 

desenvolver o novo site da organização, definindo um 

novo mapa que se adequasse às novas estruturas e 

paradigmas definidos no novo Planejamento 

Estratégico 2021-2028.

7.
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CURSOS
TRIATHLON BRASIL

OFICIAIS
TÉCNICOS

 A Confederação Brasileira de Triathlon realizou em 

2021 seu primeiro curso online para Oficiais Técnicos 

(OTs) visando a capacitação técnica e qualificação de 

recursos humanos para o exercício da função e a 

composição do corpo de arbitragem de eventos 

oficiais da organização esportiva, bem como o 

emprego nas federações locais parceiras e solicitan-

tes desses cursos durante a temporada 2021, em 

função da pandemia de COVID-19.

Nos dias 25-26 de agosto foi realizado o Curso de 

Oficiais Técnicos Nível 1 Triathlon Brasil Online, em 

ambiente virtual e com carga horária de 08 horas, 

realizado na parceria da Federação de Triathlon do 

Estado do Ceará – FETRIECE, em função da realização 

do Campeonato Brasileiro de Triathlon de Longa 

Distância 2021, no dia 28 de agosto, em Cumbuco, 

ocasião utilizada para a avaliação prática dos 

participantes, também com carga horária de 08 horas. 

O curso contou com um total de 49 participantes, que 

receberam aulas teóricas online pelo Facilitador Oficial 

Técnico Internacional Nível 3 e Presidente da Comissão 

de Oficiais Técnicos Triathlon Brasil, Gustavo Abade, 

além da avaliação prática conduzida pela Facilitadora 

Oficial Técnico Internacional Nível 2 e Diretora Técnica 

da FETRIECE, Tercia Figueiredo. 24 participantes 

concluíram o curso teórico juntamente com a avaliação 

prática, fazendo com que novos Oficiais Técnicos 

fossem qualificados através do novo sistema virtual do 

Programa de Capacitação Técnica nessa 1ª Edição 

Online do Curso de Oficiais Técnicos Nível 1 Triathlon 

Brasil.

Em 2021, a Confederação Brasileira de Triathlon capacitou 

oficialmente 24 novos OTs para atuar em provas oficiais de 

triathlon, nacionais e regionais.

TREINADORES

Em 2021, a Confederação Brasileira de Triathlon não capacitou estudantes de Educação Física ou profissionais de Educação Física 

como Treinadores de Triathlon Nível 1, qualificados para trabalhar com o treinamento de triathlon mais direcionado para atletas 

de diversos níveis.

 A Confederação Brasileira de Triathlon não realizou em 2021 cursos para Treinadores de Triathlon visando a 

capacitação e qualificação de Profissionais de Educação Física para o trabalho com treinamento de triathlon, 

possibilitando o desenvolvimento de atletas e do esporte, em função da pandemia COVID-19.

PANORAMA
CURSOS TRIATHLON BRASIL 2021

- Lançamento do Projeto de Cursos Online aumenta 

as possibilidades de expansão do Programa de 

Capacitação Técnica.

- Reduzida abrangência nacional, com baixo atendi-

mento às várias regiões do país;

- Reduzida disponibilidade de recursos destinados para 

essa finalidade, atrasando a execução do planejamento 

estratégico para o desenvolvimento da modalidade;

- Baixa aderência das Federações para promover ações 

independentes em parceria com Triathlon Brasil;

- Poucas parcerias com instituições de ensino indepen-

dentes para cursos avulsos;

- Programa de capacitação técnica é referência 

dentro do triathlon nacional;

- Pouca disponibilidade de Cursos Online diminuem as 

possibil idades de expansão do Programa de 

Capacitação Técnica.

- Possibilidade de parcerias com organizações 

esportivas e/ou instituições de ensino visando a 

capacitação e desenvolvimento de recursos humanos 

relacionados ao triathlon, com o suporte institucional 

das Federações;

- Qualidade técnica dos cursos e facilitadores;

- Resultados benéficos através da qualidade do 

conhecimento técnico apresentado;

- Poucos cursos realizados no período em função da 

continuidade da pandemia de COVID-19 e baixa 

solicitação por parte de Federações;

Pontos positivos Pontos negativos

OBJETIVOS 2022

Continuidade da parceria com o Comitê Olímpico do Brasil/Desenvolvimento COB e viabilização da implementação 

da modalidade Triathlon na Academia Brasileira de Treinadores – ABT, do Instituto Olímpico Brasileiro – IOB.

 Realização de Cursos de OTs/Treinadores presenciais para Federações que sediam eventos oficiais, diante da 

realidade de retorno à normalidade das atividades em função da redução da pandemia de COVID-19;

Aumento da execução de mais Cursos de OTs/Treinadores Online para expansão do Programa de Capacitação 

Técnica Triathlon Brasil, diante da possibilidade de maior abrangência e aderência em função da facilidade de acesso 

através do meio digital em todo o território nacional;

Maior interação com Federações para a realização de cursos presenciais independentes, atendendo às demandas 

regionais de capacitação de recursos humanos;
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GERÊNCIA
ALTO RENDIMENTO

PARTICIPAÇÃO

 Na temporada 2021, apesar da continuidade da pandemia de COVID-19, foram observados 67 registros de atletas no 

Alto Rendimento em função da retomada dos eventos oficiais dos Campeonatos Brasileiros de Triathlon Standard e 

Sprint, e consequente participação de atletas das categorias Elite, Sub23, Junior e Youth, distribuídos da seguinte 

forma:

09 Masculinos e 04 Femininos na Categoria Elite (Total 13)

12 Masculinos e 07 Femininos na Categoria Junior (Total 19)

16 Masculinos e 03 Femininos na Categoria Sub23 (Total 19)

11 Masculinos e 05 Femininos na Categoria Youth (Total 16)

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE TRIATHLON SPRINT 2021

A etapa única do Campeonato Brasileiro de Triathlon 

Sprint 2021 foi realizada na Orla JK do Lago Paranoá, 

na cidade de Brasília (DF), em um percurso com 

natação em águas calmas, percurso de ciclismo de 

boa exigência em função das características locais, 

com alguns aclives, e uma etapa de corrida em 

circuito seletivo, bem disputada entre as categorias 

do Alto Rendimento, principalmente entre os atletas 

das categorias Junior e Youth, a maioria dos partici-

pantes da distância Sprint do Super Campeonato 

Brasileiro de Triathlon 2021. O evento que contou com 

uma boa participação geral de atletas apesar da 

retomada de eventos após a Pandemia COVID-19, 

observando-se um total de 45 atletas: 16 Youth, 19 

Junior, 06 Sub23 e 04 Elite. Sagraram-se campeões 

Brasileiros de Triathlon Sprint: Sub23 – Julia Freccia (SC) 

/ Junior – Julia Munhoz (SP) / Youth – Maria Clara Abreu 

(GO), no feminino e:  Elite – Diogo Sclebin (MG) / Sub23 – 

David Lucas Souza (BA) / Junior – Vinicius Santana (PR) / 

Youth – Enzo Takanashi (SP), no masculino.

CAMPEONATOS NACIONAIS 2021

SUPERCAMPEONATO 
BRASILEIRO DE TRIATHLON 2021

 Em função da continuidade da pandemia de COVID-19 e a gradual retomada dos eventos oficiais dos Campeonatos 

Brasileiros de Triathlon, o planejamento do Calendário de Provas 2021 contemplou a realização de uma única etapa 

dos Campeonatos Brasileiros de Triathlon Sprint e Standard, condensados no Super Campeonato Brasileiro de 

Triathlon 2021, com o objetivo de fomentar do Alto Rendimento principalmente entre atletas das categorias Junior e 

Youth, além da participação dos atletas das categorias Elite e Sub23. 
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CAMPEONATO BRASILEIRO
DE TRIATHLON STANDARD 2021

Também realizado em etapa única, o Campeonato 

Brasileiro de Triathlon Standard 2021,  foi realizado 

na Orla JK do Lago Paranoá, na cidade de Brasília (DF), 

no mesmo percurso da distância Sprint, com natação 

também em águas calmas, mesmo percurso de ciclis-

mo de boa exigência em função das caracterís-ticas 

locais, com alguns aclives, e com a mesma etapa de 

corrida em circuito seletivo, bem disputada entre 

todas as categorias do Alto Rendimento, bem disputa-

da entre os participantes Elite e Sub23 da distância 

Standard do Supercampeonato Brasileiro de Triathlon 

2021. O evento que contou com uma baixa participação 

de atletas apesar da retomada de eventos após a pan-

demia de COVID-19, observando-se um total de 23 atle-

tas: 14 Sub23 e 09 Elite. Sagraram-se campeões Brasilei-

ros de Triathlon Standard: Elite – Luisa Baptista (SP) / 

Sub23 – Gabrielle Lemes (PR), no feminino e:  Elite – 

Manoel Messias (CE) / Sub23 – Miguel Hidalgo (SP), no 

masculino.

SELETIVA MIXED RELAY
TRIATHLON BRASIL 2021

No sentido de promover a realização de um evento 

seletivo interno Triathlon Brasil visando uma 

classificação para o Revezamento Misto para os Jogos 

Olímpicos de Tóquio 2020, principalmente para 

definir a equipe masculina do Evento de Qualificação 

Olímpica de Revezamento Misto 2021, foi realizada a 

Seletiva Mixed Relay Triathlon Brasil 2021 no Centro 

Esportivo de Alta Performance de Montemor-o-Velho, 

em Portugal, uma vez que, por questões relacionadas 

à logística e o evento não poder ser realizado no Brasil 

em função dos desdobramentos da pandemia de 

COVID-19, os atletas da Seleção Brasileira de 

Triathlon estenderam o 1º Training Camp Triathlon 

Brasil em Altitude (San Luis Potosí, México) e viajaram 

diretamente para Portugal para participar. Além 

disso, ainda pelas questões logísticas, os eventos finais 

de qualificação olímpica se derem em Lisboa, em 

território português.

Após a realização do evento seletivo Triathlon Brasil, os 

integrantes masculinos da Equipe de Revezamento 

Misto foram definidos através da classificação de 

Miguel Hidalgo e Manoel Messias após obterem o 1º e 2º 

lugares, respectivamente, nas 3 baterias do evento. 

Dessa forma, a Equipe se completou juntamente com as 

atletas Luisa Baptista e Vittoria Lopes, previamente 

selecionadas por atenderem aos critérios estabelecidos 

pela World Triathlon para a composição das Equipes no 

Evento de Qualificação Olímpica de Revezamento Misto 

2021 de Lisboa.
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JOGOS INTERNACIONAIS 2021

JOGOS OLÍMPICOS
DE TÓQUIO 2020 - TÓQUIO (JAP)

 Após longo período de classificação olímpica entre 2018 e 2020, através da participação em vários eventos deste 

processo, considerando os critérios técnicos de seleção determinadas pela Diretoria Técnica Triathlon Brasil, assim 

como as posições dos atletas brasileiros nos Rankings Olímpico e World Triathlon, o Triathlon Brasil participou dos 

Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com os atletas da Seleção Brasileira de Triathlon 2021, obtendo os seguintes 

resultados: Vittoria Lopes (CE), 28º lugar Feminino / Luisa Baptista (SP), 32º lugar Feminino / Manoel Messias (CE), 28º 

lugar Masculino. Em função da ausência de outro atleta masculino, a Equipe Brasileira de Triathlon não pôde 

participar da competição de revezamento misto.
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JOGOS PAN-AMERICANOS
JUNIOR CALI 2021 - CALI (COL)

A Equipe Triathlon Brasil participou da primeira 

edição dos Jogos Pan-Americanos Junior com sua 

equipe de atletas selecionados considerando critérios 

técnicos de seleção determinadas pela Diretoria 

Técnica Triathlon Brasil, realizados através de testes 

de performance, resultados esportivos, assim como 

confronto direto em evento seletivo para essa 

finalidade, além da participação no evento teste 

desenvolvido para o evento.

O Triathlon Brasil participou dos Jogos Pan-Americanos 

Junior Cali 2021 com os atletas da Seleção Brasileira de 

Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: 

Giovanna Lacerda (TO), 4º lugar Feminino / Alice Tinelli 

(PR), 9º lugar Feminino / Miguel Hidalgo (SP), 1º lugar 

Masculino / David Lucas Souza (BA), 11º lugar 

Masculino. Além das competições individuais, a Equipe 

Brasileira de Triathlon obteve o 6º lugar na competição 

de revezamento misto através da formação Giovanna 

Lacerda (TO) / David Lucas Souza (BA) / Alice Tinelli (PR) / 

Miguel Hidalgo (SP).

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS 2021

CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUNIOR
DE TRIATHLON 2021 - SANTIAGO (CHI)

O Triathlon Brasil participou do Campeonato Sul-Americano de Triathlon Junior 2021 com uma única atleta da 

categoria feminina, Amanda Moro (PR), que conquistou a 5ª colocação geral entre as 14 atletas participantes, de 4 

países distintos.

 A Equipe Triathlon Brasil não participou oficialmente do Campeonato Sul-Americano de Triathlon Junior 2021 com 

sua equipe de atletas selecionados em competição nacional em função da não realização de evento seletivo para essa 

finalidade devido à continuidade da pandemia de COVID-19. A participação de atletas brasileiros ocorreu através de 

solicitação direta à Gerência Técnica Triathlon Brasil desde que atendesse às exigências de participação competitiva 

internacional, determinadas pela Diretoria Técnica Triathlon Brasil.

CAMPEONATO SUL-AMERICANO 
DE TRIATHLON 2021 - VALDIVIA (CHI)

 A Equipe Triathlon Brasil não participou oficialmente 

do Campeonato Sul-Americano de Triathlon 2021 

com sua equipe de atletas selecionados em competi-

ção nacional em função da não realização de evento 

seletivo para essa finalidade devido à continuidade 

da pandemia de COVID-19. A participação de atletas 

brasileiros ocorreu através de solicitação direta à 

Gerência Técnica Triathlon Brasil desde que atendes-

se às exigências de participação competitiva interna-

cional, determinadas pela Diretoria Técnica Triathlon 

Brasil.

O Triathlon Brasil participou do Campeonato Sul-

Americano de Triathlon 2021 com atletas da catego-

ria masculina somente, obtendo resultados satisfató-

rios entre os 18 atletas participantes, de 8 países 

distintos: 2º lugar – Matheus Diniz (GO), 4º lugar – 

Yago Alves (SC), 5º lugar – Felipe Bianchi (SP), 9º lugar – 

Antonio Bravo (MG), 15º lugar – Thiago Gomide (DF).
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CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE 
TRIATHLON 2021 - SAINT GEORGE (USA)

O Triathlon Brasil participou do Campeonato Pan-Americano de Triathlon 2021 com um único atleta da categoria 

masculina, Antonio Bravo (MG), que conquistou a 14ª colocação geral Elite e 7ª colocação geral Sub23, entre os 39 

atletas participantes na Elite e 21 na Sub23, de 11 países distintos.

 A Equipe Triathlon Brasil não participou oficialmente do Campeonato Pan-Americano de Triathlon 2021 com sua 

equipe de atletas selecionados em competição nacional em função da não realização de evento seletivo para essa 

finalidade devido à continuidade da pandemia de COVID-19. A participação de atletas brasileiros ocorreu através de 

solicitação direta à Gerência Técnica Triathlon Brasil desde que atendesse às exigências de participação competitiva 

internacional, determinadas pela Diretoria Técnica Triathlon Brasil.

CAMPEONATO MUNDIAL DE 
TRIATHLON 2021 - EDMONTON (CAN)

A Equipe Triathlon Brasil no Campeonato Mundial de Triathlon 2021 contou com a presença dos atletas da Seleção 

Brasileira de Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: Vittoria Lopes (CE), 32º lugar Elite Feminina / Manoel 

Messias (CE), DNF Elite Masculina / Miguel Hidalgo (SP), 8º lugar Sub23 Masculino.

 O Triathlon Brasil participou oficialmente do Campeonato Mundial de Triathlon 2021 considerando as exigências de 

participação competitiva internacional e critérios técnicos de seleção, determinadas pela Diretoria Técnica Triathlon 

Brasil, assim como as posições dos atletas no Ranking Mundial World Triathlon, uma vez que se retomaram os eventos 

internacionais apesar da continuidade da pandemia de COVID-19.

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON 
JUNIOR 2021 - QUARTEIRA (POR)

 O Triathlon Brasil participou oficialmente do Campeonato Mundial de Triathlon Junior 2021 considerando as 

exigências de participação competitiva internacional e critérios técnicos de seleção, determinadas pela Diretoria 

Técnica Triathlon Brasil, assim como os resultados anteriores dos atletas Junior nos anos de 2019 e 2020, como 

referência de performance, uma vez que não foram realizadas competições internacionais específicas de seleção da 

categoria Junior em 2020, mesmo após a retomada dos eventos internacionais com a continuidade da pandemia de 

COVID-19.

A Equipe Triathlon Brasil no Campeonato Mundial de Triathlon Junior 2021 contou com a presença dos atletas da 

Seleção Brasileira de Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: Giovanna Lacerda (TO), 41º lugar Feminino / 

Alice Tinelli (PR), 45º lugar Feminino / Matheus Martinhaki (PR), 30º lugar Masculino.
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CIRCUITO MUNDIAL WORLD TRIATHLON

2021 WORLD TRIATHLON
CUP LISBON (POR)

 Com a retomada gradual das competições internacionais após 1 ano da pandemia de COVID-19, a Equipe Triathlon 

Brasil participou da etapa Lisboa da Copa do Mundo de Triathlon 2021, já com a contagem de pontos para o Ranking 

World Triathlon e o Ranking Olímpico, com os atletas da Seleção Brasileira de Triathlon 2021.

Por meio da participação dos atletas e a experiência competitiva proporcionada nestes eventos internacionais de 

maior qualidade de prestação esportiva, a Diretoria Técnica Triathlon Brasil tem a possibilidade de realizar uma 

observação de performance competitiva e produzir uma análise técnica dos atletas envolvidos.

A Equipe Triathlon Brasil na Copa do Mundo de Triathlon Lisboa 2021 contou com a presença dos atletas da Seleção 

Brasileira de Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: Djenyfer Arnold (SC), 28º lugar Feminino / Luisa 

Baptista (SP), DNF / Miguel Hidalgo (SP), 21º lugar Masculino / Reinaldo Colucci (SP), 56º lugar Masculino / Manoel 

Messias (CE), DNF.

2021 WORLD TRIATHLON MIXED RELAY
OLYMPIC QUALIFICATION EVENT 
LISBON (POR)

 Com a retomada do Ranking Olímpico e a necessidade de fechamento dos Rankings Individuais e Revezamento Misto 

(Mixed Relay), a Equipe Triathlon Brasil participou do Evento de Qualificação Olímpica de Revezamento Misto de 

Lisboa para a definição das últimas equipes/países do Revezamento Misto para Tóquio 2020, com os atletas da 

Seleção Brasileira de Triathlon 2021.

Também por meio da participação destes atletas e a experiência competitiva proporcionada nestes eventos de 

revezamento misto internacionais de maior qualidade de prestação esportiva, a Diretoria Técnica Triathlon Brasil 

teve a possibilidade de realizar uma observação de performance competitiva em equipe e produzir uma análise 

técnica dos atletas envolvidos e suas respectivas performances em conjunto.

A Equipe Triathlon Brasil no Evento de Qualificação Olímpica de Revezamento Misto Lisboa 2021 contou com a 

presença dos atletas da Seleção Brasileira de Triathlon 2021, não obteve colocação nesta competição de revezamento 

misto através da formação Djenyfer Arnold (SC) / Miguel Hidalgo (SP) / Vittoria Lopes (CE) / Manoel Messias (CE) em 

função de problemas técnicos no 2º round da equipe que acabou gerando um DNF.



RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021

2021 WORLD TRIATHLON CUP
ARZACHENA (ITA)

 Após a retomada gradual e regular das competições internacionais após a pandemia de COVID-19, a Equipe Triathlon 

Brasil participou da etapa Arzachena da Copa do Mundo de Triathlon 2021. Através da participação dos atletas e a 

experiência competitiva proporcionada nestes eventos internacionais de maior qualidade de prestação esportiva, a 

Diretoria Técnica Triathlon Brasil tem a possibilidade de realizar uma observação de performance competitiva e 

produzir uma análise técnica dos atletas envolvidos.

A Equipe Triathlon Brasil na Copa do Mundo de Triathlon Arzachena 2021 contou com a presença dos atletas da 

Seleção Brasileira de Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: Vittoria Lopes (CE), 18º lugar Feminino / 

Djenyfer Arnold (SC), 30º lugar Feminino / Miguel Hidalgo (SP), 27º lugar Masculino.

AJ BELL 2021 WORLD TRIATHLON
CHAMPIONSHIP SERIES LEEDS (GBR)

A Equipe Triathlon Brasil na Série do Campeonato World Triathlon 2021 Leeds contou com a presença somente da 

atleta da Seleção Brasileira de Triathlon 2021 Vittoria Lopes (CE), que obteve o 19º lugar Feminino.

 Com as competições internacionais após a pandemia de COVID-19 ocorrendo regularmente, a Equipe Triathlon Brasil 

participou da etapa Leeds da Série do Campeonato World Triathlon 2021, evento da mais alta qualidade técnica e de 

prestação esportiva do circuito mundial.

Este bom resultado neste evento de excelente nível técnico proporciona uma oportunidade singular para a Diretoria 

Técnica Triathlon Brasil realizar uma observação competitiva da atleta e importante análise técnica da performance 

esportiva.
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2021 WORLD TRIATHLON CUP
HUATULCO (MEX)

A Equipe Triathlon Brasil na Copa do Mundo 

de Triathlon Huatulco 2021 foi bastante 

exitosa, contando com a presença dos atletas 

da Seleção Brasileira de Triathlon 2021, 

obtendo os seguintes resultados: Djenyfer 

Arnold (SC), 16º lugar Feminino / Luisa 

Baptista (SP), DNF / Manoel Messias (CE), 2º 

lugar Masculino / Miguel Hidalgo (SP), 3º lugar 

Masculino / Danilo Pimentel (PA), 37º lugar 

Masculino.

 Com a regularidade dos eventos internacionais após a pande-

mia de COVID-19, a Equipe Triathlon Brasil participou da 

tradicional etapa Huatulco da Copa do Mundo de Triathlon 

2021, evento habitual entre os brasileiros e com produção de 

resultados excepcionais. Novamente, através da participação 

dos atletas e a experiência competitiva proporcionada nestes 

eventos internacionais de maior qualidade de prestação 

esportiva, a Diretoria Técnica Triathlon Brasil tem a possibilida-

de de realizar uma observação de performance competitiva e 

produzir uma análise técnica dos atletas envolvidos.

GROUPE COPLEY 2021 
WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP 
SERIES MONTREAL (CAN)

A Equipe Triathlon Brasil na Série do Campeonato 

World Triathlon 2021 Montreal contou com a 

presença dos atletas da Seleção Brasileira de 

Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: 

Vittoria Lopes (CE), 13º lugar Feminino Qualifier 2, 8º 

lugar Feminino Repescagem 1, 23º lugar Feminino 

Final Etapa 1, 23º lugar Feminino Final Geral / Miguel 

Hidalgo (SP), 7º lugar Masculino Qualifier 2, 20º lugar 

Masculino Final Etapa 1, 11º lugar Masculino Final 

Etapa 2, 11º lugar Masculino Final Geral / Manoel 

Messias (CE), 10º lugar Masculino Qualifier 1, 7º lugar 

Masculino Final Etapa 1, 20º lugar Masculino Final 

Etapa 2, 20º lugar Masculino Final Geral.

Este bom resultado neste evento de excelente nível 

técnico proporciona uma oportunidade singular para 

a Diretoria Técnica Triathlon Brasil realizar uma 

observação competitiva dos atletas e importantes 

análises técnicas da performance esportiva nesse 

novo formato competitivo.

 Com as competições internacionais ocorrendo 

regularmente, novas oportunidades de participação 

em eventos inéditos surgem e, entre eles, o 1º evento 

da Série do Campeonato World Triathlon no formato 

Eliminator, em que a Equipe Triathlon Brasil partici-

pou da etapa Montreal da Série do Campeonato 

World Triathlon 2021, evento de altíssima qualidade 

técnica e de prestação esportiva do circuito mundial.

Em função da ausência de outra atleta feminina no 

evento, a Equipe Brasileira de Triathlon não pôde 

participar da competição de revezamento misto.
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EVENTO TESTE
JOGOS PAN-AMERICANOS JUNIOR
CALI 2021 - CALIMA DARIÉN (COL)

 A Equipe Triathlon Brasil participou do evento teste para a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Junior com sua 

equipe de atletas classificados selecionados com consideração aos critérios técnicos de seleção estabelecidos pela 

Diretoria Técnica Triathlon Brasil, realizados através de testes de performance, resultados esportivos, assim como 

confronto direto em evento seletivo para essa finalidade.

O Triathlon Brasil participou do Evento Teste dos Jogos Pan-Americanos Junior Cali 2021 com os atletas da Seleção 

Brasileira de Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: Giovanna Lacerda (TO), 2º lugar Feminino / Miguel 

Hidalgo (SP), 1º lugar Masculino / David Lucas Souza (BA), 6º lugar Masculino.
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HAMBURG WASSER 2021 
WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP 
SERIES HAMBURG (GER)

O resultado neste evento de excelente nível técnico 

proporciona uma oportunidade singular para a 

Diretoria Técnica Triathlon Brasil realizar uma 

observação competitiva do atleta e importante 

análise técnica da performance esportiva.

A Equipe Triathlon Brasil na Série do Campeonato 

World Triathlon 2021 Hamburgo contou com a 

presença somente do atleta da Seleção Brasileira de 

Triathlon 2021 Miguel Hidalgo (SP), que obteve o 41º 

lugar Masculino.

 Após a realização de vários eventos internacionais de 

forma regular, a Equipe Triathlon Brasil participou da 

etapa Hamburgo da Série do Campeonato World 

Triathlon 2021, um dos eventos de maior qualidade 

técnica e de prestação esportiva da temporada e 

tradicional do circuito mundial.
Em função da ausência de atletas femininas e outro 

atleta masculino no evento, a Equipe Brasileira de 

Triathlon não pôde participar da competição de 

revezamento misto.
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2021 
WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP 
SERIES ABU DHABI (UAE)

 Com a finalização da temporada de eventos 

internacionais regulares, a Equipe Triathlon Brasil 

pôde participar da última etapa da Série do 

Campeonato World Triathlon 2021, o evento final da 

temporada 2021 e de alta qualidade técnica e de 

prestação esportiva do circuito mundial.

A Equipe Triathlon Brasil na Série do Campeonato 

World Triathlon Abu Dhabi 2021 contou com a 

presença dos atletas da Seleção Brasileira de 

Triathlon 2021, obtendo os seguintes resultados: 

Djenyfer Arnold (SC), 14º lugar Feminino / Miguel 

Hidalgo (SP), 21º lugar Masculino.

O resultado deste último evento da temporada de 

excelente nível técnico proporciona uma oportunida-

de singular para a Diretoria Técnica Triathlon Brasil 

realizar uma observação competitiva dos atletas e 

importante análise técnica da performance esportiva, 

além de poder concluir uma análise técnica geral dos 

resultados da temporada 2021 dos atletas da Seleção 

Brasileira de Triathlon 2021.

Com condições logísticas totalmente favoráve-

is para a realização de um bloco longo de 

treinamento direcionado ao desenvolvimento 

e aprimoramento técnico e físico nas condi-

ções favoráveis de La Loma, os atletas da 

Seleção Brasileira de Triathlon realizaram um 

bloco extensivo de quase 3 meses de treina-

mento direcionado para ganhos específicos 

em altitude, visando a boa performance, 

melhoria do rendimento e apuração da 

qualidade técnica. A oportunidade foi de 

grande importância para a realização de uma 

análise técnica geral dos atletas para avalia-

ções realistas projetando para Tóquio 2020.

Inicialmente previsto para uma extensão de 3 

semanas, o 1º Training Camp Triathlon Brasil 

2021 teve de ser estendido para um total de 

quase 3 meses em função dos desdobramen-

tos da continuidade da pandemia de COVID-19 

relacionados aos protocolos de segurança 

sanitária e entrada nos países, além das 

incertezas daquele momento.

 Durante o início de 2021, para o final do mês 

de fevereiro, foi realizado o 1º Training Camp 

Triathlon Brasil 2021, visando a continuidade 

do treinamento preparatório para os Jogos 

Olímpicos de Tóquio 2020 com os atletas da 

Seleção Brasileira de Triathlon incluídos no 

processo de classificação olímpica, inclusive 

para a classificação do Team Relay.

O 1º Training Camp Triathlon Brasil envolveu a 

participação dos atletas da categoria Elite que 

se destacaram em 2020 nas Competições 

Internacionais que conseguiram ser realizadas 

durante a pandemia de COVID-19 – Djenyfer 

Arnold (SC), Luisa Baptista (SP), Manoel 

Messias (CE), Miguel Hidalgo (SP) e Reinaldo 

Colucci (SP) integraram este 1ª projeto de 

treinamento, inicialmente em altitude, visando 

o aprumo técnico-esportivo para a reta final 

da classificação olímpica no Centro de 

Treinamento Esportivo de La Loma, na cidade 

de San Luis Potosí (MEX). A equipe técnica 

contou como Chefe de Equipe o treinador 

Eduardo Braz e como Fisioterapeuta, Gustavo 

Meliscki, ambos da Equipe SESI de Triathlon.

1º TRAINING CAMP 
TRIATHLON BRASIL 2021
SAN LUIS POTOSI (MEX)

TRAINING
CAMP



RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021

 O Triathlon Brasil objetiva a promoção da participa-

ção regular de atletas brasileiros do Alto Rendimento 

nos eventos de maior significância dos circuitos 

mundiais de Triathlon, World Triathlon World Cup e 

World Triathlon Series, permitindo assim uma 

formação esportiva e competitiva continuada destes 

atletas através da vivência específica nessas 

competições internacionais de alto nível técnico para 

a obtenção de uma experiência qualitativa e quantita-

tiva para ganho de pontos e melhores posições nos 

rankings internacionais e para a futura qualificação 

olímpica, além de permitir à Diretoria Técnica 

Triathlon Brasil realizar uma avaliação técnica global 

de seus atletas.

Apesar do progressivo retorno às competições 

internacionais em 2021, ainda foram observadas 

situações adversas causadas pela pandemia de 

COVID-19, tais como os consequentes cancelamentos 

de muitos dos eventos nacionais e internacionais 

previamente planejados para a temporada 2021. 

Mesmo assim, o Triathlon Brasil conseguiu oportuni-

zar aos atletas das Seleções Brasileiras, dentro de sua 

viabilidade, condições de manutenção da rotina de 

treinamento e participação em eventos que felizmen-

te foram realizados dentro desta realidade de 

pandemia de COVID-19, em que foram observados 

resultados satisfatórios e que servem de referência 

para projeções futuras dos atletas da Seleção 

Brasileira.

RESULTADOS
SELEÇÃO 
BRASILEIRA

 Mesmo com a continuidade da pandemia de COVID-19 e ainda alguns dos desdobramentos em relação aos cancela-

mentos de eventos, os rankings mundial e olímpico foram retomados e os atletas brasileiros apresentaram durante 

esta temporada 2021 qualidade para a manutenção do bom posicionamento no ranking mundial, além de algumas 

progressões quantitativas e qualitativas, acentuando o nível de performance do triathlon brasileiro, o que demonstra 

um desempenho global mais competitivo e fornece maior garantia de certeza no ingresso nos Start List das competi-

ções internacionais. 

EVOLUÇÃO
WORLD TRIATHLON
RANKING
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 Com a retomada dos eventos regulares, entre eles a Série do Campeonato World Triathlon 2021, a participação dos 

atletas brasileiros foi mais regular em função do desempenho global mais competitivo e garantia de ingresso nos 

Start Lists destes eventos, nos quais foi apresentada boa qualidade de resultados que garantiram bom posiciona- 

mento no Ranking Mundial da Série , mostrando boa evolução dos atletas do Campeonato World Triathlon 2021

consoante o nível de performance do triathlon brasileiro nesses eventos.

EVOLUÇÃO
WORLD TRIATHLON
CHAMPIONSHIP SERIES RANKING

EVOLUÇÃO
WORLD TRIATHLON
RANKING
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 Os melhores atletas brasileiros vêm mostrando progressiva evolução nos Rankings Mundial da World Triathlon e 

Série do Campeonato World Triathlon, através dos resultados esportivos e evolução gráfica observada nestes 

Rankings. O Triathlon Brasil denota que a proposta de participação nos eventos do circuito mundial de Triathlon 

continua gerando bons resultados no sentido de promover a formação esportiva e competitiva através da experiência 

qualitativa e quantitativa nessas competições, gerando aquisição de crescente nível técnico dos atletas, além 

daqueles novos atletas que vêm apresentando destaque progressivo e que começam a surgir no cenário nacio-

nal/internacional, ingressando nos processos de qualificação para os rankings internacionais, o que indica um 

processo de renovação regular.

PANORAMA
WORLD TRIATHLON 
RANKING & WORLD 
TRIATHLON 
CHAMPIONSHIP 
SERIES RANKING

 Com a continuidade da pandemia de COVID-19 e ainda alguns dos desdobramentos em relação aos cancelamentos 

de eventos, os eventos competitivos de Revezamento Misto – Mixed Relay, foram comprometidos em função da 

própria pandemia e, com isso, a quantidade de eventos foi reduzida. Dessa forma, os atletas brasileiros tiveram 

poucas oportunidades competitivas nesse formato, além do encerramento da qualificação olímpica para o Mixed 

Relay – portanto, apesar de a Equipe Mixed Relay do Triathlon Brasil sempre ter demonstrado um desempenho global 

bastante competitivo e um nível de performance excelente, o posicionamento do Brasil no Ranking Mundial de 

Revezamento Misto sofreu uma regressão significativa de quantidade e qualidade em função da não participação nos 

eventos internacionais de Revezamento Misto após o período de qualificação olímpica.

EVOLUÇÃO
WORLD TRIATHLON
MIXED RELAY RANKING
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 A Equipe Triathlon Brasil veio apresentando resultados de qualidade nos eventos de Revezamento Misto até o início 

da Pandemia COVID-19, demonstrando boa evolução no Ranking Mundial e no Olímpico, em que tinha grandes 

chances de disputar uma vaga na modalidade para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Com a retomada da qualificação olímpica para os Jogos Olímpicos Paris 2024 em 2022, além da maior participação 

da equipe nos eventos internacionais da modalidade, projeta-se o desempenho similar da Equipe Triathlon Brasil 

com resultados similares aos apresentados anteriormente, principalmente pela renovação de atletas que vem sendo 

observada. Em função das análises técnicas e observações competitivas realizadas previamente, é possível desenvol-

ver um planejamento de composição e performance dos atletas/equipe para resultados que garantam uma boa 

posição no Ranking de Revezamento Misto e a consequente qualificação inédita na modalidade para os Jogos 

Olímpicos Paris 2024.

Porém, mesmo tendo se destacado progressivamente ao longo dos últimos anos pela participação nos eventos 

principais do Circuito Mundial de Triathlon, proporcionando aos atletas excelente experiência competitiva, qualitati-

va e quantitativa, através de oportunidades de confronto direto com as demais equipes internacionais e dessa forma 

adquirindo um nível técnico elevado para o trabalho de revezamento, os atletas brasileiros tiveram poucas oportuni-

dades competitivas nesse formato após o período de qualificação olímpica para o Mixed Relay.

PANORAMA
WORLD TRIATHLON 
MIXED RELAY RANKING

4. Performances e resultados satisfatórios, em eventos do Circuito Mundial de alto nível técnico e qualidade;

6. O retorno dos Campeonatos Brasileiros e a promoção do Super Campeonato Brasileiro de Triathlon 2021 (Sprint e 

Standard) permitiram grande participação dos atletas de maior expressividade nacional, principalmente entre as 

categorias de base Junior e Youth, fomentando o desenvolvimento destas e atendendo à necessidade de retomada 

desses eventos para o ingresso precoce na modalidade e subsequente desenvolvimento; 

1. Apesar da retomada das competições nacionais, a quantidade de eventos reduzida não permitiu a continuidade 

progressiva de ingresso de novos atletas das categorias de base do Junior e Youth conforme anos anteriores, o que 

possivelmente retarda o processo de identificação e desenvolvimento de novos atletas;

 PONTOS POSITIVOS

PONTOS NEGATIVOS

1. Participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com equipe jovem e de maior número (2 femininos e 1 masculino) 

que Rio 2016 (1 feminino e 1 masculino), além da participação no inédito Jogos Pan-Americanos Junior 2021, em sua 

primeira edição, com a conquista da medalha de ouro no masculino individual.

3. Promoção da participação dos atletas Triathlon Brasil nos grandes eventos da temporada 2021, mesmo com a 

continuidade da pandemia de COVID-19, favorecendo a presença e envolvimento nos eventos internacionais de maior 

expressividade para aquisição de pontos importantes no World Triathlon Ranking e Olympic Ranking;

2. Promoção da integração dos atletas nos Training Camps Triathlon Brasil durante a temporada 2021, mesmo com a 

continuidade da pandemia de COVID-19, promovendo a continuidade dos treinamentos e preparação físico-técnica, 

sem comprometimento das qualidades atléticas;

5. Qualidade de resultados proporcionada pelo planejamento estratégico Triathlon Brasil para o desenvolvimento 

dos atletas através de ações específicas como apoio/suporte em treinamento de campo preparatórios e participação 

regular em eventos de qualidade técnica internacional; 

2. Devido à continuidade da pandemia de COVID-19 e novamente o cancelamento dos Campeonatos Sul-Americano e 

Pan-Americano, não se permitiu que o processo de renovação da Seleção Brasileira de Triathlon Junior ocorresse de 

forma regular, impossibilitando a experiência competitiva internacional e eventual classificação para o Campeonato 

Mundial, retardando o processo de desenvolvimento de novos atletas;

PANORAMA
ALTO RENDIMENTO
TRIATHLON BRASIL 2021



4. Em função da continuidade da pandemia de COVID-19 e o redirecionamento de recursos específicos do 

Desenvolvimento COB para outras ações voltadas a necessidades para o Alto Rendimento, a realização de Training 

Camps de desenvolvimento inicialmente projetadas para regiões específicas do território nacional visando a análise 

técnica global de atletas jovens, através de testes de natação/corrida e compilação em banco de dados, atendendo 

aos objetivos de desenvolver e renovar atletas, não pode ser executada.

3. Mesmo com a realização de poucos eventos por poucas Federações Regionais, ainda se observa uma participação 

discreta destas na promoção do ingresso de jovens atletas para o Alto Rendimento em nível regional através da 

indisponibilidade dessas categorias em seus campeonatos.

 1. Manutenção do suporte/apoio para os atletas da Seleção Brasileira e prospectivos, viabilizando a participação nos 

eventos de maior importância da temporada 2022, favorecendo assim a ascensão nos Rankings Mundial Individual e 

Mixed Relay;

2. Provimento de suporte/apoio para os atletas da Seleção Brasileira e prospectivos, favorecendo o processo 

qualificação olímpica de Paris 2024 nos eventos individual e revezamento misto, através da viabilização participativa 

nos eventos de qualificação olímpica da temporada 2022, possibilitando a ascensão nos Rankings Olímpicos 

Individual e Mixed Relay;

3. Oferecimento de maior número de eventos na distância Sprint através do Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint 

2022, promovendo assim a continuidade do fomento e desenvolvimento das categorias de base do Alto Rendimento 

Junior e Youth, possibilitando dessa forma o aumento da renovação de atletas através de uma maior e mais ampla 

participação de atletas jovens nestes eventos;

4. Oportunização presencial nos eventos do Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint 2022 para observação e identifica-

ção de atletas prospectivos ao Alto Rendimento das categorias de base Junior e Youth por parte da Gerência Técnica 

Triathlon Brasil, possibilitando uma melhor estruturação de resultados para o Banco de Dados de atletas da organi-

zação esportiva;

5. Viabilização de oportunidades de Training Camp para a identificação continuada de atletas provenientes das 

etapas do Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint 2022, visando um procedimento de análises técnicas e execução de 

testes de avaliação em natação/corrida, possibilitando o desenvolvimento de atletas e seus treinadores com o 

objetivo de melhor projeção para o alto rendimento.

OBJETIVOS
ALTO RENDIMENTO
2022

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021
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Este relatório visa a demontrar os objetivos e todas as atividades realizadas pelo departamento do 

triathlon paralímpico na temporada 2021.

2. Avaliar todos eventos internacionais na temporada 

para selecionarmos os mais importantes e os que 

trariam maiores chances para conquistas de 

pontuações.

4. Promover o rodízio de técnicos dos atletas da 

equipe principal para atuarem como técnicos da 

seleção de para triathlon nos eventos 

internacionais.

3. Manutenção da escolinha de Paratriathlon no CT 

Paralímpico, em São Paulo.

6. Realizar avaliações físicas de nossa equipe 

principal no CPB e no CT em Rio Maior para 

monitoramento e amplo feedback aos técnicos 

sobre as particularidades de cada atleta durante 

seus treinamentos no decorrer da temporada.

5. Incluir apoio financeiro mensal aos técnicos que 

acompanham a equipe principal nas viagens 

internacionais e nos seus treinamentos diários.

 Foi elaborado um plano estratégico em dezembro 

de 2020 com os seguintes objetivos: 

1. Incluir nossos atletas da equipe principal do Para 

Triathlon entre as melhores colocações no ranking 

mundial da World Triathlon até o fechamento do 

ranking para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 

(realizados em 2021), fazendo assim com que todos 

conseguissem vagas e permanecessem no programa 

Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, dando-lhes, 

assim, suporte monetário suficiente para suas 

preparações no próximo ciclo.

OBJETIVOS
PARATRIATHLON
2021

ATLETAS

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jorge Camargo Fonseca – Rio Negrinho/SC

Jéssica Ferreira – Jabuticabal/SP

Ronan Cordeiro – Curitiba/PR

1

2

3

4

EQUIPE PRINCIPAL
BRASILEIRA DE 
PARATRIATHLON
FORMADA EM 
JANEIRO DE 2020
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TÉCNICOS
SELEÇÃO PARATRI

Hilton Lopes 

Coordenador de seleções do Paratriathlon da CBTri 

e técnico do Paratriathlon do Rio 2016

Formação: Educação Física e Desportos

Local: Instituto Radial de Ensino e Pesquisa

Ano de formação: 1991

CREF 019299

Cursos de Especialização e Capacitação:

·N atação

·T reinamento Esportivo

·A tletismo

·T reinamento Funcional

·T riathlon

Experiência Prossional

·T écnico de Corrida, Ciclismo Indoor e Triathlon - Acqua Academia de 2005 a 2009

·T écnico de Triathlon - Equipe Run & Fun de 2008 a 2010

·T écnico de Triathlon - Equipe A Giglioli - 2010 a 2012

·T écnico de Natação - Equipe AACD Esportes - de 2010 a 2013

Atuações atuais 

·C oordenador de iniciação e fomento da CBTri

1

Miguel Junio – São Carlos/SP 

-  Técnico da Equipe SESI São Carlos

- Formado em Educação Física – Unicep São Carlos - 2009;

- Pós-graduado em Fisiologia do Exercício – UFSCar – 2011;

- Técnico Formador do COB;

- Técnico da Seleção Brasileira de Triathlon Escolar;

- Técnico Nível I CBTri e Nível I CAMTri/ITU;

- Técnico Triathlon Equipe SESI-SP desde 2011;

- Técnico da Equipe de Triathlon Paralímpica Panamericano de Sarasota/USA 2017;

Desde 2011 trabalhando com Triathlon, hoje responsável pelas equipes de base 

da Equipe SESI-SP e técnico do atleta Carlos Rafael Viana, tricampeão brasileiro 

de paratriathlon categoria PTS5, vice-campeão Panamericano e 2º colocado no 

ranking mundial em 2017 na categoria PTS5;

José Carlos de Oliveira Junior – São Paulo/SP 

Formação Acadêmica: 

Educação Física pela faculdade Centro Universitário de Araraquara, 011.

Cursos extracurriculares:

- Especialização em treinamento personalizado e funcional

Instituição: Dilmar Pinto Guedes

Curso: Método SST de Patrick Tuor

Curso: Treinamento voltado ao Personal Trainer

Curso: Métodos avançados de treinamento para força e hipertroa muscular

Prossional: Dilmar Pinto Guedes

Especialista na área de Musculação e Condicionamento Físico desde 2008, como

personal trainner, trabalhos em academias, studios e clínicas de reabilitação.

Ivan Razeira – Joinville/SC

Possui graduação em Bacharelado em Educação Física pela Universidade do 

Estado de Santa Catarina (2002) e especialização em Treinamento Desportivo 

pela Universidade do Grande Rio (2007).

Técnico nível 2 Triathlon Brasil

Técnico de Triathlon há 12 anos e sócio-proprietário da Companhia da Corrida 

Assessoria Esportiva.

2

3

4
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ATUAÇÕES DA EQUIPE
DE PARATRIATHLON
NA TEMPORADA 2021

2021 WORLD TRIATHLON
PARA SERIES YOKOHAMA (JPN)

Os resultados obtidos na competição foram considerados excelentes, pois a atleta Jéssica Messali obteve medalha de 

prata e garantiu 95% de sua vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ronan Cordeiro conquistou medalha de 

bronze e subiu cinco posições no ranking, o que confirma a chegada desses dois atletas a Tóquio com grandes 

chances de medalhas.

O 2021 World Triathlon Para Series Yokohama foi a primeira prova internacional do calendário de 2021 da World 

Triathlon, marcando o retorno das competições após a paralisação por conta da epidemia do COVID19. E essa foi 

uma das duas provas mais importantes e de maior pontuação na temporada 2021. Pontuação essa de muita 

importância para o ranking da World Triathlon, que serve como critério base para os atletas competirem nas 

próximas provas internacionais da temporada 2021 e, principalmente, para o ranking que define os classificados 

para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 

Os atletas conquistaram as seguintes classificações:

- Jéssica Ferreira - 2º lugar na categoria PTWC

A delegação brasileira foi composta por dois atletas que seguiram plenamente a programação das atividades e um 

técnico/handler.

Os resultados foram importantes para avaliarmos os atletas nesta primeira fase de treinamentos e acertarmos 

pontos importantes da programação para as próximas provas internacionais.

- Ronan Cordeiro – 3º lugar na categoria PTS 5

EQUIPE 
FORMADA 

POR

Jéssica Ferreira – Jaboticabal / SP

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

1

2

3 José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal / SP
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2021 
CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
PARA TRIATHLON

Jéssica Ferreira Messali (PTWC): a atleta conquistou o 

segundo lugar na sua classe. Desempenhou da 

maneira esperada nas três modalidades. Realizou 

uma excelente natação e manteve-se próxima da 

atleta americana que venceu até o final da etapa de 

ciclismo. 

Ronan Cordeiro (PTS5): o atleta obteve a quarta 

colocação em sua classe. Realizou uma boa natação, 

saindo em terceiro lugar da água, logo atrás do 

canadense e do mexicano. No início do ciclismo teve 

uma queda, porém recuperou-se rapidamente e 

manteve-se na prova. Realizou uma boa corrida e 

fechou a prova em quarto lugar.

Carlos Rafael Viana (PTS5): conquistando a terceira 

colocação em sua classe, o atleta realizou uma 

excelente etapa de natação, se manteve próximo dos 

líderes na etapa de ciclismo e corrida. A principal 

diferença para os dois primeiros colocados foi o seu 

tempo de corrida, 1 minuto acima. 

Jorge Fonseca (PTS4): conquistando a terceira 

colocação em sua classe, o atleta realizou uma 

excelente etapa de natação, saindo próximo dos 

líderes. Na etapa de ciclismo, o atleta não obteve o 

desempenho esperado, se afastando da liderança da 

prova em mais de 3 minutos. O atleta realizou a 

melhor corr ida de sua c lasse,  porém este 

desempenho final não foi suficiente para recuperar a 

diferença perdida no ciclismo. Jorge dependia do seu 

resultado neste evento para obter a classificação 

direta para Tóquio, porém com a combinação final de 

resultados ele ficou fora da vaga direta.                  

Conclusão:

De maneira geral tivemos um excelente desempenho 

da equipe. Todos os atletas obtiveram a performance 

dentro do esperado. A equipe fechou o ciclo de 

classificação paralímpica com duas vagas diretas 

conquistas pelos atletas Carlos Rafael Viana e Jéssica 

Ferreira. O atleta Jorge Fonseca ficou na 10ª colocação 

e Ronan Cordeiro, na 11ª, em suas respectivas classes. 

Foi enviado ao IPC uma carta de solicitação das vagas 

de Bipartite para nossos atletas com as devidas 

justificativas para cada um deles.

Rivaldo Martins – Gerente Técnico do Para Triathlon

Ivan Razeira – Técnico da equipe

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jéssica Ferreira – Jaboticabal/SP

Jorge Fonseca – Rio Negrinho / SC

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal/SP
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TREINAMENTOS DE ALTITUDE 
LA LOMA 2021 E WORLD PARA CUP
LA CORUÑA / ESPANHA

No entanto, tivemos o impedimento de entrada da 

nossa equipe em Portugal devido às restrições do 

COVID 19. Dessa forma, cancelamos a 1ª fase de 

treinamento internacional e trabalhamos do Brasil 

para os eventos internacionais pré-programados. 

O projeto inicial seria a realização da Fase 1 de 

treinamentos internacionais em Rio Maior/Portugal, 

local que nos tem atendido muito bem nas 

preparações para as provas internacionais na Europa 

em anos anteriores. 

A apenas 10 dias da World Series J Beels no Reino 

Unido, o governo da Inglaterra também revogou a 

entrada de alguns países no evento devido à situação 

de alguns países, inclusive o Brasil, com relação ao 

COVID 19. 

Sendo assim, precisamos alterar nosso planejamento 

e enviamos nossa equipe  para um período de 14 dias 

no México para podermos entrar na Espanha, e assim 

termos possibilidade de disputa da World Cup em La 

Coruña, que seria uma das provas programadas.

Do México, a seleção partiu para La Coruña participar 

da última World Cup da temporada e, na participação 

na prova foi constatada boa evolução dos quatro 

integrantes da equipe.  Todos obtiveram as 

pontuações pré-programadas. Com relação aos 

aspectos técnicos, identificamos a importância do 

evento para avaliação e detecção do que precisava 

ser corrigido e melhorado até nossa ida para Tóquio.

Com os resultados obtidos em Coruña, garantimos 

vagas nos Jogos Paralímpicos com os atletas Jéssica 

Messali e Carlos Viana e com boas chances de 

conseguirmos garantir os dois integrantes da equipe 

na semana seguinte, no Campeonato Panamericano, 

nos EUA, em 27/06;
Durante esse período no México aproveitamos para 

realizar treinamentos em altitude, o que nos deu 

ganho na condição aeróbia para realização da 

competição, uma vez que San Luís Potosí está 

localizado a 1800 metros acima do nível do mar.

A prova em La Coruña foi a penúltima do calendário 

Paralímpico a contar pontos no ranking mundial 

classificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, 

uma vez que os atletas brasileiros e das Américas 

participariam ainda do Campeonato Pan-Americano 

nos EUA, em  27/06.

Miguel Junio – Técnico da equipe

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jéssica Ferreira – Jaboticabal/SP

José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal/SP

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

Jorge Fonseca – Rio Negrinho / SC
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FASE 1 DE TREINAMENTO INTERNACIONAL
PREPARAÇÃO TÓQUIO 2020 / 2021
RIO MAIOR / PORTUGAL

Jorge Fonseca (PTS4): O Atleta apresentou-se participativo e motivado com o projeto. Participou de todas as sessões de 

treino do gerente do Para Triathlon, Rivaldo Martins, realizando as prescrições de seus treinadores. No período em 

que estive sob o comando da equipe não houve qualquer intercorrência em relação ao comportamento do atleta e/ou 

saúde. Houve uma evolução significativa da sua forma física durante o período de treinos.

Jessica Ferreira Messali (PTWC): No dia 06 de julho a atleta sofreu queimaduras de 3º graus em ambos os pés e pernas 

durante uma sessão de sauna seca. Prontamente acionamos o serviço de emergência da cidade, que deslocou a 

atleta para o Hospital de Santarém, cidade mais próxima de Rio Maior. Após avaliação no hospital de Santarém a 

atleta foi removida para a área de queimados do hospital de Lisboa, onde permaneceu por 15 dias. Realizou um 

procedimento cirúrgico de amputação dos dedos e em seguida foi removida para o Brasil, onde passou a receber 

cuidados médicos na cidade de Ribeirão Preto.

Ronan Cordeiro (PTS5): O atleta se apresentou participativo e motivado com o projeto. Apresentou grande interesse em 

sua evolução técnica, acatando as sugestões relacionadas à técnica de ciclismo e corrida. Apresentou alta motivação 

e participou de todas as sessões de treino sob coordenação do gerente do Para Triathlon, Rivaldo Martins, realizando 

as prescrições de seus treinadores. No período em que estive sob o comando da equipe não houve qualquer 

intercorrência em relação ao comportamento do atleta e/ou saúde. Houve uma evolução significativa da sua forma 

física durante o período de treinos .

Carlos Rafael Viana (PTS5): O Atleta apresentou participativo e motivado com o projeto. Participou de todas as sessões 

de treino do gerente do Para Triathlon, Rivaldo Martins, realizando as prescrições de seus treinadores. No período em 

que estive sob o comando da equipe não houve qualquer intercorrência em relação ao comportamento do atleta e/ou 

saúde. Houve uma evolução significativa da sua forma física durante o período de treinos.

Ivan Razeira – Técnico da equipe

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jorge Camargo Fonseca – Rio Negrinho / SC

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

Jéssica Ferreira – Jaboticabal/SP

José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal/SP
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 A proposta de um período de treinamento em regime de internato com a infraestrutura oferecida apresentou grande 

efetividade e resultou numa melhora na qualidade de treinos, através de uma infraestrutura de alta qualidade 

oferecida pelo Rio Maior Sports Centre. Além disso, o fato de os atletas estarem com suas agendas dedicadas 

integralmente ao processo de treinamento e recuperação permitiu que a carga de treino fosse significativamente 

aumentada, oferecendo um risco reduzido de lesões.

Durante as quatro semanas do projeto os atletas apresentaram uma evolução significativa da sua forma, além de um 

alto comprometimento com o objetivo maior do projeto, a participação dos Jogos Paralímpicos de Tokyo 2020.

Conclusão:
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FASE 2 DE TREINAMENTO INTERNACIONAL
PREPARAÇÃO TÓQUIO 2020 / 2021
RIO MAIOR / PORTUGAL

Jorge Fonseca (PTS4): O atleta apresentou-se participativo e motivado com o projeto. Participou de todas as sessões de 

treino sob minha coordenação, realizando as prescrições de seus treinadores. Apresentou uma evolução significativa 

nas três modalidades além de resultados positivos com melhora dos tempos nos treinos simulados. Não houve no 

período nenhum registro de lesão ou outra condição de saúde que prejudicasse o andamento dos treinos. No período 

em que estive sob o comando da equipe não houve nenhuma intercorrência em relação ao comportamento do atleta 

e/ou saúde. Houve uma evolução significativa da sua forma física durante o período de treinos.

Carlos Rafael Viana (PTS5): O atleta apresentou-se participativo e motivado com o projeto. Apresentou alta motivação e 

participou de todas as sessões de treino do gerente do Para Triathlon, Rivaldo Martins, realizando as prescrições de 

seus treinadores. No período em que estive sob o comando da equipe não houve qualquer intercorrência em relação 

ao comportamento do atleta e/ou saúde. Não houve no período nenhum registro de lesão ou outra condição de saúde 

que prejudicasse o andamento dos treinos. Houve uma evolução significativa da sua forma física durante o período 

de treinos.

Ronan Cordeiro (PTS5): O atleta apresentou-se participativo e motivado com o projeto. Apresentou uma evolução 

significativa nas três modalidades além de resultados positivos com melhora dos tempos nos treinos simulados. Não 

houve no período qualquer registro de lesão ou outra condição de saúde que prejudicasse o andamento dos treinos. 

Apresentou grande interesse na sua evolução técnica, acatando as sugestões relacionadas à técnica de ciclismo e 

corrida. Apresentou alta motivação e participou de todas as sessões de treino do gerente do Para Triathlon, Rivaldo 

Martins, realizando as prescrições de seus treinadores. No período em que estive sob o comando da equipe não houve 

qualquer intercorrência em relação ao comportamento do atleta e/ou saúde. Houve uma evolução significativa da 

sua forma física durante o período de treinos.

Ivan Razeira – Técnico da equipe

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jorge Camargo Fonseca – Rio Negrinho / SC

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

Jéssica Ferreira – Jaboticabal/SP

José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal/SP
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Durante as quatro semanas do projeto os atletas apresentaram uma evolução significativa da sua forma, além de um 

alto comprometimento com o objetivo maior do projeto, a participação dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

Conclusão:

 A proposta de um período de treinamento em regime de internato com a infraestrutura oferecida apresentou grande 

efetividade e resultou numa melhora na qualidade de treinos, através de uma infraestrutura de alta qualidade 

oferecida pelo Rio Maior Sports Centre. Além disso, o fato de os atletas estarem com suas agendas dedicadas 

integralmente ao processo de treinamento e recuperação permitiu que a carga de treino fosse significativamente 

aumentada oferecendo um risco reduzido de lesões.
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2022 WORLD TRIATHLON
PARA CHAMPIONSHIP FINALS
ABU DHABI / EMIRADOS ARABES

Rivaldo Martins – Gerente Técnico do Para Triathlon

Ivan Razeira – Técnico da equipe

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jéssica Ferreira – Jaboticabal/SP

Jorge Fonseca – Rio Negrinho / SC

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal/SP
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A viagem da equipe transcorreu conforme o 

programado, sem qualquer ocorrêcia 

específica. Os documentos de ingresso nos 

Emirados Arabes devido às restrições por conta 

da pandemia do COVID-19 foram aceitos e a 

equipe prontamente se instalou no hotel. O 

Hotel encontrava-se a poucos minutos do local 

da prova,  o que facilitou a logística para o 

evento. O hotel tinha ótima estrutura e com 

refeição completa o que proporcionou 

conforto para a equipe. O local da prova 

encontrava-se junto a estrutura do autodromo. 

Tal infraestrutura permitiu que todos os treinos 

antes da prova fossem realizados lá. Os treinos 

de natação foram realizados em uma praia 

com raias de natação, também bem próxima 

ao hotel.   Realizamos alguns treinos no 

autodromo onde a prova aconteceu, tanto de 

natação, quanto de ciclismo e corrida, para 

que os atletas estivessem bem familiarizados 

com as condições de prova. O clima da cidade 

se manteve com temperaturas bem elevadas, 

entre 29 e 35 graus. 

Parecer técnico sobre a prova.

Carlos Rafael Viana (PTS5): conquistou a oitava 

colocação em sua classe. O atleta não conseguiu 

desempenhar o seu potencial, pois a dois dias do 

evento ficou gripado, o que prejudicou em muito o seu 

desempenho. 

Jéssica Ferreira Messali (PTWC): a atleta conquistou a 

medalha de prata na sua classe. Um feito histórico, 

pois foi a primeira medalha feminina da modalidade 

em um Campeonato Mundial. 

Jorge Fonseca (PTS4): conquistando a quarta colocação 

em sua classe, o atleta realizou uma excelente etapa 

de natação, saindo próximo dos líderes. Na etapa de 

ciclismo, o atleta permaneceu próximo dos atletas na 

dianteira, estando sempre entre os 7 primeiros. E na 

corrida foi se superando e conquistando posições, o 

que o deixou muito próximo da medalha.

De maneira geral tivemos um excelente desempenho 

da equipe. Todos os atletas obtiveram a performance 

dentro do esperado. E também fizemos história, pois, 

em 4 participações, tivemos 2 medalhistas e um muito 

próximo também da conquista. A equipe fechou a 

temporada com chave de ouro e com pontos 

importantes para o ranking mundial.

Ronan Cordeiro (PTS5): o atleta conquistou a medalha 

de bronze em sua classe. Também um resultado 

muito expressivo, uma vez que já não tínhamos uma 

medalha em Mundial há 5 anos. O atleta, ainda muito 

jovem, vem a cada competição internacional 

superando todas as expectativas e se tornando uma 

grande chance de medalha nos Jogos Paralimpicos de 

Paris 2024.

Conclusão:
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE
PARATRIATHLON 2021

O Campeonato Brasileiro de Para Triathlon realizado 

em Brasília/DF foi a última etapa do calendário nacio-

nal de 2021. A prova definiu os campeões brasileiros 

de 2021 e o ranking brasileiro da modalidade, que 

serve como critério base para os atletas conseguirem 

vagas na equipe principal e competirem nas próximas 

provas internacionais da temporada 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Também serviu como avaliação de nossa equipe 

principal para que possamos trabalhar e aprimorar 

nossos trabalhos técnicos em nossa preparação para 

o Campeonatos Internacionais futuros.

O nível técnico do evento, assim como dos nossos 

atletas, foi excelente, o que demonstrou que estamos 

a cada ano melhorando e aprimorando nossos even-

tos em igualdade aos eventos internacionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

São planos que levarão ao aumento do número de 

participantes na modalidade, assim como para apri-

morarmos a cada ano o nível técnico de nossos atle-

tas.

Temos a convicção de que nessa estrutura apresenta-

da no local do evento poderemos futuramente reali-

zar também camping de treinamentos e, em breve, 

transformar a competição em um evento internacio-

nal. 

O local da competição ao lado da ponte JK foi de fácil 

acesso para a realização da etapa de natação, do 

ciclismo e da corrida com muita segurança e conforto.

A localização da competição e a logística em Brasília 

foram espetaculares em todos os sentidos. O Hotel 

Brasília Imperial serviu como base para a realizações 

da classificação assim como todas as reuniões e o 

simpósio técnico. 

Rivaldo Martins – Gerente Técnico do Para Triathlon

Miguel Junio – Técnico da equipe

Carlos Rafael Viana – São Carlos/SP

Jéssica Ferreira – Jaboticabal/SP

Jorge Fonseca – Rio Negrinho / SC

Ronan Nunes Cordeiro – Curitiba / PR

José Carlos de Oliveira (Técnico/handler) – Jaboticabal/SP
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CONCLUSÃO
O ano de 2021 foi sem dúvida um ano de trabalhos intensos para conseguirmos superar todas as adversidades que 

ocorreram nesse retorno aos eventos ainda em uma circunstâncias não tão favoráveis com a situação com que se 

encontravam os países com relação ao COVID 19.

Nossos atletas conseguiram resultados muito bons, dando continuidade com os realizados em 2020, e atingimos 

nossa meta programada desde 2017, que seria dobrar o número de vagas conquistadas para os Jogos Paralímpicos 

Rio 2016, ou seja, conquistamos 4 vagas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Conseguimos realizar a maior parte do nosso planejamento dentro do orçamento previsto em cada evento realizado, 

com sobra de valor para ser empenhado em 2022, quando o calendário mundial e classificatório paralímpico deverá 

retornar em situação normalizada, assim como o nosso Campeonato Brasileiro em 3 etapas e o retorno dos projetos 

paralisados em 2020.

CONQUISTAMOS MEDALHAS EM TODOS OS 
EVENTOS INTERNACIONAIS QUE PARTICIPAMOS, 

SEJA EM WORLD CUPS OU WORLD SERIES. 

Voltamos de Tóquio com 

resultados históricos.

Finalizamos o ano com chave de ouro na Grand Final 

conquistando 2 medalhas para o Brasil, com Jéssica 

Ferreira com a prata e Ronan Cordeiro trazendo um bronze.

Isso nos mostrou que precisamos trabalhar em pequenos 

detalhes e acertos no nosso planejamento final para  que 

neste ano de 2022 consigamos elevar ainda mais a posição 

de nossos atletas no ranking mundial e na conquista ainda 

maior no  número de medalhas internacionais.

Jessica Ferreira 

4ª colocada na categoria PTWC

Ronan Cordeiro 

5º colocado na categoria PTS5

Carlos Viana 

6º colocado na categoria PTS5.

Jorge Fonaseca 

7º colocado na categria PTS4

OBJETIVOS
2022 / 2023

Concretizar os já planejados cursos para técnicos de 

Para Triathlon, que estamos formatando em parceria 

com o CPB.

Realização de até 4 avaliações físicas no CPB durante 

a temporada 2022/2023 com o objetivo de darmos 

mais respaldo técnico e facilitar os pontos importan-

tes a serem implementados nos treinamentos de 

nossos atletas.

Iniciar o projeto iniciação e fomento de Para Triathlon 

em parceria com o CPB com a execução de duas esco-

las de Para Triathlon em nosso território já a partir de 

março, e espandirmos esse trabalho para, se possível, 

finalizarmos o ano com 4 escolas.

Retornar com o aquathlon nos Jogos Paralímpicos 

Escolares Brasileiros de 2022,  com o objetivo de 

aumentar o número de participantes  e com isso faci-

litar a busca de talentos.

Realização de Training Camps no CPB, São Carlos, Rio Maior e treinamentos de altitude em Font Romeo / Espanha, 

ambas antecedendo as competições mais importantes da temporada, que serão:

Campeonato Panamericano de Paratriathlon

2022 World Triathlon Para Series Yokohama 

2022 World Triathlon Para Cup Besançon

2022 World Triathlon Para Cup La Coruna

2022 World Triathlon Para Series Montreal

2022 World Triathlon Para Series Swansea

2022 World Triathlon Championship Finals

Sarasota/EUA – março

Japão – maio

França – junho

Espanha – junho

Canadá – julho

Reino Unido – agosto

Abu Dhabi/Emirados Árabes
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ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 
ENTRE JANEIRO 
E DEZEMBRO 
DE 2021

GERENCIAMENTO 
E MANUTENÇÃO
DE WEBSITE (cbtri.org.br)

· Fortalecer a imagem de uma Entidade sólida e comprometida, 

reforçando a marca Triathlon Brasil no ambiente digital e 

permitindo à Confederação maior visibilidade, reunindo 

informações relevantes e institucionais para o público. 

 Principal Objetivo: 

· Foi realizada contínua publicação das matérias no blog do site. 

Ações executadas: 

· Foram realizadas, em média, 30 ações mensais no site para 

garantir a atualização contínua dos documentos oficiais – Atas, 

normas, regulamentos, editais e calendário; 

· Com o site institucional constantemente atualizado, a CBTri 

elevou a percepção de transparência, idoneidade e 

compromisso com a comunidade. 

Resultados: 

· Durante o período de janeiro a dezembro de 2021, 

as ações de gerenciamento dos perfis da CBTri nas 

redes sociais tiveram como principal objetivo o 

engajamento dos atletas, incentivo ao esporte, 

adesão de novos praticantes e envio de 

comunicados e informações relevantes ao público. 

Ações executadas: 

 Principal Objetivo: 

· Ao longo de 2021 foram postadas 489 publicações 

nas seguintes temáticas: promoção de lives, 

informativos da Confederação, Homenagem aos 

aniversariantes, campanhas, editais de convocação, 

engajamento dos atletas, divulgação de parcerias, 

resultados das provas e datas comemorativas. 

GERENCIAMENTO DE POSTS
NAS REDES SOCIAIS

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021
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POSTAGENS
REDES SOCIAIS

As postagens foram distribuídas ao longo dos 

meses do ano conforme quadro a seguir: 
 Stories: Das artes postadas no feed, aproxima-

damente 50% foram adaptadas para Stories. 

Durante as 24h de sua exibição, apresentaram em 

média 1.000 visualizações.

PERÍODO 2021

Nº DE 
PUBLICAÇÕES

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

21

09

40

37

62

76

48

59

30

31

55

21

489TOTAL

CRIAÇÃO DE MATERIAIS 
IMPRESSOS, PAPELARIA 
OU APRESENTAÇÕES

FEVEREIRO

Calendário 2021

Calendário 2021 Web

Calendários Reuniões

Suspensão do Calendário

MARÇO

Assinatura de e-mail

Redesenho da marca Triathlon Brasil

Marca especial 30 anos

ABRIL

Apresentação Curso Oficiais Técnicos

Apresentação Curso Revalidação

Relatório Anual 2020

Assinaturas de e-mail

MAIO

Ajustes de materiais dos meses anteriores

JUNHO

Papel timbrado

Logo Fomento

Ícones 

Assinaturas de e-mail

Cartões de visita

Apresentação Fomento Triathlon Brasil

Planos de fundo

JULHO

Regulamentos Campeonatos Mundiais

Timbrado Comissão de Atletas

Timbrado Comissão de Oficiais Técnicos

Timbrado Comissão de Treinadores

Timbrado Comissão de Atletas

Timbrado Comissão de Atletas

Timbrado Comissão de Oficiais Técnicos

Timbrado Comissão de Treinadores

Timbrado Comissão de Atletas

Timbrado Institucional

Revisão Relatório de Atividades 2020

Calendário de Eventos

Timbrado

Relatório Auditores

Parecer Conselho Fiscal

Balancete

AGOSTO

Curso oficiais técnicos (ajustes)

Planos de fundo

Manual do Aluno (capa)

Manual do Facilitador (capa)

Calendário Nacional (ajuste)

Sistema Organizacional

Curso oficiais técnicos (ajustes)

Apresentação Fomento Triathlon Brasil 

SETEMBRO

Calendário Nacional (ajuste)

Criação de Capas / Conteúdo

Criação de Capas / Conteúdo (ajustes)

OUTUBRO

Capas Regulamentos (ajustes)

Aprovação da Marca Super Campeonato Brasileiro

Aprovação de KIT Super Campeonato Brasileiro

Criação de Certificado - Curso de Treinador

Criação de Certificado - Curso de Oficial Técnico

Calendário Nacional (ajuste)

NOVEMBRO

Calendário Nacional 2022

Backdrop Google Meet

Apresentação Triathlon

Apresentação Triathlon (ajuste)

Apresentação de Recursos

Manual do Atleta

Manual de Boas Práticas

DEZEMBRO

Apresentação de Recursos (ajuste)

Apresentação Geral (ajuste)

Apresentação Planejamento Estratégico

Principal Objetivo: Ações executadas: 

A seguir são apresentadas as principais ações 

executadas no período.

Fortalecer a identidade visual da marca Triathlon 

Brasil, criando documentos que se complementam 

com as artes utilizadas nas redes sociais.

RELATÓRIO ANUAL
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Aumento na percepção de organização, dedicação e compromisso da Confederação Brasileira de Triathlon ao 

disponibilizar documentos elaborados em conformidade com todo o material produzido. 

Resultados
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Ações executadas: 

Resultados: Principal Objetivo: 

Ao longo do período, o principal objetivo de envio do 

e-mail MKT foi criar e manter o relacionamento com o 

público da CBTri, a fim de gerar resultados na adesão 

e melhorando a retenção. 

Foram produzidos e enviados um total de 75 conteú-

dos de e-mails MKT no período, nas seguintes temáti-

cas: Comunicados internos, notas de esclarecimento e 

notícias, informativos, e divulgações diversas.

Para uma lista de 13.425 contas, entre essas atletas 

credenciados, visitantes do site/interessados e direto-

res internos, foram enviados 854.913 e-mails, sendo 

efetivamente entregues 95,5% do total. 

No geral, com o envio do e-mail MKT otimizamos a 

comunicação de informações essenciais tanto para o 

corpo de diretores quanto para os associados da 

CBTri.

RELATÓRIO ANUAL
ATIVIDADES 2021
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LIVES
INSTAGRAM

Lives sobre temas técnicos de diversas áreas da Confederação Brasileira de Triathlon, com assuntos relevantes a toda 

a comunidade do Triathlon.

Principal objetivo: 

A Saúde do Atleta Amador

Convidado: Dr. Fabrício Braga

Mediação: Rodrigo Milazzo

Métodos de Treinamento e de 

Natação com Implementos

Convidado: Homero Cachel

Mediação: Rodrigo Milazzo

A Saúde da Mulher Atleta

Convidada: Tathiana Parmigiano

Mediação: Priscila Machado

A Mente e o Esporte

Convidada: Nicole Manzoni

Mediação: Rodrigo Milazzo

Onde Você Faz a Diferença?

Convidados: Lucas e Leandro 

Vasconcelos e Hilton Lopes

Mediação: Rodrigo Milazzo

Training Camp em Altitude

Convidados: Diogo Sclebin e 

Reinaldo Colucci

Mediação: Virgilio de Castilho

Temas:

Jogos Pan-Americanos Junior 2021

Convidados: Gabrielle Lemes, 

Giovanna Lacerda e Miguel Hidalgo

Mediação: Rodrigo Milazzo

30 Anos Triathlon Brasil

Convidados: Ernesto Pitanga, 

Armando Barcellos, Idel Halfen

Mediação: Virgilio de Castilho·

Nova Marca Triathlon Brasil

Convidado: Idel Halfen

Mediação: Virgilio de Castilho

Superação com Responsabilidade

Convidado: Alexandre Vasconcellos

Mediação: Idel Halfen

Jogos Olímpicos de Tóquio

Convidados: Luisa Baptista, Manoel 

Messias e Vittoria Lopes

Mediação: Virgilio de Castilho

CAMPANHAS

trazer esclarecimentos à comunidade sobre temas 

relacionados à saúde. Desenvolvemos campanhas 

contendo e-mail marketing e posts, com auxílio de 

nossa Equipe Interdisciplinar, a fim de garantir 

informações precisas e relevantes sobre os temas a 

seguir.

Principal objetivo: 
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30 Anos Triathlon Brasil

Setembro Amarelo, campanha em prevenção 

ao suicídio

Outubro Rosa, campanha em prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de mama 

Novembro Azul, campanha em prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de próstata




