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DESTAQUES
Durante a temporada 2015/2016, os atletas brasileiros de neve largaram 729 vezes, quase o
dobro de starts, comparados à temporada passada. A CBDN esteve presente em 337 provas, em
22 países e 4 continentes. A participação nessas provas culminou na conquista de 96 medalhas,
dentre as quais 56 em provas oficiais. Ao todo, 50 competidores brasileiros largaram 729 vezes,
competindo em 6 modalidades e 18 disciplinas diferentes.
Entre os principais destaques da temporada, apresentam-se abaixo:
 No total, 56 medalhas conquistadas em provas oficiais, sendo 16 de ouro, 20 de prata e 20
de bronze. Além disso, 40 medalhas conquistadas em provas não-oficiais, sendo 13 de
ouro, 16 de prata e 11 de bronze.
 Michel Macedo alcançou a melhor colocação do Ski Alpino brasileiro em eventos olímpicos,
obtendo a 15ª colocação no Super Gigante nos Jogos Olímpicos da Juventude em
Lillehammer, Noruega. No encerramento do evento, o atleta foi escolhido como porta
bandeira da delegação brasileira.
 Isabel Clark, atual campeã Sul-Americana, alcançou o Top 15 em três etapas de Copa do
Mundo de Snowboardcross, realizadas em Sunny Valley (Rússia), Veyssonaz (Suiça) e
Baqueira Beret (Espanha). Com os ótimos resultados a atleta alcançou o Top 20 do ranking
overall de Copa do Mundo de Snowboardcross, mesmo disputando apenas 4 das 8 etapas
possíveis.
 Jaqueline Mourão alcança a melhor performance de sua carreira, quebrando os recordes
brasileiros em Lista FIS de Distance, com 93,55 Pontos FIS e Sprint, com 215,74 Pontos FIS.
Resultados que levaram a atleta à classificação inédita para Tour da Copa do Mundo do
Canadá.
 O Brasil organizou a primeira prova FIS de Rollerski do hemisfério Sul que distribuiu pontos
para o Ranking Mundial de Cross Country, com a participação de 21 atletas.
 Altair Firmino conquistou a inédita classificação brasileira de Cross Country para o YOG,
onde participou de 3 provas e alcançou 1 resultado dentro do índice B Olímpico;
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 O jovem atleta Michel Macedo, de apenas 17 anos, quebrou o recorde brasileiro de Slalom
Gigante ao alcançar a marca de 39.17 pontos FIS em prova realizada em Lutsen Mountains,
USA. Com os resultados, Michel quebrou ainda o recorde brasileiro em Lista FIS na
disciplina Slalom Gigante ao obter a marca de 41,29 na 11ª lista da temporada.
 Os resultados obtidos na temporada renderam a Guilherme Grahn, de apenas 18 anos, a
quebra o recorde brasileiro em Listas FIS na disciplina Slalom Especial, marcando 37.60
pontos FIS na 12ª lista da temporada.
 Victor Santos bateu os dois recordes brasileiros de Cross Country com 140.80 e 211.20
Pontos FIS no Distance e Sprint, respectivamente. O atleta ainda alcançou o melhor
resultado da equipe na Europa durante a temporada com 229.60 Pontos FIS.
 No biathlon, destaque para a primeira participação da história do país em um revezamento
da IBU, quando as atletas Bruna Moura e Gabriela Neres junto com Leandro Lutz e Caio
Moreira, realizam o revezamento misto da IBU Cup 2, em Ridnaun, Italia.
 Isabel Clark foi mais uma vez convidada para participar dos X-Games, evento realizado em
Aspen, Estados Unidos, obtendo a 11ª colocação no Snowboardcross.
 Michel obteve uma inédita medalha de bronze em sua carreira no Super Gigante, ao
marcar 62.74 pontos FIS em prova realizada em Mission Ridge (Estados Unidos) segundo
melhor resultado da carreira do atleta na disciplina. Com essa medalha, Michel totaliza
dois pódios em apenas dois anos como atleta oficial, sendo o mais jovem atleta a
conquistar medalhas em provas oficiais de Ski Alpino.
 Michel Macedo encerra a temporada no Top 3 do Ranking Latino Americano de Ski Alpino
na disciplina Super Gigante, tornando-se o atleta brasileiro mais novo da história da
modalidade a alcançar tal feito.
 Considerando apenas atletas de sua idade, Michel Macedo terminou a temporada
liderando 3 dos 4 rankings atletas sul-americanos, Slalom Especial, Super Gigante e
Downhill, além da 2ª colocação no Slalom Gigante.
 O jovem atleta do Ski Alpino, Guilherme Grahn, obteve dois resultados abaixo dos 40.00
pontos FIS no Slalom ao marcar 38.71 em Lindvallen (Suécia) e 36.49 em Gopshus (Suécia),
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chegando muito próximo do recorde brasileiro que ele próprio estabeleceu em abril de
2015 de 36.10 pontos FIS.
 O jovem atleta Rhaick Bomfim conquistou a 31ª colocação de 165 participantes no Trofeo
Topolino, um dos mais importantes eventos U16 do mundo;
 O atleta másters, Stefano Arnhold, alcançou o top 20 no ranking overall da Copa do Mundo
Masters de Ski Alpino melhorando em 8 posições a sua colocação da temporada anterior.
 Projeto de Monitoramento Avançado: consolidação do projeto que utiliza instrumentos
psicométricos de avalição, entre eles a PSE – Percepção Subjetiva de Esforço, DALDA – Daily
Analyses of Life Demand in Athletes, WURSS-21 – Wisconsin Upper Respiratory Symptom
Survey e o TQR – Total Quality Recover, além de testes físicos regulares no NAR – Núcleo
de Alto Rendimento de São Paulo para o monitoramento do treinamento dos atletas das
equipes brasileiras de neve, com feedback semanal aos profissionais que trabalham
diretamente com os dados fornecidos.

 Na área de comunicação, a temporada registrou a transmissão de 30 eventos ao vivo de
Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais, com mais de 100 transmissões no SporTV e
mais de 157 horas de esportes de neve para o Brasil. Somados com as mais de 7 horas de
conteúdo jornalístico gerado em quase 30 matérias diferentes, alcançou-se mais de 165
horas de conteúdo de neve na Televisão brasileira com mais de R$ 55 milhões em retorno
de mídia espontânea. Na área digital, mais de 30 reportagens publicadas nos principais
portais de esportes da internet.
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Histórico – Participação dos atletas da CBDN
Temporada

Provas

atletas

modalidades

disciplinas

países

continentes

2004/05

195

30

4

10

15

4

2005/06

235

28

4

10

12

4

2006/07

181

29

4

12

15

4

2007/08

220

30

4

12

17

4

2008/09

223

32

5

16

23

4

2009/10

246

43

4

17

20

4

2010/11

287

48

5

14

19

4

2011/12

238

48

5

14

19

3

2012/13

283

43

7

20

21

3

2013/14

244

39

7

18

18

3

2014/15

264

51

7

19

18

3

2015/16

337

50

6

18

22

4

Tabela 1: Histórico de participação dos atletas da CBDN
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SKI ALPINO
Durante a temporada Boreal, o Ski Alpino brasileiro foi novamente um dos principais destaques
do país. Os atletas Michel Macedo, de apenas 17 anos, e Guilherme Grahn, com 18 anos,
mantiveram a evolução que vem apresentando desde que se tornaram atletas FIS e, apesar da
pouca idade, escreveram seus nomes na história do desporto de neve brasileiro.
Ao todo, o Ski Alpino brasileiro disputou 89 provas divididas em 5 disciplinas e realizadas entre os
Estados Unidos e o continente europeu. Somando as provas Masters, a modalidade foi
responsável por 102 provas.
Destaque para a quebra do recorde brasileiro de Slalom Gigante obtida por Michel ao obter 39.17
pontos FIS em Lutsen Mountains, Estados Unidos. O atleta também se tornou o primeiro
esquiador alpino brasileiro a alcançar um Top 15 em eventos olímpicos, feito realizado na
disciplina Super G durante os Jogos Olímpicos da Juventude, em Lillehammer, Noruega.

Melhores Resultados por Temporada
Pts FIS
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Gráfico 01: Melhores resultados do atleta Michel Macedo por temporada

Após os Jogos, o jovem esquiador ainda conseguiu uma inédita medalha de bronze na sua carreira
na disciplina de Super G em prova realizada em Mission Ridge (Estados Unidos), a segunda
medalha do atleta em provas oficiais de Ski Alpino em apenas duas temporadas.
Os resultados obtidos renderam a Michel a quebra do recorde brasileiro em Lista FIS ao obter a
marca de 41,29 na 11ª lista da temporada. Além disso, Michel Macedo encerra a temporada com
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no Top 3 do ranking Latino-Americano de Super G, tornando-se o atleta mais novo da história do
Ski Alpino brasileiro a alcançar tal feito. Quando comparado apenas à atletas de sua idade
(nascidos em 1998) o atleta se destaca liderando 3 dos 4 rankings Latino-Americanos, Slalom
Especial, Super Gigante e Downhill, além da vice-liderança no Slalom Gigante.
Ranking Latino-americano de Ski Alpino - atletas nascidos em 1998
Disc

Slalom Especial

Super Gigante

Downhill

Slalom Gigante

Pos

Nome

Pts

Nome

Pts

Nome

Pts

Nome

Pts

1º

Macedo M (BRA)

40.48

Macedo M (BRA)

57.86

Macedo M (BRA)

82.03

Horwitz K (CHI)

36.96

2º

Horwitz K (CHI)

41.59

Horwitz K (CHI)

61.58

Horwitz K (CHI)

100.30

Macedo M (BRA)

41.29

3º

Guerrero H (CHI)

63.26

Holscher K (CHI)

91.96

Marinovic A (CHI)

133.51

Michael P (COL)

57.57

Guilherme Grahn também se destacou evoluindo sua performance em relação à temporada
anterior. Durante a temporada o jovem apresentou um nível consistente de performance, o que
acarretou na quebra do recorde brasileiro em Lista de Pontos FIS de Slalom Especial com 37.60
pontos FIS na 12ª lista da temporada.
Evolução do Recorde em Listas FIS de Slalom Masculino
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Gráfico 02: Evolução do recorde brasileiro masculino em Lista FIS de Slalom

Com dois resultados abaixo dos 40.00 pontos FIS, o jovem atleta ainda chegou muito próximo do
recorde brasileiro que ele próprio estabeleceu na disciplina Slalom Especial em abril de 2015 de
36.10 pontos FIS, ao obter 36.49 pontos FIS em Gopshus (Suécia).
Por fim, nos Masters, Stefano Arnhold obteve o Top 20 no ranking overall de Copa do Mundo
Masters de Ski Alpino, terminando na 18ª colocação no circuito, 8 posições a frente do seu
resultado na temporada anterior.
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SNOWBOARD
A temporada Boreal 2015/2016 do Snowboard brasileiro foi marcada pela constância nos bons
resultados obtidos pelos principais atletas, principalmente pela representante brasileira no
Snowboard Cross nos Jogos Olímpicos de Sochi, Isabel Clark, e pela renovação da modalidade,
tendo como seu principal representante na temporada o jovem Gabriel Irlandini. Ao todo foram
disputadas 26 provas, 11 a mais do que na temporada anterior, sendo 12 oficiais divididas entre
4 disciplinas, o dobro do ano passado.
Entre os destaques, estão a participação da atleta Isabel Clark nos X-Games de Aspen, Estados
Unidos e sua excelente colocação no ranking de Copa do Mundo de Snowboard Cross, alcançando
o Top 20 mesmo após disputar apenas 4 das 8 etapas realizadas.
Com isso, a rider brasileira, mesmo disputando apenas metade das etapas de Copa do Mundo
realizadas, obteve no atual ano do ciclo em que se encontra (2 anos após os Jogos Olímpicos de
Sochi de 2014) um desempenho no circuito de Copa do Mundo superior ao do mesmo período
após os Jogos Olímpicos de Vancouver de 2010, quando ela disputou 3 das 5 etapas de Copa do
Mundo. Os gráficos abaixo ilustram tal comparação em função da colocação e dos pontos em cada
ciclo equivalente:
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Gráfico 03: colocação no ranking da Copa do Mundo e percentual de etapas realizadas pela atleta durante a temporada
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Lucas Rezende também obteve bons resultados, estando no Top 5 em 3 das 7 provas que
disputou. Gabriel Irlandini, visando o desenvolvimento de suas habilidades no Snowboard, optou
por competir em diversas disciplinas, tendo disputado provas em 4 disciplinas diferentes. A
temporada Boreal marcou para Gabriel seu primeiro ano como atleta FIS, no qual ele apresentou
grande evolução evidenciada nos 5 pódios que ele obteve e nas avaliações de seus treinadores.
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CROSS-COUNTRY
Seguindo os passos traçados no planejamento da modalidade, a CBDN realizou em 2015 o
primeiro evento válido pela Federação Internacional de Ski em território nacional, a 3ª etapa do
Circuito Brasileiro de Rollerski se tornou a primeira prova oficial de Rollerski no hemisfério sul e a
nona competição da história do Rollerski a distribuir pontos FIS válidos para o Ranking Mundial
de Cross Country.
Dentro do planejamento de longo prazo da CBDN, a estratégia de organizar provas oficiais de
Rollerski no Brasil e de Ski no Chile e Argentina é fundamental para que os atletas brasileiros
possam atingir os índices necessários para competir nos principais circuitos de provas do
hemisfério norte, incluindo a Copa do Mundo, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos.
Com os pontos conquistados na temporada Sul-Americana e no Circuito de Rollerski, a equipe
multidisciplinar da modalidade pode incluir na periodização dos atletas blocos exclusivos de
treinamentos ao longo da temporada no Hemisfério Norte, sem a necessidade de competir em
provas menores durantes estes períodos para atingir esta pontuação.
Nesse cenário, durante a temporada boreal, o Brasil teve participação recorde de atletas de Cross
Country treinando e competindo. Quatorze atletas da equipe brasileira participaram de 83 provas
oficiais e 62 provas não oficiais, totalizando 475 starts.
Como destaques, a modalidade teve a atleta Jaqueline Mourão posicionando-se entre as
principais atletas do mundo na modalidade, ao classificar-se para as etapas da Copa do Mundo
do Tour do Canadá, onde conquistou a melhor pontuação brasileira em provas deste nível, sendo
a primeira participação brasileira em um Tour da Copa do Mundo de Cross Country. O objetivo da
atleta era completar o Tour e ficou a uma prova de conseguir tal feito. Durante o Ski Tour Canadá,
Jaqueline conquistou o melhor resultado da história do país em provas de Copa do Mundo de
Cross Country, marcando 160.90 pontos FIS em prova Distance.

13

Pontos em Copa do Mundo - 10km Técnica Livre
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Gráfico 04: evolução dos melhores resultados da atleta Jaqueline Mourão na Copa do Mundo de Cross Country

A ótima temporada da atleta foi coroada com a quebra dos recordes brasileiros de Pontos em
Lista FIS tanto na Disciplina Distance quanto na Sprint. Na primeira, Jaqueline apareceu com 93
pontos FIS na 6ª lista enquanto o recorde anterior, também pertencente a ela, era de 123.13
pontos FIS, uma evolução de 24%. Já no Sprint, a atleta marcou 215,744 pontos FIS na 7ª lista,
sendo o recorde anterior também dela de 220.71 pontos FIS.
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Gráfico 05: Evolução da pontuação em Lista de Pontos FIS de Distance da atleta Jaqueline Mourão
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A temporada ainda marcou a quebra de 7 recordes brasileiros, incluindo as marcas em pontos FIS
Masculino e Masculino Junior tanto no Sprint quanto no Distance pelo atleta Victor Santos, que
ainda quebrou o recorde em lista FIS de Distance. Jaqueline Mourão superou os seus próprios
recordes em lista FIS de Sprint e Distance, disciplina onde atualmente se encontra muito próxima
do índice A de Classificação para os Jogos Olímpicos de 2018, marca que garantiria mais uma vaga
para o Cross Country feminino brasileiro.
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Gráfico 06: Evolução do recorde brasileiro de pontos de FIS de Distance masculino
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Gráfico 07: Evolução do recorde brasileiro de pontos de FIS de Sprint masculino
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Destaque ainda para a primeira participação do cross country brasileiro nos Jogos Olímpicos da
Juventude. Altair Firmino posicionou-se entre os melhores atletas do mundo em sua faixa etária,
para classificar-se para o evento realizado em Lillehammer (NOR).
No início da temporada, em meados de novembro, a CBDN realizou os testes físicos semestrais
da equipe, que contaram com a participação de alguns novos atletas. Os resultados foram
superiores às metas traçadas pelos profissionais da equipe multidisciplinar.
Os atletas brasileiros de Cross Country participaram de dois períodos de treinamento
internacionais. Entre os dias 09 e 19 de dezembro, o Brasil participou do FIS Development
Programme Training Camp com Altair Firmino e Lucas Santos. O training camp, que é organizado
pela FIS para atletas entre 15 e 19 anos, contou com 40 participantes de 15 países e nessa
temporada foi realizado em Val Di Fiemme (ITA). Além dos treinamentos sob supervisão de
treinadores internacionais, inclusive medalhistas olímpicos, os atletas puderam ter aulas de
preparação de skis, bem como realizar importante intercambio, vivencia e experiência
internacional com os demais atletas e treinadores.
Dando sequência a evolução do país na modalidade, além dos atletas sênior, 10 atletas com idade
júnior realizaram importante período de treinos na neve. Entre novembro de 2015 e fevereiro de
2016 eles participaram de training camps na Itália, Coreia do Sul, Áustria, Suécia e Eslovênia, país
onde a equipe recebeu suporte do programa de Free Training Days oferecido pela FIS através dos
candidatos e organizadores dos campeonatos mundiais das modalidades de neve.
Durante a temporada, além do foco nos treinamentos, ainda conquistaram medalhas em provas
regionais e os seus melhores resultados da carreira.
Entre 17 e 29 de Janeiro, o Brasil participou pela primeira vez do Dream Program, programa de
treinamento e intercâmbio cultural oferecido pela província de Gangwon (Coréia do Sul) para
atletas de países com pouca ou nenhuma neve. Lucas Lima e Marcelo Ribeiro representaram o
país no evento realizado nas mesmas instalações onde acontecerão as competições dos Jogos
Olímpicos de 2018. Os atletas se destacaram entre os 179 participantes de 44 países,
conquistando inclusive uma medalha de prata e uma quarta colocação na prova realizada entre
os atletas de cross country.
Para fechar a temporada boreal, os atletas brasileiros participaram da 1ª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski de 2016 que foi realizada no Autódromo de Interlagos e contou com a
participação recorde de 45 atletas, sendo 30 deles menores de 16 anos, evento que marcou o
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início da parceria da CBDN com o programa FIS Snowkidz, que tem por objetivo suportar
atividades de desenvolvimento e atração de jovens e crianças para as modalidades de neve.
Seguindo o planejamento de longo prazo da modalidade, a equipe infanto-juvenil de cross
country, composta por grupos de treinamento de jovens entre 8 e 15, realizou uma série de ações
durante a temporada. Durante o período aumentou-se os investimentos nesse grupo em parceria
com o Ski na Rua, visando o desenvolvimento de longo prazo da modalidade.
Os principais destaques da categoria, Rhaick Bomfim, Lucas Martins e Lucas Lima viajaram para a
Europa e participaram de training camp e competições junto à equipe junior da modalidade, com
principal destaque à participação do atleta Rhaick Bomfim no Trofeu Topolino, um dos mais
importantes eventos da categoria.
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BIATHLON

DE

INVERNO

Dando continuidade ao programa de desenvolvimento de atletas com idade Sub 18, sub 21 e sub
23 a CBDN segue investindo na estruturação da modalidade em território nacional, contratação
de treinador estrangeiro e participação em training camps no exterior. Em concordância com isto,
a CBDN firmou em 2015 parceria com a Federação Sueca de Biathlon para o intercâmbio de
conhecimento e treinamentos, além da divisão de estrutura física e de recursos humanos.
Com apoio da IBU – União Internacional de Biathlon, especialmente através do seu programa de
desenvolvimento, o principal foco da temporada foi a evolução técnica tanto no ski quanto no
tiro dos atletas da equipe júnior, visando sua preparação para os principais eventos da
temporada. Dessa forma a equipe realizou uma série de training camps em São Carlos (SP), Idre
e Ostersund (SWE).
No período competitivo a equipe participou do primeiro trimestre da IBU Cup, com etapas
realizadas em Idre (SWE), Ridnaun (ITA) e Obertilliach (AUT), eventos que marcaram a estreia de
Gabriela Neres, Bruna Moura e Caio Moreira em competições da categoria adulto, com a
conquista de expressivos resultados.
Na etapa Sueca Gabriela Neres realizou sua primeira prova da carreira marcando 352.04 Pontos
IBU (37,64%), melhor estreia brasileira da história em provas de Biathlon de Inverno, superando
inclusive a marca de Jaqueline Mourão, única atleta brasileira a participar dos Jogos Olímpicos na
modalidade.
No Sprint realizado na etapa austríaca Caio marcou 291.97 Pontos IBU (31,42%), melhor resultado
do biathlon masculino desde o atleta Leandro Ribela, enquanto Bruna Moura acertou os 10 tiros
para conquistar 244.46 Pontos IBU (24,67%), um minuto atrás da zona de atletas abaixo dos
200.00 Pontos IBU, resultado que classificaria a atleta para o trimestre subsequente do circuito.
Outro importante destaque da temporada foi a primeira participação brasileira em uma prova
por equipes, o revezamento misto (com 3 atletas SUB 23), durante a segunda etapa da IBU Cup,
realizada em Ridnaun (ITA).
No final de Janeiro, os atletas Brasileiros participaram pela quarta vez consecutiva do
Campeonato Mundial Junior realizado em Cheile Gradistei (ROU).

18

Caio Moreira e Gabriela Neres fizeram sua estreia na categoria SUB 21, onde conseguiram manter
o resultado, em termos de percentuais, no mesmo nível dos conquistados no mundial anterior,
quando eram os atletas mais velhos da categoria SUB 18.
Além dos três atletas mencionados, Fabrizio Bourguignon, Leandro Lutz e Mirlene Picin também
representaram o Brasil no primeiro trimestre da IBU Cup, posicionando o Brasil na 31ª colocação
do ranking de nações no gênero feminino e na 39ª colocação no masculino.
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SKI FREESTYLE
Durante a temporada Boreal 2015-2016, foi realizada a primeira edição do Campeonato Brasileiro
de Ski Freestyle. A competição contou com a participação das atletas Joselane Santos e Maria
Pereira. O evento foi realizado no Centro de Treinamento de Freestyle em São Roque no dia 10
de novembro de 2015. As atletas utilizaram a rampa de saltos single e realizaram a aterrissagem
dos saltos no air bag, sendo que a atleta Olímpica Joselane Santos sagrou-se campeã nacional.
Além do Campeonato Brasileiro de Ski Freestyle, o Centro de Treinamento de São Roque recebeu
a equipe nacional para dois training camps voltados para preparação técnica e física. O primeiro
training camp aconteceu ente os dias 19 e 23 de outubro e o segundo entre os dias 3 e 12 de
Novembro, onde as atletas treinaram sob a supervisão da treinadora acrobática Sarah Fernandes
e do treinador Ryan Snow.
Adicionalmente, os atletas realizaram treinamento físico no NAR – Núcleo de Alto Rendimento
Esportivo de São Paulo ao longo de todo o período, seguindo o planejamento realizado pela
treinadora Sarah Fernandes e pelo preparador físico da equipe Felipe Schultz. O principal objetivo
do programa físico do período foi o desenvolvimento de força através de exercícios realizados
com sobrepeso na academia e exercícios aeróbios para o aprimoramento da condição física das
atletas em ciclo-ergômetros e também através de exercícios intervalados de alta intensidade
realizados no trampolim acrobático.
Durante a temporada a equipe realizou ainda um training camp no Utah Olympic Park (UOP) na
cidade de Park City com sessões de treinamento específicos na rampa de iniciação (rampa de
menor tamanho), além de treinamentos de ski, para aumentar o controle corporal durante a
descida da rampa e a aterrissagem dos saltos.

20

PARALÍMPICOS
A temporada boreal 2015/2016 foi de fundamental importância dentro do desenvolvimento das
modalidades paralímpicas de neve, em especial pelo início da equipe de desenvolvimento de cross
country, parte do planejamento de longo prazo da modalidade.
Além disso, o Brasil contou ainda com participação dos atletas André Cintra e Fernando Aranha
no mais importante circuito de competições do Snowboard e do Cross Country, a Copa do Mundo.
André participou de 5 provas, alcançando a 6ª colocação em sua melhor performance, enquanto
Fernando registrou 209.90 pontos em seu melhor desempenho.
No desenvolvimento, em um projeto apoiado pelo CPB e pela fundação AGITOS, destaque para a
participação de Everaldo Arando e Thomaz Ruan na Ridderweek, um dos maiores festivais de
esportes adaptados de neve do mundo, onde Everaldo foi o melhor atleta de sua categoria na
prova 10 km.

P AR A S N O W B O AR D
O atleta André Cintra iniciou a temporada na Itália (Trentino), em meados de janeiro, onde se
juntou à equipe italiana de Snowboard paralímpico. Sob a orientação do treinador Igor Confortin,
o atleta participou de training camp em Folgaria, onde, apesar das condições de neve
desfavoráveis, a equipe realizou treinamentos técnicos específicos proveitosos, mas o atleta
acabou sofrendo uma lesão no tornozelo.
Após período de reabilitação, o atleta embarcou para a França no início de março, onde se juntou
à equipe italiana para treinamentos e competições em Les Angles. Apesar de ainda relatar dores
oriundas da lesão, o atleta obteve a décima colocação na prova de banked slalom na Europa Cup
e a nona colocação na etapa da Copa do Mundo.
Logo em seguida, o atleta viajou para a Itália, onde aconteceria a final do circuito da Copa do
Mundo, além de prova do campeonato italiano. Na primeira participação em prova de
Snowboardcross da temporada, André alcançou a sexta colocação, conquistando 400 Pontos IPC.
No dia seguinte, o atleta conseguiu repetir o feito e alcançou a mesma colocação.
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A prova de banked slalom na Copa do Mundo em território italiano teve como resultado, para o
brasileiro, a sexta colocação. André ainda participou das duas provas de boardercross, onde
obteve 400 Pontos IPC em cada.
Na fase final da temporada, André participou do campeonato italiano. Neste campeonato, as
provas englobaram todas as classes. André obteve a primeira colocação em sua classe, que é
composta por atletas com amputação acima do joelho (entre outras), na prova de banked slalom.

P AR A C R O S S C O U N T R Y
Durante a temporada boreal, Fernando Aranha, participou de duas provas na Europa,
intercalando com provas classificatórias para a modalidade Triatlon nos Jogos Paralímpicos do Rio
de Janeiro, uma vez que as modalidades requerem capacidades físicas e técnicas similares.
Aproveitando a boa preparação de base do triátlon e os treinamentos com o mountain board,
equipamento utilizado pelo atleta para treinamento de cross country, o atleta viajou em fevereiro
para a Alemanha para participar da etapa da Copa do Mundo de Finsterau.
O atleta conquistou resultados expressivos, participando de uma prova de Sprint e uma de
Distance, com 15 km. Na prova de longa distância, apesar de sofrer algumas quedas durante o
percurso, o atleta alcançou 229 pontos IPC. Dois dias depois, o atleta conseguiu melhorar seu
desempenho na prova de Sprint, alcançando 209.90 pontos IPC, terminando a prova cerca de 1
minuto atrás do campeão.
A equipe de desenvolvimento paralímpica de cross country foi formada a partir da execução do
projeto “Brazilian Cross-Country Skiing Development” em parceria com a Fundação Agitos. O
principal objetivo do projeto foi promover as modalidades paralímpicas de neve, em especial,
detectar e desenvolver novos praticantes de ski cross country, envolvendo os participantes em
estruturas para-desportivas, para aumentar a participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de
Inverno.
O projeto foi dividido em quatro fases:
1 – Workshops de rollerski para instituições que atendessem pessoas portadoras de deficiência;
Instituição

Nº de participantes

APABB

43

PEAMA

44
22

Dorina Nowill

10

TOTAL

97

Tabela 02: resumo do número de participantes dos workshops por instituição

2 – Período de treinamento sistemático de rollerski (sessões semanais) para onze participantes;
Participante

Instituição

Deficiência

Cristian Westemaier

PEAMA

Cadeirante

Thomaz Moraes

PEAMA

Def. membro superior

Everaldo Arando

PEAMA

Cadeirante

Altair Marangne

PEAMA

Cadeirante

Fernanda Franceschini

PEAMA

Deficiente visual

Carolina Roberta

PEAMA

Deficiente visual

Arildo Conceição

PEAMA

Def. membro superior

Rogério Marcelino

PEAMA

Def. membro superior

Willian Wanderley

Dorina Nowill

Deficiente visual

Jeanderson Almeida

Dorina Nowill

Deficiente visual

Felipe Zaniboni

Dorina Nowill

Deficiente visual

Tabela 03: participantes selecionados para treinamentos de rollerski.

3 – Training camp no parque Snowland em Gramado (neve artificial) para seis atletas: Cristian
Westemaier, Thomaz Moraes, Everaldo Arando, Altair Marangne, Willian Wanderley e Gustavo
Souza que seguiram o programa abaixo:
Terça
Manhã Chegada a Gramado

Quarta

Quinta

Sexta

Sessão de
treinamento

Sessão de
treinamento

Sessão de
treinamento
Partida de
Gramado

Tarde

Sessão de
treinamento

Sessão de
treinamento

Tour Gramado

Noite

Reunião
treinadores e
instrutores

Palestra “Classes
competitivas”

Atividade
Motivacional

Tabela 04: programação do training camp realizado em Gramado, parte da fase 3 do projeto

4 – Participação no evento internacional para modalidades adaptadas de neve, a Ridderweek
(Noruega), um dos maiores festivais de modalidades adaptadas de neve. Os dois participantes
com maior evolução de desempenho e presença no programa de treinamento (segunda etapa)
foram escolhidos para a quarta etapa. Os participantes Everaldo Arando e Thomaz Moraes foram
os dois representantes do Brasil no evento.
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DESENVOLVIMENTO TÉCNICO
A temporada 2015/2016 marcou o início da execução operacional dos planos de longo prazo das
modalidades que são protagonistas da estratégia da CBDN, visando os Jogos Olímpicos de 2026.
Um importante ponto influenciado pelas execuções desses projetos é a diminuição da média de
idade dos atletas, combinado com a melhora constante na qualidade do resultado dos mesmos.
A tabela abaixo apresenta a média de idade por start e por medalha em cada modalidade:
Modalidade

Média de idade por start

Média de idade por medalha

AL

17,79

17,00

BT

25,92

35,00

CC

22,45

20,04

PAR

26,58

22,50

SB

30,30

31,16

Tabela 05: idade média por start e por medalha conquistada durante a temporada boreal 2015-2016 divididos por modalidade

Se compararmos a evolução histórica recente a média de idade dos atletas caiu ainda mais, saindo
de 30,21 anos em 2011 para 24,89 anos em 2015, a menor média da história do país.
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Gráfico 08: evolução da média de idade de atletas por modalidade e média de idade geral

Soma-se a isso, a qualidade dos resultados desses jovens atletas. Durante a presente temporada,
a média de idade por medalha foi de apenas 23,85 anos, sendo que 67% das medalhes foram
conquistadas por atletas com menos de 23 anos.
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Planejamento Longo Prazo
Os planejamentos de longo prazo da CBDN, foram executados ao longo da temporada. O trabalho
com objetivos e metas claras e indicadores de resultado foi extremamente produtivo,
aumentando a eficiência do planejamento operacional.
Além disso, com a inclusão do Big Air de Snowboard no programa Olímpico a partir de 2018, uma
importante mudança de cenário na matriz de oportunidades da CBDN aconteceu. O Big Air
feminino de snowboard, se apresenta como uma das melhores oportunidades de investimento
no Brasil, e, portanto, a elaboração de um business plan para o mesmo teve início, tão logo se foi
oficializada sua entrada no programa Olímpico.
Equipe multidisciplinar – Neste inverno, 7 treinadores, 1 preparador físico, 3 psicólogos, 2
fisioterapeutas, 1 nutricionista, 1 médicos do esporte, 1 especialista em ciência aplicada ao
esporte e 1 wax tech compuseram a equipe multidisciplinar da CBDN, trazendo suporte técnico
de qualidade aos atletas brasileiros.
Monitoramento de treino – O programa de monitoramento de treino tem como objetivo auxiliar
os treinadores das modalidades de neve na realização de ajustes no plano de treinamento. A
partir das respostas fornecidas pelos atletas, é possível ajustar o volume e a intensidade das
sessões, além de entender como os atletas se recuperam após cada estímulo de treinamento. São
utilizados semanalmente instrumentos psicométricos a fim de monitorar a carga interna de
treinamento, considerando volume e intensidade das cargas aplicadas, e a recuperação dos
atletas. Os atletas preenchem as planilhas descrevendo o conteúdo das sessões de treinamento
e com os dados dos instrumentos psicométricos. Os dados são analisados pela equipe
multidisciplinar que avalia a semana anterior e ajusta as cargas da próxima semana. Para os
atletas, o preenchimento das planilhas é importante para o desenvolvimento de um senso crítico
sobre o trabalho realizado e uma maior percepção das respostas individuais.
Programa de Monitoramento Avançado – O Programa de Monitoramento Avançado (PMA) foi
realizado durante toda a temporada Boreal pela equipe de Cross Country e Biathlon. Os atletas
enviaram semanalmente planilhas preenchidas com informações acerca das cargas de
treinamento (direcionamento, volume e intensidade), assim como variáveis psicométricas
(tolerância ao estresse, severidade de episódios de infecção de trato respiratório superior,
recuperação e percepção subjetiva de esforço). Em relação às cargas de treinamento, é possível
especificar o volume de cada tipo de treinamento realizado pelos atletas.
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Gráfico 09: Distribuição de cargas ao longo do ano de acordo com o tipo de treinamento realizado

Além do acompanhamento dos atletas através do PMA, foi realizado o monitoramento de sessões
de treinamento e competição através da utilização de frequencímetro e GPS (GPSports) acoplado
a um acelerômetro. Foi possível observar o comportamento de variáveis como: velocidade,
distância percorrida e frequência cardíaca. Também é possível observar a porcentagem de tempo
em cada zona de frequência cardíaca e de velocidade. Essas informações foram utilizadas durante
as etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski realizadas em São Carlos para definição das estratégias
que seriam adotadas durante os eventos competitivos.

Gráfico 10: apresenta a velocidade atingida pelos atletas em cada momento da prova.
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Grafico 11: apresenta o percentual de trabalho em cada zona de frequência cardíaca por atleta

Grafico 12: apresenta a velocidade e frequência cardíaca em cada instante por atleta

Estabelecimento de metas – O programa que visa deixar registrada as principais metas de cada
atleta ao longo do ciclo Olímpico, nas áreas física, técnica e psicológica foi expandido e alcança
agora, praticamente 100% dos principais atletas da entidade.
O programa é o link entre o PTLP e o planejamento e monitoramento diário de treinamentos,
trazendo os milestones e metas detalhados para cada período de tempo em unidades de tempo
menores. A figura abaixo ilustra um exemplo de estabelecimento de metas.
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Figura 01: exemplo de arquivo parto do programa de estabelecimento de metas para atletas

Desenvolvimento Técnico Paralímpico
Desde o final de 2012, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, em parceria com o Comitê
Paralímpico Brasileiro, desenvolve as modalidades paralímpicas de neve brasileiras. No início
deste desenvolvimento, a equipe paralímpica de neve era composta por dois atletas, Fernando
Aranha, no Cross Country e André Cintra, no Snowboard. De 2012 até o momento, a equipe
quadruplicou seus componentes. A evolução das modalidades paralímpicas brasileiras está
alinhada com o planejamento da CBDN, uma das prioridades estratégicas da entidade. Visando o
desenvolvimento continuado das modalidades de neve, a CBDN participou de eventos
importantes no cenário paralímpico mundial durante esta temporada boreal, além de ter
desenvolvido parcerias fundamentais para suportar tal desenvolvimento.
Formação de Recursos Humanos - participação de Julia Albino no workshop ‘Para-Athlete’s
Pathway in Winter Sports’ realizado em Ostersund, Suécia, entre os dias 21 e 24 de Abril. O evento
foi organizado pelo Comitê Paralímpico Nacional da Suécia e teve como principal objetivo o
desenvolvimento de esportes de inverno para para-atletas.
O treinador Leandro Ribela e a gestora Camila Gobo foram convidados para ministrar duas aulas
na Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da Universidade de São Paulo (USP). A primeira
aula foi ministrada na Disciplina “Esporte e Deficiência I” no dia 5 de Maio. Durante a aula, foi
apresentada a organização das modalidades de neve paralímpicas e o projeto desenvolvido com
financiamento da Fundação Agitos. Essa disciplina é oferecida para alunos do quinto semestre do
curso de Esporte.
No dia 13 de maio, o treinador Leandro Ribela apresentou uma palestra sobre a modalidade
olímpica Ski Cross Country para os alunos da disciplina “Modalidades Esportivas e Alternativas II”.
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Além da palestra sobre a modalidade olímpica, foi realizado uma vivência prática com a utilização
dos rollerskis por todos os alunos da disciplina. Durante a palestra do treinador Leandro, foi
apresentando o curso que será oferecido pela CBDN para formação de treinadores de Ski Cross
Country no mês de julho em São Carlos.
O curso de capacitação e formação de treinadores de Ski Cross Country está sendo preparado
pelos profissionais da área técnica da CBDN. Ele será oferecido para estudantes de Educação Física
e Esporte e terá como principal objetivo ampliar o número de profissionais aptos para
desenvolver um trabalho de ensino da modalidade tanto para o público olímpico quanto para o
paralímpico. O curso será realizado em São Carlos entre os dias 11 e 14 de Julho e será composto
por aulas expositivas e aulas práticas de rollerski.
Para-Athletes Pathway in Winter Sports - Entre os dias 22 e 24 de abril, o Brasil participou do
evento Para-Athletes Pathway in Winter Sports em Ostersund, na Suécia. A iniciativa do Comitê
Paralímpico Suéco, presente de 25 anos ao IPC, teve como objetivo apresentar propostas para o
Pathway do atleta paralímpico de inverno. O evento reuniu 24 nações, sendo o Brasil o único
representante do hemisfério sul, e nove entidades organizacionais de modalidades esportivas de
inverno, entre elas a FIS.
O evento foi construído em três partes, sendo que, na primeira, foram identificados os principais
desafios e oportunidades. Já na segunda parte work shop, os participantes identificaram possíveis
planos de ação considerando os desafios e oportunidades apresentados anteriormente. Por fim,
na terceira parte, houve a compilação dos trabalhos realizados anteriormente, sua revisão,
síntese e formulação da Declaração de Ostersund, documento abordando o fortalecimento do
Pathway do atleta paralímpico de inverno.
Produção de conhecimento – a partir dos dados obtidos através dos testes físicos realizados no
NAR – Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo com as diferentes modalidades
esportivas de neve, os profissionais do departamento técnico da CBDN produziram em parceria
com os profissionais do NAR um pôster para disseminação do conhecimento que foi apresentado
em Congresso Científico Internacional durante a temporada.
 VI Congresso de Ciência do Desporto e V Simpósio Internacional de Ciência do Desporto,
organizado pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, onde o trabalho “O
DESEMPENHO DE POTÊNCIA DOS ATLETAS DE NEVE DA EQUIPE NACIONAL É DEPENDENTE
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DA MODALIDADE?” foi apresentado pela gestora Camila Gobo no dia 3 de Dezembro. O
trabalho foi escrito em parceria com o Dr. Irineu Loturco e outros profissionais do NAR.
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Bolsa Atleta: Durante a temporada 2015-2016 foram realizados os campeonatos nacionais de Ski
Alpino, Snowboard, Cross Country e Freestyle, bem como os Campeonatos Sul-Americanos de Ski
Alpino, Snowboard e Cross Country (Principal, Sub-19 e Sub-16). A partir dos resultados das
competições, os seguintes atletas foram selecionados para o pleito do bolsa atleta 2016 nessas
modalidades:
Modalidade

Ski Alpino

Atleta

Categoria

Competição

Jhonatan Longhi

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Michel Macedo

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Gigante

Guilherme Grahn

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Especial

Fabio Guglielmini

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Gigante

Nathan Alborghetti

Nacional

Camp Brasileiro de Super G

Isabel Clark

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Marcos Batista

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Lucas Rezende

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Snowboard
André Cintra

Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi

Leandro Ribela

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Altair Firmino

Nacional

Circuito Brasileiro de Cross Country Sub19

Jaqueline Mourão

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Leandro Lutz

Internacional Camp Sul-Americano de Cross Country

Mirlene Picin

Internacional Camp Sul-Americano de Cross Country

Fernando Aranha
Cross Country

Paralímpica

Gustavo Souza

Paralímpica
Nacional

Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi
Circuito Brasileiro de Rollerski

Paulo Santos

Internacional Camp Sul-Americano de Cross Country

Gabriela Neres

Internacional Camp Sul-Americano de Cross Country

Bruna Moura

Internacional Camp Sul-Americano de Cross Country

Caio Moreira

Internacional

Victor Santos
Vitor Melo

Camp Sul-Americano de Cross Country
Sub-21
Camp Sul-Americano de Cross Country
Internacional
Sub-21
Camp Sul-Americano de Cross Country
Internacional
Sub-21
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Altair Firmino
Lucas Santos
Lucas Lima
Rhayck Bomfim
Marcelo Ribeiro
Yuri Soares
Fabrizio Burguignon
Leila Büttner

Circuito Brasileiro de Cross Country Sub19
Circuito Brasileiro de Cross Country SubNacional
19
Camp Sul-Americano de Cross Country
Internacional
Sub-16
Circuito Brasileiro de Cross Country SubNacional
19
Circuito Brasileiro de Cross Country SubNacional
19
Nacional

Base
Nacional

Camp Brasileiro de Cross Country Sub-16
Camp Brasileiro de Cross Country

Internacional Camp Sul-Americano de Cross Country

Joselane Santos

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Maria Pereira

Nacional

Camp Brasileiro de Ski Freestyle

Ski Freestyle
Tabela 06: lista de atletas aptos a pleitear o programa Bolsa Alteta em 2016

Projetos internacionais – Durante a atual temporada, a CBDN contou com apoio de órgãos
internacionais. Conforme apresentado no relatório da temporada Austral 2015/2016, a CBDN
firmou parceria com 4 entidades internacionais para o desenvolvimento de projetos, sendo que
a execução dos projetos da IBU e da AGITOS perduraram durante toda a temporada Boreal.
Além disso, a SOI aprovou mais um projeto exclusivo em parceria com a CBDN durante a
temporada Austral, com foco na preparação dos atletas Altair Firmino e Michel Macedo para a
disputa dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, em Lillehammer, Noruega.
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APOIO DE RECURSOS DA LEI PIVA
Importante parte das atividades deste inverno boreal tornaram-se possíveis devido ao apoio
financeiro de recursos da Lei Piva. Foram financiados com recursos provenientes da Lei Piva:
i)

A organização do 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2015, realizada em São
Carlos (SP) em Novembro;

ii)

O Tour da Copa do Mundo da atleta Olímpica Isabel Clark que viabilizou a ida da atleta
para 4 países diferentes, Rússia, Coreia do Sul, Suíça e Espanha e a levou ao Top 20 do
Ranking da Copa do Mundo na temporada;

iii)

Participação da atleta Olímpica de Cross Country Jaqueline Mourão em treinamentos e
provas em Canmore;

iv)

Participação da atleta Olímpica de Cross Country Jaqueline Mourão em treinamentos e
provas nos Estados Unidos e Canadá;

v)

Participação da atleta Olímpica de Cross Country Jaqueline Mourão no Tour do Canadá
da Copa do Mundo, que viabilizou a atleta participar de 9 provas da mais importante
competição da temporada;

vi)

A organização da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2016, realizada em São

vii)

Auxílio manutenção de atleta da equipe olímpica permanente de Aerials;

viii)

Auxílio manutenção de atleta da equipe olímpica permanente de Cross Country;

ix)

Manutenção da entidade.
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APOIO DE SOLIDARIEDADE OLÍMPICA
Durante a temporada a Solidariedade Olímpica Internacional viabilizou uma série de ações
importantes visando à preparação para os Jogos Olímpicos da Juventude:

i)

Treinamento preparatório do atleta Michel Macedo na academia de ski norte
americana Sugar Bowl;

ii)

Manutenção do atleta de ski alpino Michel Macedo durante período de treinamento
preparatório para o evento;

iii)

Manutenção do atleta de ski cross country Altair Firmino e seu treinador, Leandro
Ribela, durante período de treinamento preparatório para o evento;

iv)

Aquisição de equipamento de competição de ski cross country para o atleta Altair
Firmino;

v)

Hospedagem e transporte do atleta Altair Firmino e seu treinador Leandro Ribela
durante período preparatório para os Jogos Olímpicos da Juventude, realizado em
Salzburg (AUT) e Campra (SUI);

vi)

Viabilização da participação em competições preparatórios para o YOG do atleta Altair
Firmino;
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APOIO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE
A CBDN renovou sua parceria junto ao Ministério do Esporte brasileiro para o desenvolvimento
do Projeto Olímpico CBDN ano 3, através convenio nº 812775/2014. O projeto visa desenvolver e
aplicar conhecimento de diversas áreas da ciência aplicada ao esporte com objetivo da
maximização da performance dos atletas brasileiros de neve.
O projeto Olímpico CBDN ano 3 contemplou, durante a temporada, as seguintes ações:
a) Recursos humanos na área técnica para detecção de talentos e desenvolvimento esportivo
através de treinamentos sistematizados e competições, além de seu monitoramento e
pesquisa através da ciência aplicada ao esporte;
b) Passagens aéreas nacionais e internacionais para atletas e equipe técnica para realização
dos encontros técnicos no Brasil e training camps;
c) Passagens aéreas internacionais para atletas e equipes técnicas para realização de training
camps;
d) Hospedagem para atletas e respectivas equipes técnicas para realização dos encontros
técnicos no Brasil e training camps no Brasil e no exterior;
e) Recursos financeiros para custear alimentação dos atletas e respectivas equipes técnicas
quando da realização dos encontros técnicos no Brasil e training camps no Brasil e no
exterior;
f) Desenvolvimento do centro de treinamento para as modalidades de Endurance (Cross
Country e Biathlon de Inverno);
g) Acesso aos meios de elevação quando da realização de training camps no exterior;
h) Transporte terrestre para atletas e equipe técnica quando da realização de training camps.
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APOIO DE RECURSOS DO CPB
Durante a temporada, o apoio financeiro do CPB – Comitê Paralímpico Brasileiro viabilizou as
atividades paralímpicas desenvolvidas pela CBDN, a saber:
 Participação do atleta André Cintra nas Copas do Mundo de Les Angles (FRA) e Trentino
(ITA) em março;
 Participação do atleta Fernando Aranha na Copa do Mundo de Finsterau (GER) em
fevereiro;
 Viabilização de etapa de treinamento em Gramado (RS) para a equipe de desenvolvimento
de cross country;
 Manutenção da entidade.
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APOIO DE RECURSOS DA FUNDAÇÃO AGITOS
Durante a temporada a fundação AGITOS viabilizou uma série de ações importantes para o
desenvolvimento das modalidades paralímpicas de neve no Brasil:
 workshops de rollerski em instituições que desenvolvem trabalhos com pessoas
portadoras de deficiência física, com alcance de quase 100 pessoas, que ouviram e
tiveram a oportunidade de experimentar o Cross Country adaptado;
 programa de treinamento semanal de rollerski durante seis meses para aprimoramento
da técnica da modalidade, oferecido para 11 participantes;
 semana de treinamento no parque de neve artificial Snowland em Gramado (Porto Alegre)
para seis participantes brasileiros e dois participantes de outros países da América do Sul;
 participação no evento Ridderweek em Beitostolen, Noruega.
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