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Durante a Temporada Boreal 2019/2020, os atletas brasileiros participaram de 

algumas das principais competições no hemisfério, como os Jogos Olímpicos 

da Juventude, a Copa do Mundo de Para Ski Cross Country, Campeonatos 

Mundiais Junior e Copas Continentais. 

Ao todo, somente na Temporada Boreal participaram de competições 

internacionais 53 atletas brasileiros que largaram 356 vezes em 170 provas e 

conquistaram 55 medalhas, sendo 41 em provas oficiais.  

No total, na temporada 2019/2020 foram 64 atletas representando o brasil 

internacionalmente com 858 starts em 290 provas, 6 recordes brasileiros 

quebrados 14 vezes, 121 personal best results e 246 medalhas, das quais 194 

foram conquistadas em provas oficiais. Os principais destaques da 

temporada foram: 

▪ 194 medalhas em provas oficiais, sendo 67 de Ouro, 59 de Prata e 68 de 

Bronze 

▪ 52 medalhas em provas não oficiais, sendo 30 de Ouro, 13 de Prata e 9 

de Bronze 

▪ 121 personal bests conquistados por 36 atletas distintos, recorde 

absoluto da entidade 

▪ Recorde de largadas em provas, totalizando 858 starts, em 290 provas, 

por atletas que representaram o Brasil internacionalmente; 

▪ Organização de 153 provas em 5 modalidades esportivas com a 

participação de 309 atletas de 20 países;  

▪ Na Temporada Boreal, a IVª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 

2019 e a Iª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2020 foram 

homologadas pela FIS, totalizando 16 provas oficiais em território 

nacional; 

▪ No total, incluindo a participação de atletas nas categorias de base e 

masters, foram 1294 starts, de 175 atletas em 366 provas, sendo 153 delas 

organizadas pela CBDN. 
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▪ Vice Campeonato da Copa do Mundo de Para Ski Cross Country, 

conquistado por Cristian Ribera, feito inédito na história do país; 

▪ No principal circuito mundial de competições, entre quase 40 atletas de 

elite de diferentes nacionalidades, Cristian conquistou duas medalhas 

de prata e foi Top 5 em 7 das 8 provas disputadas; 

▪ O esquiador Michel Macedo, representante do Brasil nos Jogos 

Olímpicos de 2018, conquistou o melhor desempenho de um atleta 

brasileiro em Temporada Boreal na história do Ski Alpino; 

▪ Participação da maior delegação de neve da história do Brasil nos 

Jogos Olímpicos da Juventude (YOG), disputados em Lausanne (SUI), 

com 1 atleta no Snowboard, 1 atleta no Biathlon e 4 atletas no Ski Cross 

Country; 

▪ O atleta Noah Bethonico, terminou a prova de Snowboard Cross dos 

Jogos Olímpicos da Juventude na 11ª colocação, melhor resultado 

absoluto em termos de posição do Brasil na competição; 

▪ Participação de quatro atletas do Ski Cross Country no YOG 2020 

realizado em Lausanne (SUI), sendo duas atletas do feminino e dois 

atletas do masculino, uma das maiores delegações dos Jogos na 

modalidade; 

▪ Manex Silva foi o melhor atleta sul americano nas provas de Ski Cross 

Country do YOG 2020, quebrando todos os recordes brasileiros no 

evento; 

▪ Eduarda Ribera estabeleceu o melhor resultado brasileiro feminino em 

Jogos Olímpicos da Juventude; 

▪ Estreia do Biathlon brasileiro em edições do YOG com a participação 

da atleta Taynara da Silva na prova de Individual e na prova de Sprint; 

▪ O atleta Matheus Vasconcellos quebrou dois recordes brasileiros em 

provas de Sprint e Super Sprint, com 193.18 e 196.39 pontos IBU, 

respectivamente; 
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▪ Michel Macedo conquistou a 5ª colocação em prova do Circuito 

Universitário da NCAA, com 30.07 pontos FIS; 

▪ Michel Macedo terminou a Temporada Boreal 2019/2020 na vice-

liderança no Ranking Latino Americano de Slalom Gigante; 

▪ Noah Bethonico bateu seu recorde pessoal ao conquistar 90 pontos FIS 

na etapa de Mont Orignal da Copa Norte Americana de Snowboard 

Cross; 

▪ Noah Bethonico terminou a Copa Norte Americana na 11ª colocação 

geral, sendo o 1º colocado entre os atletas nascidos em 2003 e 2004; 

▪ O jovem atleta Augustinho Teixeira conquistou 2 Top 10 em provas FIS 

no Canadá; 

▪ Augustinho Teixeira lidera o Ranking Latino Americano de Halfpipe, além 

de estar entre os 20 melhores do mundo no Ranking de Halfpipe para 

atletas nascidos em 2005 e 2006; 

▪ O atleta Valentino Caputi conquistou a medalha de bronze no Troféu 

Poiana Brasov FIS Children Trophy na Romênia; 

▪ Valentino Caputi conquistou um Top 10 no Troféu Borrufa em Andorra; 

▪ O atleta Manex Silva conquistou o melhor resultado da história do país 

em Campeonatos Mundiais Junior com 278.15 pontos FIS no Sprint e 

178.19 pontos FIS na prova de 10 km na técnica clássica; 

▪ O atleta Lucas Lima quebrou o recorde brasileiro de Distance com a 

marca de 110.72 pontos FIS conquistada na Iª Etapa do Circuito Brasileiro 

de Rollerski de 2020; 

▪ Victor Santos bateu o recorde brasileiro de pontos em lista FIS de 

Distance com 123.69 pontos FIS na 8ª lista da temporada 2019/2020; 

▪ Vinte atletas do Ski Cross Country conquistaram resultados abaixo de 

300 pontos FIS na temporada, 15 homens e 5 mulheres; 

▪ Cinco atletas disputando edições de Copa do Mundo de Para Ski Cross 

Country: Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e 

Wesley Santos, sendo que todos atletas conquistaram resultados 

abaixo de 180 pontos IPC, critério de elegibilidade para os Jogos 

Paralímpicos; 
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▪ Aline Rocha, atleta do Para Ski Cross Country, conquistou 2 Top 10 na 

etapa de Lillehammer (NOR) realizada em dezembro de 2019; 

▪ André Barbieri, do Para Snowboard, conquistou uma medalha de prata 

e uma medalha de bronze na Copa Norte Americana de Para 

Snowboard, em Big White, Canadá; 

▪ Realização do IIIº Campeonato Brasileiro de Para Snowboard no 

Snowland em Gramado (RS), com a participação de 6 atletas; 

▪ Vinte paratletas participaram do Circuito Brasileiro de Para Rollerski, 

consolidando o evento como um dos principais circuitos nacionais no 

mundo, em termos de número de participantes. 
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HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÕES 

Temporada Provas Atletas Modalidades Disciplinas Países Continentes 

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 

2016/17 368 50 6 13 27 4 

2017/18 413 55 8 20 27 3 

2018/19 331 60 9 21 22 3 

2019/20 290 64 8 19 26 4 
Tabela 01: Histórico de participação dos atletas da CBDN. 
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Gráfico 01: Histórico de participação dos atletas da CBDN da temporada 2005/06 a 2019/20. 
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▪ Michel Macedo obteve o melhor desempenho de um brasileiro em 

Temporada Boreal na história do Ski Alpino; 

▪ Michel Macedo conquistou a 5ª colocação em prova do Circuito 

Universitário da NCAA, com 30.07 pontos FIS; 

▪ Michel Macedo terminou a Temporada Boreal 2019/2020 na vice 

liderança no Ranking Latino Americano de Slalom Gigante; 

▪ O atleta Valentino Caputi conquistou a medalha de bronze no Troféu 

Poiana Brasov FIS Children Trophy na Romênia; 

▪ Valentino Caputi conquistou um Top 10 no Troféu Borrufa em Andorra. 

 

A Temporada Boreal 2019/2020 foi um momento histórico para o Ski Alpino 

nacional: Michel Macedo alcançou a melhor performance esportiva de um 

atleta brasileiro na história da modalidade. A temporada também foi marcada 

pela conquista de uma medalha pelo atleta Valentino Caputi em prova 

Children. 

Durante a temporada, os atletas participaram de 48 provas, sendo 28 provas 

FIS, 12 provas Children e oito provas da categoria Master, realizadas em seis 

países diferentes, tanto na América do Norte quanto na Europa. Foram 

disputadas provas das modalidades Slalom, Slalom Gigante, Super G e Alpine  

 

ISABELLA SPRINGER  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=219563 

Isabella Springer sofreu um acidente durante seu período de treinamento na 

Áustria, no final de outubro de 2019, e precisou passar por uma cirurgia no 

joelho. Ela fez o registro de lesão junto à FIS e não competiu durante a 

Temporada Boreal. 

 

JHONATAN LONGHI  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=93878  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=219563
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Jhonatan Longhi é um experiente atleta de ski alpino que representa o Brasil 

em provas oficiais desde 2003. Ele decidiu não participar das competições da 

Temporada Boreal de 2019/2020 por questões pessoais 

 

MICHEL MACEDO  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=194769 

Resumo da Temporada Boreal GS SL 

Nº de provas 15 13 

Rk Brasileiro 1º 1º 

Rk Latino Americano 2º 9º 

Melhor resultado 30.07 44.52 

 

A Temporada Boreal 2019/2020 foi muito especial para ao atleta Michel 

Macedo, já que o esquiador alcançou o melhor desempenho esportivo de um 

brasileiro na modalidade. Mais uma vez, Michel mostra o alto nível esportivo e 

competitivo na modalidade ski alpino. 

A temporada competitiva foi iniciada ainda no mês de dezembro, com a 

participação de Michel em provas de Slalom e Slalom gigante realizadas nos 

Estados Unidos. Na prova FIS de slalom realizada no dia 19 de dezembro em 

Whiteface (EUA), o atleta conquistou a quinta colocação.  

Nos meses de janeiro e fevereiro, Michel participou de 28 provas, entre elas, 

National Championships, provas universitárias e provas FIS. O maior destaque 

do período foi o ótimo desempenho obtido na prova de Jiminy Peak Mountain 

(EUA) do Circuito Universitário da NCAA (National Collegiate Athletic 

Association): Michel terminou na prova na quinta colocação com 30.07 pontos 

FIS. Cabe aqui ressaltar que a fórmula de cálculo dos pontos FIS no Ski Alpino 

foi alterada nessa temporada, aumentando o fator e consequentemente os 

pontos de todos os participantes.  

Para comparar, o atual recorde brasileiro de Slalom Gigante, também de 

Michel é de 27.97 pontos FIS, registrado em fevereiro de 2019, que quando 

calculado pela nova fórmula geraria um resultado de 41.97 pontos FIS. Ou seja, 

o desempenho esportivo do atleta ao registrar 30.07 pontos FIS na nova 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=194769
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fórmula de cálculo supera consideravelmente o recorde absoluto de pontos 

FIS de Slalom Gigante. 

Já no mês de março, o esquiador participou de três provas terminando uma 

delas na sexta colocação. Michel participaria de mais 14 provas na América 

do Norte, mas todas foram canceladas em razão do avanço da pandemia de 

COVID-19. 

O ótimo desempenho competitivo e a consistência dos resultados de Michel 

Macedo o levaram à vice liderança do Ranking Latino Americano de Slalom 

Gigante, posição poucas vezes ocupadas por um brasileiro na história. O 

gráfico abaixo apresenta a evolução do atleta no Ranking Latino Americano 

de Slalom Gigante nas últimas temporadas, mostrando  

 

Gráfico 02  Evolução da colocação de Michel Macedo na Ranking Latino Americano de Slalom 

Giante nas últimas três temporadas 

 

TOBIAS MACEDO  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=175348 

Tobias decidiu não participar de eventos competitivos durante a Temporada 

Boreal 2019/2020 e focar nos seus treinamentos e desenvolvimento como 

atleta, pensando nas competições da temporada 2020/2021. 
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Os atletas Children do Ski Alpino, Lorenzo e Valentino Caputi, participaram de 

competições na Europa. Cada atleta competiu em seis provas e os resultados 

conquistados foram muito positivos na temporada. Entre as provas destacam-

se o Troféu Poiana Brasov FIS Children Trophy, realizado na Romênia, e o Troféu 

Borrufa, em Andorra. Os bons resultados dos jovens atletas são muito 

importantes para a continuidade da representação da modalidade em 

eventos internacionais nos próximos anos.  

 

LORENZO CAPUTI  

Lorenzo Caputi competiu pela primeira vez na categoria U16 e obteve ótimos 

resultados nas provas que disputou na Temporada Boreal. O jovem atleta 

competiu em seis provas, incluindo eventos de Slalom Gigante, Slalom, 

Combinado e Super G. 

Mostrou uma boa evolução nas colocações obtidas nas competições das 

quais participou e teve seu melhor resultado na última prova da sua 

temporada, quando chegou na 16ª colocação na prova de Slalom em Poiana 

Brasov (ROM), no dia 13 de fevereiro. 

 

VALENTINO CAPUTI  

Durante a Temporada Boreal, Valentino Caputi mostrou consistência ao longo 

de todas as competições das quais participou, conseguindo três colocações 

Top 10 durante as provas europeias.  

Entre os bons resultados do jovem atleta, destaca-se a medalha de bronze 

conquistada no Troféu Poiana Brasov FIS Children Trophy na Romênia, na 

prova de Slalom realizada no dia 13 de fevereiro. Outro resultado bastante 

importante de Valentino foi um resultado Top 10 no tradicional Troféu Borrufa, 

uma das mais importantes competições para atletas até 16 anos no mundo.   



 

 

14 Relatório Técnico Temporada Boreal 2019/2020      
 

 
 

STEFANO ARNHOLD  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=MA&competitorid=84870 

Stefano Arnold, representou o Brasil em provas de Ski Alpino na Temporada 

Boreal. O atleta competiu em provas de Super Gigante, Slalom Gigante e 

Slalom. Todas as provas faziam parte da FIS Masters Cup. Ao todo, Stefano 

competiu em nove provas realizadas em Reiteralm e Innsbruck, na Itália, e em 

 

Stefano conquistou seu melhor resultado em prova de Slalom Gigante 

prova na 19ª colocação, com 186.95 pontos FIS. Além do bom resultado obtido 

nessa etapa, Stefano demonstrou consistência em seus resultados, 

terminando as provas das quais participou entre a 19ª e a 22ª colocações.  

Stefano participaria do Campeonato Mundial de Masters que seria realizado 

na Áustria e de mais uma etapa do FIS Masters Cup na Eslováquia nos meses 

de março e abril, respectivamente. Ambas as competições foram canceladas 

por conta do avanço da pandemia pelo continente europeu. 

 

  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=MA&competitorid=84870
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▪ O atleta Noah Bethonico terminou a qualificatória dos Jogos Olímpicos 

da Juventude na 11ª colocação, melhor resultado absoluto em termos 

de posição do Brasil na competição; 

▪ Noah Bethonico bateu seu recorde pessoal ao conquistar 90 pontos FIS 

na etapa de Mont Orignal da Copa Norte Americana de Snowboard 

Cross; 

▪ Noah Bethonico terminou a Copa Norte Americana na 11ª colocação 

geral, sendo o 1º colocado entre os atletas nascidos em 2003 e 2004; 

▪ O jovem atleta Augustinho Teixeira conquistou 2 Top 10 em provas FIS 

no Canadá; 

▪ Augustinho Teixeira lidera o Ranking Latino Americano de Halfpipe, além 

de estar entre os 20 melhores do mundo no Ranking de Halfpipe para 

atletas nascidos em 2005 e 2006. 

 

A Temporada Boreal 2019/2020 foi histórica para o Snowboard nacional, já 

que foi marcada pela primeira participação de um atleta brasileiro em edição 

do YOG: Noah Bethonico conquistou o melhor resultado absoluto em termos 

de posição do Brasil no YOG, a 11ª colocação. 

Participaram da Temporada Boreal 2019/2020, quatro jovens atletas 

brasileiros, com média de idade de 14,5 anos. Três deles competiram em 23 

provas oficiais, somando 25 starts, e um atleta competiu em 6 provas Children, 

consideradas não oficiais. As provas foram realizadas na Áustria, Canadá, 

Estados Unidos, França e Suíça.  

Durante o período de competição considerado no presente relatório, dois 

atletas da modalidade registraram as melhores marcas de suas carreiras: Kian 

Hauschildt no Big Air e Noah Bethonico no Snowboard Cross. Os resultados 

observados na temporada Boreal 2019/2020 mostram que o Snowboard tem 

um grande futuro pela frente. 
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AUGUSTINHO TEIXEIRA  
https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=SB&competitorid=229814&type=result  

Resumo da Temporada Boreal BA SS HP 

Nº de provas 2 5 2 

Rk Latino-Americano 7º 12º 1º 

Rk Brasileiro 1º 2º 1º 

 

Em sua segunda temporada competindo em provas FIS no hemisfério norte, 

Augustinho Teixeira participou de nove provas oficiais realizadas no Canadá 

em Whistler Blackcomb, Sun Peaks e Canada Olympic Park. A temporada em 

questão foi bastante importante para o atleta, tendo obtido duas posições 

Top 10 em provas FIS em duas modalidades diferentes, no Halfpipe e no 

Slopestyle.  

Augustinho iniciou a temporada em Whistler Blackcomb (CAN), participando 

de uma prova de Slopestyle e uma prova de Big Air. Obteve sua melhor 

pontuação FIS da competição na prova de Slopestyle, com 9.00 pontos FIS, e 

sua melhor colocação na prova de Big Air, chegando na 18ª. 

A segunda competição que o atleta participou foi do campeonato nacional 

canadense, com atletas mais experientes e provas mais competitivas. O 

evento foi realizado em Sun Peaks (CAN) e o atleta competiu novamente em 

provas de Slopestyle e Big Air, chegando, respectivamente, nas 53ª e 45ª 

colocações. 

Para finalizar sua participação na Temporada Boreal 2019/2020, Augustinho 

competiu em cinco provas no Canada Olympic Park (CAN), sendo duas provas 

no final de janeiro e três no começo de março. O atleta conquistou a 8ª 

posição duas vezes, uma na prova de Halfpipe em janeiro e uma na prova de 

Slopestyle em março. Ele, inclusive, conseguiu sua melhor marca de pontos FIS 

com essa 8ª colocação no mês de março, atingindo 22.40 pontos. 

O atleta entrou no ranking dos 20 melhores do mundo na modalidade de 

Halfpipe, para atletas nascidos entre 2005 e 2006, um feito de grande 

relevância para o Snowboard brasileiro. 

 

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=SB&competitorid=229814&type=result
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GABRIEL IRLANDINI  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=208441 

Gabriel Irlandini não participou de provas durante a Temporada Boreal de 

2019/2020. O atleta continua fazendo treinos técnicos e físicos em preparação 

para a próxima temporada. 

 

ISABEL CLARK  
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=SB&listid=&competitorid=10423&type=result  

Isabel Clark não participou de provas durante a Temporada Boreal de 

2019/2020. A atleta continua fazendo treinos técnicos e preparação física no 

Brasil.  

 

KIAN CHRISTOPHER HAUSCHILDT  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=234326 

Resumo da Temporada Boreal SS 

Nº de provas 4 

Rk Latino-Americano 6º 

Rk Brasileiro 1º 

 

Depois de ter os melhores resultados de sua carreira esportiva na temporada 

Austral 2019/2020, o jovem snowboarder Kian Hauschildt competiu em provas 

no hemisfério norte na Temporada Boreal 2019/2020. Kian participou de três 

eventos de copas norte-americanas, sendo dois nos Estados Unidos e um no 

Canadá.  

O atleta teve seus dois melhores resultados da Temporada Boreal nas provas 

em Sun Peaks (CAN), onde conseguiu a 15ª e a 21ª colocações nas disciplinas 

de Big Air e Slopestyle, respectivamente. Foi, inclusive, na prova de Big Air que 

obteve seu melhor resultado em pontos FIS, conseguindo 25.60 pontos. 

 

LUCAS REZENDE  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=152244 

Lucas não participou de provas durante a Temporada Boreal 2019/2020. O 

atleta, que também atua como instrutor de Snowboard, iniciou, na temporada 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=208441
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=SB&listid=&competitorid=10423&type=result
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=234326
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=152244
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passada, um trabalho de treinamento com a jovem atleta brasileira de Para 

Snowboard, Vitória Machado. 

 

NOAH BETHONICO  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=229814 

Resumo da Temporada Boreal SBX 

Nº de provas 11 

Rk Latino Americano 8º 

Rk Internacional (2003 e 2004) 4º 

Rk Brasileiro 1º 

 

Noah Bethonico iniciou os treinamentos específicos de Snowboard Cross 

ainda no mês de novembro quando embarcou para os Estado Unidos para 

treinar na International Snowboard Training Center (ISTC). Noah participa do 

programa de treinamento da academia durante toda a Temporada Boreal. 

Sua primeira participação em evento competitivo na Temporada Boreal 

2019/2020 aconteceu em uma Europa Cup em Pitzal (AUT) nos dias 27 e 28 de 

novembro. O atleta participou da prova do dia 28 e terminou a competição 

na 78ª colocação. A prova foi de alto nível e contou com a participação dos 

principais atletas da modalidade. 

Noah retornou ao Brasil para as festas de final de ano e já no início de janeiro 

embarcou para a Europa para um período de aclimatação na Suíça, para que 

chegasse aos Jogos Olímpicos da Juventude, que seria realizado entre os dias 

16 e 23 de janeiro, em sua melhor forma. 

Para isso, Noah treinou sob a supervisão dos treinadores Iván Fuenzalida e Joel 

Certano durante o mês de janeiro. Nesse período, a equipe viajou da Suíça 

(base de treinamento e aclimatação) para a França para que o atleta 

participasse de mais uma Europa Cup antes de entrar na Vila Olímpica. Noah 

competiu em duas provas em Puy St. Vincent (FRA) nos dias 11 e 12 de janeiro 

e conquistou a 45ª e 48ª colocações, respectivamente. 

No dia 16 de janeiro, Noah Bethonico entrou na Vila Olímpica para participar 

dos Jogos Olímpicos da Juventude. A prova de Snowboard Cross seria 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=229814


 

 

19 Relatório Técnico Temporada Boreal 2019/2020      
 

realizada no dia 20 de janeiro e, portanto, o rider teria alguns dias para 

conhecer a pista e se preparar para a competição mais importante da 

temporada.  

Noah terminou a prova na 11ª colocação, melhor resultado absoluto em termos 

de posição no Brasil nas edições do YOG. O jovem atleta se mostrou muito 

competitivo em todas as baterias e ficou a apenas 3 pontos de se classificar 

para as finais (Top 8). Ademais, é importante ressaltar que Noah Bethonico foi 

o segundo atleta mais jovem de todos os 23 competidores. 

Além do resultado histórico do atleta em edições do YOG, Noah também 

conquistou o melhor resultado de sua carreira competitiva, em relação aos 

pontos FIS: 90 pontos FIS na etapa de Mont Orignal da Copa Norte Americana. 

O atleta terminou a prova na 5ª colocação geral na prova. A consistência do 

atleta no Circuito o fez terminar na 11ª colocação geral da Copa Norte 

Americana e a 1ª colocação entre os atletas nascidos em 2003 e 2004.  

O gráfico abaixo apresenta a distribuição dos pontos FIS conquistados pelo 

atleta em etapas da Nor-Am Cup nas temporadas 2018/2019 (pontos em 

vermelho) e 2019/2020 (pontos em azul). A média dos pontos FIS conquistados 

na temporada anterior ficou em 17.6 pontos FIS, enquanto a média da atual 

temporada ficou em 48.85 pontos FIS, demonstrando uma evolução 

importante do atleta no decorrer de apenas um ano. 
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Gráfico 03  Distribuição dos pontos FIS conquistados por Noah Bethonico em provas da Temporada 

Boreal 2018/2019 (pontos vermelhoe) e da Temporada Boreal 2019/2020 (pontos azuis). 

 

Noah participaria ainda do Campeonato Mundial Junior que seria realizado 

entre os dias 23 e 25 de março em St. Lary (FRA). Porém, o evento foi cancelado 

por conta do avanço da pandemia de COVID-19 no continente europeu no 

mês de março.  

 

 
 

JOÃO TEIXEIRA  

João Teixeira, jovem rider de apenas 12 anos, competiu em 6 provas Children 

durante a Temporada Boreal 2019/2020, sendo duas de Halfpipe e quatro de 

Slopestyle. Todas as provas das quais o atleta participou foram realizadas 

no Canadá. Por três vezes, João finalizou as provas ocupando colocações do 

Top 10.   
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Por conta da pandemia de COVID-19, o jovem atleta não pode participar de 

três provas que estavam em sua programação no mês de março. Agora, 

João retorna ao Ushuaia, onde reside com sua família, para se preparar para 

a temporada 2020/2021. 
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▪ Participação de quatro atletas nos Jogos Olímpicos da Juventude de 

Lausanne (SUI), sendo duas atletas do feminino e dois atletas do 

masculino;  

▪ Manex Silva foi o melhor atleta sul americano nas provas de Ski Cross 

Country dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2020, quebrando todos 

os recordes brasileiros no evento; 

▪ Estreia de atletas do sexo feminino em provas de Ski Cross Country em 

edições dos Jogos Olímpicos da Juventude: Eduarda Ribera e Taynara 

da Silva; 

▪ Eduarda Ribera estabeleceu o melhor resultado brasileiro em Jogos 

Olímpicos da Juventude; 

▪ O atleta Manex Silva conquistou o melhor resultado da história do país 

em Campeonatos Mundiais Junior com 278.15 pontos FIS no Sprint e 

178.19 pontos FIS na prova de 10 km na técnica clássica; 

▪ O atleta Lucas Lima detém o recorde brasileiro de Distance com a 

marca de 110.72 pontos FIS conquistada na Iª Etapa do Circuito Brasileiro 

de Rollerski de 2020; 

▪ Victor Santos bateu o recorde brasileiro de pontos em lista FIS de 

Distance com 123.69 pontos FIS na 8ª lista da temporada 2019/2020; 

▪ Vinte atletas do Ski Cross Country conquistaram resultados abaixo de 

300 pontos FIS na temporada, 15 homens e 5 mulheres. 

 

A Temporada Boreal 2019/2020 ficará marcada na história do Ski Cross 

Country brasileiro, já que foi marcada por diversas quebras de recordes e pela 

participação com a maior equipe da modalidade em edições dos Jogos 

Olímpicos da Juventude, contando com a participação de dois atletas no 

masculino e duas atletas no feminino, uma das maiores equipes nacionais 

registradas nos Jogos. O destaque da modalidade na competição foi o atleta 

Manex Silva, que quebrou todos os recordes brasileiros na competição e foi o 

melhor sul-americano em todas as provas que disputou. 
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Outro ponto alto da temporada foi a participação da equipe brasileira no 

Campeonato Mundial Junior da modalidade, realizado entre os meses de 

fevereiro e março em Oberwiesenthal (GER). Participaram do evento Lucas 

Lima e Manex Silva, na categoria Junior, e Victor Santos, na categoria Sub23. 

O destaque da competição foi, mais uma vez, Manex Silva que quebrou os 

recordes brasileiros da competição nas provas de Sprint e Distance. 

A equipe nacional de Ski Cross Country continuou utilizando Livigno (ITA) como 

base de treinamento da temporada. O local oferece instalações de 

treinamento de altíssima qualidade, muitas opções de pistas para treinamento 

de Ski Cross Country, além da oportunidade de integração com atletas de 

equipes nacionais de outros países, como Austrália, Nova Zelândia e Itália, o 

que enriquece ainda mais a experiência dos atletas brasileiros. 

Trinta e dois atletas brasileiros competiram em 47 provas oficiais realizadas 

em 13 países durante toda a Temporada Boreal 2019/2020, totalizando 192 

starts. Os atletas conseguiram apresentar resultados muito positivos: 15 atletas 

registraram suas melhores marcas 37 vezes. Além das provas oficiais, 32 

atletas mais jovens participaram de 17 provas Children, somando 94 starts. 

Considerando as Temporadas Austral e Boreal 2019/2020, o número de 

personal bests dos atletas brasileiros chegou em 102, a maior número já visto 

na história nacional da modalidade. O gráfico 3 apresenta o número de 

personal bests nas últimas quatro temporadas, divididos por Temporada 

Austral e Boreal, o número total considerando ambos as temporadas e o 

número de atletas que registraram suas melhores marcas na temporada. 
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Gráfico 04  Número de personal bests nas últimas quatro temporadas, divididos por: Temporada 

Austral, Temporada Boreal, soma das Temporadas Austral e Boreal. Também é apresentado o número 

de atletas que regitraram suas melhores marcas nas temporadas. 

 

Ao final da temporada, considerando as temporadas Austral e Boreal 

2019/2020, o Brasil figurava com 20 atletas com pontuações abaixo de 300 

pontos FIS, sendo 14 homens e 5 mulheres. O gráfico 4 apresenta o número de 

atletas brasileiros com menos de 300 pontos FIS nas últimas quatro 

temporadas completas (Austral e Boreal). 
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Gráfico 05  Número de atletas brasileiros que realizaram provas oficiais abaixo dos 300 pontos FIS 

ao longo de 4 temporadas, cosiderando a Temporada Austral e Boreal. 

 

O aumento do número de atletas que conquistaram resultados abaixo dos 300 

pontos FIS demonstra a evolução do desempenho da equipe nacional como 

um todo. A marca de 300 pontos FIS é importante, uma vez que para a 

abertura da vaga olímpica da nação no Ski Cross Country, será necessário 

que ao menos um atleta brasileiro faça uma prova com resultado abaixo de 

300 pontos FIS na Campeonato Mundial de Ski Nórdico de 2021 que será 

realizado em Oberstdorf (GER).  

Ademais, as duas etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski realizadas em 

território nacional e organizadas no período, a IVª etapa do Circuito de 2019 e 

a Iª etapa do Circuito de 2020, contaram com a participação de 58 atletas 

brasileiros, considerando as categorias adultas e de base. Durante as etapas, 

36 medalhas foram conquistadas pelos atletas brasileiros: 12 de ouro, 12 de 

prata e 12 de bronze. 

A participação de atletas do sexo feminino nas etapas do Circuito Brasileiro 

de Rollerski 2019 e 2020 também é um grande destaque da modalidade. A 

tabela abaixo apresenta o número de atletas brasileiras do sexo feminino que 

participaram das etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski nas duas últimas 

Temporadas Boreais: 
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 Temporada 

Boreal 2018/2019 

Temporada 

Boreal 2019/2020 

% de 

variação 

IVª Etapa (novembro) 13 atletas 18 atletas 38,5% 

Iª Etapa (março) 10 atletas 15 atletas 50% 

 

O aumento da participação de atletas do sexo feminino nas etapas do 

Circuito Brasileiro de Rollerski demonstra que os esforços feitos pela equipe 

técnica da CBDN para aumentar a base de jovens atletas nos núcleos de 

treinamento da modalidade estão surtindo efeito. Os núcleos de treinamento 

de São Paulo, Jundiaí e São Carlos contribuíram para esse grande feito. 

 

 

BRUNA MOURA  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=194536 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 3 5 

Rk Brasileiro 1º 1º 

Rk Latino Americano 2º 3º 

Melhor resultado 261.59 161.50 

 

Bruna Moura iniciou a Temporada Boreal 2019/2020 com ótimos resultados na 

4ª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2019. A atleta conquistou a 1ª 

colocação em todas as provas disputadas na etapa, sangrando-se a campeã 

overall do Circuito. 

Bruna embarcou para a Europa no início do mês de dezembro para um 

período de treinamento em Livigno (ITA) e participações em etapas da IBU 

Cup. As participações em provas de Ski Cross Country, aconteceram apenas 

nos meses de janeiro de fevereiro de 2020. A atleta competiu em provas FIS 

realizadas em Nove Mesto (CZE) entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro: 
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uma prova de Sprint clássico, uma prova de Distance livre e uma prova de 

Mass Start clássico. 

Antes de retornar ao Brasil, Bruna participou de mais duas etapas da IBU Cup, 

além de uma competição não oficial. Após o seu retorno ao Brasil, a atleta 

participou da Iª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2020 e, mais uma 

vez, finalizou todas as provas na 1ª colocação. O destaque da etapa foi a 

marca de 161.50 obtida pela atleta nas provas de Distance, seus melhores 

resultados na temporada em questão.  

 

CLAUDIO GUSTAVO OLIVEIRA 
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=207133 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 3 6 

Rk Brasileiro 8º 6º 

Rk Latino Americano 12º 12º 

Rk Latino Americano Jr 7º 8º 

Melhor resultado 246.33 153.83 

 

Essa foi a primeira Temporada Boreal de Claudio Gustavo competindo provas 

válidas para o ranking internacional da FIS e em provas na Europa. Durante o 

período em questão, o atleta participou de nove provas oficiais, sendo três na 

Áustria, sendo uma prova de Sprint e duas provas de Distance de 10 km. Na 

prova de 10 km na técnica livre, o atleta conquistou 264.42 pontos FIS, a melhor 

pontuação no hemisfério norte.  

O desempenho de Claudio Gustavo foi melhorando ao longo da Temporada 

Boreal. O atleta obeteve seus melhores resultados, considerando pontos FIS e 

colocação, nas últimas provas nas quais participou, durante a Etapa I do 

Circuito Brasileiro de Rollerski, em março de 2020. Nessa etapa, o jovem 

esquiador conquistou o segundo lugar na final de Sprint e suas melhores 

marcas pessoais da carreira em pontos FIS na qualificatória de Sprint (246.33 

pontos)  e na prova de Distance na técnica clássica (153.83 pontos). 
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EDUARDA RIBERA 
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239951&type=summary 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 5 6 

Rk Brasileiro 4º 3º 

Rk Latino Americano 8º 6º 

Rk Latino Americano Jr 4º 3º 

Melhor resultado 327.70 204.55 

 

A primeira competição da jovem Eduarda Ribera da Temporada Boreal 

2019/2020 foi a 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerksi de 2019. Nas provas 

realizadas no mês de novembro em São Carlos (SP), Eduarda conquistou a 

medalha de bronze em todas as provas que disputou na categoria Adulto. Na 

categoria Sub20, a atleta sagrou-se campeão nas duas provas. Ao final do 

Circuito de 2019, Eduarda sagrou-se campeã Overall na categoria Sub20 e 3ª 

colocada o Overall Adulto. 

Eudarda viajou para a parte europeia da temporada no início de dezembro 

para que se preparasse apropriadamente para a principal competição: os 

Jogos Olímpicos da Juventude de 2020 em Lausanne (SUI). Após um período 

de treinamento em Livigno (ITA), a atleta viajou junto com os demais atletas 

da equipe para participar da Alpen Cup em St. Ulrich am Pillersee (AUT). A 

jovem esquiadora competiu em uma prova de Sprint e duas provas de 

Distance, uma de 5 km e uma de 10 km. 

A equipe retornou para Livigno para um novo período de treinamento 

preparatório para o YOG. No dia 16 de janeiro, Eduarda chegou a Lausanne 

(SUI) para sua primeira participação em um evento Olímpico. A primeira prova 

da qual a atleta participou foi o Ski Cross Country Cross. No segundo dia de 

competições, Eduarda disputou a prova de Sprint estilo livre e conquistou a 

72ª colocação (82 competidoras). Infelizmente, a atleta não largou na última 
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prova do YOG, pois sofreu uma queda no dia anterior à prova e acabou se 

machucando. 

Depois de retornar ao Brasil, Eduarda Ribera participou da Iª Etapado Circuito 

Brasileiro de Rollerski de 2020. O desempenho da atleta foi melhor do que na 

última etapa de 2019: dessa vez, Eduarda finalizou todas as provas na 2ª 

colcoação na categoria Adulta e manteve a 1ª colocação na categoria Sub20. 

 

Gráfico 06  Desempenho da atletas Eduarda Ribera nas provas FIS de rollerski de Distance (5km) 

desde sua estreia em provas oficiais. 

 

Gráfico 07  Desempenho da atletas Eduarda Ribera nas provas FIS de rollerski de Sprint desde sua 

estreia em provas oficiais. 
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FABRÍZIO BOURGUIGNON  
https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=CC&competitorid=138453&type=result  

Durante a Temporada Boreal, Bourguignon não participou de nenhuma prova 

oficial de Ski Cross Country, competindo apenas em provas de Biathlon. O 

atleta ainda continua fazendo seus treinos técnicos e preparação física no 

Brasil. 

 

GABRIELA NERES  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=175343 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 2 4 

Rk Brasileiro 3º 4º 

Rk Latino Americano 7º 9º 

Melhor resultado 289.42 213.62 

 

Na Temporada Boreal, Gabriela participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro 

de Rollerski de 2019 e da Iª Etapa de 2020, totalizando seis provas oficiais.  

No Circuito de Rollerski, conquistou três medalhas de prata na IVª Etapa e uma 

medalha de bronze na Iª Etapa. Seu melhor resultado em pontos FIS veio logo 

na primeira prova de Distance da Iª Etapa, atingindo 213.62 pontos. 

Satisfeita com a performance apresentada, a brasiliense se prepara agora 

para a temporada Austral 2020/2021. 

 

 

 

 

 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=175343
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JAQUELINE MOURÃO  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=114428 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 4 7 

Rk Brasileiro 2º 2º 

Rk Latino Americano 6º 5º 

Melhor resultado 274.69 135.39 

 

Jaqueline Mourão foi a representante brasileira nas últimas quatro edições 

dos Jogos Olímpicos de Inverno na modalidade Ski Cross Country. Para o atual 

ciclo olímpico, Jaqueline divide sua atenção com a preparação para os Jogos 

Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio na modalidade Ciclismo Mountain 

Bike. Por esse motivo, participou de um número reduzido de provas de Ski 

Cross Country na Temporada Boreal 2019/2020. 

Jaqueline participou de onze provas oficiais de Ski Cross Country nessa 

temporada, sendo oito no Canadá e três nos Estados Unidos. A atleta teve 

resultados constantes ao longo das competições e conseguiu o melhor 

resultado brasileiro em pontos FIS da temporada na modalidade de Ski Cross 

Country em prova de Distance realizada no Craftsbury Outdoor Center (EUA), 

na qual obteve 135.39 pontos FIS. 

Jaqueline retorna sua atenção à classificação para os Jogos Olímpicos de 

Verão, já que o evento foi adiado para 2021. Após o ciclo de verão, a atleta 

voltará pra o Ski Cross Country, uma vez que a Temporada 2020/2021 é 

essencial para a abertura da vaga olímpica do Brasil nos Jogos Olímpicos de 

Inverno de 2020, com a participação dos principais atletas no Campeonato 

Mundial de Ski que será disputado na Alemanha nos meses de fevereiro e 

março de 2021.  

 

 

 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=114428
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LEANDRO LUTZ  
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=157590&type=result  

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 1 1 

Rk Brasileiro 26º 25º 

Rk Latino Americano 52º 55º 

Melhor resultado 921.01 710.50 

 

O atleta focou seus esforços nas provas que ocorreram em Idre (SUI) 

participando de uma prova de Sprint e uma de Distance. Leandro continua 

fazendo seus treinos de preparação física e técnica na Suécia. 

 

LUCAS LIMA 
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=202815 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 4 6 

Rk Brasileiro 5º 2º 

Rk Latino Americano 8º 4º 

Rk Latino Americano Jr 5º 2º 

Melhor resultado 235.30 110.72 

 

O jovem atleta Lucas Lima teve uma temporada com resultados bastante 

importantes, com grande destaque para o recorde brasileiro de provas 

Distance conquistado na Iª Etapado Circuito Brasileiro de Rollerski de 2020.  

A Temporada Boreal 2019/2020 começou com a participação de Lucas Lima 

na 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2019. O atleta subiu ao pódio 

nas duas provas de que participou: medalha de prata na prova de Sprint livre 

e medalha de bronze na prova de Perseguição clássico. Lucas terminou o ano 

de 2019 na 3ª colocação do Ranking Overall do Circuito. 

Durante o mês de dezembro, Lucas intensificou seu programa de treinamento 

em São Paulo, supervisionado diariamente pelo treinador Caio Freixeda. No 

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=157590&type=result
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dia 13 de janeiro, o atleta embarcou para a Europa para período de 

treinamento e competições. A competição alvo do atleta para a temporada 

foi o Campeonato Mundial Junior.  

Antes da competição alvo, Lucas Lima participou de provas FIS em Nove 

Mesto (CZE) entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. O atleta terminou a 

prova de Sprint clássico na 33ª colocação e a prova de 10 km livre na 40ª 

colocação. 

O Campeonato Mundial Junior de 2020 foi realizado em Oberwiesenthal (GER) 

entre os dias 29 de fevereiro e 4 de março. Essa foi a quarta participação de 

Lucas em edições do Campeonato Mundial Junior. O atleta competiu nas 

provas de Sprint livre e Distance 10 km clássico, terminando na 86ª e 92ª 

colocações, respectivamente.  

Já de volta ao Brasil, Lucas participou das provas da Iª Etapado Circuito 

Brasileiro de Rollerski de 2020. O desempenho do atleta foi o grande destaque 

da etapa, já que Lucas quebrou o recorde brasileiro de Distance na prova de 

10 km estilo clássico com 110.72 pontos FIS. Dois dias mais tarde, o atleta 

conquistaria novamente a pontuação de 110.72 pontos FIS na prova de 10 km 

estilo livre. 

 

LUCAS MARTINS  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=202295 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 2 4 

Rk Brasileiro 7º 7º 

Rk Latino Americano 11º 14º 

Melhor resultado 347.41 243.75 

 

Na Temporada Boreal 2019/2020, Lucas participou de training camps e 

competições em São Carlos, além dos treinamentos físico e técnico realizados 

no NAR-SP e na Cidade Universitária, respectivamente, ambos em São Paulo.  
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Em São Carlos, participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 

2019 e da Iª Etapa de 2020 e conseguiu quatro colocações Top 10 nas seis 

provas que disputou. Na IVª Etapa, obteve sua melhor pontuação em provas 

Distance da temporada, ao fazer 243.75 pontos na prova de 10km Freestyle.  

Lucas se mantém focado nos treinamentos e pretende continuar evoluindo 

seus resultados no Ski Cross Country. 

 

MANEX SILVA  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=226095 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 4 4 

Rk Brasileiro 1º 3º 

Rk Latino Americano 2º 5º 

Rk Latino Americano Jr 2º 3º 

Melhor resultado 278.15 153.93 

 

A Temporada Boreal 2019/2020 foi de grande importância para Manex Silva: 

além de participar de seu primeiro evento Olímpico, o atleta fez sua estreia 

em Campeonatos Mundiais Junior. Ademais, Manex não apenas fez sua 

estreia em Mundiais Junior, como também conquistou o melhor resultado da 

história do país nesse tipo de competição.  

Manex iniciou a temporada em questão treinando na Espanha, país onde 

reside. No início de dezembro, se juntou à equipe de Ski Cross Country que 

realizava o programa de treinamento em Livigno (ITA). A primeira competição 

da temporada foi a etapa da Alpen Cup realizada em St. Ulrich am Pillersee 

(AUT). O atleta participou de uma prova de Sprint livre e duas provas de 

Distance de 10 km, uma no estilo clássico e uma estilo livre. O melhor resultado 

conquistado nas provas foi a 71ª colocação na prova Distance livre, na qual o 

atleta terminou a prova com 153.93 pontos FIS. Após a competição na Áustria, 

Manex retornou à Espanha para as festas de fim de ano e retornou à Itália 

para se preparar para sua participação no YOG. 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=226095
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No dia 16 de janeiro, Manex viajou da Itália para a Suíça junto com a equipe 

brasileira de Ski Cross Country para entrar na Vila Olímpica. A primeira prova 

da competição foi o Ski Cross Country Cross, onde o atleta terminou na 49ª 

colocação. A segunda prova foi o Sprint estilo livre em que Manex terminou 

na 39ª colocação entre 86 atletas e conquistou 308.11 pontos FIS, ficando a 

apenas 4 segundos da classificação para as baterias finais. Essa foi a melhor 

prova do atleta na competição Olímpica. A última prova foi o Distance estilo 

clássico. Manex finalizou a prova na 55ª colocação com 206.69 pontos FIS.  

Para fechar a Temporada Boreal 2019/2020, o jovem atleta participou pela 

primeira vez de uma edição do Campeonato Mundial Junior. A edição de 2020 

foi realizada em Oberwiesenthal (GER). Mesmo sendo sua estreia, Manex 

conquistou o melhor resultado da história do Ski Cross Country nacional com 

278.15 pontos FIS na prova de Sprint livre e 178.19 pontos FIS na prova de 10 km 

estilo clássico. Os gráficos 7 e 8 apresentam a evolução dos resultados de 

atletas brasileiros que participaram das edições dos Campeonatos Mundiais 

de 2017 a 2020 em provas de Sprint e Distance, respectivamente.  

 

 

Gráfico 08  Evolução dos pontos FIS em provas de Sprint em edições de Campeonatos Mundiais Jr 

desde 2017. Destaque para o recorde brasileiro na edição de 2020 do atleta Manex Silva. 
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Gráfico 09  Evolução dos pontos FIS em provas de Distance em edições de Campeonatos Mundiais 

Jr desde 2017. Destaque para o recorde brasileiro na edição de 2020 do atleta Manex Silva. 

 

Manex Silva participaria de provas FIS no país em que reside no final de mês 

de março, mas os eventos foram cancelados devido ao avanço da pandemia 

de COVID-19 na Europa.  

 

MARCELO RIBEIRO  
https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=CC&listid=&competitorid=205496 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 1 2 

Rk Brasileiro 14º 8º 

Rk Latino Americano 29º 24º 

Rk Latino Americano Jr 18º 15º 

Melhor resultado   

 

Marcelo participou da Iª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2020, 

realizada em março, na qual o atleta de 19 anos obteve colocações Top 10 

nas três provas que disputou na temporada. 

230,27

265,22

182,32 178,19

150

170

190

210

230

250

270

290

2017
Lucas Lima

2018
Lucas Lima

2019
Manex Silva

2020
Manex Silva

P
o

n
to

s 
F
IS

Evolução de pontos FIS em provas de DI de WJC

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=CC&listid=&competitorid=205496


 

 

37 Relatório Técnico Temporada Boreal 2019/2020      
 

O atleta continua focado nos treinos físico e técnicos, com o objetivo de 

melhorar seus resultados na temporada Austral 2020/2021. 

 

MATHEUS VASCONCELLOS  

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=225151 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Rk Brasileiro 4º 13º 

Rk Latino Americano 6º 30º 

Rk Latino Americano Jr 4º 18º 

 

Durante a Temporada Boreal 2019/2020, o atleta Matheus Vasconcellos se 

dedicou exclusivamente às provas de Biathlon e não competiu em provas de 

Ski Cross Country. 

  

MAYARA SILVA  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239950  

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 2 4 

Rk Brasileiro 6º 6º 

Rk Latino Americano 15º 14º 

Rk Latino Americano Jr 10º 10º 

Melhor resultado 506.66 370.91 

 

Na Temporada Boreal, Mayara participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro 

de Rollerski de 2019 e da Iª Etapa de 2020, totalizando seis provas oficiais.  

No Circuito de Rollerski, conquistou colocações no Top 5 em todas as provas 

que disputou, além de ter conseguido suas melhores marcas em pontos da 

carreira tanto em Sprint quanto em Distance. Esses dois resultados vieram na 

IVª Etapa, logo na primeira prova de 1,4km Sprint Freestyle, na qual obteve 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=225151
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239950
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506.66 pontos, e na primeira prova de 5km Freestyle, na qual obteve 370.91 

pontos. 

Satisfeita com a performance apresentada, a atleta de Jundiaí continua 

focada nos treinos para manter sua constante evolução nos resultados. 

 

MIRLENE PICIN  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=142625 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 1 1 

Rk Brasileiro - 7º 

Rk Latino Americano - 16º 

Melhor resultado - 345.36 

 

Na Temporada Boreal, Mirlene focou seus esforços na competição realizada 

em Obertilliach (AUT), participando de uma prova de 2,5 km e outra de 5 km. 

No restante da temporada, Mirlene focou sua atenção em provas de Biathlon. 

Agora está focada nos treinamentos físicos e técnicos que realiza no Brasil, 

com o intuito de melhorar seus resultados tanto no Ski Cross Country quanto 

no Biathlon.  

 

PAULO SANTOS 
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=187847&type=result 

 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 2 4 

Rk Brasileiro 10º 12º 

Rk Latino Americano 17º 29º 

Melhor resultado 361.54 293.21 

 

Na Temporada Boreal 2019/2020, Paulo participou de training camps e 

competições em São Carlos, participando da IVª Etapa do Circuito Brasileiro 

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=187847&type=result
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de Rollerski de 2019 e da Iª Etapa de 2020, nas quais conseguiu quatro 

colocações Top 10 nas seis provas que disputou. Na Iª Etapa, obteve seu 

melhor resultado em pontuação da temporada, ao fazer 293.21 pontos na 

prova de 10km Clássica.  

Paulo se mantém focado nos treinamentos e pretende continuar evoluindo 

seus resultados no Ski Cross Country. 

 

RENAN BARBOSA  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=237505 

 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 1 2 

Rk Brasileiro 17º 17º 

Rk Latino Americano 38º 44º 

Rk Latino Americano Jr 25º 28º 

Melhor resultado 661.54 403.87 

 

Essa foi a segunda temporada de Renan Barbosa competindo provas FIS. 

Foram três provas, todas da IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 

2019 e o atleta de 16 anos conseguiu colocações Top 10 nas provas de Prólogo 

e Perseguição das quais participou. O atleta participou de provas de técnica 

livre e clássica e vem demonstrando melhora no desempenho a cada etapa 

competitiva de que participa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=237505
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RHAICK BOMFIM 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=202814 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 5 5 

Rk Brasileiro 3º 5º 

Rk Latino Americano 5º 8º 

Rk Latino Americano Jr 3º 5º 

Melhor resultado 194.50 119.22 

 

Rhaick Bomfim apresentou um ótimo desempenho durante as competições da 

Temporada Boreal 2019/2020. O atleta participou de 10 provas competitivas, 

em solos brasileiro e europeu, e figurou entre os três primeiros colocados em 

quatro delas, sendo três no primeiro lugar. Além do número impressionante de 

pódios da temporada, Rhaick também conquistou suas melhores pontuações 

da carreira em provas de Sprint e de Distance: 194.50 e 119.22 pontos FIS, 

respectivamente.   

Em conjunto com todos esses ótimos resultados, o grande destaque da 

temporada do atleta, que foi revelado pelo projeto social Ski na Rua, foi a  

participação dos Jogos Olímpicos da Juventude, que ocorreram na cidade de 

Lausanne (SUI). Os resultados da temporada anterior o classificaram para o 

evento e ele competiu em duas provas de Sprint e uma de Distance durante 

os Jogos. O atleta teve um dos melhores desempenhos entre os atletas sul-

americanos, com 335.20 pontos FIS em prova de Sprint e 238.43 pontos em 

prova de Distance, ficando somente atrás de Manex Silva, seu colega e 

integrante da delegação brasileira. 

Após uma temporada com resultados bastante positivos, Rhiack agora se 

prepara para a próxima temporada Austral 2020/2021, na qual quer continuar 

melhorando seus resultados e a sua evolução como atleta. 

 

 



 

 

41 Relatório Técnico Temporada Boreal 2019/2020      
 

STEVE HIESTAND  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=235877 

 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 4 7 

Rk Brasileiro 11º 8º 

Rk Latino Americano 18º 16º 

Melhor resultado 263.88 192.48 

 

Na Temporada Boreal, Steve focou nas competições europeias que ocorreram 

na Suíça e na Áustria, totalizando 11 provas válidas para o ranking internacional 

nas disciplinas de Sprint e Distance. 

Conseguiu seus melhores resultados em pontos FIS nas provas austríacas na 

cidade de St. Ulrich am Pillersee, onde obteve 192.48 pontos na prova de 10km 

Fresstyle e 263.88 pontos na prova de 1,1 km Sprint Freestyle. Com os bons 

resultados competitivos apresentados em sua segunda Temporada Boreal, 

Steve se coloca como um competidor com chances reais de classificação 

para o Campeonato Mundial de Ski Cross Country em 2021, assim como para 

a classificação Olímpica em 2022.  

 

TAYNARA DA SILVA  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=223093 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 4 5 

Rk Brasileiro 5º 5º 

Rk Latino Americano 10º 10º 

Rk Latino Americano Jr 6º 6º 

Melhor resultado 369.98 248.42 

 

A jovem Taynara da Silva participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro de 

Rollerski de 2019 e da Iª Etapa de 2020, totatlizando seis provas. A atleta teve 

resultados bem consistentes e conseguiu duas medalhas de bronze na Iª Etapa 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=235877
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=223093
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de 2020, sendo uma na prova de 5km Clássica e a outra na prova de 1,5km 

Freestyle. 

O grande destaque da temporada foi a sua participação nos Jogos Olímpicos 

da Juventude, no qual competiu tanto no Ski Cross Country quando no 

Biathlon. Taynara conseguiu sua classificação com os resultados das provas 

da temporada Austral e, em conjunto com a maior delegação brasileira de 

Jogos Olímpicos da Juventude, competiu em duas provas de Sprint e uma de 

Distance na cidade de Lausanne (SUI). A atleta mostrou evolução ao longo das 

provas, tanto em classificação quanto em pontos para a competição. 

Taynara ficou feliz e satisfeita com a sua performance na temporada, 

especialmente com a participação da competição na Suíça, e agora se 

mantém focada e treinando para a próxima temporada. 

 

THIAGO SILVA 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239952 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 2 3 

Rk Brasileiro 9º 9º 

Rk Latino Americano 13º 18º 

Rk Latino Americano Jr 8º 11º 

Melhor resultado 252.00 205.06 

 

Thiago Silva participou pela primeira vez de provas FIS no continente europeu, 

competindo em provas de Sprint e Distance em St. Ulrich am Pillersee (AUT). 

Mesmo sendo um estreante e competindo com atletas muito mais experientes, 

Thiago teve um desempenho bastante interessante, tendo como melhor 

resultado 369.68 pontos FIS em prova de Distance de 10 km. 

Em solo brasileiro, participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, no 

qual obteve seus melhores resultados da temporada em colocação e em 



 

 

43 Relatório Técnico Temporada Boreal 2019/2020      
 

pontos FIS. O atleta teve duas colocações Top 10 e uma Top 5 nas três provas 

que disputou na cidade de São Carlos. 

 

VICTOR SANTOS 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=194537 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 5 9 

Rk Brasileiro 2º 1º 

Rk Latino Americano 3º 3º 

Melhor resultado 204.57 119.22 

 

Mais uma vez, o atleta olímpico Victor Santos teve uma Temporada Boreal 

com bons resultados. Victor participou ao todo de 14 provas oficiais e seus 

bons resultados resultaram na quebra do recorde brasileiro de pontos em lista 

FIS de Distance na útlima publicação da temporada.  

A temporada se iniciou com a participação do atleta na 4ª etapa do Circuito 

Brasileiro de Rollerski de 2019. No evento, Victor participou de uma prova de 

Sprint e uma prova de Persguição, com prólogo no dia anterior. Seu melhor 

resultado foi obtido na prova de persguição, onde o atleta fez o melhor tempo 

da prova, mas por conta do resutado da prova do dia anterior, terminou o 

evento na 2ª colocação. Com os resultados, Victor sagrou-se o campeão 

Overall do Circuito de 2019. 

No início de dezembro, Victor Santos foi para a Europa para o período mais 

esperado da temporada. A equipe de Ski Cross Country realizou um período 

de treinamento em Livigno (ITA) antes de participarem da primeira 

competição em solo europeu: provas FIS em St. Ulrich am Pillersee (AUT). Victor 

participou de uma prova de Sprint livre, uma prova de Distance de 15 km de 

técnica clássica e uma prova de 10 km de técnica livre. Foram provas bastante 

duras por conta das condições de neve e o atleta não conseguiu resultados 

muito expressivos. 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=194537
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O atleta retornou para Livigno (ITA) e dedicou-se com muito empenho ao 

programa de treinamento, uma vez que a competição alvo da temporada 

ainda estava por vir: o Campeonato Mundial Junior da modalidade, que seria 

realizado no final de fevereiro, início do mês de março. Antes de participar do 

Mundial, Victor competiu em provas FIS em Nove Mesto (CZE) no final do mês 

de janeiro. O esquiador conquistou bons resultados na competição, com 

destaque para a 24ª colocação na prova de Sprint clássico, com 278.26 pontos 

FIS, e os 293.58 pontos FIS conquistados na prova de Distance de 10 km na 

técnica livre. 

O atleta ficou confiante após as provas em Nove Mesto (CZE) e fez mais um 

período de treinamento intenso em Livigno, antes da viagem para 

Oberwiesenthal (GER), onde participaria do Campeonato Mundial Sub23. 

Victor participou da prova de Sprint livre e Distance de 15 km clássico, 

conquistando 355.71 e 216.84 pontos FIS, respectivamente.  

No mês de março, já de volta ao Brasil, Victos Santos participou da Iª Etapado 

Circuito Brasileiro de Rollerski de 2020. Foi uma etapa de ótimos resultados 

para o atleta, que foi o campeão da prova de Sprint livre e conquistou a 2ª 

colocação nas duas provas de Distance que disputou. 

Depois de uma temporada com resutlados consistentes, Victor consguiu um 

feito histórico: quebrou o recorde de pontos FIS em lista de Distance, o feito 

foi conquistado na publicaçaõ da 8ª lista de pontos FIS da temporada 

2019/2020, publicada no dia 25 de março de 2020. 

 

YURI ROCHA 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=205497 

Resumo da Temporada Boreal SP DI 

Nº de provas 2 3 

Rk Brasileiro 6º 4º 

Rk Latino Americano 9º 7º 

Rk Latino Americano Jr 6º 4º 

Melhor resultado 320.83 151.84 
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Durante a Temporada Boreal 2019/2020, Yuri focou seus esforços nas provas 

em solo nacional e participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 

em 2019 e da Iª Etapa em 2020. O atleta conseguiu colocações Top 10 em 

todas as provas que disputou e subiu ao pódio em três ocasiões para receber 

a medalha de bronze: na prova de Sprint de 1,5km da IVª Etapa e nas duas 

provas de 10km (Clássica e Freestyle) da Iª Etapa do Circuito de Rollerski 2020. 

Seus melhores desempenhos em pontos FIS ocorreram nas provas de rollerski 

realizadas no mês de março de 2020, quando alcançou 151.84 pontos na prova 

de Distance técnica Clássica e 320.83 na prova de Sprint técnica Livre. 
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DESENVOLVIMENTO  

 

A CBDN estimula a formação de jovens atletas através do treinamento 

sistemático da modalidade. Essa ação está totalmente alinhada com o 

planejamento estratégico da Confederação. Os jovens atletas participam das 

ações de treinamento no Brasil e no exterior, assim como competições 

nacionais e internacionais. Eles são convocados de acordo com o 

desempenho que apresentam nos treinos. 

 

Atleta Sexo YoB 
Nº de 

atividades 
Melhor resultado 
da temporada 

Alicia Batista FEM 2006 2 5 

Anderson Xavier dos Santos MAS 2005 2 1 

Ayslan Gabrile Lopes de Farias MAS 2005 1 15 

Beatriz Maciel de Sá FEM 2006 1 7 

Beatriz Westemaier da Silva FEM 2009 1 3 

Beckham Washington Batista Borges MAS 2008 2 2 

Caio Fernandes Ribeiro MAS 2007 1 6 

Christopher Cardoso Oliveira MAS 2008 1 13 

Davi Barbosa dos Santos MAS 2005 2 3 

Davi Vinicius Padilha MAS 2005 2 3 

Eric do Nascimento Souza MAS 2004 1 14 

Ezequiel Lopes de Jesus MAS 2008 1 8 

Gabriel Cesar de Lima Santos MAS 2006 2 5 

Giovanna Manhani Silva FEM 2005 1 13 

Guilherme Araújo de Lima Oliveira MAS 2004 1 2 

Guilherme da Silva Morais de Oliveira MAS 2009 1 3 

Higor Leite MAS 2005 1 5 

Ian Francisco da Silva MAS 2006 2 1 

Julia Rodrigues Reis FEM 2007 2 2 

Kauany Oliveira da Cunha FEM 2008 2 4 

Mariana Silva Lopes FEM 2007 2 3 

Micaelly Cristina Souza de Oliveira FEM 2006 1 9 

Mikaelly da Conceição Costa FEM 2007 2 1 

Natasha Duarte de Lima FEM 2005 2 4 

Nicolly Santos Silva FEM 2004 1 8 

Pedro Lucas do Carmo Santos MAS 2005 1 6 

Pedro Silva Gomes MAS 2011 2 1 

Philippe dos Santos Carvalho Oliveira MAS 2005 1 7 

Rayane Cristina Rodeigues Fraga FEM 2008 2 2 

Thayssa Rebeca Ramos Paixão FEM 2005 1 2 

Vitória Dantas FEM 2008 2 1 

Wellington da Silva MAS 2006 1 5 
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▪ O atleta Matheus Vasconcellos quebrou dois recordes brasileiros em 

provas de Sprint e Super Sprint, com 193.18 e 196.39 pontos IBU, 

respectivamente; 

▪ Estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, com a participação 

da atleta Taynara da Silva em uma prova Individual e uma prova de 

Sprint. 

 

A equipe de Biathlon do Brasil participou de etapas de IBU Cup e da IBU Jr Cup 

no decorrer na Temporada Boreal 2019/2020. Além da participação nos 

eventos da IBU, a modalidade fez sua estreia nos Jogos Olímpicos da 

Juventude, evento realizado em Lausanne (SUI). A representante brasileira na 

competição foi a jovem Taynara da Silva, de 17 anos, que competiu tanto no 

Biathlon quando no Ski Cross Country.  

O grande destaque em relação a desempenho esportivo da modalidade 

foram os recordes brasileiros batidos pelo atleta Matheus Vasconcellos no 

Sprint e Super Sprint em sua estreia em provas adultas da IBU Cup. O 

aproveitamento nos tiros durante a temporada foi mais uma vez alto, por 

volta de 79%. O atleta é o principal nome da modalidade atualmente e tem 

objetivos bastante ambiciosos para os próximos anos.  

Competiram no Biathlon durante a Temporada Boreal 2019/2020 Matheus e 

Tayanra, citados anteriormente, mas também participaram de etapas da IBU 

Cup os experientes atletas Fabrizio Bourguignon e Mirlene Picin. 

 

ALTAIR SILVA  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11610199901/ 

O atleta Altair Silva optou por não participar de eventos competitivos da 

modalidade durante a Temporada Boreal 2019/2020. 

 

 

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11610199901/
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BRUNA MOURA  
http://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra22404199401/  

Resumo da Temporada Boreal Sprint Individual Mst 

Nº de provas 6 1 1 

% Tiros 76% 65% DNF 

Melhor resultado 8ª colocação 96ª colocação DNF 

 

A atleta Bruna Moura participa tanto do programa de treinamento do Biathlon 

quanto do Ski Cross Country. Durante o período de treinamento e competições 

da Temporada Boreal 2019/2020 na Europa, Bruna participou a maior parte 

do tempo do programa de Biathlon, participando de cinco eventos de Biathlon 

e um evento de Ski Cross Country.  

Bruna foi para a Europa no início do mês de dezembro para o treinamento 

específico de Biathlon, já que a equipe de treinadores e o centro de 

treinamento de Livigno (ITA) oferecem condições ótimas para os atletas se 

desenvolverem. Após um período de treinamento e adaptação, Bruna foi para 

sua primeira competição. 

Bruna competiu na IBU Cup 2, em provas realizadas em Ridnaum (ITA). No 

evento, a atleta competiu em duas provas de Sprint, conquistando na prova 

de melhor desempenho 351.24 pontos IBU. Ainda no mês de dezembro, Bruna 

participou da IBU Cup 3 em Obertilliach (AUT), onde participou de uma prova 

de Individual e uma prova de Sprint. O melhor resultado de Bruna foi obtido 

na prova de Sprint com 290.50 pontos IBU. 

Já no início de 2020, Bruna competiu em uma prova não oficial em Bionaz 

(ITA), entre os dias 11 e 12 de janeiro. Em fevereiro, a esquiadora participou das 

etapas 6 e 7 da IBU Cup, em Martell (ITA). Foram ao todo três provas, sendo 

todas de Sprint. Em todas as provas, os resultados ficaram todos abaixo de 

300 pontos IBU. A melhor pontuação da atleta foi 280.43 pontos IBU na prova 

de 7,5 km realizada no dia 8 de fevereiro. 

 

 

 

http://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra22404199401/
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FABRIZIO BOURGUIGNON  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11509197601/ 

 

Resumo da Temporada Boreal Sprint Individual 

Nº de provas 3 1 

% Tiros 60% 70% 

Melhor resultado 120ª colocação 124ª colocação 

 
Durante a Temporada Boreal 2019/2020, Fabrizio Bourguignon, major do 

exército brasileiro, competiu em duas Copas IBU, totalizando quatro provas 

oficiais de Biathlon realizadas em Ridnaun-Val Ridanna (ITA) e em Obertilliach 

(AUT). São competições de alto nível que contam pontos para o ranking e para 

as competições mundiais. 

Sua melhor prova da temporada foi o Sprint de 10 km realizado em Obertilliach 

(AUT), onde Bourguignon chegou na 120ª colocação, com aproveitamento de 

70% nos tiros e 340.44 pontos para o ranking da modalidade. 

 

GABRIELA NERES  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra21105199601/ 

A atleta Gabriela Neres optou por não participar de eventos competitivos da 

modalidade durante a Temporada Boreal 2019/2020. 

 

LEANDRO LUTZ  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra10501198201/ 

O atleta Leandro Lutz não participou de nenhum evento competitivo durante 

a Temporada Boreal 2019/2020. 

 

LUCAS MARTINS  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11311199801/ 

Lucas Martins, que faz parte do clube Ski na Rua, após ter competido na IBU 

Cup Junior durante a Temporada Boreal 2018/2019, não competiu em provas 

de Biathlon de Inverno durante a Temporada Boreal. 

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra21105199601/
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra10501198201/
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11311199801/
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MARCELO RIBEIRO  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra13105200001/ 

Após participar de três eventos da IBU Junior Cup na Temporada Boreal 

2018/2019, Marcelo Ribeiro não competiu em provas oficias de Biathlon na 

Temporada Boreal 2019/2020. 

 

MATHEUS VASCONCELLOS  
http://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra12809200001/ 

Resumo da Temporada Boreal Sprint Individual Mst 

Nº de provas 7 2 1 

% Tiros 77% 78% 90% 

Melhor resultado 21ª colocação 96ª colocação 15ª colocação 

 

O atleta Matheus Vasconcellos teve uma lesão no tornozelo um pouco antes 

do início da Temporada Boreal 2019/2020. Por esse motivo, optou por utilizar 

o mês de dezembro para treinar e se preparar física e tecnicamente para 

iniciar as competições no mês de janiero. O biatleta foi para Livigno (ITA) no 

início de dezembro para treinar com a equipe de Biathlon oferecida no centro 

de treinamento utilizado pelo equipe nacional. 

A primeira competição da qual Matheus participou foi um evento não oficial 

realizado em Bionaz (ITA).O evento foi importante para o atleta ter certeza de 

que estava totalmente recuperado da lesão que sofrera. Matheus participou 

de uma prova de Mass Start e outra prova de Sprint. O aproveitamento dos 

tiros foi muito positivo, com média de 95% de acertos. 

Entre os dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro, Matheus participou da  principal 

competição da temporada: o Campeonato Mundial Junior de Biathlon em 

Lenzerheide (SUI). O jovem atleta competiu em uma prova de Individual de 15 

km, conquistando a 98ª colocação, e uma prova de Sprint de 10 km, 

conquistando a 102ª colocação.  

Após a participação no Mundial, foi o momento do atleta competir nas etapas 

6 e 7 da IBU Cup, ambas realizadas em Martell (ITA). Foi na etapa 7 que o atleta 

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra13105200001/
http://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra12809200001/
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conquistou os melhores resultados da temporada e quebrou dois recordes 

brasileiro da modalidade: o primeiro foi o recorde do Sprint com 193.18 pontos 

IBU e o segundo foi o recorde do Super Sprint com 196.39 pontos FIS. Os bons 

resultados da temporada deixaram o atleta muito próximo de conquistar o 

índice para participação no Campeonato Mundial Adulto da modalidade. 

Matheus Vasconcellos participou ainda de uma etapa da IBU Jr Cup em Arber 

(GER), na qual competiu em uma prova de Sprint e acabou sendo 

desqualificado da prova de Sprint de 10 km, por um erro na contagem das 

voltas. Para finalizar a temporada, Matheus competiu em etapa da IBU Junior 

Open European Championships em Hochfilzen (AUT) entre os dias 11 e 12 de 

março. Seu melhor resultado foi a 80ª colocação na prova de Sprint de 10 km, 

com um aproveitamento de 70% dos tiros.  

O gráfico abaixo apresenta as porcentagens de acerto dos tiros de Matheus 

no decorrer de toda a Temporada Boreal 2019/2020. O aproveitamento dos 

tiros do atleta nas diferentes provas variou de 50% a 100%, com uma média 

de 79%, um desempenho bastante positivo e consistente.  

 

Gráfico 10  Porcentagem de aproveitamento de tiros do atleta Matheus Vasconcellos nas provas 

realizadas durante a Temporada Boreal 2019/2020. 

Para classificar o desempenho dos tiros de Matheus Vasconcellos é preciso 

compará-lo com o desempenho de atletas que participam do circuito de 

provas da IBU Jr Cup. A IBU disponibiliza o aproveitamento dos atletas que 
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participam do circuito em seu site. Os últimos resultados disponibilizados são 

os da temporada de 2018/2019. O aproveitamento do Matheus encontra-se 

dentro do terço superior do grupo de atletas IBU. Dessa forma, se os atletas 

fossem divididos em três grupos, considerando o aproveitamento de tiros, 

Matheus está posicionado no grupo de melhor desempenho. 

Após o final da temporada, o atleta retornou à Áustria para se dedicar aos 

estudos e, após um período de descanso, retornar aos treinamento 

preparatórios para a temporada 2020/2021. 

 

MIRLENE PICIN  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=142625 

Resumo da Temporada Boreal Sprint Individual 

Nº de provas 3 1 

% Tiros 57% 60% 

Melhor resultado 90ª colocação 98ª colocação 

 

Durante a Temporada Boreal 2019/2020, Mirlene Picin competiu em duas 

Copas IBU, totalizando quatro provas oficiais de Biathlon realizadas em 

Ridnaun-Val Ridanna (ITA) e em Obertilliach (AUT).  

Sua melhor prova da temporada foi o Sprint de 7,5 km realizado em Ridnaun-

Val Ridanna (ITA), onde Mirlene chegou na 90ª colocação, com 

aproveitamento de 50% nos tiros e 350.35 pontos para o ranking internacional. 

 

PAULO SANTOS 
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11311199301/ 

Paulo Santos não participou de eventos competitivos de Biathlon de Inverno 

durante a Temporada Boreal 2019/2020. 

 

 

 

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=142625
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11311199301/
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TAYNARA SILVA  
https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra20506200201/ 

Resumo da Temporada Boreal Sprint Individual 

Nº de provas 3 1 

% Tiros 57% 60% 

Melhor resultado 91ª colocação 92ª colocação 

 

Taynara Silva participou de duas Copas IBU Junior durante a Temporada 

Boreal 2019/20, totalizando duas provas de Sprint nas cidades de Pokljuka 

(SLO) e Martell (ITA). A atleta mostrou melhora considerável nessas duas 

provas e teve um aproveitamento geral de 60% nos tiros. 

Além das Copas, seu grande destaque da temporada foi ter sido a primeira 

representante brasileira no Biathlon em uma competição dos Jogos Olímpicos 

da Juventude. Taynara foi escolhida para ser a porta bandeira do país na 

Cerimônia de Abertura dos Jogos. A atleta competiu em duas provas, uma de 

Sprint e uma Individual, na cidade de Lausanne (SUI) e sentiu uma evolução 

entre a primeira e a segunda prova, ficando feliz e satisfeita com os seus 

resultados. 

 

  

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra20506200201/
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A Temporada Boreal 2019/2020 foi um período dedicado aos treinamentos 

acrobático e físico das atletas da equipe de Ski Freestyle Aerials. A equipe 

manteve seu programa de treinamento no Centro Olímpico de Treinamento e 

Pesquisa (COTP) e no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo (NAR-SP) 

conduzido pela treinadora Sarah Fernandes. 

 

LUANA SILVA  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=FS&competitorid=223444 

Luana Silva sofreu uma lesão importante no joelho durante o último training 

camp que a equipe realizou em Minsk (BLR), no mês de setembro de 2019. A 

atleta foi acompanhada pelos profissionais do Vita  Ortopedia e Fisioterapia, 

já que precisava aumentar o nível de força da perna lesionada antes de ser 

submetida à cirurgia de reconstituição do ligamento.  

 

STEPHANY COSTA  
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=FS&competitorid=240304 

A jovem atleta Stephnay Costa continuou cumprindo integralmente o 

programa de treinamento da equipe sobre as instruções da treinadora Sarah 

Fernandes tanto no COTP quanto no NAR-SP. A Temporada Boreal 2019/2020 

foi importante para que a técnica dos movimentos acrobáticos reailzados 

pela atleta fosse trabalhada em detalhe, a fim de minimizar possíveis erros de 

execução.    

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=FS&competitorid=223444
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=FS&competitorid=240304
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▪ Vice Campeonato da Copa do Mundo de Para Ski Cross Country, 

conquistado por Cristian Ribera, feito inédito na história do país; 

▪ No principal circuito mundial de competições, entre quase 40 atletas 

de elite de diferentes nacionalidades, Cristian conquistou duas 

medalhas de prata e foi Top 5 em sete das oito provas disputadas; 

▪ Cinco atletas disputando edições de Copa do Mundo: Aline Rocha, 

Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos. 

Todos atletas conquistaram resultados abaixo de 180 pontos IPC, 

critério de elegibilidade para os Jogos Paralímpicos; 

▪ Aline Rocha conquistou 2 Top 10 na etapa de Lillehammer (NOR), 

realizada em dezembro de 2019; 

▪ Vinte paratletas participaram do Circuito Brasileiro de Para Rollerski 

durante a Temporada Boreal, consolidando o evento como um dos 

principais circuitos nacionais no mundo; 

▪ Training camp de rendimento em São Carlos, em preparação para a 

Copa do Mundo; 

▪ Consolidação dos núcleos de Jundiaí (SP), Santos (SP) e São Carlos 

(SP) e Caraguatatuba (SP). 

 

A Temporada Boreal 2019/2020 foi fundamental para o desenvolvimento da 

equipe de Para Ski Cross Country visando os Jogos Paralímpicos de Pequim, 

em 2022. 

Seguindo planejamento estratégico da entidade para as modalidades 

esportivas paralímpicas, e em especial o business plan da modalidade, o 

Circuito Brasileiro de Para Rollerski contou com quatro etapas, garantindo 

calendário anual de competição, principal porta de entrada para atletas no 

universo competitivo da modalidade. Ao todo 20 atletas estiveram presentes 

em ao menos uma ação promovida pela CBDN do programa de Para Ski Cross 
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Country brasileiro, envolvendo training camps, competições e treinamentos 

sistematizados nos núcleos de São Paulo (SP), São Carlos (SP), Santos (SP), 

Jundiaí (SP) e Caraguatatuba (SP).  

Em dezembro Cristian Ribera e Aline Rocha na Copa do Mundo competiram 

na etapa de Lillehammer (NOR) da Copa do Mundo.  

Em janeiro, 4 atletas da categoria Sitting e 2 treinadores compuseram a equipe 

que participou das Copas do Mundo do Mundo de Dresden & Altenberg e de 

Finsterau, ambas na Alemanha.   

O principal destaque da temporada foi o atleta Cristian Ribera que conquistou 

o Vice Campeonato da Copa do Mundo de Para Ski Cross Country, principal 

circuito mundial de competições da modalidade, entre quase 40 atletas de 

elite, feito inédito na história do país. Em 8 provas disputadas, Cristian 

conquistou duas medalhas de prata e foi Top 5 em sete delas. 

Adicionalmente, a equipe também performou conforme o planejado com 

bons resultados nas duas etapas. 100% dos atletas conquistaram resultados 

abaixo de 180 pontos IPC, critério de elegibilidade para os Jogos Paralímpicos. 

A competitividade nacional na categoria Sitting Masculino aumentou 

significativamente, propiciando que mais atletas possam ser elegíveis 

competitivamente para competições internacionais no ciclo 2018-2022. 

 

Gráfico 11  Evolução de participação (nº de atletas) em training camps e edições do Circuito 

Brasileiro de Para Rollerski até a Iª etapa de 2020. 
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ALINE DOS SANTOS ROCHA 

https://www.paralympic.org/aline-dos-santos-rocha 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 2 

Rk Mundial Sitting 10º 

Rk Brasileiro Sitting 2º 

 

Durante a temporada, a atleta competiu na etapa de Lillehammer (NOR) do 

circuito de Copas do Mundo do IPC, que aconteceu em dezembro de 2019.  

A atleta competiu nas provas de Short e Middle Distance, alcançando a 10ª e 

a 8ª colocações, e 102.73 pontos e 100.40 pontos, respectivamente. Ambos os 

resultados estão dentro do critério de elegibilidade e podem contribuir para a 

conquista de uma vaga no gênero feminino para o Brasil nos Jogos 

Paralímpicos de 2022. 

A presente temporada teve o retorno de uma das maiores potências do 

esporte, a equipe de Para Ski Cross Country da Rússia, após duas temporadas 

de suspensão por problemas de dopagem. Aline se mostrou competitiva nas 

provas e com nível de desempenho esportivo similar ao da temporada 

anterior quando disputou o pódio de algumas etapas.  

Os bons e consistente resultados colocaram, até o mês de dezembro, a atleta 

na 5ª colocação do ranking mundial, feito histórico para uma atleta brasileira 

nos desportos de inverno. 

 

https://www.paralympic.org/aline-dos-santos-rocha
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Gráfico 12  Posição da atleta Aline Rocha no ranking em IPC de março de 2019 a novembro de 2019. 

 

ALTAIR DA SILVA MARANGNE 

https://www.paralympic.org/nordic-skiing/athletes 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 4 

Rk Mundial Sitting 58º 

Rk Brasileiro Sitting 7º 

 

Após marcar presença no World Para Nordic Skiing Brazilian Championship, o 

atleta participou da IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Para Rollerski 2019 e da 

Iª Etapa de 2020. Terminou o ano na 7ª colocação geral do ranking e segue 

em evolução na modalidade. 
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CRISTIAN WESTEMAIER RIBERA 
https://www.paralympic.org/cristian-westemaier-ribera 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 11 

Rk Mundial Sitting 8º 

Rk Brasileiro Sitting 1º 

 

Cristian, após conquistar três medalhas de ouro no World Para Nordic Skiing 

Brazilian Championship, na temporada austral, manteve a rotina de treinos 

consistente, e participou do Circuito completo da Copa do Mundo.  

O atleta conquistou o expressivo Vice Campeonato geral da Copa do Mundo, 

entre quase 40 atletas de elite, feito inédito na história do país e da 

modalidade.  

O atleta conquistou duas medalhas de prata nas provas de Finsterau (GER), 

nas provas de Short e Middle Distance, ficando atrás apenas de atleta russo 

Ivan Golubkov, campeão geral da Copa do Mundo. 

Cristian ainda foi Top 5 em 7 das 8 provas disputadas nas Copas do Mundo. 

A primeira etapa da temporada foi disputada em Lillehammer (NOR), em 

dezembro, onde o jovem competiu nas provas de Short e Middle Distance, 

além do Mixed Relay formando equipe com três atletas da Noruega. Nas 

provas individuais foram dois quintos lugares, com 49.32 pontos e 66.24 pontos, 

além do 11º lugar no revezamento, único resultado do atleta fora do Top 5 na 

temporada. 

Na etapa seguinte disputada em Dresden & Altenberg (GER) em evento que 

uniu a Copa do Mundo FIS e IPC, Cristian chegou à bateria final do Sprint 

terminando na 4ª colocação, mesma posição conquistada no Short Distance 

quando registrou 56.69 pontos. 

O atleta, após essa etapa, realizou um importante período de treinamento em 

Livigno, onde, juntamente com a equipe brasileira, quando intensificou ainda 

mais os treinos visando a etapa de Finsterau (GER) de Copa do Mundo. 

https://www.paralympic.org/cristian-westemaier-ribera
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Foram três provas disputadas em Finsterau (GER), Sprint, Short e Middle 

distance, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Ribera chegou novamente a bateria 

final do Sprint terminando na 5ª colocação e terminou a etapa com duas 

medalhas de Prata registrando 30.83 pontos no Short e 32.78 pontos no Middle.  

Com o resultado da última prova, Cristian ultrapassou o americano Daniel 

Cnossen, medalhista nos Jogos Paralímpicos, por cinco pontos no Ranking da 

Copa do Mundo, garantindo assim o Vice Campeonato. 

O gráfico abaixo mostra a evolução dos resultados do atleta nas etapas de 

Copa do Mundo ao longo da temporada, mostrando que o atleta chegou ao 

mais alto nível na última etapa, culminando na conquista de duas medalhas 

de prata. 

 

Gráfico 13  Pontos conquistados nas Etapas de Copa do Mundo disputadas na temporada.  

 

No Brasil, durante a IVª e Iª etapas do Circuito Brasileiro de Para Rollerski de 

2019 e 2020, respectivamente, conquistou as primeiras colocações em todas 

as provas disputas da categoria Sitting Masculino, terminando o ano com a 

primeira colocação geral. 

No gráfico abaixo, pode-se notar a considerável e consistente melhora de 

resultados através das posições em competições disputadas na neve desde 

sua primeira aparição, em 2017, até a última etapa de Copa do Mundo 
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disputada em fevereiro de 2020, mostrando que o atleta se consolida entre os 

cinco melhores da modalidade. 

 

Gráfico 14  Posição final do atleta Cristian Ribera em competições internacionais de dezembro de 

2017 a fevereiro de 2020. 

 

GUILHERME CRUZ ROCHA 

https://www.paralympic.org/guilherme-rocha 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 9 

Rk Mundial Sitting 36º 

Rk Brasileiro Sitting 3º 

 

O atleta do núcleo de treinamento de Jundiaí abriu a temporada competindo 

na IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, em novembro, onde assegurou 

a 3ª colocação do ranking geral. 

Após isso, foi selecionado para integrar a equipe brasileira de Para Ski Cross 

Country, e competiu pelo segundo ano competições internacionais, 

participando das Copas do Mundo de Altenberg & Dresden e de Finsterau, na 

Alemanha.  
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Seus resultados mostram bom potencial do atleta, alcançando a marca de 

116.05 pontos na prova de Sprint de Altenberg (GER) e a 16ª colocação, sua 

melhor colocação em provas de Copa do Mundo. 

O atleta encerrou a temporada em março, na Iª Etapa do Circuito Brasileiro 

de Para rollerski, mantendo em 3º nas provas disputadas. 

O atleta segue em treinamento buscando vaga nos Jogos Paralímpicos de 

2022. 

 

MATHEUS LUIS BARRETO DOS SANTOS 

https://www.paralympic.org/matheus-barreto 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 4 

Rk Mundial Sitting 52º 

Rk Brasileiro Sitting 4º 

 

O atleta focou, nesta temporada, em seu treinamento na cidade de São Paulo.  

Na IVª e Iª Etapa do Circuito Brasileiro de Para Rollerski 2019 e 2020, 

respectivamente, conquistou a terceira colocação na prova Distance da IVª 

Etapa e terminou o ano na 4ª colocação do ranking brasileiro.  

O atleta segue em treinamento, visando melhorar a performance esportiva e 

brigar por vaga na equipe que compete no circuito da Copa do Mundo. 

 

ROBELSON MOREIRA LULA 

https://www.paralympic.org/robelson-lula 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 9 

Rk Mundial Sitting 34º 

Rk Brasileiro Sitting 2º 

 

Após ter competido pela primeira vez na temporada passada, o atleta foi 

selecionado para ser um dos representantes do Brasil nas Copas do Mundo 

https://www.paralympic.org/matheus-barreto
https://www.paralympic.org/robelson-lula
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de Dresden & Altenberg e de Finsterau, na Alemanha. O bom e consistente 

durante a temporada. 

Na etapa de Dresden & Finsterau (GER), conquistou seu personal best de 99.88 

pontos na prova de Sprint, ficando na 13ª colocação, se tornando assim, o 5º 

atleta brasileiro a romper a barreira dos 100 pontos IPC.  

Além disso, das cinco provas disputadas, obteve pontuação inferior a 180 

pontos em quatro delas, mostrando consistência em seu desempenho dentro 

do critério de elegibilidade para os Jogos Paralímpicos. 

Robelson participou também das IVª e Iª etapas do Circuito Brasileiro de Para 

Rollerski 2019 e 2020, respectivamente, conquistando a 2ª colocação em todas 

as provas disputadas. O atleta terminou a temporada 2019 na segunda 

colocação do ranking brasileiro. 

O atleta, do núcleo de São Carlos, segue em intenso treinamento visando a 

classificação para os Jogos Paralímpicos de 2022. 

 

WESLEY VINICIUS DOS SANTOS 

https://www.paralympic.org/nordic-skiing/athletes 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 9 

Rk Mundial Sitting 44º 

Rk Brasileiro Sitting 5º 

 

O atleta teve sua primeira experiência na Neve em janeiro de 2019. Após 

menos de um ano, foi selecionado para competir nas Copas do Mundo de 

Dresden & Altenberg e de Finsterau, na Alemanha. 

Após adaptação na etapa de Dresden & Altenberg (GER), o atleta alcançou o 

objetivo traçado na etapa de Finsterau (GER), ao registrar seu personal best, 

179.60 pontos IPC, dentro do critério de elegibilidade para participação nos 

Jogos Paralímpicos. 

https://www.paralympic.org/nordic-skiing/athletes
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O atleta terminou a temporada 2019 na quinta colocação do ranking brasileiro 

e segue em treinamento no núcleo de Jundiaí para a melhora da performance 

esportiva. 

 

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO  

Após os históricos resultados conquistados na Copa do Mundo de Para Ski 

Cross Country em Finsterau (GER), e pela equipe no circuito de Copas do 

Mundo, o projeto para desenvolvimento da modalidade foi executado com o 

objetivo de consolidar cinco núcleos de iniciação e treinamento nas cidades 

de Santos (SP), São Carlos (SP), Jundaí (SP) e São Paulo (SP) e Caraguatatuba 

(SP), havendo sucesso.  

O objetivo nesse momento segue sendo aumentar a qualidade dos treinos dos 

atletas tanto no Brasil quanto no exterior.  

A CBDN trabalha no planejamento das etapas do Circuito Brasileiro de Para 

Rollerski de 2020 e na Temporada Boreal de 2020/2021. 

 

NOME CATEGORIA GÊNERO Nº Atividades 
Melhor resultado na 

temporada 

Alessandro Fernandes SITTING MASC 4 8 

Aline Rocha SITTING FEM 3 8 

Altair Marangne SITTING MASC 4 7 

Antonio da Cruz SITTING MASC 2 10 

Cassia dos Santos VI FEM 2 1 

Cristian Ribera SITTING MASC 12 1 

Elena Regina Souza SITTING FEM 2 1 

Everaldo Arando SITTING MASC 4 7 

Guilherme Rocha SITTING MASC 9 3 

Isaquias Silva VI MASC 4 1 

Italo de Lima SITTING MASC 1 - 

Josiane Nowacki SITTING FEM 2 1 

Lucas Freire SITTING MASC 2 6 

Luiz Henrique Marim SITTING MASC 2 9 

Marcos Eduardo Silva SITTING MASC 4 10 

Matheus Santos SITTING MASC 4 3 

Robelson Lula SITTING MASC 9 2 

Tiago dos Santos STANDING MASC 2 1 

Wellington da Silva STANDING MASC 4 1 

Wesley Santos SITTING MASC 9 4 
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▪ Seis atletas participando regularmente do núcleo de desenvolvimento 

em Gramado/RS em parceria com FADERS e Snowland; 

▪ André Barbieri conquistou uma medalha de prata e uma medalha de 

bronze na etapa de Big White (CAN), da Copa Norte Americana de Para 

Snowboard; 

▪ José Lima representou o Brasil na European Cup, realizada em 

Landgraaf (NED). 

▪ Atleta Vitória Machado participou de training camp realizado em 

Copper Mountain (EUA). 

O Para Snowboard brasileiro conta, atualmente, com a presença de sete 

atletas, sendo que seis deles treinam no núcleo de desenvolvimento do 

Snowland e um dos atletas reside nos EUA. 

Na Temporada Boreal, foram registrados quatro starts em provas 

internacionais, por dois atletas distintos, o dobro quando comparado a 

temporada anterior, sendo a projeção que esse número dobre na próxima 

Temporada Boreal. 

O programa de desenvolvimento da CBDN de Para Snowboard avançou 

consideravelmente ao longo da temporada, ocorrendo, inclusive, a 

organização da primeira competição em território nacional, o IIIº Campeonato 

Brasileiro de Para Snowboard  

Durante o ano de 2019, foram realizadas 26 sessões de treino. O núcleo 

localizado no Rio Grande do Sul teve uma consolidação dos participantes nos 

treinos, que ocorrem aos sábados e domingos, e contam com instrutores do 

Snowland treinando atletas da região. O objetivo segue sendo aumentar a 

quantidade de participantes e qualidade dos treinamentos. 

O projeto conta com a presença de 6 atletas seguindo rotina planejada de 

treinamentos: Vitória, Lindiara, José, Willy, Artur e Jeferson.  
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O maior destaque da temporada foi o atleta André Barbieri, que competindo 

há menos de dois anos na modalidade, atingiu expressivo resultado, 

conquistando uma medalha de prata e uma medalha de bronze na etapa de 

Big White (CAN), da Copa Norte Americana de Para Snowboard.  

 

ANDRÉ BARBIERI 

https://www.paralympic.org/andre-barbieri 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 2 

Rk Mundial Snowboard Cross LL1 16º 

 

O atleta teve sua primeira experiência em competições internacionais na neve 

em dezembro de 2018. Após pouco mais de 1 ano, o paratleta competiu na 

etapa da Copa Norte Americana de Para Snowboard em Big White (CAN). 

Os resultados do atleta foram expressivos. André conquistou duas medalhas, 

nas duas provas de Snowboard Cross disputadas, uma prata e um bronze, que 

o levaram ao seu personal best, com 120 pontos. 

O atleta segue super focado e em treinamento para a temporada 2020/2021, 

focando a classificação para os Jogos Paralímpicos de 2022. 

 

JOSÉ LIMA 

 

Resumo da Temporada Boreal  

Nº de provas 2 

Rk Brasileiro UL 2º 

 

Proveniente do projeto de treinamento realizado no Snowland, em Gramado, 

RS, o paratleta José Lima, no mês de novembro de 2019, competiu pela 

primeira vez internacionalmente, na Copa Europeia de Landgraaf (NED). 
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A competição lhe trouxe grande experiência e motivação para os 

treinamentos do ano. O atleta segue em treinamento para a temporada 

2020/2021. 
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A Temporada 2019/2020 foi marcada por diversos resultados expressivos, em 

geral, conquistados por jovens atletas que indica que os programas de longo 

prazo têm potencial para serem concretizados. 

Durante a Temporada Boreal, jovens atletas registraram recordes nos mais 

importantes eventos como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos da Juventude 

(YOG) e Campeonato Mundial Júnior. 

Adicionalmente, diversos resultados gerais foram conquistados, como o maior 

número de starts e medalhas da história, durante a temporada 2019/2020. 

Os Business Plan 2026, elegeram o YOG como um importante evento de 

performance no desenvolvimento de atletas entre 16 e 18 anos. A análise 

abaixo apresenta a evolução da performance do Brasil nas 3 edições do 

evento, 2012, 2016 e 2020, sendo a última realizada durante a atual Temporada 

Boreal em Lausanne (SUI). 

Como é possível observar nas análises apresentadas abaixo, 2020 marca a 

melhor campanha do país no evento, com melhoria considerável. O número 

de atleta cresceu 200% e o número de modalidades com representação 

brasileira cresceu 50% sobre 2016. O número de starts brasileiros cresceu 67%, 

passando de 6 para 10 e o número de vagas conquistadas apresentou um 

aumento de 350% sobre 2012 e 125% sobre 2016. 

O melhor resultado em posição também foi registrado nessa edição 11ª 

colocação do atleta de Snowboard Noah Bethonico contra a 15ª posição de 

Michel Macedo na edição 2016. 

No Ski Cross Country, mesmo com o aumento do número de participantes de 

50 para 90 atletas, a melhor posição da história do país assim como o melhor 

resultado em pontos FIS foram alcançados na edição 2020. 
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Gráfico 15  Evolução do Brasil nas edições de 2012, 2016 e 2020 do YOG: a) número de atletas no evento; b) 

número de vagas conquistadas pelo Brasil; c) número de modalidades com participação de atletas brasileiros; 

d) número de provas disputadas por atletas brasileiros; e) melhor resultado do Brasil no evento. 
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Equipe multidisciplinar  Nesta Temporada Boreal 23 treinadores e auxiliares 

técnicos, 1 médico do esporte, 3 wax techs e 1 especialista em ciência aplicada 

ao esporte compuseram a equipe multidisciplinar da CBDN, trazendo suporte 

técnico de qualidade aos atletas brasileiros.  

Monitoramento de treino  O programa, que visa acompanhar o dia a dia de 

treinamento dos atletas da CBDN através do envio de planilhas semanais, 

permitiu extrair informações relevantes como volume, carga interna das 

sessões de treinamento e recuperação e, assim, fornece feedback de maneira 

eficiente à equipe multidisciplinar e aos atletas.   

Programa de Monitoramento Avançado (PMA)  O Programa de 

Monitoramento Avançado (PMA) foi realizado durante toda a temporada 

Austral pela equipe de Ski Cross Country e Biathlon e com a equipe brasileira 

de Freestyle. 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). 

Formação de Recursos Humanos  durante a Temporada Boreal, 

colaboradores da CBDN participaram de cursos que contribuíram para o 

aprimoramento de seus conhecimentos: 

▪ Workshop de Design Thinking realizado pela Mastercard; 

O curso foi uma contrapartida recebida pela CBDN por seu resultado no Rating 

Integra de Governança. 

Produção de conhecimento  os dados e informações gerados possibilitaram 

o desenvolvimento e publicação de trabalho científico no XI Congresso 

Brasileiro de Atividade Motora Adaptada, o CBAMA, em 13 de Novembro de 

SSIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS 

 



 

 

71 Relatório Técnico Temporada Boreal 2019/2020      
 

Bolsa Atleta  Durante a Temporada Boreal, o Circuito Brasileiro de Rollerski 

e o Circuito Brasileiro de Para Rollerski 2019 foram finalizados, e assim, os 

seguintes atletas obtiveram resultados para o pleito do bolsa atleta 2019 na 

modalidade: 
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Modalidade Atleta Categoria Competição 

Ski Cross 
Country 

Eduarda Ribera Nacional Ranking Brasileiro de Cross Country Adulto 

Mayara Silva Nacional Ranking Brasileiro de Cross Country Sub23 

Taynara da Silva Nacional Ranking Brasileiro de Cross Country Sub23 

Guilherme Rocha Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting - Sprint 

Matheus Santos Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting - Distance 

Josiane Nowacki Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting 

Wellington da Silva Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting - Sprint 

Tiago dos Santos Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting - Sprint 

Isaquias da SIlva Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting - Distance 

Lucas Guida Nacional 
Circuito Brasileiro de Para Cross Country 

Sitting - Distance 

Mikaelly Costa Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Sprint 

Vitória Dantas Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Sprint 

Natasha Lima Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Sprint 

Mariana Lopes Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16  Distance 

Rayane Rodrigues Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Distance 

Wilbert Rodrigues Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Sprint 

Anderson dos 
Santos 

Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Sprint 

Guilherme da Cruz Base 
Campeonato Brasileiro de Cross Country Sub 

16 - Sprint 
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Durante a temporada, o apoio financeiro do COB  Comitê Olímpico do Brasil 

 viabilizou as atividades olímpicas desenvolvidas pela CBDN, a saber: 

I) Apoio a preparação técnica e participação em competições do atleta de 

Snowboard Noah Bethonico, incluindo a aclimatação para os Jogos 

Olímpicos da Juventude 2020; 

II) Apoio a preparação técnica, preparação e aclimatação dos atletas de Ski 

Cross Country e Biathlon de Inverno classificados para os Jogos Olímpicos 

da Juventude 2020; 

III) IVª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2019, organizada na cidade de 

São Carlos (SP), no mês de novembro, contando com 3 provas por gênero 

válidas para o Ranking Internacional de Ski Cross Country; 

IV) Manutenção de alojamento para atletas na cidade de São Carlos; 

V) Ida e manutenção de atletas durante preparação técnica, treinamentos e 

participação em competições dos atletas das equipes brasileiras adulto e 

júnior de Ski Cross Country e Biathlon de Inverno durante a Temporada 

Boreal 2019/2020; 

VI) Apoio a preparação técnica e participação em competições da atleta 

Olímpica de Ski Cross Country Jaqueline Mourão durante a Temporada 

Boreal 2019/2020; 

VII) Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do Ski Cross Country 

e Biathlon de Inverno no Brasil; 

VIII) Iª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2020, organizada na cidade de 

São Carlos (SP), no mês de março, contando com 3 provas por gênero 

válidas para o Ranking Internacional de Ski Cross Country; 

IX) Equipe técnica de Ski Cross Country e Biathlon que ofereceu treinamento 

em diversos locais ao longo da temporada; 

X) Equipe técnica de Ski Aerials que ofereceu treinamento físico e técnico às 

atletas da modalidade ao longo da temporada; 
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XI) Equipe técnica de Snowboard que ofereceu treinamento técnico durante 

a aclimatação e Jogos Olímpicos da Juventude para o atleta Noah 

Bethonico; 

XII) Auxílio manutenção de atletas da equipe olímpica permanente de Aerials; 

XIII) Manutenção da entidade. 
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Durante a temporada, o apoio financeiro do CPB  Comitê Paralímpico 

Brasileiro  viabilizou as atividades paralímpicas desenvolvidas pela CBDN, a 

saber: 

I) Participação na IVª e Iª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2019 e 

2020, em São Carlos (SP), durante os meses de Novembro e Março, 

respectivamente;  

II) Training camp de rendimento em São Carlos, para preparação da equipe 

brasileira de Para Ski Cross Country;  

III) Participação em duas etapas de Copa do Mundo de Para Ski Cross 

Country, em Janeiro e Fevereiro, além de períodos de treinamento entre 

as competições, que ocorreram na Alemanha; 

IV) Projeto de desenvolvimento e fomento do Para Snowboard no Rio Grande 

do Sul, em parceria com o Snowland e a FADERS;  

V) Participação na Copa Europeia de Para Snowboard, em Landgraff, na 

Holanda; 

VI) Training camp de Para Snowboard em Copper Mountain, no Estados 

Unidos, durante o mês de janeiro e fevereiro; 

VII) Compra e Importação de Equipamentos para treinamentos e competições 

no Brasil e no exterior; 

VIII) Participação no projeto Dream Program, em Pyeongchang, Coréia; 

IX) Manutenção da entidade. 
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A CBDN manteve, durante a atual temporada, a parceria junto ao Ministério 

do Esporte brasileiro firmada através convenio nº 870519/2018 para o 

desenvolvimento do Projeto de Preparação de Atletas que visa detectar e 

desenvolver novos talentos nas modalidades olímpicas de neve através de 

equipes técnicas de qualidade e etapas de treinamento e competição no 

Brasil e no exterior.  

O projeto de Preparação de Atletas financiou as seguintes ações durante a 

atual temporada:  

a) Contratação de suporte técnico de Ski Cross Country no Brasil para a equipe 

Ski Cross Country e Biathlon de Inverno;  

b) Contratação de suporte técnico acrobático no Brasil para a equipe Ski 

Freestyle Aerials; 
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Durante a temporada atual a Solidariedade Olímpica Internacional iniciou seu 

programa de apoio a atletas para classificação e preparação aos Jogos 

Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Quatro atletas de neve receberão esse 

suporte: Augustinho Teixeira (Snowboard), Michel Macedo (Ski Alpino), Noah 

Bethonico (Snowboard) e Victor Santos (Ski Cross Country). 

O programa em questão financiou a seguinte ação durante a atual 

temporada:  

a) Suporte técnico, suporte logístico e manutenção do atleta Augustinho Teixeira 

durante a Temporada Boreal 2019/2020;  

b) Suporte técnico, suporte logístico e manutenção do atleta Michel Macedo 

durante a Temporada Boreal 2019/2020;  

c) Suporte técnico, compra de equipamento esportivo e manutenção do atleta 

Noah Bethonico durante a Temporada Boreal 2019/2020;  
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Durante a temporada foi firmada uma parceria com a fundação AGITOS, 

braço de fomento do esporte paralímpico do Comitê Paralímpico 

Internacional para realização de projeto internacional de Para Snowboard 

com foco no desenvolvimento da modalidade na região. 

Durante a temporada, o projeto em questão financiou a seguinte ação 

durante a atual temporada:  

a) Aquisição de prótese esportiva específica para a prática de Snowboard para 

a atleta Vitória Fraga Machado. 
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