
 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2023. 
 

Boletim nº 026/2023 
GO 
 
Ilmºs. Srs. 
DD. Presidentes de Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 
Prezados Presidentes, 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, ouvindo o Conselho Técnico 
Nacional de Alto Rendimento, RESOLVEU adotar as seguintes providências sobre os 
critérios de convocação da Seleção Brasileira de Natação que participará dos XVIII JOGOS 
PAN-AMERICANOS – NATAÇÃO a realizar-se na cidade de Santiago (CHI), período de 21 
a 25/10/2023. 

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que nos XVII JOGOS PAN-AMERICANOS, o formato 
para classificação geral final da modalidade, leva em consideração o número de medalhas 
de Ouro alcançadas por cada país, utilizando-se de critérios para desempate, as 
quantidades de medalhas de Prata e Bronze.  

Dessa forma, levando em consideração a sistemática acima, os critérios para convocação 
da Seleção Brasileira de Natação serão os seguintes: 

A – Serão considerados, para efeito de convocação, SOMENTE os tempos obtidos pelos 
nadadores em provas olímpicas individuais (em finais A), exclusivamente no 
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL DE NATAÇÃO – 
RECIFE – PE – 30/05 a 03/06/2023. 

B –Serão convocados um total de 36 (trinta e seis) atletas, sendo 18 (dezoito) atletas no 
feminino e 18 (dezoito) no masculino, respeitando o máximo de 02 (dois) atletas por 
prova (individual); 

B1 – Tanto no Masculino quanto no Feminino, as convocações obedecerão a seguinte 
ordem:  

B1.1 - Serão convocados os 14 (quatorze) atletas mais bem colocados, com base no 
Ranking Panamericano, dentro do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo certo que, 
para isso, pegar-se-á o Ranking Mundial, onde serão retirados todos os países Não 
Americanos, retirando-se, por conseguinte todos os brasileiros, e, por último, deixar 
apenas os 02 (dois) atletas por prova/país; 



 

 

B1.2 – As vagas remanescentes, 04 (quatro), em cada naipe, serão preenchidas 
priorizando os revezamentos brasileiros em melhores colocações no Ranking Mundial da 
AQUA (2022). Somam-se os tempos dos integrantes e compara-se com o Ranking mundial 
2022 para saber quais são os melhores revezamentos.  

B1.3 – Caso os revezamentos já estejam completos, as vagas ainda restantes, voltam a ser 
preenchidas pelos atletas mais bem colocados no ranking panamericano (2 atletas por 
prova/país, sem contar os brasileiros, dentro do período de 01/01/2022 a 31/12/2022) 
até completarmos as 18 vagas disponíveis para cada sexo; 

B2 – Em caso de empate em alguma prova, o desempate ocorrerá da seguinte forma, pela 
ordem: 

B2.1 – Melhor tempo na eliminatória; 

B2.2 – Melhor colocação dentro do ranking panamericano na segunda prova olímpica; 

DAS PROVAS VÁLIDAS: 

Provas  

50 Livre 100 Costas 100 Borboleta 

100 Livre 200 Costas 200 Borboleta 

200 Livre 100 Peito 200 Medley 

400 Livre 200 Peito 400 Medley 

800 Livre   

1.500 Livre  

C – Os atletas convocados para os JOGOS PAN-AMERICANOS – SANTIAGO 2023, de acordo 
com os critérios acima estipulados deverão cumprir integralmente a etapa de 
aclimatação, que eventualmente for programada pela CBDA. 

C.2- Os atletas abaixo relacionados estão pré-convocados pela PanAm Sports e suas vagas 
nas respectivas provas não alteram os critérios estabelecidos acima. 

1) Stephanie Balduccini - 100 e 50 metros livre 
2) Ana Carolina vieira - 200 metros livre  
3) Kayky Marquart Mota - 100 metros borboleta  
4) Matheus Ferreira de Moraes Gonche - 200 metros borboleta  
5) Breno Martins Correia - 200 metros livre  
6) Pedro Guastelli Farias - 1500 metros livre  
7) Maria Paula Mangabeira Heitmann - 400 metros livre  
8) Beatriz Pimentel Dizotti - 1500 metros livre  
9) Clarissa Maria Pereira Santos Rodrigues 100 metros borboleta  

10) Victor Guimarães Alcara - 50 metros livre 



 

 

D – Os atletas convocados paro o CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA LONGA DA AQUA, 
na cidade de FUKUOKA, JAPÃO, de 17 a 30/07/2023, que se enquadrarem nos critérios de 
convocação do JOGOS PAN-AMERICANOS – SANTIAGO 2023, DEVERÃO obrigatoriamente 
participar de ambos os eventos, sem possibilidade de qualquer tipo de dispensa, 
excetuados os casos médicos devidamente chanceladas pela comissão médica da CBDA. 

E - A Comissão Técnica que acompanhará a seleção brasileira para os Jogos Pan 
Americanos, será formada pelos Head Coach da seleção Brasileira Felipe Domingues,  um 
(1)  treinador do melhor  resultado do naipe feminino dentro do ranking Panamericano, 
um (1) treinador do melhor resultado do naipe masculino dentro do ranking 
Panamericano, um (1) treinador do maior número de atletas do naipe feminino desde que 
não seja o mesmo do melhor resultado dentro do ranking Panamericano do mesmo naipe 
e um (1) treinador do maior número de atletas do naipe masculino desde que não seja o 
mesmo do melhor resultado dentro do ranking Panamericano do mesmo naipe. Se for o 
mesmo, pega-se o treinador com o segundo maior número de atletas, tanto FEM quanto 
MASC.  

F – Os atletas que estão indo somente pela convocação da PanAm Sports, não fazem por 
direito a inclusão em qualquer outra prova individual e ou revezamentos, que não sejam 
as suas provas de convocação pela referida entidade. Assim sendo não havendo nenhuma 
relação com a convocação oficial CBDA. 

A Diretoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos será responsável pela 
resolução, interpretação e decisões em casos omissos referentes a estes critérios de 
convocação, podendo ainda, em casos especiais e de extrema relevância, promover 
convocações sem que o referido atleta tenha alcançado todos dos critérios descritos, ou 
ainda eventuais alterações a esse presente critério, buscando sempre o melhor para a 
natação brasileira. 
 
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Atenciosamente, 
 
LUIZ FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA  
Presidente da CBDA 

RENATO CORDANI 
Vice-Presidente da CBDA 

  
  
GUSTAVO OTSUKA    
Supervisor de Natação 

FELIPE DOMINGUES 
Head Coach da Seleção Brasileira de 

Natação 
 


