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HALTEROFILISMO
O presente relatório mostra as ações desenvolvidas pela modalidade 
no ano de 2020, antes e após o início da pandemia causada pelo vírus 
COVID-19, a partir de março. Muitas ações foram prejudicadas pelo cance-
lamento de todas as competições internacionais e nacionais da temporada 
2020 e pela interdição do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro  e 
Centros de Referência, além das instituições que trabalham com atletas e 
praticantes do esporte paralímpico. 

Todas as ações propostas no período de isolamento social tiveram como 
foco a tentativa de minimizar os efeitos do destreino, inevitável em relação 
à força máxima. As orientações foram transmitidas não somente para os que 
estavam próximos dos Centros de Referência Paralímpico Brasileiro, como 
também para todos da modalidade que buscaram e buscam nossa ajuda.



COPA DO MUNDO DE ABUJA 2020 
Pathway competition (competição caminho para Tóquio)

A competição faz parte do grupo de eventos pathway, ou seja, as compe-
tições qualificatórias para os Jogos Paralímpicos. Foi realizada em Abuja, 
capital da Nigéria, entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2020. A delegação 
brasileira foi representada por oito atletas. Dentre os atletas brasileiros 
presentes, cinco já figuravam no top 8 no ranking do caminho para Tóquio 
2020 e, neste caso, o objetivo foi de elevar a posição destes atletas dentro 
do ranking. Para os que ainda não configuravam no top 8, o objetivo foi de 
elevar seu ranking para classificação.

RESULTADOS:

Nenhum dos atletas ficaram em posições inferiores às atuais ao final da 
competição, sendo que quatro mantiveram as posições e outros quatro 
melhoraram suas posições. Apenas um dos atletas não conseguiu cumprir 
o objetivo e ficar no top 8, permanecendo na 9ª posição do ranking do 
caminho para Tóquio.

Além do êxito atribuído aos atletas na competição, com os resultados, as 
possibilidades de estratégia na busca pela medalha nos Jogos foram au-
mentadas, já que uma das atletas passou a configurar no top 8 em duas 
categorias de peso diferentes.

Na competição, a delegação brasileira conquistou três medalhas de ouro, 
duas medalhas de prata e duas medalhas de bronze, o que garantiu a 3ª 
posição no quadro geral de medalhas. A competição registrou a participa-
ção de representantes de 18 países e cerca de 150 atletas.

COMPETIÇÕES ONLINE
Com o objetivo de manter os atletas ativos durante a pandemia de COVID-
19, o World Para Powerlifting organizou, em abril de 2020, a primeira edição 
de competições online, onde os atletas tiveram a oportunidade de partici-
par diretamente de sua cidade, enviando vídeos de seus levantamentos via 
plataformas online. A primeira edição denominada Raise the Bar Together 
(Elevem a Barra Juntos) foi tão bem aceita que propiciou o lançamento de 
outras competições nesse mesmo formato, como a Online World Cup Series 
(Circuito de Copas do Mundo Online).

Nesses primeiros eventos online, o Brasil participou com dois atletas e 
obteve resultados significativos, como a chegada até a etapa final, confi-
gurando no top 6 ao final da competição. Ainda no mesmo formato, o 
Brasil também participou da primeira Copa do Mundo Virtual do Para 
Powerlifting, na Colômbia em 2020. O sistema teve algumas diferenças, 
como, por exemplo, os atletas femininos e masculinos se enfrentaram de 
forma unificada e o torneio foi visualizado ao vivo na página do World 
Para Powerlifting no Facebook, permitindo que os atletas assistissem ao 
levantamento de seus adversários. A competição foi realizada nos dias 11 
e 12 de outubro e contou com a participação de oito países e 73 atletas. 
O Brasil teve 15 atletas participando do evento e para alguns foi a primeira 
experiência em eventos internacionais.
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COMPETIÇÕES REGIONAIS
Circuito Brasil Loterias Caixa | Regional Centro/Leste – 31 de janeiro a 
2 de fevereiro – Brasília/DF. Circuito Brasil Loterias Caixa | Regional Norte/
Nordeste – 13 a 15 de março – Recife/PE.

EVENTO CLUBE MASC FEM TOTAL

1 C/L 12 100 34 134

2 N/N 10 49 16 65

Total 22 149 50 199

EVENTO MASC JR. FEM JR. TOTAL JR.

1 C/L 5 5 10

2 N/N 5 0 5

Total 10 5 15


