
GRÁFICO TOTAL DE MEDALHAS DO 

BRASIL NA HISTÓRIA DOS JOGOS 

PARALÍMPICOS 

Descrição: Gráfico em formato de pizza 

dividido em três partes mostra o total de 

medalhas do Brasil na história dos Jogos 

Paralímpicos; a parte amarela representa as 

oitenta e sete medalhas de ouro, a parte cinza 

representa as cento e doze medalhas de prata 

e a parte alaranjada representa as cento e 

duas medalhas de bronze. 

 

GRÁFICO CONQUISTAS DE MEDALHAS DO 

BRASIL POR JOGOS PARALÍMPICOS 

Descrição: Gráfico mostra uma linha do tempo 

com os tipos de medalhas que o Brasil 

conquistou em cada edição dos Jogos; gráfico 

possui três linhas, sendo que a linha amarela 

representa as medalhas de ouro, a cinza 

representa as medalhas de prata, e a marrom 

representa as medalhas de bronze; em 1976, 

foi apenas uma medalha de prata; em 1984, 

foram sete de ouro, dezessete de prata e 

quatro de bronze, em 1988, foram quatro de 

ouro, nove de prata e catorze de bronze; em 

1992, foram três de ouro e quatro de bronze; 



em 1996, foram duas de ouro, seis de prata e 

treze de bronze; em 2000, foram seis de 

ouro, dez de prata e seis de bronze; em 2004, 

foram catorze de ouro, doze de prata e sete 

de bronze; em 2008, foram dezesseis de ouro, 

catorze de prata e dezessete de bronze; em 

2012, foram vinte e uma de ouro, catorze de 

prata e oito de bronze; em 2016, foram 

catorze de ouro, vinte e nove de prata e vinte 

e nove de bronze. 

 

GRÁFICO DESEMPENHO GERAL DO 

BRASIL EM CADA EDIÇÃO DOS JOGOS 

Descrição: Gráfico em barra azul mostra o 

desempenho do Brasil em cada edição dos 

Jogos; no Rio 2016, foram setenta e duas 

medalhas; em Pequim 2008, foram quarenta e 

sete, em Londres 2012, foram quarenta e 

três; em Atenas 2004, foram trinta e três; na 

Grã-Bretanha/EUA, foram vinte e oito; em 

Seul 1988, foram vinte e sete; em Sidney 

2000, foram vinte e duas; em Atlanta 1996, 

foram vinte e uma; em Barcelona 1992, foram 

sete; e Toronto 1976, foi uma medalha; Brasil 

não medalhou nos Jogos de Heidelberg 1972 e 

Arnhem 1980. 



GRÁFICO 25 PAÍSES QUE MAIS 

MEDALHARAM NA HISTÓRIA DOS JOGOS 

Descrição: Imagem com quadro de medalhas 

com os vinte e cinco países que mais 

medalharam na história dos Jogos 

Paralímpicos; tabela traz duas colunas de 

classificação, sendo uma de ranking geral e 

outra de ranking por medalha de ouro; Brasil 

está na décima nona colocação no ranking 

geral e na vigésima terceira no ranking por 

medalha de ouro; na última coluna, tabela 

mostra o total de medalhas conquistadas por 

cada país; Brasil conquistou oitenta e sete 

ouros, cento e doze pratas e cento e dois 

bronzes, com total de trezentos e uma 

medalhas; o líder dos dois rankings são os 

Estados Unidos, com setecentos e setenta e 

um ouros, setecentas pratas e setecentos e 

oito bronzes, com total de duas mil e cento e 

setenta e nove medalhas. 


