
 

 

 

Luana Pinheiro – Lutadora de MMA 
 

 

Categoria: Peso Palha - até 52 kg 

Data de nascimento: 18/11/1992 

Cidade/Estado: João Pessoa/Paraíba 

Altura: 1,63m 
 

  

 



Histórico 

 

Luana Pinheiro, 26 anos, natural de João Pessoa, Paraíba, iniciou sua vida nas artes 
marciais logo aos dois anos de idade, praticando judô. Influenciada por uma família 
repleta de faixas preta da modalidade. Mãe, pais, irmãos, tios e tias... todos têm a mais 
alta graduação do judô. Aos seis, já competia no esporte e faturou inúmeros títulos 
nos anos dedicados ao esporte. Com 17 para 18 anos, se mudou para Belo Horizonte, 
em Minas Gerais, para competir no judô sob a bandeira do tradicional Minas Tênis 
Clube. 

A transição para o MMA ocorreu no final de 2015. Desde então, Luana fez seis lutas no 
esporte, com cinco vitórias (quatro por finalização - duas chaves de braço, uma 
guilhotina e um mata-leão) e apenas uma derrota. A mudança para o MMA teve como 
uma das inspirações a americana Ronda Rousey. Medalhista olímpica no judô e um dos 
grandes nomes recentes da modalidade nos Estados Unidos, Ronda foi a primeira 
campeã peso galo do UFC e se tornou um fenômeno mundial nas artes marciais mistas. 

Luana treina MMA na academia BH Rhinos, em Belo Horizonte, sobre o comando de 
Cristiano "Titi" Lazzarini. A atleta é faixa azul de jiu-jítsu. 

 

 

 

 

 

 

 



Mídia e redes sociais 

 

 

Além da repercussão televisiva, Luana Pinheiro também tem destaque nas publicações 

especializadas na Internet e também nas mídias regionais de Minas Gerais (onde 

treina) e Paraíba (estado de nascimento). Luana também tem uma enorme 

representação nas redes sociais. Seu Instagram possui 29,5 mil seguidores. 

 

 



Último desafio 

No dia 13 de abril, em Belo Horizonte, a paraibana finalizou Elaine Pantera com uma 

guilhotina ainda no primeiro round. O combate válido pelo peso palha (até 52kg) 

aconteceu sob a bandeira do Brave Combat Federation, organização de MMA do 

Oriente Médio. 

 

 

Cartel no MMA 

 



Valores e contrapartidas 

 

 Cota ouro: R$ 5.000 - Marca estampada no top e calção para pesagem, luta e 
matérias que sejam feitas no período de preparação. Três postagens exclusivas à 
marca no feed do Instagram e mais cinco postagens no stories. 

 

 Cota prata: R$ 3.000 - Marca estampada no top para pesagem, luta e matérias que 
sejam feitas no período de preparação. Uma postagem exclusiva à marca no feed do 
Instagram e mais quatro postagens no stories. 

 

 Cota bronze: R$ 2.000 - Marca estampada no calção para pesagem, luta e matérias 
que sejam feitas no período de preparação. Três postagens no stories do Instagram. 

 

 



Títulos no judô 

Campeã Paraibana - 2003 a 2011; 

Campeã Brasileira Regional - 2005 a 2014; 

Vice-campeã Brasileira Regional - 2015; 

Vice-campeã Olimpíadas Escolares - 2005, 2006 e 2009; 

Campeã Sulamericana - 2006 e 2011; 

Bronze Brasileiro - 2011 e 2012; 

Prata Brasileiro - 2013; 

Ouro Brasileiro - 2015; 

Bronze Troféu Brasil – 2015; 

Bronze Grand Prix por equipe - 2013; 

Ouro Grand Prix por Equipe - 2014; 

Campeã Mineira - 2012 a 2015; 

Sétimo lugar no Grand Prix de Qingdao (China) – 2013; 

Convocação Seletiva Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro – 2013 

 

Outras conquistas 

Campeã NoGi BH Open de Jiu-Jítsu – 2018;  

Vice-campeã brasileira de Wrestling – 2019; 

Campeã panamericana de Jiu-Jítsu NoGi pela Federação SJJSAF – 2019 

 


