


Í N D I C E

05 a 11 

16-17

26-27

40-41

46-47

12-13

18-19

28-29

42-43

48-49

14-15

20-25

30-39

44-45

50-51

LADEIRAS DA PENHA DESAFIO DAS SERRAS DESAFIO RAIZ TAPERA

EVOLUTION INSANITY KTR

LA MISIÓN BRASIL MONS ULTRAMACHO

UTCD E GANTUÁ XTERRA BEACH RUN

JARAGUÁ SKY ODISSEIA UT ROTA DAS ÁGUAS



52-53

60-61

70-71

76-77

86-87

54-57

62-65

72-73

78-79

88-96

58-59

66-69

74-75

TO GOAL SPORTS MOUNTAIN DO ULTRA BRASIL RIDE

ULTRA DOS PERDIDOS INDOMIT PEDRA GRANDE

BODOQUENA BOCAINA PARK TRAIL SERRA DOS MATÕES

FORREST RUN WTR XC RUN80-81

DESAFIO DAS SERRAS
OFF ROAD EXTREMO TRAIL NO PIAUÍ82-85 HORIZONTES SKYRACE

CARAÇA MARATHON



A Super Copa Trail é um torneio 
competitivo com eventos em 
todas as regiões do Brasil e 
com ranking único, onde todos 
os atletas estarão disputando 
as melhores posições em suas 
regiões e também a nível Brasil.
A Caraça Marathon será o palco 
da grande final, atletas de todo 
o país se encontrarão para 
percorrer a distância de 42km 
com mais de 2.800m de desnível 
positivo. A participação na Caraça 
Marathon será gratuita para os 
melhores atletas classificados na 
Super Copa Trail.

Teremos também a prova Juvenil, 
com 21km e quase 2.000m D+. As 
vagas da Caraça Marathon serão 
distribuídas da seguinte forma:
- As 25 melhores assessorias 
terão direito a 6 vagas (3 
masculinas e 3 femininas) = 150 
vagas.
- Os 25 melhores grupos de 
atletas terão direito a 6 vagas (3 
masculinas e 3 femininas) = 150 
vagas.
- Os 25 melhores atletas na 
classificação Nacional Individual 
(masculino e feminino) = 100 
vagas.

- As 20 melhores equipes de 
performance terão direito a 4 
vagas (masculino e feminino) = 
100 vagas.
- Teremos 20 vagas reservadas 
para o Ranking exclusivo 
para assinantes da Revista 
TrailRunning.
- Atletas com índices acima de 
700 pontos ITRA (masculino) 
e 600 pontos ITRA (feminino) 
poderão se inscrever na Caraça 
Marathon sem que tenham 
participado da Super Copa Trail.
A INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS 
ACIMA SERÁ GRATUITA. 

Mais informações e regulamento completo em nosso site:
revistatrailrunning.com.br



Joanópolis
São Paulo

www.ladeiras.com.br

17/01 ou 07/02 de 2021

@ladeirasdapenha

muitas cachoeiras, três delas que 
ficam dentro do nosso percurso 
da prova. A cidade é folclórica 
e conhecida com a "Cidade do 
Lobisomem"

Serão 3 distâncias adultas (7, 14 
e 21km) e teremos a Kids, que vai 
de 50 ao 500mts sendo de 0 à 12 
anos). Joanópolis fica a 100km de 
SP; é uma cidade turística com 

Joanópolis
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Suzano
São Paulo

www.ladeiras.com.br

07/03 ou 21/03 de 2021

@ladeirasdapenha

São Paulo, uma etapa sempre 
muito bem quista pelos atletas, 
pois mescla trilhas técnicas, boa 
altimetria e estradões de terra.

Serão 4 distâncias adultas (7, 14, 21 
e 32km) e teremos a Kids, que vai 
de 50 ao 500m, sendo de 0 a 12 
anos). Suzano fica a 35km de 

Suzano
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Santa Isabel
São Paulo

www.ladeiras.com.br

02/05 de 2021

@ladeirasdapenha

Prova com trilhas técnicas, rios, 
cachoeiras, altimetria boa e 
sempre uma etapa das mais 
esperadas do Ladeiras.

Serão 4 distâncias adultas (7, 14, 21 
e 32km). A cidade fica a 40km de 
São Paulo, tem um dos percursos 
mais mistos do circuito.

Santa Isabel
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Ubatuba
São Paulo

www.ladeiras.com.br

04/07 de 2021

@ladeirasdapenha

mais belas do litoral norte e com 
destaque para o pico da Piúva, 
ponto mais alto da prova, de onde 
se consegue enxergar toda a 
cidade de Ubatuba.

Serão 3 distâncias adultas (5, 14 
e 21km) e teremos a Kids, que vai 
de 50 ao 500m, sendo de 0 a 12 
anos). Ubatuba é nossa etapa na 
praia, clima incrível, as paisagens 

Ubatuba
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Extrema
Minas Gerais

www.ladeiras.com.br

05/09 de 2021

@ladeirasdapenha

e nossa etapa acessa dezenas 
de trilhas dentro da Serra do Lopo, 
com uma das maiores altimetrias 
do circuito.

Serão 3 distâncias adultas (7, 14, 21 
e a estreia do 32km). Nossa etapa 
fora de São Paulo, a cidade de 
Extrema fica em Minas Gerais

Extrema
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Mairiporã
São Paulo

www.ladeiras.com.br

24/10 de 2021

@ladeirasdapenha

100% estradão de terra, com 
percursos em meio ao eucaliptos, 
cachoeiras e largada e chegada 
no ponto mais alto da cidade.

Guararema

Será nossa etapa de 
revezamento. Haverá o percurso 
de 42 km, que poderá ser feito 
solo, dupla ou quarteto. Prova 
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Mairiporã
São Paulo

www.ladeiras.com.br

12/12 de 2021

@ladeirasdapenha

de estradas e trilhas que levam o 
atleta até o Pico do Olho D'agua, 
uma dos visuais mais incríveis da 
cidade.

Mairiporã

Serão 3 distâncias adultas (7, 14 
e 21km) e teremos a Kids, que vai 
de 50 ao 500m sendo de 0 a 12 
anos). Mairiporã fica a 30km de 
São Paulo,  tem percurso misto 
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Você já se imaginou correndo os 
quilômetros de uma maratona?

Haja fôlego para encarar os 42.195 
metros de percurso. Tida como a 
mais extenuante do atletismo, a 
prova pode ser considerada ‘light’ 
se comparada à maratona de 
montanha.

O Desafio das Serras 
Ultramaratona é um evento de 2 
dias, com percursos médio (40 a 
50 Km – dois dias) ou longo (70 
a 80 Km – dois dias) feito em 
duplas ou solo e demarcados pela 
organização.

A prova é feita em trilhas 
sinalizadas por fitas, placas, setas 
e orientação de monitores nos 
postos de controle (PC’s) com 
diversos graus de dificuldade 
graças às subidas e descidas e 
outros obstáculos.

Categorias

Duplas
Percurso Médio - 40 a 50 Km | Percurso Longo - 80 a 90 Km

Categoria Mista: Composta por 2 (dois) participantes, sendo um 
do sexo oposto;

Categoria Feminina: Composta por 2 (dois) participantes do sexo 
feminino;

Categoria Masculina: Composta por 2 (dois) participantes do 
sexo masculino

Categoria Máster: Composta por 2 (dois) participantes, sendo um 
do sexo oposto e a soma das idades igual ou superior a 80 anos 
(oitenta) anos;

Solos
Percurso Médio - 40 a 50 Km | Percurso Longo - 80 a 90 Km

Categoria Feminina: Composta por 1 participante do sexo 
feminino com idade igual ou maior que 18 (dezoito) anos;

Categoria Masculina: Composta por 1 participante do sexo 
masculino com idade igual ou maior que 18 (dezoito) anos.

Fotos fornecidas pela organização



Praça Cônego Antônio Manzi
São Francisco Xavier - SP

adventurecamp.com.br/
desafio-das-serras

Data a confirmar

@desafio.circuitodasserras



O DESAFIO RAIZ TAPERA  é um 
evento competitivo de CORRIDA 
EM TRILHA dentro da cidade de 
Porto Alegre , por trilhas técnicas 
e de desnível significativo na 
zona sul da cidade, com vista 
privilegiada das demais regiões da 
nossa capital.

O evento é organizado pela RAIZ 
TRAIL PROMOTORA E PRODUTORA 
ESPORTIVA LTDA inscrita no 
CNPJ nº 30.218.256/0001-30 
com o objetivo de compartilhar 
experiência, competitividade 
e possibilitar o contato com 
a natureza pelas trilhas onde 
treinamos e nos divertimos dentro 
da cidade.

O Desafio tem como objetivos 
divulgar, desenvolver, fomentar 
e promover através da fraterna 
amizade e do respeito à natureza, 
o Trail Running na nossa região.

O Desafio possui 3 distâncias 
competitivas Individual 
(CURTO / MÉDIO e LONGO), em 
autossuficiência por um percurso 
demarcado e balizado. 

Percursos

Curto - Aproximadamente 6 km e 420m +
Médio - Aproximadamente 13 km e 1050m +

Longo - Aproximadamente 22 km 1550 +

Fotos fornecidas pela organização



MORRO TAPERA, Porto Alegre - 
Rio Grande do Sul

desafiotapera.wordpress.com

27/11/2021 (Sábado)

@desafiosraiztrail



A Evolution nasceu em 2017, por 
atletas apaixonados pelo trail, 
Eduardo Pimenta e seu amigo / 
sócio Edvaldo Maciel, acreditando 
no potencial da Mantiqueira e 
do esporte; com diferenciais 
que poderiam e deveriam ser 
aplicados em provas no Brasil, 
aliando o esporte e o turismo, 
com foco na experiência. 
Passando por três estados, MG, 
RJ e SP, se consolidou como 
uma prova técnica, com um 
nível de dificuldade adequado 
a cada percurso, um verdadeiro 
trail - trilhas, montanhas, rios e 
cachoeiras. A Evolution é ITRA 
Member, o órgão internacional 
que rege a corrida em trilhas. 
Também é Salomon Partner, uma 
prova Salomon no Brasil. Desafio, 
Emoção, Superação. Esses são 
os valores da Evolution. Não 
queremos dividir nem conquistar; 
queremos somar, agregar ao 
cenário trail, agregar ao esporte. 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 
2025... A cada etapa, a cada 
percurso, a cada cidade; uma 
nova experiência, um novo 
desafio.

Percursos

Short  - Aproximadamente 6 km
Medium - Aproximadamente 18 km
Ultra -  Aproximadamente 53 km

Fotos fornecidas pela organização



Bocaina de Minas
Minas Gerais

www.sejaevolution.com

09/10/2021

@sejaevolution



A Insanity Mestre Álvaro e a Buenos Aires fazem parte do Circuito Brasileiro de Skyrunning e 
dispensam apresentação, estando entre as provas mais duras de todo o Brasil!
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Mestre Álvaro (Serra)
e Buenos Aires
Espírito Santo

insanitymountain.com.br

03 e 04/04/2021 (Mestre Álvaro)
Buenos Aires - A confirmar

@insanitymountain



As provas da KTR são conhecidas 
e famosas por acontecerem em 
lugares super desafiadores, com 
trilhas técnicas e um visual que 
recompensa todo o esforço! A KTR 
Campos do Jordão além de tudo 
isso tem largada e chegada mais 
bonitas do Brasil. Poder passar o 
dia na Arena da KTR com seus

acontecerem em lugares muitas 
vezes inóspitos e de difícil acesso, 
as provas têm a característica de 
serem sempre autossuficientes, 
ou seja demandam equipamentos 
obrigatórios que são 
fundamentais para a segurança 
dos atletas e sua performance.

amigos e família com todo o 
visual do Vale do Paraíba no 
horizonte e toda a estrutura 
de foodtrucks montada 
especialmente para os atletas, já 
valeria a inscrição.

Outra característica importante 
das provas KTR, é que por 
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Campos do Jordão
São Paulo

www.xkrsports.com.br

17/04 de 2021

@eucorroktr



Mina, fazendo a descido pela 
trilha desafiadora do “paiolinho”.
As KTR Light e Curta, percorrerão 
trilhas e estradas próximas a 
FLONA, Floresta Nacional de Passa 
Quatro, enquanto a KTR Média 
passará pelo Campo do Muro com 
mais de 2000 metros de altitude.

Distâncias: 6, 12, 21, 36 e 50km

Em 2021 as largadas de todas as 
provas acontecerão na cidade de 
Passa Quatro. Serão 5 percursos, 
2 inéditos. Os novos percursos, 
Longa com 36k e a KTR Ultra 
50k, voltarão a passar no Capim 
Amarelo. O percurso KTR com 50k, 
que tem quase 3700m de ganho 
positivo, além de passar pelo 
famoso Capim Amarelo, passará 
também no Pico da Pedra da 

Em 2014 foi realizada em Passa 
Quatro, MG, a primeira prova do 
circuito KTR.

Local mais inóspito em que 
acontece uma etapa do circuito 
KTR, a Serra Fina é um lugar 
mágico e muito especial, sendo 
sua travessia muito conhecida e 
roteiro de montanhistas e atletas 
de corrida de todo o Brasil.

Fo
to

s 
fo

rn
ec

id
as

 p
el

a 
or

ga
ni

za
çã

o



Passa Quatro
Minas Gerais

www.xkrsports.com.br

19/06 de 2021

@eucorroktr



muito técnicas. A KTR Ilhabela tem 
grande parte do percurso em área 
de parque, o PARQUE ESTADUAL DE 
ILHABELA. O parque é um refúgio 
de vida selvagem em meio à Mata 
Atlântica muito preservada. São 
trilhas, cachoeiras, praias e muita 
natureza exuberante.

Distâncias: 8, 12, 21, 36 e 80km

tem uma estrutura turística 
fantásticas para receber os 
atletas e acompanhantes da 
melhor forma possível.

Apesar da última etapa da KTR 
não acontecer na Serra da 
Mantiqueira, não se engane 
achando que não encontrará uma 
prova com trilhas desafiadoras,  
montanhas duríssimas e trilhas 

A KTR ILHABELA acontece em uma 
das cidades mais charmosas, 
belas e preparadas para receber 
todos da melhor forma possível. 
Poder passar um final de semana 
respirando esporte e natureza 
com seus amigos e família com 
todo o visual da linda Ilhabela, é 
um privilégio para todos os atletas 
que estarão presentes na última 
etapa da KTR. A cidade da Ilhabela
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Ilhabela
São Paulo

www.xkrsports.com.br

06/11 de 2021

@eucorroktr
06, 07 e 08/05

de 2021
Recanto Ecológico Vale do Céu

Delfinópolis / Minas Gerais



#NãoÉSóCorrer

As trilhas da La Misión Brasil 
transcorrem pela crista das 
montanhas, subindo e descendo 
alguns dos pontos mais altos do 
Brasil, como o Capim Amarelo 
(2491m) e a Pedra da Mina 
(2798m), 4º. ponto mais alto do 

um MISIONERO o item SEGURANÇA 
é fator primordial!
Durante 3 dias você viverá a 
inesquecível experiência La Mision 
Brasil com direito a um exclusivo 
passeio de trem e a La Mision 
Kids.

Distâncias: 15, 35, 50 e 80km

país!
Autossuficiência é a principal 
característica da prova. O atleta 
deve levar consigo além dos 
equipamentos obrigatórios, 
hidratação e alimentação.
A montanha é um ambiente 
imprevisível e para que todos 
desfrutem da EXPERIÊNCIA de ser 
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Passa Quatro
Minas Gerais

lamisionbrasil.com.br

14/08 de 2021

@lamisionbrasil

Fotos fornecidas pela organização

Foto: Emanuel Galafassi

Foto: Emanuel Galafassi



A Mons Ultra Trail acontecerá de 
23 a 26 de setembro de 2021 
na cidade de Nova Trento em 
Santa Catarina. O evento terá a 
primeira ultra com 104K a superar 
um desnível positivo de 6000m. 
Além dos 104K, os participantes 
poderão optar por outras quatro 
distâncias: 85K, 55K, 25K ou 12K.

Em sua primeira edição, a Mons 
Ultra Trail tem a expectativa de 
chegar a 1000 atletas inscritos, 

com toda a sua imponência 
desafiará todos os atletas.

A Mons Ultra Trail Nova Trento 
é uma ultramaratona onde 
os atletas encontrarão belas 
trilhas e subidas íngremes, que 
colocarão à prova toda a sua 
experiência e treinamento.

As inscrições já estão abertas 
através do site Ticket Agora.

devido ao diferencial que seus 
idealizadores propõem
para a prova. Com premiação 
jamais vista no trail brasileiro, a 
expectativa é trazer os melhores 
atletas do país para o evento.

Cercado por uma cadeia de 
montanhas, o circuito chega com 
o objetivo de se posicionar entre 
os mais “duros” da sua categoria 
e terá como principal estrela 
o Monte Barão de Charlach, que 
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Nova Trento
Santa Catarina

monstrail.com.br

23 a 26/08 de 2021

@mons.ultratrail



O NOME
O desafio surgiu em 2014 e é uma 
homenagem ao Dia do Aviador, 
comemorado em outubro.

Senta a Púa significa ir pra cima, 
com tudo e foi eternizado como 
grito do 1º Grupo de Aviação de 
Caça da Força Aérea Brasileira na 
Segunda Guerra Mundial.

O qUE é?
Considerado o maior evento de 
corrida em trilha do Centro Oeste, 
reúne os amantes da corrida para 
celebrar o esporte na natureza em 
meio aos paredões de Chapada 
dos Guimarães.

O objetivo vai além de realizar 
a corrida, o foco é entregar 
conhecimento, informação e 
ser a ponte entre consumidores 
e marcas do segmento. Com 
feira, show, turismo, palestras e 
ativações de parceiros, o Desafio 
Senta a Púa é um final de semana 
inteiro dedicado a fortalecer o 
cenário do trail run.

Há dois tipos de participação, o 
desafio com provas no sábado 
e no domingo e as distâncias 
clássicas realizadas apenas no 
domingo.

Os desafios são: Curto (6k + 6K), 
Médio (12k + 21k) ou Longo (21k + 
42k), sendo uma prova no sábado

sábado e outra no domingo.

No domingo serão disputadas 
também as provas de 6k, 12k, 21k 
e 42k.

Fotos fornecidas pela organização



Chapada dos Guimarães
Mato Grosso

ultramacho.com.br

09 e 10/10 de 2021

@ultramacho



O NOME
O evento assume o nome do 
atrativo turístico Águas do 
Cerrado.

O nome se dá pelas 
características da região que é 
cortada por riachos que formam 
muitas cachoeiras.

O qUE é?
Evento no formato mais 
tradicional do ULTRAMACHO.
Com provas de MTB, em duas 
distâncias, e cross duathlon no 
sábado. Já no domingo o evento 
se dedicas as provas de corrida 
em trilha em três distâncias: 6k, 
12k e 21k.

O atrativo se localiza no município 
de Campo Verde, no Mato Grosso.

A região se caracteriza por 
cerrado baixo com estradões 
de terra e trilhas que cortam a 
mata. Os trajetos das provas irão 
passar por comunidades, cruzarão 
riachos e várias cachoeiras.



Campo Verde
Mato Grosso

ultramacho.com.br

22 e 23/05 de 2021

@ultramacho

Fotos fornecidas pela organização



O Nome
Esta etapa leva o nome da cidade 
sede do evento. Rondonópolis 
é uma homenagem ao maior 
aventureiro do Brasil, o mato-
grossense Candido Rondon.
Depois de cinco anos, o 
ULTRAMACHO volta a terceira 
maior cidade de Mato Grosso. 

Conhecida como a capital do 
agronegócio, Rondonópolis 
surpreende pelas riquezas 
naturais ainda pouco conhecidas.
O que é?
Provas de corrida em trilha com 
as distancias de 6k, 12k e 21k.
Onde?
A ideia é mostrar aos atletas 

toda a potencialidade turística 
da região e lugares belos não 
faltam como a Serra do Gavião 
e os caminhos que margeiam o 
Rio Vermelho. Trilhas técnicas 
e subidas de tirar o fôlego irão 
testar o nível de superação dos 
aventureiros na última etapa do 
calendário 2021 do ULTRAMACHO.



Rondonópolis
Mato Grosso

ultramacho.com.br

27 e 28/11 de 2021

@ultramacho

Fotos fornecidas pela organização



O NOME
Em bororo o termo Toroari significa 
morro do gavião e faz alusão ao 
local originário do evento: o Morro 
de Santo Antônio. Mas hoje em 
dia o evento é realizado no Parque 
Mirella.

O qUE é?
Toroari é uma celebração noturna 
do esporte na natureza, com 
evento com início na prova de 
3h de MTB no fim de tarde e se 
estende pela noite com provas de 
corrida em trilha.

Um evento diferente com uma 
cenografia única, proporcionada 
pela escuridão da noite e a 
presença da lua cheia.



Cuiabá
Mato Grosso

ultramacho.com.br

24/07 de 2021

@ultramacho

Fotos fornecidas pela organização



O NOME
Vale das Águas empresta o nome 
da pousada que sediará o evento. 
O local fica as margens do Rio 
Soberbo.

O qUE é?
Evento no formato mais 
tradicional do ULTRAMACHO.

Com provas de MTB, em duas 
distâncias, e cross duathlon no 
sábado. Já no domingo o evento 
se dedicas as provas de corrida 
em trilha em três distâncias.

O objetivo vai além de realizar 
a corrida, o foco é entregar 
conhecimento, informação e ser

a ponte entre consumidores 
e marcas do segmento. Com 
feira, show, turismo, palestras e 
ativações de parceiros, o Desafio 
Senta a Púa é um final de semana 
inteiro dedicado a fortalecer o 
cenário do trail run.



Chapada dos Guimarães
Cuiabá - MT

ultramacho.com.br

28/03 de 2021

@ultramacho

Fotos fornecidas pela organização



A Ultra Trail Chapada Diamantina 
é a primeira ultramaratona de 
montanha da Bahia. É uma corrida 
a pé com percurso demarcado 
que foi desenhada especialmente 
para passar pelas mais belas 
paisagens de Mucugê, o coração 
da Chapada Diamantina, na Bahia.

A UTCD é um desafio único que 
acontecerá nos mais variados 
terrenos que a natureza pode 
oferecer, como singletracks, 
travessias de rios, passagem por 
cachoeira, lajedos de pedras, 
estradões de terra, subidas e 
descidas de montanhas e 

passagem pelas ruas de pedras 
do Centro Histórico de Mucugê.

As provas de 50 km  e 37 km são 
disputadas solo. Já os percursos 
de  7,8 km, 15,1 km e 22,5 km 
podem ser disputados em duplas 
ou solo. 

A Corrida do Gantuá de Trail Run foi desenhada para passar pelas mais 
belas trilhas de Praia do Forte, em trechos recheados de singletrack 
na Mata Atlântica. É um desafio único para atletas de todas as idades 
e com percursos para atender dos iniciantes aos mais experientes, 
podendo ser disputada em dupla ou solo.  Em 2020 a prova terá três 
percursos: 7km, 15km e 25km.

Não haverá escolha prévia de percurso no ato da inscrição. A 
Corrida do Gantuá de Trail Run terá o sistema de disputa de avanço 
progressivo. O que irá definir o seu percurso é o seu desempenho 
durante da prova. São 60% do total de inscritos avançando do 
percurso Light para o percurso Power no primeiro portal de acesso. 
E 20% do total de inscritos avançando do percurso Power para o 
percurso Mega Power no segundo portal de acesso. É uma prova onde 
o atleta é o seu maior adversário.



Mucugê - BA (UTCD)

Praia do Forte - BA - (Corrida Gantuá)

www.gantua.com.br

27/03 de 2021 (Corrida Gantuá)
14/11 de 2021 (UTCD)

@ultratrailchapada
@gantua_

Fotos fornecidas pela organização



O XTerra nasceu em 1996, no Havaí 
e é considerado o maior festival 
de esportes off-road do mundo, 
presente em mais de 40 países, 
contando com provas de Trail Run, 
Mountain Bike, Triathon, Duathon e 
Swim Challenge, reunindo atletas 
de alto nível em várias etapas 
também no Brasil.

O evento, além de uma 
competição, tem em sua 
essência o contato com a 
natureza e a diversão em família, 
com provas para todos os gostos, 
inclusive corrida kids.

Na modalidade Trail Run, o XTerra 
conta com três provas em todas

as etapas, com distâncias 
aproximadas de 5km 10km e 21 
km. Na etapa de Tiradentes - 
MG, a prova ainda conta com o 
percurso de Endurance 50km, 
margeando a bela Serra de São 
José e passando por trilhas e 
estradas do entorno da bela 
cidade histórica.



xterrabrasil.com.br

JUNHO/2021 - XTERRA Ibitipoca
SETEMBRO/2021 - XTERRA Ilhabela 

(aniversário da ilha)
NOVEMBRO/2021 - XTERRA Estrada 
Real (Tiradentes) - inscrições já 

abertas
DEZEMBRO/2021 - XTERRA Búzios

@xterrabrazil

Fotos fornecidas pela organização



A combinação perfeita de um 
local encantador com o esporte 
que mais cresce no Brasil. 
Mais do que isso, a Beach Run 
também amplia a geração de 
negócios na baixa estação para 
o segmento turístico, oferecendo 
aos praticantes do esporte 
uma competição repleta de 
diferenciais e desafios.

Belezas do litoral do Brasil, o 
clima constante de temperaturas 
agradáveis por todo o ano e 
a cultura acolhedora própria 
do brasileiro. Aliar tudo isso às 
demandas de novos percursos 
para corrida resultou em uma 
grande ideia: uma competição 
repleta de contato com a 
natureza, aclives e declives, 
poças de água, terrenos rochosos 
e muito vento. Características 
que passam a compor a rota 
das corridas de praia como um 
formato singular para atletas mais 
exigentes.

Locais  e datas das provas:

Jericoacoara - CE | 20 e 21/02
Paracuru - CE | 22 e 23/05
Mundaú - CE | 14 e 15/08
Canoa Quebrada - CE | 30 e 31/10

Distâncias:

5 a 7 km
10 a 12 km
21 km (meia maratona)

Fotos fornecidas pela organização



Ceará

beachrunbrasil.com.br

Várias etapas

@beachrunbrasil



Jaraguá do Sul é um município que 
se assemelha muito aos vilarejos 
europeus e podemos até citar 
nossa vizinha Argentina onde as 

vilas estão aos pés da montanha.
Dificilmente no Brasil se tem 
locais com tamanha proximidade 
além de que, as montanhas em 

questão, Morro do Boa Vista e 
arredores são montanhas de 
relevos propícios com a altimetria 
e trilhas técnicas.



Jaraguá do Sul
Santa Catarina

www.uteventos.com.br

08/05 de 2021

@jaraguasky

Fotos fornecidas pela organização



A Odisseia Ultra TrailRun é uma prova de estágios, com três dias de duração, aproximadamente 90 km, dois 
acampamentos e estrutura completa oferecida pela UT Eventos.

Urubici espera você para uma experiência única!



Urubici
Santa Catarina

www.uteventos.com.br

04 a 06/09 de 2021

@odisseiaultratrailrun



Uma prova que vai te desafiar! Trilhas técnicas e muita altimetria em meio a mata atlântica fazem da Ultra 
Trail Rota das Águas, uma das provas mais duras do país.



Gaspar
Santa Catarina

www.uteventos.com.br

06/11 de 2021

@uteventos

Fotos fornecidas pela organização



Circuito trilha e praia: Evento 
com 4 etapas e 3 opções de 
percursos para corrida e mountain 
bike, nas opções de 5km, 8km, 
10km, 16km e 21km, todos em 
áreas de trilha em selva e praias 
do Rio Negro. Possui um ranking 
próprio e permite uma experiência 
de viagem para 4 localidades 
diferentes, com muita cultura e 
variados tipos de terrenos, muita 
adrenalina e emoções para quem 
corre ou quem pedala!

Viva Mais TrailRun: Percursos de 
5km e 10km em trilhas construídas 
em área de Selva nativa. Uma 
experiência trailrunning para todos 
os níveis de atletas.

UphillRun - Desafio Selva 
Amazônica: Corrida de 1km de 
subida em área de selva, onde 
o atleta necessita desenvolver 
sua estratégia e explorar sua 
capacidade de explosão e 
resistência.Desafio Espírito do Guerreiro da 

Selva: Evento com alto grau de 
dificuldade em um percurso 
de 5,6km muito técnico em 
selva com elevada altimetria 
e diversidade de terreno, onde 
o atleta tem que fazer o maior 
número de voltas durante 8h, 
com o desafio de completar 10 
voltas, além da corrida em trilha, 
há os desafio de moutainbike e 
obstáculos.

Ultra Trail Amazônica:

São 3 dias de corrida, com 
distância por estágio, modelo 
multday com as distâncias de 
8km, 16km, 21km, 45km, 100km, 
110km e os 3 dias que totalizam 
255km, tanto para corrida 
pedestre quanto mountain bike, 
em área de selva aberta, áreas 
de praias e imersão na cultura 
indígena e ribeirinha.

site:
www.ultratrailamazonica.com.br

>>>>>>



Manaus
Amazonas

Ultra Trail Amazônica:
29 a 31/10 de 2021

Desafio Espírito do Guerreiro da 
Selva: 12/09 de 2021

Circuito Trilha e Praia e Uphill 
Run: A definir

@togoalsports

Fotos fornecidas pela organização



aos atletas muitas oportunidades  
de lazer antes e depois da prova.
O local é ideal para a prática de 
esportes como surf, windsurf e 
cavalgadas, além de banhos em 
lagoas e cachoeiras. Conhecido 
por ser um dos melhores lugares 
para diversão noturna da região, o 

Praia do Rosa

Tanta (antigo Mar del Rosa) abriga 
a arena que recebe os atletas 
para a largada e chegada. Nessa 
etapa do Mountain Do Circuito 
de Charme, a corrida é individual 
e tem distâncias de 22,5, 11,5 e 5 
km.

Em uma das etapas catarinenses, 
o local escolhido é a Praia do 
Rosa, localizada em Imbituba, a 70 
km de Florianópolis.
Considerada uma das baías mais 
bonitas do mundo pela instituição 
The Most Beautiful Bays in the 
World, a Praia do Rosa oferece



Imbituba
Santa Catarina

mountaindo.com.br

01/05 de 2021

@mountaindo.trailrun

Fotos fornecidas pela organização



praias e montanhas, ideal para 
uma corrida em contato com a 
natureza.
Na corrida individual, cuja principal 
distância é 42 km, a trilha é 
cercada por registros rupestres 
e Mata Atlântica preservada, 
permitindo uma sintonia com 

Costão do Santinho

a natureza e com a história de 
Florianópolis como em poucos 
lugares.

Distâncias: 9, 21, 42 e 65km

O Mountain Do Costão do 
Santinho reúne as belas 
paisagens do norte da Ilha de 
Florianópolis com a majestosa 
estrutura de um dos principais 
resorts de praia do país. O Costão 
do Santinho Resort, que abriga 
uma área com trilhas, bosques, 
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Florianópolis
Santa Catarina

mountaindo.com.br

30/07 a 01/08 de 2021

@mountaindo.trailrun



Equam volut autem laborup 
tatatur senisti oreperum 
quuntiatus magnihil molenis 
quiae iunt estio. Occus quibus 
exerferum ad quatet opta dolorpor 
magnihi liquam nihil esequi quam 
error reictet volupta ssuntis 
dolupis quatis am que

Vit lacerfe recustr umquati 
consernatis ipsant essequi blam 
sequatio. Am velecte mpossi 
velendit, offic to quo omnis nobit 
mo ea perfera nihicita esequossit 
archillam quas ra sequam nulpa 
consequi sequos estem fuga. 
Nem autae nit archil

Rum consentiur aut el moleste 
mquibusdam, aboria quibus 
dolore nonem doluptio volore 
nonsercillam que nonsequi 
oditatio iusa duciat et lam facculp 
aribus, eum volo imus ea dit aut 
ad quaesequates aut earuptatio 
millandipit voluptat alicilit, ene
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Botucatu
São Paulo

www.brasilride.com.br

04/12 de 2021

@runbrasilride



criado o percurso de 45K, onde 
foi utilizado como base provas 
do Circuito Skyrunner® como 
Zegama-Aizkorri e Dolomitas 
Skyrace® e Matterhorn Ultraks.
O Brasil entra definitivamente no 
mapa das provas de Trail Running 
mais técnicas do mundo e irá

mostrar o potencial que nossas 
serras podem proporcionar com 
um ambiente selvagem, instável e 
com trilhas fantásticas.
Distâncias: 13 km
25 km SKYRACE®
45 km SkyMarathon®
80 km Ultra SkyMarathon®

A Ultramaratona dos Perdidos 
SkyMarathon® surgiu em 2012 
com percursos de 4K e 13K com 
o intuito de testar no Brasil os 
formatos das provas de Trail 
Running com terrenos mais 
técnicos e altimetrias pesadas.
Em 2013 após boa aceitação foi 
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Tijucas do Sul
Paraná

www.trcbrasil.com

Julho / 2021

@ultradosperdidos



A Indomit Pedra do Baú – Ultra Trail te levará para as 
trilhas da Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí 
em sua 8ª edição. Com paisagens deslumbrantes e 
um percurso desafiador, será uma experiência 

para a resto da vida, ao lado de grandes atletas do 
cenário mundial. Muito mais que uma corrida, uma 
experiência de vida!
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Foto: Alexandr Janotti



São Bento do Sapucaí
São Paulo

indomit.com.br

13/03 de 2021

@indomit.trail

Foto: Wladimir Togumi



Em 2020 a Indomit Bombinhas e a Indomit Costa 
Esmeralda se juntarão em um único evento, a 
Indomit Bombinhas Ultra Trail.

DATA: 17 de Outubro 2020.
Distancias: Kids, 12, 2 x 21 e 42 Km (tradicionais) 30, 
60 e 80 Km (da antiga Costa Esmeralda)
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Bombinhas
Santa Catarina

indomit.com.br

17/10 de 2021

@indomit.trail

Foto: Raquel Hoefel



É nosso maior evento, com grande 
característica técnica e todos os 
tipos de terrenos e vegetação ao 
longo dos percursos. Praticamente 
não temos asfatlto em nenhum 
deles. Serão 6 Pcs de controle 
e também com hidratação e 
alimentação (água, isotônico, 
refrigerante, paçoca, amendoim, 
jujuba) um deles com alimentação 
quente e bolo.
Nossa equipe para este evento, 
dispõe de 98 Staffs e 5 equipes 
com 3 socorristas em cada. Todos 
os nossos staffs receberão curso 
de primeiros socorros, próximo a 
data do evento.
Nossa arena dispõe de area 
exclusiva aos atletas, com uma 
equipe de 6 fisioterapeutas da 
Reabiitando Fisioterapia (incluso 
na inscrição), além de hidratação 
e alimentação à vontade. 
Todos os atletas recebem uma 
unidade de cerveja Pedra Grande 
Personalizada gelada. Temos 
tendas com a primeira loja física 
externa de nosso Patrocinador 
Decathlon e com loja dos outros 
patrocinadores e apoiadores.

Dispomos ainda de 20 tendas e 
foodtrucks em nossa praça de 
alimentação e um palco para 
apresentação de 3 bandas, alem 
do Dj do inicio ao fim do evento.
Contamos também com uma UTI 
Móvel na arena e uma ambulância 
em local estratégico do percurso.

Distâncias:
7K com 540D+
15K com 1.100D+
35K com 2.200D+
55K com 3.300D+
85K com 4.400D+
Todas as distâncias têm 
pontuação ITRA, exceto os 7K.

Fotos fornecidas pela organização



Atibaia
São Paulo

pedragrandetrailrunners.com.br

29/05 de 2021

@pedragrandetrailrunners



Este evento não tem as mesmas 
características técnicas de 
nossos outros, porém utiliza 
parte dos percursos que sempre 
usamos e também da PGUTC. 
Todas as distâncias percorrem a 
área particular da pousada, que 
é proprietária da Pedra Grande 
de Atibaia e também da Pedra 
Pequena, nossos grandes cartões 

postais. Esta prova é mais fluida 
e está no coração da montanha, 
sendo 100% em trilhas.
Nossa ideia foi trazer o público 
que já está conosco e curte essa 
região e aqueles atletas que 
buscam provas menos técnicas e 
mais rápidas.
Nossa arena e toda a estrutura 
será menor, por conta de toda a 

facilidade de logística que temos 
na organização deste evento, o 
que irá proporcionar um valor de 
inscrição mais acessível também, 
mas sempre com o máximo de 
cuidado e carinho que temos nos 
detalhes para nossos atletas.

Distâncias: 6K - 12K - 21K 
(Altimetria a confirmar)

Pedra Grande
MoonLight Trail Run

Fo
to

s 
fo

rn
ec

id
as

 p
el

a 
or

ga
ni

za
çã

o



Atibaia
São Paulo

pedragrandetrailrunners.com.br

18/09 de 2021

@pedragrandetrailrunners



Foi dada a largada para o evento esportivo mais 
esperado do ano. Meia Maratona da Serra da 
Bodoquena, desbravando um dos lugares mais 
LINDOS DO BRASIL. Águas cristalinas, cachoeiras, 

montanhas, trekking, mata nativa, fauna e muito 
mais. Viva a experiência mais incrível de sua vida e 
aproveite o esporte e a natureza. Percursos:
Trekking 7K; Trail Run 7K; 12K, 21K e 30K.
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Bodoquena
Mato Grosso do Sul

corridaserradabodoquena.com.br

10/04 de 2021

@corridaserradabodoquena



A Bocaina Park Trail surgiu em 
2018 com percursos de 6K, 18k e 
30K com o intuito de desenvolver 
em Araxá e região provas de 
Trail Running com terrenos mais 
técnicos e com grande acúmulo  
de subidas.

Em 2021 a Bocaina Park Trailchega 
a sua 3ª edição com as 
distâncias de 45k, 25k, 15k e 8k  
mantendo nossas características 
com percursos em ambientes 
selvagens e com trilhas 
fantásticas proporcionando 

aos atletas desafios, superação e 
visuais deslumbrantes.
Percursos:
8 km - 540m D+
16 km - 885m D+
25 km - 1550m D+
45 km - 2300m D+
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Araxá
Minas Gerais

www.bocainaparktrail.info

24/04 de 2021

@bocainaparktrail



da segunda edição em 2014, 
resolvemos fazer algo diferente, 
um encontro entre a cultura e o 
esporte.... Desta feita, inserimos 
um saxofonista posicionado à 
beira de um mirante na última 
subida da prova. E foi encantador!

aos atletas desafios, superação e 
visuais deslumbrantes.
Percursos:
8 km - 540m D+
16 km - 885m D+
25 km - 1550m D+
45 km - 2300m D+

O Desafio Serra dos Matões foi a 
primeira prova de trail run no Piauí 
e hoje se posiciona como uma 
das provas mais requisitadas do 
Nordeste e a isto, muito se deve 
por uma peculiaridade presente 
no evento. Em Matões, já a partir 
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Pedro II
Piauí

www.xcrono.com.br

05/06 de 2021

@desafioserradosmatoesoficial



Estimular a prática de atividades físicas outdoor para pessoas de todas as idades, preservação do meio 
ambiente, contribuir e impulsionar o turismo ecológico através do esporte são alguns dos objetivos da 

ForrestRUN

Foto: Wladimir Togumi

Foto: Alemão Silva



Araxá
Minas Gerais

www.sympla.com.br

30/01 de 2021 (Origens)
10/07 de 2021

02 e 03/10 de 2021

@forrestrun

Foto: Alemão Silva

Foto: Alemão Silva



O WTR é um evento voltado para corrida trail, com 
terrenos variados e percursos deslumbrantes. 
Vivencie o melhor que o trail run possa lhe oferecer, 
experimente não só uma corrida, mas sim um 
evento de alta qualidade, com diversas atividades 
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voltadas para os corredores, com as etapas de 
Arraial do Cabo e Serra do Mar (Vale das Videiras). 
WTR é um evento internacional de corrida trail, 
com distâncias e terrenos variados, com percursos 
deslumbrantes. Venha trilhar no WTR!



Arraial do Cabo
Vale das Videiras

Rio de Janeiro

www.ticketagora.com.br

15/05 (Arraial do Cabo)
27/11 (Serra do Mar)

@wtr_worldtrailrun



XC RUN Itaipava
Distância: 50 km (solo, dupla ou 
quarteto), com grande variação de 
terrenos e altimetria, passa por 
estradas de terra, trilhas, travessia 
de rios e montanhas, tem desnível 
acumulado de 2.250m. Ainda 
temos a XC RUN KIDS.

XC RUN Búzios
Distância: 42 km (solo, dupla ou 
quarteto), possui grande variação 
de terrenos e altimetria, passa 
por estradas de paralelepípedo  
terra, trilhas e praias. Nesta etapa 
também temos a XC RUN KIDS, 
com percursos de 50m a 1 km.

XC RUN Itaipava - Realizada no 
Parque Municipal de Petropolis 
(Itaipava) e XC RUN Búzios - 
realizada na Armação de Búzios, 
oferecem a interação do homem 
com a natureza, em percursos 
desafiadores e com paisagens 
deslumbrantes.
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Búzios / Itaipava
Rio de Janeiro

www.xcrun.com.br

A confirmar

@xcrunoficial

Foto: Wladimir Togumi



A pequena e charmosa cidade 
de Catas Altas, em Minas Gerais, 
irá sediar, nos dias 11 e 12 de 
setembro de 2021, a Horizontes 
SkyRace. O evento conta com 
a rara prova de Km Vertical 
em solo Brasileiro e atestado 
pela Skyrunning Brasil, com um 
percurso de 4,7k e 1045m de

Prepare-se para viver momentos 
incríveis e fora do comum. Mande 
seu currículo para nosso e-mail 
e participe da seleção. Sao 
pouquissimas vagas.

Distâncias:
21 km e KV (KM Vertical)

ganho de elevação.

Para abrilhantar ainda mais o final 
de semana, teremos, também, 
a inédita prova de 21 km em alta 
montanha, passando por cristas e 
vales estonteantes na majestosa 
Serra do Caraça, uma autêntica 
Skyrace.



Catas Altas
Minas Gerais

terramineirahorizontes@gmail.com

11 e 12/09 de 2021

@horizonteskyrace

Fotos: @rander_rj



A grande final da Super Copa Trail 
será o maior desafio possível para 
o mais alto nível competitivo entre 
os atletas.

A prova terá somente uma 
distância, 42km e mais de 2800m 
de desnível positivo. O terreno é 
completamente selvagem, único e 
inexplorado.

A cidade que abrigará a Caraça 
Marathon será a acolhedora Catas 
Altas, em Minas Gerais, cidade 
que tem o privilégio de estar aos 
pés da Serra do Caraça e também 
onde se encontra o Santuário do 
Caraça.

Catas Altas fica a, 
aproximadamente, 150 km de Belo 
Horizonte e por sua proximidade  
com a capital mineira, existe 
grande facilidade para chegar até

ela, bem como para encontrar 
hospedagem.

Esta será uma prova, a princípio, 
sem custos para os melhores 
atletas classificados na Super 
Copa Trail, promovendo, assim, o 
desenvolvimento do Trail a nível 
nacional.

Importância do Evento:
A Caraça Marathon será a 
oportunidade de fazermos o 
Trail Nacional crescer, colocar os 
melhores atletas do Brasil todo 
alinhados para uma competição 
sem favoritos e GRATUITO.

O idealizador da Super Copa Trail 
e também da Caraça Marathon, 
Valmir Lana, é um apaixonado por 
Zegama Aizkorri e esteve presente 
no ano de 2018, oportunidade em 
que pode conversar e entrevistar 

os recordistas da prova, Maitê 
Maiora e Stian Angermund.

A Caraça Marathon se assemelha 
a Zegama em distância, ganho 
altimétrico e também em nível 
técnico.

A presença de Maitê Maiora 
seria um grande passo para o 
crescimento do Trail brasileiro, 
uma vez que ela é referência 
mundial, multicampeã, além 
de ser a recordista de Zegama 
Aizkorri.

Vemos a oportunidade de difundir 
mais a conexão entre os atletas e 
empresas brasileiras com atletas 
do nível competitivo e torná-la 
ainda mais famosa em nosso 
país.



Catas Altas
Minas Gerais

www.rtrailrunning.com.br
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@revistatrailrunningbr
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O Desafio das Serras é o maior 
Circuito de Esportes de Endurance 
off Road do Nordeste, com 
etapas já realizadas no RN, PB, 
PE e CE. Reconhecido pela mídia 
especializada e divulgado em todo 
território Nacional, o circuito é 
disputado através de um ranking 
próprio que premia os melhores 
atletas do trail de montanha do 
Nordeste, com o título de Reis e 
Rainhas das Serras!

O circuito movimenta milhares 
de atletas e expectadores 
nosmunicípios por onde passa, 
gerando o desenvolvimento do 
Turismo Esportivo, entrada de 
capital e mídia espontânea, que 
mostra os atrativos e diferenciais 
da região onde o evento é 
realizado.

O evento tem como característica 
principal, os cenários em que a 

geografia é acidentada e com 
grande elevação com relação 
ao nível do mar, fazendo com 
que os lugares escolhidos sejam 
normalmente regiões serranas.

Já foram 13 edições realizadas 
entre 2016 e 2019, com a presença 
de mais de 5 mil atletas ao longo 
do circuito. Siga seu instinto no 
Circuito 2021 e bem-vindo ao 
mundo Off Road! 
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www.desafiodasserras.com

Fernando de Noronha - PE
20/03 de 2021

Serra de São Bento - RN
22/05 de 2021

Bananeiras - PB
31/07 de 2021

A definir local
04/12 de 2021

@desafiodasserras



PIAUÍ DESPONTA 
COMO UM DOS 
CENÁRIOS MAIS 
COBIÇADOS DO 
TRAIL NO BRASIL

informe publicitário
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Que temos provas de alto 
nível e conhecidas nacional 
e internacionalmente nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
isso já é de conhecimento de 
todos. No entanto, fora do eixo 
Sul - Sudeste, outros cenários 
vêm despontando, com provas 
belíssimas e exemplares 
em termos de estrutura e 
organização, explorando locais 
paradisíacos, que já são destino 
de turistas e também passam a 
atrair os corredores de trilha do 
Brasil.

Um desses locais é o estado 
do Piauí, com uma prova que 
une o esporte competitivo, com 
a cultura local, proporcionando 
uma experiência única aos 
participantes. Estamos falando 
do Desafio Serra dos Matões, a 
apenas 200 km da capital.

Nossa reportagem conversou com 
o organizador da prova, Luciano 
Uchôa, que também é responsável 
pelo evento Delta do Parnaíba 
Ultra, também no Estado do Piauí, 
outra corrida sensacional.

Luciano explica que ao longo 
dos últimos 20 anos vem 
desenvolvendo atividades de 
ecoturismo e turismo de aventura 
pelas belíssimas paisagens do 
Piauí, estado que detém 12,5% 
de seu território composto 
de Unidades de Conservação 
Ambiental e tem grande vocação 
natural para o esporte e turismo 
de natureza.

Segundo ele, a ideia de criar o 
Desafio Serra dos Matões surgiu 
em 2013, em uma das expedições 
que fazia no município serrano de 
Pedro II, que fica a 200 km de

capital do Estado. "Ao nos 
depararmos com uma beleza 
indescritível à nossa frente, 
composta de serras, cachoeiras e 
vales surpreendentes, decidimos 
que teríamos que proporcionar 
a mais e mais pessoas uma 
vivência como aquela e surgiu, 
pois, a ideia de fazer uma trail run 
na região e que recebeu o nome 
de Desafio Serra dos Matões."

A prova foi a primeira de trail run 
no Piauí e hoje se posiciona como 
uma das provas mais requisitadas 
do Nordeste e a isso, muito se 
deve por uma peculiaridade 
presente no evento. "Em Matões, 
já a partir da segunda edição, 
em 2014, resolvemos fazer algo 
diferente, um encontro entre 
a cultura e o esporte... Então 
inserimos um saxofonista 
posicionado à beira de um

informe publicitário



mirante na última subida da prova. 
E foi encantador!", explica.

Luciano afirma que os relatos 
pós-prova foram emocionantes, 
pois ninguém esperava por 
aquela apresentação feita em 
um ambiente tão surreal, longe 
dos palcos de um teatro. "Desta 
maneira, de 2014 para o corrente 
ano, a inserção cultural teve um 
salto exponencial, muito disso 
graças ao apoio incondicional da 
Secretaria de Cultura do Estado 
do Piauí, na pessoa do Fábio Novo, 
que, ao entrar como parceiro já em 
2017, fez subir de 01 artista nos idos 
de 2013, para 60 em 2019, tornando 
o Desafio Serra dos Matões um 
grande encontro entre o esporte, a 
música e a natureza."

De acordo com Luciano, o 
evento tem recebido também 
um importante apoio da 
Coordenadoria de Comunicação 
do Estado, na pessoa do Allisson 
Bacelar, que inclusive é corredor e 
já pôde vivenciar uma das

provas, sentindo com suas 
próprias emoções, como eventos 
como este tem papel decisivo 
para o fomento e divulgação dos 
atrativos naturais e culturais do 
Piauí.

Como afirmamos, além do Desafio 
Serra dos Matões, Luciano 
organiza outra prova paradisíaca 
no estado do Piauí, é o Desafio

Delta do Parnaíba Ultra, uma 
prova que surgiu no ano de 2018, 
quando ele recebeu um convite 
da Rede Globo para dar um apoio 
logístico ao repórter corredor 
Clayton Conservani, que pretendia 
ir ao Piauí gravar um programa 
para o Esporte Espetacular e o 
tema era: Uma corrida a pé pelo 
menor litoral do Brasil.

informe publicitário



"Como eu já tinha feito os 66 km 
que compõe a costa piauiense de 
bike e mesmo a pé, topei o desafio 
e, para além do apoio logístico 
que fiz, acabei correndo com ele. 
O programa ficou espetacular 
e, quando os atletas de Matões 
viram, logo me pediram uma prova 
naquela linda região", declara.

Então, em 2019, surgiu o primeiro 
Desafio Delta do Parnaíba Ultra, 
uma prova trail que percorreu todo 
o litoral do Piauí, nas distâncias 
de 12km, 24km, 45km e 66km e 
foi um sucesso. Luciano explica 
que também houve uma forte 
inserção cultural durante a prova, 
sempre em estilos e locais 
para além dos convencionais, 
tornando-a também, como 
Matões, uma prova extremamente 
desafiadora, mas coberta de 
charme.

LOGÍSTICA
COMPLEXA
Luciano afirma que, para 
proporcionar toda essa 
experiência diferenciada aos 
atletas, todo esse espetáculo, é 
preciso uma logística complexa 
e uma grande estrutura de prova, 
pois a organização não mede 
esforços para proporcionar fortes 
emoções, mas também muita 
segurança aos atletas. Grupos de 
staffs qualificados e treinados, 
socorristas capacitados ao logo 
da trilha e até apoio aéreo fazem 
parte da estrutura, além de 
uma forte presença e apoio das 
comunidades rurais por onde a 
prova passa, no caso de Matões 
e das comunidades litorâneas, no 
caso do Delta.

"E o nosso carinho e 
agradecimento a estes moradores 
locais refletem numa forte 
política de ações sociais como 
os programas: 'O Desafio é pela 
Educação!' e 'O Desafio é pela 
Sustentabilidade!', programas 
de apoio e fomento à leitura 
e de educação ambiental nas 
comunidades localizadas nas 
regiões que compõem a prova."

informe publicitário
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CARINHO COM OS 
ATLETAS
De acordo com Luciano, toda a 
prova é pensada com o objetivo 
de oferecer a melhor experiência 
aos participantes. "Temos um 
carinho muito especial com os 
atletas. Friso, com todos eles, 
desde aquele que chega primeiro, 
quanto aquele que vem por último: 
para nós, todos eles têm o mesmo 
peso de importância e atenção".

O termo "competitividade", 
inclusive, não é muito utilizado 
pela organização, que não 
estimula o processo de embate 
e competição desenfreada e 
acirrada. "O que nós buscamos 
mesmo, com esta simbiose 
única entre música e esporte, 
em meio a uma paisagem 
deslumbrante, é proporcionar a 
todos eles momentos especiais, é 
fomentar, em todos eles, novas e 
significativas vivências", declara.

Segundo Luciano, organizar as 
trails Matões e Delta tem sido

um desafio também para todos 
que compõem a estrutura 
organizacional. 

Ano após ano, os percursos 
mudam, as atrações 
também, dessa forma, 
temos sempre algo novo, 

vívido novo, vívido, pujante... 
Nuncaa repetição! Com 
isso meses e meses são 
necessários para afinarmos 
todo o detalhamento 
da prova, sendo o tema 
criatividade, o nosso objeto 
de busca incessante".

informe publicitário



"Nossas metas e 
objetivos para os 
próximos anos 
é fortalecer os 
Desafio Serra dos 
Matões e Delta do 
Parnaíba Ultra no 
cenário nacional, 
afinal, temos uma 
cena forte de 
trail aqui no Piauí, 
Estado detentor 
de paisagens 
arrebatadoras, 
rico em tradições 
culturais e que 
tem em seu 
povo, acolhedor e 
amável, a sua maior 
preciosidade."

informe publicitário
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