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Patagônia Run

EXPEDIENTE
Chegamos em nossa 16ª edição em meio a muita incerteza e
dificuldades para todos, em especial para o cenário Trail Nacional que
sofre com a ausência das competições esportivas.
Entretanto, não devemos nos curvar e seguimos fortes, motivados e
com a certeza que em breve estaremos, todos, celebrando a vida,
correndo por todos os cantos e espalhando positividade.

Nesta edição trazemos várias matérias, artigos e relatos, bem como o
desafio de Plauto Holanda, que irá correr “NONSTOP” 230km pelo
litoral do Ceará. Nosso repórter, Wanderson Nascimento, mostra o 3º
Camp de performance realizado no triângulo mineiro. Fizemos uma
reportagem com Roger Darrigrand, o gringo mineiro, que acabou de
lançar o “Grande São Brutão – FKT”.

Estes são alguns dos nossos 17 conteúdos desta edição, esperamos
que aproveitem cada página e se motivem a continuar treinando,
adquirindo conhecimento e saibam que tudo isso é feito com muito
amor de atleta para atleta.

Assine a Revista Trail Running e aproveite todos os benefícios em
produtos, equipamentos, conteúdos exclusivos e descontos nos
principais eventos Trail do Brasil.
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RAFAEL PORTO

Você já se sentou sozinho no topo de uma montanha
em um pôr do sol vermelho enquanto observava os
raios desenhando a sombra das montanhas
crescendo no horizonte? Não é fantástico? Você já
se sentiu triste, mas a beleza da natureza
transformou a sua tristeza em felicidade? Nada é
mais capaz de entrar em sua alma que um belo visual
e nenhum lugar é mais propício a criar momentos de
euforia que o topo de uma montanha. 

De vários momentos de introspecção que o trail
running já me proporcionou, um marcou minha vida
e lembro hoje como se fosse um sonho. Era uma
tarde de outono em meados de 2016. Eu morava em
Durango, uma cidade encravada nas Montanhas
Rochosas do Colorado. Na ocasião, eu fazia um
estágio da minha especialização em cirurgia da
coluna no hospital local. Sou apaixonado por corrida
de montanha. Mais que um esporte pra mim é um
estilo de vida que molda meu caráter e me aproxima
dos meus mais íntimos desejos.  Como de costume,
diariamente eu corria pelas várias trilhas da região
após o turno de trabalho. Normalmente, eu ia
sempre atento a qualquer movimentação estranha,
uma vez que lá a ameaça de ursos e leopardos é
sempre real. Eu corria cantando, respirando alto ou
conversando comigo mesmo em voz alta, como
forma de espantar os bichos. Os cumes de pedra
eram meus únicos pontos de total segurança, já que
neles eu sabia que nada me pegaria desprevenido.

Nessa tarde específica era tudo diferente. Os pinheiros amarelos
não me despertavam interesse, por mais que a beleza do sol

poente os iluminassem criando cores e sombras que mais
pareciam um filtro de aplicativo para celular. Os sons das minhas
passadas sobre as folhas secas do chão não sincronizavam com o
ritmo da minha respiração. Geralmente, eu me assustava quando

pequenos animais se movimentavam na vegetação e qualquer
coisa era suficiente para despertar meus instintos, mas não

naquele momento.

Naquele dia eu corria triste e sem atenção. Corria
por correr. Não conseguia mais ficar em casa. Dois
dias antes eu havia me acidentado durante a cirurgia
que participara. Quando suturávamos a paciente
perfurei meu dedo com uma agulha e duas horas
depois o hospital me ligou solicitando que
retornasse para iniciar o protocolo químico, pois o
exame da paciente havia dado positivo para HIV.
Mesmo com a grande chance do teste rápido ser um
falso positivo e a chance de eu me infectar ser ínfima
após o início imediato das medicações, eu estava
apavorado. Estatísticas naquele momento não me
importavam. Eu praticamente não havia dormido nas
noites anteriores. Estava sozinho, num país estranho
e sem o calor e conforto dos meus familiares.
Naquela tarde, eu corria em silêncio com toda a
minha vida passando na cabeça, inundado por
memórias do passado e principalmente por imagens
de um futuro que eu teria caso tivesse a infecção.
Meu noivado era recente e eu não pensava em nada
mais além da drástica mudança que minha vida
tomaria a partir daquele momento. Todos os meus
planos seriam afetados e o triste filme do que viria
se passava repetidamente dentro de mim. 

Cheguei enfim ao cume de pedra. Sentado sozinho e
olhando sem reação ao vazio, algo começou a mudar.
Os hormônios do prazer corriam rápido nas minhas
veias após o esforço da subida e combinado ao ar
rarefeito das montanhas fez minha percepção
gradativamente começar a se alterar. De repente os
pinheiros se tornavam mais avermelhados, as pedras
mais brancas e a neves nos topos das montanhas se
coloriam de dourado. Naquela hora eu estava no
lugar certo. A beleza ao redor ficava viva. Como
acordando de um longo pesadelo a esperança
inexplicavelmente renascia. Aquele momento era
diferente e bem mais bonito que nos minutos
anteriores. Lembro como se fosse hoje, que em
instantes minhas preocupações desapareceram e eu
assistia ao entardecer mais lindo da minha vida. Eu
não tinha mais vontade de me mover e muito menos
de chorar. Queria parar no tempo e eternizar aquela
visão. 

Vários minutos se passaram sem que eu me lembrasse do
que antes me preocupava. Num catatônico estado de
transe, eu tentava não mover nenhum músculo, afim de
não perder nenhum detalhe daquele momento surreal.
Estava completamente envolvido e distraído com a
beleza daquelas montanhas e quando eu me preparava
mentalmente para descer que o mais incrível aconteceu.
Meu celular tocou, do outro lado era o chefe do hospital
que com a voz exaltada e bem diferente da seriedade de
costume me dava as boas novas. O teste era um falso
positivo, pois a paciente havia tomado uma vacina para
gripe nos dias prévios, conflitando os resultados. Atônito,
eu perguntava insistentemente se nesses resultados eu
podia confiar. “Claro que pode! Foram vários testes e eu
não te telefonaria se não tivesse certeza! Esqueça os
medicamentos, ligue pra sua família e não se preocupe
mais!”

Se eu acredito ou não em uma força maior não vêm ao
caso. Se foi coincidência ou não muito menos, mas na
mesma hora que o sol coloriu o horizonte de uma forma
que eu nunca havia visto, eu recebia a notícia que
coroava aquele momento mágico. Como se os astros se
alinhassem, me desculpem a frase clichê, mas tudo se
completou. Eu estava exatamente no momento e lugar
que eu deveria estar. Nada poderia ser diferente! Era o
sol, a montanha e eu, completamente dominado pela
emoção!  Lágrimas escorreram pelo meu rosto e após o
último registro visual daquelas montanhas, iniciei a
minha descida correndo o mais veloz que podia em seu
trecho sinuoso e técnico. Eufórico e em êxtase, eu
queria chegar logo em casa e ligar para o Brasil. Não
faço idéia do tempo e ritmo que desci a montanha, mas
foi um dos downhills mais sensacionais e rápidos da
minha vida! 

Qualquer pessoa que pratique trail running já teve seu
momento de sincronia nas montanhas. Aquele pôr-do-
sol com toda certeza foi um dos momentos mais
incríveis da minha vida. Se alguém mais já teve uma
conexão com a natureza que mudou a sua vida me
mande o relato. Eu adoraria saber!
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A corrida nos últimos anos deixou de ser
somente um evento desportivo competitivo,

para ser eventos turístico desportivos, não
quer dizer que a competição não exista, mas o

que move a maioria dos participantes, é o
desafio e o conhecer o local onde se realizam

essas corridas. E este fenômeno explica o
enorme crescimento da corrida em geral.

Se correr uma prova em asfalto de 10
quilômetros, meia-maratona ou até mesmo a

maratona, num local que por si só já seria
digno de uma visita turística, é o melhor dos

dois Mundos fazer o desporto que amamos e
ter a oportunidade de visitar esses locais

paradisíacos.
Agora imaginem levar as pessoas a locais

quase inacessíveis, aqueles lugares que quase
ninguém conhece e que nos fazem ficar de

boca aberta ao chegar lá, pois é, tudo isso se
tornou possível com a chegada do Trail

Running. Esse privilégio estava reservado
apenas aos aventureiros das caminhadas de
montanha, mas agora chega cada vez mais a

um público mais vasto.

Se correr uma prova de Trail de um dia só, já é uma
oportunidade incrível, imagine ficar vários dias
correndo e convivendo com aqueles que partilham a
mesma paixão. Eu descobri o fascínio das provas por
estágios, durante a participação na maratona do
Deserto do Sahara (Marathon des Sables), onde tive a
oportunidade de participar por seis vezes nesses
250kms em seis dias.

E logo coloquei de pé o PGTA em Portugal, (prova que
agora se chama Portugal Trail Adventure), porque
achava que numa prova de um dia só, seria impossivel
eu conseguir mostrar toda a beleza do Norte de
Portugal, e a melhor forma de meus amigos
internacionais ter uma experiência incrível e poder
conviver entre si, só mesmo estar uma semanas juntos a
fazer o que mais gostavam.

A grande diferença que quis incutir neste evento PGTA
em relação aos que participava no Deserto, era o
conforto, no Deserto a prova é num contexto de quase
sobrevivência e gestão da nossa comida e esforço, e é
um desafio lindo e único. Mas eu acreditava que isso
funciona bem em lugares inóspitos, jamais seria uma
boa opção numa região como em Portugal, daí o
conforto de dormir num hotel, ter massagem todos os
dias, poder comer bem em restaurantes, e se preocupar
somente com disfrutar da corrida e descoberta da
região, seria o melhor plano.

Numa prova de vários dias, onde
atletas de todo mundo convivem
durante praticamente todo tempo, é
impossível não ficarem a se
conhecerem todos, e alguns fazem
uma amizade para a vida, para além
de todos os lugares incríveis que
tiveram a oportunidade de conhecer
durante esse período, eu diria que as
relações humanas que são criadas é
a magia de provas de estágios.

Um tema que preocupa a maioria
dos corredores a não optar por uma
prova de estágios, é ter receio de
seu físico quebrar, mas com uma boa
preparação antes da corrida e uma
gestão inteligente nos primeiros
dias, não é nada difícil, todos nós no
final da prova depois de 4 ou 8 dias
correndo, ficamos com a sensação
de que a prova deveria estar a
começar nesse mesmo momento.

Correr
provas de
um dia ou 
de estágios

Isso acontece porque o seu corpo se
habitua à rotina e esforço, e cada dia
vai melhorando.

A minha recomendação para
quando estiver programando suas
férias, não tenha dúvidas em deixar
uns dias para viver experiências de
turismo ativo, de um ou mais dias.

"Um tema que
preocupa a maioria
dos corredores a
não optar por uma
prova de estágios é
ter receio de seu
físico quebrar..."Numa prova de um dia, você chega ao local do evento,

pega seu dorsal, faz a prova e na melhor das hipóteses
vai correr durante alguns quilômetros com um outro
corredor e trocar algumas impressões, até pode sair daí
uma amizade se por acaso se voltar a encontrar em
eventos futuros.
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Outra coisa aconteceu algumas vezes também,
ficar doente...Não é novidade para ninguém que
volumes altos diminuem a imunidade, era
batata, só pular alguma etapa de treino ou me
empolgar demais antes do polimento (fase do
treinamento antes da competição em que as
cargas de treino são bastante diminuídas) que
acabava doente.

“50% dos casos de doença, ocorrem 2 meses
antes da competição”.

Engraçado que sempre que tive treinador, e
segui o planejamento, obtive sucesso.

É preferível chegar um
pouco menos treinado,

do que lesionado,
concorda?

ESSA HISTÓRIA É A MINHA, MAS JÁ
VI OCORRER COM ALGUNS DOS

ATLETAS QUE TREINO, PODERIA
SER A SUA HISTÓRIA. JÁ OS

DADOS, SÃO DE UMA PESQUISA
AUSTRALIANA QUE ACOMPANHOU

TODOS OS TREINOS DE ATLETAS
DE ELITE POR 5 ANOS. QUEM

TIVER CURIOSIDADE PARA LER O
ESTUDO INTEIRO, SÓ ME CHAMAR

NO INSTAGRAM
@CRISTIANOFETTER

N a  t r i l h a  d a  C i ê n c i a
POR CRISTIANO FETTER

Eu não sei você, mas eu não tenho talento
nato para correr, sou um cara comum, sem
genética privilegiada. Comecei a correr
“tarde”, tive uma variedade de lesões que me
tiraram do circuito por bastante tempo,
sobretudo nos primeiros anos de corrida...
sindrome da banda iliotibial, piriforme, dor no
joelho, canelite, torções de tornozelo e, a que
me acompanha a mais tempo: fascite plantar.

Você já parou de correr por lesão? Horrível
né?

 Sempre que “estourava” algo e eu acabava
parando, focava todas as forças em
recuperar, fazer os protocolos, exames e
qualquer coisa que me fizesse voltar a
praticar meu esporte. 

JÁ PAROU PARA PENSAR
NISSO?

O QUE DETERMINA O SEU SUCESSO NA SUA
PROVA/DESAFIO ALVO?

A CADA SEMANA SEM TREINAR
DIMINUI EM 26% A CHANCE DE

SUCESSO NA PROVA.
 

O que é engraçado é que sempre olhava em
retrospectiva e não entendia o por quê da
lesão, afinal eu estava treinando “certo”, o
que não me dei conta é que as lesões não
eram por treinar de menos... Eram por treinar
demais.

30% DAS NOVAS LESÕES
OCORREM NO PRIMEIRO MÊS DE

PREPARAÇÃO

O ATLETA QUE COMPLETA 80% DO
CICLO DE TREINO PROGRAMADO

TEM 7X MAIS CHANCE DE
ATINGIR O SEU OBJETIVO

Com os anos de experiência, estudo e prática,
aprendi a ouvir o corpo, entender minhas
virtudes e dificuldades. Se um treino está
programado e eu sinto algo diferente, ligo o
alerta, se a dor/desconforto não passa, eu
aborto o treino. Não tenho vergonha. Uma
lesão nunca vem “do nada”, ela avisa, manda
sinais... nós que não ouvimos.

Quantos treinos você já concluiu na “força do
ódio”/”superação” e acabou com problemas?

Pois então, aprendi a ser humilde, respeitar o
meu corpo e aceitar que: “nem todo dia é dia”.
Respondendo a pergunta inicial, CONTINUAR
TREINANDO, é o grande segredo para atingir o
sucesso na sua prova alvo.
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Forno e Corrida
MASSA FRESCA AO MOLHO DE TOMATES

FRESCOS COM MANJERICÃO

Salve, galera da trilha, hoje vamos viajar um pouquinho
mais pra uma corrida que sempre me vem à lembrança e
traz muitas saudades, não só da prova, mas também da
cidade. Não sei o porquê, mas ela ganhou um lugar
especial no meu coração, então vou dividir um pouquinho
com vocês!

A prova foi a Ultra Fiord, minha primeira prova fora do
Brasil e a cidade é Puerto Natales, no Sul do Chile. Quem
já conhece essas “bandas” do Chile sabe que o ponto
forte são as cafeterias, simpáticas, aconchegantes e com
cafés deliciosos e doces de tirar qualquer um da dieta.
Mas o primeiro lugar que me veio à cabeça quando sentei
pra escrever, foi uma pizzaria, pode parecer algo bem
trivial, que é bem parecida em qualquer lugar do mundo,
mas essa tem algo bem diferente.

O Mesita Grande serve pizzas e massas frescas, mas o
mais interessante é o ambiente, você entra no salão e se
depara com o balcão de atendimento e objetos de
decoração, todos antigos, aparentemente herdados junto
com o imóvel, e apenas duas mesas! Uma grande, pra
umas 30 pessoas, pelo menos, e a outra um pouco menor.
E é aí que mora toda a magia do lugar!

É só procurar um lugar, pedir licença e se sentar, todos
juntos! E nesse período que estamos vivendo é isso o que
mais nos faz falta, a proximidade, as reuniões familiares,
as risadas entre amigos e as largadas, cercados de outros
corredores, todos juntos!

A corrida e a história vocês já sabem! Então, aproveitem
a receita e até a próxima!

INGREDIENTES:
- 300 gramas de massa fresca (usei o talharim)
- 700 gramas de tomates maduros
- 2 dentes de alho
- 1/4 de xícara de manjericão picado mais algumas folhas
inteiras para decorar
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Queijo parmesão ralado a gosto

MODO DE PREPARO:
- Lave os tomates, retire as sementes e pique em
cubos. Descasque o alho e pique bem miudinho.

- Inicie o preparo do macarrão, conforme as
instruções da embalagem.

- Enquanto a água ferve, aqueça uma panela e
coloque o azeite de oliva. Doure o alho e, em
seguida, junte os tomates picados. Tampe e cozinhe
até começarem a desmanchar (cerca de 10 minutos),
mexendo de vez em quando. Se ficar muito seco,
acrescente um pouco da água do cozimento do
macarrão. Tempere com o sal, acrescente o
manjericão picado e refogue por mais 1 minuto. 

- Escorra o macarrão, sirva e regue com uma porção
generosa do molho. Finalize com o parmesão ralado
e decore com algumas folhinhas de manjericão.

Por: Eloyr Mucken
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POR QUE
DESISTI
MOS    

   treinamento de resistência é o ambiente
perfeito para enfrentar esse problema. Pelo
que vale a pena, todos nós sofremos com o
ocasional "Eu quero parar". Afinal, somos
humanos. Somos todos pessoas imperfeitas,
irracionais e redutoras de dissonância
tentando o nosso melhor. No entanto, se parar
se tornou um hábito, você precisa intervir
porque isso só vai piorar, e você está
ensinando a si mesmo que é normal ir embora
quando as coisas ficarem desconfortáveis.
Endurance training is the prefect environment in
which to confront this problem. For what it ’s
worth, we all  suffer from the occasional ‘ I  want
to quit’ .  After all ,  we’re human. We’re all  f lawed,
irrational,  dissonance-reducing people trying our
best. However, if  quitting has become a habit,
you need to intervene because it ’s only going to
get worse, and you’re teaching yourself that it ’s
okay to walk away when things get
uncomfortable.

WHY  WE  QUIT

Por: Chloë Lanthier

Vale a pena dizer que você não precisa se
preocupar com a ocasional 'desistência ou DNF'. Só
não crie um hábito, porque parar é uma droga de
“porta de entrada”. Desistentes crônicos precisam
de ajuda para reconhecer como lutar contra a parte
do cérebro que quer jogar a toalha. Aprender a
evitar desistir é uma habilidade que o ajudará a
atingir seu potencial.
It’s worth saying you don’t need to worry about the
occasional ‘quit or DNF’. Just don’t make it a habit
because quitting is a gateway drug. Chronic quitters
need some help recognising how to wrangle the part
of the brain that wants to throw in the towel.
Learning to avoid quitting is a skil l  that wil l  help you
reach your potential.

A primeira estratégia requer um pouco de
metacognição, pensando no que você pensa!
The first strategy requires to engage in a bit of
metacognition, thinking about what you think!

Realize uma avaliação de seu abandono
Uma tarefa que o torna ciente de um problema é
metade da solução para resolvê-lo. Mesmo se você
achar que não é um desistente, faça a avaliação, a
descoberta bizarra de que a superioridade ilusória
é inversamente correlacionada com a superioridade
real, em linguagem normal, isso significa que as
pessoas que mais precisam de ajuda são
frequentemente as menos propensas a saber disso.
Perform a self-audit of your quitting
A task that makes you aware of a problem is half the
bottle of solving it.  Even if you think you are not a
quitter, perform the audit,  the bizarre finding that
il lusory superiority is inversely correlated with actual
superiority, in normal language, this means that
people who most need the help are often the least
likely to know it.

Como desistir quando para baixo
Lembre-se de alguns exemplos em que você parou
prematuramente de maneira particularmente
memorável, uma corrida que você treinou por
meses ou uma rota em que você gastou muito
tempo fazendo os movimentos certos. Como a
memória humana é maravilhosamente tendenciosa,
reserve um tempo para pensar antes de agir.
How the quitting when down
Recall  a few examples in which you stopped up
prematurely particularly memorable, a race you
trained for months or a route you spend mega time
getting the right moves. Because human memory is
wonderfully biased, really take the time to think
before you write. 

Avaliação de desconforto
Avalie o motivo para parar com base em seu
desconforto físico e mental no momento em que
parou. Você pode usar uma escala de 0-5 para
desconforto físico que se refere à gravidade das
sensações corporais que você sentiu antes de parar
(por exemplo, frequência cardíaca, respiração,
desconforto nos músculos, articulações, bolhas),
com 0 = nenhum/desconforto mínimo e 5 = pior
desconforto possível. A escala de 0-5 para
desconforto mental refere-se à gravidade do
desconforto psicológico ou emocional que você
estava sentindo no momento. Por exemplo, se você
se lembra de ter se sentido extremamente zangado,
frustrado ou entediado, pode classificar seu
desconforto mental como 4 ou 5. Alternativamente,
se você se lembra de ter se sentido desmotivado
para lidar com o desconforto físico ou apenas "não
está preparado", você pode classificar o
desconforto mental como um 3 de 5.
Discomfort rating
Rate the reason for the quit based on your physical
and mental discomfort at the time you quit.  You can
use a 0-5 scale for physical discomfort refers to the
severity of bodily sensations you felt just prior to
quitting (e.g.,  heart rate, breathing, discomfort in
muscles, joints, blisters),  with 0 = no/minimal
discomfort and 5 = worst possible discomfort. The 0-
5 scale for mental discomfort refers to the severity of
the psychological of emotional discomfort you were
experiencing at the time. For example, if  you recall
feeling extremely angry, frustrated, or bored you
might rate your mental discomfort as 4 or 5.
Alternatively, if  your recall  feeling unmotivated to
cope with the physical discomfort or just “not up for
it”,  you might rate the mental discomfort as a 3 out
of 5.

O
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Once we experience harder training, harsher elements
on a regular basis,  the brain memorise, remembers,
the harsh conditions becomes somewhat normal. So
on the J day when it starts pouring rain, with a strong
side wind, and fingers cold, you would normally
probably start loosing motivation and feeling
physically fragile to run the reminder 40km and quit.
But it wil l  be more l ike, “too bad it’s starting to rain,
i ’ l l  just cover up, keep hydrating & eating regularly
and focus on my pace until  I  get tot he next check
point.” Your brain wil l  give you a break, the physical
discomfort won’t be as an issue and that l ittle voice
in your brain usually dramatising the circumstances
will  be a sleep leaving you alone to your task-
completing your race.

Depois que experimentamos um treinamento mais
intenso, elementos mais severos regularmente, o
cérebro memoriza, lembra-se, as condições
adversas tornam-se um tanto normais. Então, no
dia “H”, quando começa a chover torrencialmente,
com vento forte e dedos frios, você normalmente
começa a perder a motivação e se sentir
fisicamente frágil para correr os últimos 40km e
desistir. Mas será mais como, "uma pena que está
começando a chover, vou apenas me cobrir, manter
a hidratação e comer regularmente e me concentrar
no meu ritmo até chegar ao próximo ponto de
controle."Seu cérebro lhe dará uma pausa, o
desconforto físico não será um problema e aquela
vozinha em seu cérebro geralmente dramatizando
as circunstâncias será o empurrão que o deixará
sozinho com sua tarefa - completar sua corrida.

Seu cérebro gosta mais quando você o aquece e o
desperta antes de um desafio difícil .  Dito isso,
expor nosso cérebro durante o treinamento a
qualquer ou todos os desafios que possam ocorrer
em seu esforço será um passo para o sucesso. Mais
do que frequentemente, o corpo pode fazer isso, é
principalmente o lado emocional e nossos
pensamentos sombrios que nos limitam.
Your brain l ikes it best when you warm-it up and
arouse it prior to a difficult challenge. That said
exposing our brain in training to any or all  challenges
that can occur in your endeavour wil l  be a step
towards success. More than often the body can do it,
it ’s mostly the emotional side and our dark thoughts
that l imits us. 

Razão oficial para desistir
Escreva o que você diria às pessoas se elas
perguntassem por que você desistiu, seja honesto.
Você realmente não precisa ter dito isso às
pessoas; é simplesmente chegar ao seu nível
superficial.
Official reason for quitting
Write down what you would say to people if they
asked why you quit,  be honest. You don’t actually
need to have told people this; it ’s simply to get at
your surface-level.

Meus pensamentos sombrios
Escreva algumas coisas que só você saberá ou
pensará sobre o momento em que parou. É quando
você lista coisas que talvez não se sinta
confortável em compartilhar com outras pessoas.
My dark thoughts
Write a few things that only you wil l  ever know or
think about that moment when you quit.  This is when
you l ist things you might not be comfortable sharing
with others.

Agora examine cada exemplo e reflita sobre os
padrões que notar. Se suas classificações de
desconforto físico forem mais altas do que suas
classificações de desconforto mental, então você
provavelmente precisará de mais exposição ao
desconforto físico para melhorar sua tolerância. Se
suas classificações de desconforto mental forem
mais altas do que suas classificações físicas, você
precisa aprender mais estratégias mentais para
resistir ao impulso para bastante.
Now look through each example and reflect on any
patterns you notice. If your physical discomfort
ratings are higher than your mental discomfort
ratings, then you probably need more exposure to
physical discomfort to improve your tolerance, if  your
mental discomfort ratings are mostly higher than your
physical ratings you need to learn more mental
strategies to resist the urge to quite. 

Isso vem com a prática, não sentado em sua sala de
estar meditando ou visualizando uma pista de
corrida. Você precisa se fortalecer física e
mentalmente, sair para uma longa corrida em um
dia frio e chuvoso ou ter um parceiro de subida
mais forte do que você são maneiras de desafiar
suas capacidades mentais e físicas.
This comes with practice, not by sitting in your l iving
room meditating or visualising a race course. You
need to both physically and mentally toughen up,
getting out for a long run on a cold rainy day or
having a climbing partner stronger than you, are ways
to challenge your mental and physical capabil ities.

O cérebro físico
Parte do córtex pré-frontal dorsolateral do cérebro
(DLPFC) é responsável pelo autocontrole e se cansa
como um músculo. Ele é ativado com menos
intensidade se tiver sido usado antes de ser
necessário novamente. É por isso que suas reservas
emocionais para enfrentar um desafio e tolerar o
desconforto diminuem ao longo do dia. A razão pela
qual, quando chega a noite, às vezes você
simplesmente fica cansado demais para lutar ou sair
para correr. Nosso padrão é a opção mais fácil .
Então, uma lição a aprender, quando você tiver um
treino planejado e você se sentir cansado (o que na
verdade não está), saia e treine. Você estará
diminuindo o nível de desconforto (e esforço)
percebido do DLPFC em seu cérebro. Outra ótima
maneira de treinar sua mente simplesmente saindo
quando você teve um dia difícil .

The physical brain
Part of the dorsolateral prefrontal cortex brain
(DLPFC) is responsible for self-control and it tires just
l ike a muscle. It activates with less intensity if  it ’s
been used prior to being needed again. This is why
your emotional reserves to tacle a challenge and
tolerate discomfort get eroded throughout the day.
The reason when evening arrives, at times you simply
become too tired to put up a fight or get out for a
run. We default to the easiest option. So a lesson to
learn, when you have a workout planned and you
’feel’  tired (which you are actually not),  get out and
train. You wil l  be dropping your brain DLPFC
perceived discomfort (and effort) level.  An other great
way to train your mental by simply getting out when
you’ve had a rough day.

NO DESCONFORTO
FIQUE CONFORTÁVEL

Get Confortable getting uncomfortable

CHLOËLANTHIER   
Diretora Chamonix
Mountain
Endurance Academy

Nem todas as desistências são iguais. Às vezes,
desistir é sua melhor opção. Mas desistir no meio
de uma corrida de treinamento por causa de
desconfortos, esses são momentos em que desistir
é a maneira de seu cérebro dizer: "Eu me importo
com você. Você merece o melhor."
No mundo dos eventos de resistência, os DNF são
frequentes geralmente devido ao risco de dano
físico ou emocional real que ocorreria se você
continuasse, mas é um risco? Só você pode fazer
essa ligação e julgar o risco real de danos.
Not all  quits are the same. Sometimes quitting is your
best option. But quitting midway through a training
run because of discomforts, these are times when
quitting is your brain’s way of saying, “I  care about
you. You deserve better” 
In the world of endurance events, DNF are frequent
usually due to the risk of real physical or emotional
harm that would ensue if you were to continue, but a
risk? Only you can make this call  and judge the actual
risk of harm.
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Um tênis muito leve, apenas 205g, com ótimo grip em todo tipo de

terreno, especialmente terrenos com lama e charco, ótimo e muito bem
pensado sistema de drenagem, não possui palmilha, o que contribui
muito para a leveza do tênis, sistema “sense fit” que proporciona a

sensação de vestir uma meia e garante estabilidade e segurança nas
passadas. Drop de apenas 4mm, meia elástica anti-detrito, conforto e

responsividade sem perder a sensação de solo.
Preço: R$ 1.599,00

Lançada em 2020 com apenas 200g e 10L de capacidade, a Camelbak
Zephyr Vest tem uma construção bem pensada e com bastante espaço
nos bolsos frontais para carregar o que precisa ter a sua mão
rapidamente. Um grande bolso de malha elástica nas costas se destaca
que pode ser utilizado para separar as roupas molhadas, já que o bolso
principal é resistente a água.
Preço: R$ 890,00

 
O tênis mais minimalista da marca francesa com apenas 265g, garante

agilidade, conforto, propulsão e tem cravos bem agressivos. É um tênis
bem respirável e sem costuras. Drop de 5mm. Um tênis rápido, estável,

com muita absorção de impacto e responsividade.
Preço: R$ 800,00

 
 

Assine
agora...

Com apenas 277g e variadas formas de colocar os bastões de caminhada
(9 formas) esta mochila é considerada a mais indicada para Ultra
distâncias – acima de 100km – capacidade de 12L em grande variedade
de bolsos onde você terá tudo a sua mão com muita facilidade.
Preço: R$ 1.090,00 

POR VALMIR LANA

Mochila Salomon AdvSkin 12L

Salomon Slab Sense 8 SG

Mochila Camelbak Zephyr Vest 10L

Hoka One One Torrent 2
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Descontos exclusivos nos principais eventos de
Trail Running;
Baixe gratuitamente as edições da Revista Trail
Running;
Tenha acesso a conteúdo exclusivo;
O melhor preço na aquisição de seus equipamentos
para a prática de Trail Running;
Valores especiais em Trail Camps.
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A Horizontes SkyRace é um evento que já nasceu com o DNA Skyrunner. O
evento acontecerá na cidade mineira de Catas Altas nos dias 11 e 12 de

Setembro de 2021 e conta com uma SkyRace de 21k, além da única prova de
Km Vertical do Brasil.

 
A charmosa Catas Altas fica a 120kms de Belo Horizonte, aos pés da

majestosa Serra do Caraça e foi recentemente batizada de Capital Brasileira
dos Esportes de Montanha.

 
A organização promete dois percursos com muita subida, terreno altamente

técnico, sendo necessária a utilização de cordas em alguns trechos. O KV
corresponde a uma subida única e ininterrupta de 4,6kms com ganho

acumulado de 1040m+! #PARTIUCUME. Isso sem contar com a singular
vegetação da região, as cachoeiras e a estonteante vista lá do cume com mais

de 1800m de altitude. 
 

FIQUE ATENTO! O evento será realizado com número reduzido de atletas
respeitando os mais modernos protocolos internacionais contra Covid-19.

Para se inscrever o atleta precisa comprovar experiência prévia e só realizará
pagamento nos meses de junho e julho. 

@horizonteskyrace

Depoimentos

Linabel Iramaia
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O Carnaval de 2021 foi cancelado em todo o Brasil
devido à pandemia da covid-19, no entanto, para
dezenas de atletas brasileiros, os dias entre 13 e 16 de
fevereiro foram de muita diversão, porém, não em
sambódromos ou em blocos carnavalescos, mas em
pelotões de corrida nas estradas e trilhas de
Uberlância. A cidade mineira recebeu a terceira edição
do Training Camp de Alto Desempenho - TCAD, cuja
organização foi encabeçada pelo professor Guilherme
de Agostini.

O evento reuniu grande parte dos atletas de elite dos
trail brasileiro, inclusive a maioria dos atletas que já
integraram a seleção brasileira em mundiais de trail
running. Nomes como Rogério Silvestrin, Jovadir
Acedo, Ernani Souza, Celio Rosa (Celinho), Cleverson
Del Secchi (Fantasma), José Virgínio, Willas Silva e,
entre as mulheres, Patrícia Honda, Lúcia Magalhães,
Jasiele, Ana Silveira, dentre outras, estiveram
presentes para cinco dias de muito aprendizado, com
treinos e testes específicos, compartilhando sua
experiência com atletas de vários níveis.

No primeiro dia, pela manhã, os atletas fizeram testes
de 1 km no plano, em subida e em trilha, cujo objetivo
era avaliar a transferência de desempenho em uma
superfície plana, para as demais situações. Além disso,
os resultados foram relacionados a dados de cada
atleta, como peso, altura e Índice de Massa Corporal. A
relação entre os três testes, de acordo com Guilherme,
mostraram a importância, para o trail runner que busca
desempenho, de ser veloz.

 "É extremamente importante ser bom
corredor de plano para ser bom
corredor de subida e de trilha".

Ainda no primeiro dia, porém na parte da tarde, os
altetas foram submetidos a um treino em forma de
competição, com percurso de 16 km e cerca de
350m de desnível positivo. No percurso, foram
atipuladas três metas volantes, sendo uma subida
mais no trecho inicial, uma longa descida na
segunda metade e o final, com uma subida
bastante inclinada, para avaliar o desempenho dos
atletas após um longo trecho de downhill.

No segundo dia, os participantes fizeram uma
rodagem em ritmo leve a moderado, com divisão
em dois grupos, um de 11 km e outro de 21 km. O
objetivo era acrescentar volume ao treinamento,
com um menor impacto. No terceiro dia,
novamente os atletas fizeram dois treinos, sendo
um intervalado de subidas e descidas pela manhã e
um regenerativo à tarde, pegando o início da noite.

No quarto dia, encerrando o evento, os atletas
fizeram um treino intervalado em descidas, com
estímulos de variadas distâncias, finalizando uma
bateria dura de treinos.

P O R  W A N D E R S O N  N A S C I M E N T O

GENIR - CHAPECÓ/SC
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O que é o TCAD? Imagine que você joga futebol de várzea e tem a
possibilidade de fazer os treinos de pré-temporada com Neymar, Gabigol,

Gabriel Jesus, Martha e os outros melhores do Brasil. Conviver com eles,
almoçar com eles, bater penalties e faltas, receber instruções e orientações

sobre as melhores formas de jogar, as melhores formas de treinar, tudo com os
melhores treinadores do Brasil. Isso é o TCAD para o trail running do Brasil. E

tudo só foi possível devido à visão e amor ao esporte de Guilherme De
Agostini, na minha modesta opinião, a maior autoridade no trail running do

Brasil. 
Com a chancela de tamanha autoridade e as presenças ilustres dos grandes

nomes do ramo, o TCAD é o melhor caminho para o praticante do trail avaliar a
sua condição física e os caminhos a serem seguidos na temporada. A existência
de eventos como esse não apenas permite o surgimento de novos nomes, como

fortificam as bases do esporte junto aos amantes da modalidade.
 

Confiram o balanço do
evento no IGTV do

professor Guilherme
d'Agostini

 

Foi tudo perfeito: testes, prova teste, socialização e tudo mais. A impressão que fica é que
ainda somos sementinha no mundo trail, mas uma semente que está sendo regada dia a dia e
em breve vamos poder colher frutos disso. Temos uma cultura de que precisamos ganhar
alguma coisa sempre em troca para dar partida, como o professor Togumi falou quando
explanou sobre a Associação Brasileira de Corrida em Trilha, nós já estamos ganhando
somente por ter uma associação hoje, e agora é hora de agregar e somar, sem se preocupar
com o que podemos obter para frente. Temos muita força e essa modalidade só cresce; nos
unindo vamos poder construir uma verdadeira muralha.
Ja que sonhar alimenta a alma, porque não sonhar quem sabe com um futuro centro de
treinamento de formação de trail runners no Brasil, começando a educação pela escola e
assim sucessivamente. Um grande abraço a todos e principalmente aos idealizadores desse
evento; e que venham os próximos.

Ter participado desses 4 dias de III TCAD foi
muito instrutivo, além de uma experiência ímpar
pra levar pra vida. Ver os treinos específicos,
os testes, entender melhor a corrida, e poder
correr (ao menos alguns metros) perto dos
melhores do país, foi algo sensacional. A
interação com os participantes com quem tive a
oportunidade de falar mostrou o clima saudável,
de respeito e camaradagem que nosso esporte
traz, além da admiração mútua pela superação
de nossos limites. Sem dúvidas, um evento que
ficará registrado na memória.

Cristiano, Resende/RJ

Ter participado desses 4 dias de III TCAD foi muito instrutivo, além de uma experiência ímpar
pra levar pra vida. Ver os treinos específicos, os testes, entender melhor a corrida, e poder
correr (ao menos alguns metros) perto dos melhores do país, foi algo sensacional. A interação
com os participantes com quem tive a oportunidade de falar mostrou o clima saudável, de
respeito e camaradagem que nosso esporte traz, além da admiração mútua pela superação de
nossos limites. Sem dúvidas, um evento que ficará registrado na memória.

Karina Danieli, Brasília/DF

Genir - Chapecó/SC

Marcelo Zoain, Vila Velha/ES 

Professor Guilherme d'Agostini
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O maior evento Trail 
 da América Latina é

  realizado na 
Argentina.

Enzo Amato
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A arte do possível. Assim resumiu o diretor da

prova, Mariano Alvarez, o significado da

Patagonia Run em 2021, “El arte de lo posible”. Foi

durante uma live, 4 dias antes da prova, enquanto

respondia às dúvidas pendentes do congresso

técnico online, do dia anterior. 

Seria a primeira grande corrida que eu
participaria desde que anunciado que estávamos
em meio a uma pandemia. Vivo na Argentina e as
corridas por aqui voltaram a acontecer
timidamente desde dezembro de 2020. Antes da
Patagonia Run pude correr 2 provas e
acompanhar as transmissões de outras 2 nas
redes sociais. Cada uma delas foi diferente e em
muitos aspectos não serviam de parâmetro para
a maior corrida trail da América Latina, com
3900 corredores. 

Como tudo nas nossas vidas, as corridas também

estão diferentes do que estávamos acostumados.

Protocolos desenvolvidos pela organização que

passam pelo crivo de autoridades de saúde locais,

pensados para não aglomerar, algo que para um

evento de corrida, é um desafio e tanto. Depois de

2 datas propostas para 2020 que não puderam ser

realizadas, a concretização da edição de 2021 era

verdadeiramente uma arte. 

A Patagonia Run seria a grande vitrine para
organizadores e corredores do que é possível
fazer com o cenário que temos. Levando os
créditos dos acertos e o amargor dos erros.
Ambos existiram, e ao invés de te contar que a
cidade sede, San Martín de los Andes, é
acolhedora e romântica para uma viagem a dois,
vou contar um pouco de como vivi essa prova sob
a perspectiva de quem estava muito atento aos
riscos de contágio. Esse era meu parâmetro
inicial e o considerava muito relevante. Por isso
vasculhei minuciosamente o site e as redes
sociais da prova, na verdade sempre faço isso, faz
parte de toda a experiência, do planejamento, de
viver e comandar sua prova antes mesmo da
ação. Só que desta vez, além de ler os itens
obrigatórios, o mapa e regulamento. Busquei
também como seria a largada e como evitaria
aglomerações nos diferentes momentos da
prova. Alguns pontos haviam falhado nas provas
que corri e me perguntava, como controlariam
nesta? A verdade é que alguns destes pontos
foram extremamente bem-sucedidos.

Largadas Individuais
Fomos orientados a usar o transporte que a
organização oferecia. Não era permitido
estacionar perto do ginásio e a opção do
transporte era uma alternativa que ajudava a
execução do plano de largada. Não seria
funcional espalhar os corredores só no local
da largada, era preciso fazer isso muito
antes. 

Estacionei meu carro perto da chegada e
caminhei até o hotel, o mesmo local de
entrega de kit. Nos recomendaram a não
chegar cedo demais. As vans saíam com
muita frequência e só formou fila, os atletas
que chegaram muito antes do seu horário de
largada. Quando eu cheguei, já estava com a
máscara, mostrei minha pulseira, me
colocaram álcool em gel nas mãos e
embarquei. Não estava lotada, a viagem
durou menos de 10min, mas era um ponto
crítico. Ao desembarcar, entramos num
ginásio onde havia o guarda volume e um
grande café da manhã. O único que fiz foi
encher minha garrafinha e seguir para o
gramado.

Era num campo de futebol, com 10 cones
um ao lado do outro a dois metros de
distância cada um, atrás de cada um haviam
outros 20 ou 30 cones para os corredores se
posicionarem.

Num primeiro momento saber que cada um
largaria separadamente parecia algo sem
graça, mas foi um dos pontos que mais
gostei, fiquei por muito mais tempo na “vibe”
de uma largada, saltinhos no lugar,
alongamentos relâmpagos, enfim, tudo
aquilo que só serve para mostrar o quão
ansioso estamos, mas é do jogo. Via as
pessoas saindo aproximadamente a cada 4
segundos, o locutor não parava de narrar,
chegou minha vez e ao ver minha câmera,
me desejou boa gravação enquanto eu
passava pelo pórtico. 

Cada distância teve seu horário de
largada, os 1300 corredores que
faziam parte dos 42km tinham 3
horas para largar e foram divididos
em 5 grupos, de acordo com o tempo
estimado para conclusão. O primeiro
curral começou as 7:50, o meu logo
em seguida as 8:20.

Postos de Assistência
(PAS):

Nos 42km passei por 7 postos,
grandes, se comparado a outras
provas de montanha. Tendas enormes
com mesas enormes e muita
variedade de comidas e bebidas,
como várias distâncias varam a noite,
até sopa quente e empanadas havia.
Ao me aproximar já me pediam para
colocar a máscara, reparei que todos
usavam. Me policiava para não tocar
em nada e pedir para que me
servissem, a orientação era essa. O
staff, bem numeroso, te serviria. O
velho normal de meter a mão na
bandeja de comida e levar à boca para
não perder tempo era coisa do
passado, na nova realidade tínhamos
um saquinho plástico para que o staff
nos servisse com uma colher. 

Algo que funcionaria muito bem caso
o corredor fizesse o correto, mas é
impossível esperar que todos façam
como corresponde, os mais
despreocupados e/ou apressados
ainda faziam como na velha escola.
Não muito por burlar a regra ou ser
mais esperto, era o que estávamos
acostumados e seguramente um ou
outro ainda fariam assim. Imaginava
que isso poderia acontecer, por isso
tentei usar o mínimo possível dos
postos, levando minha comida desde o
início.

Percurso:

Muito legal dizer que passamos
por bosques com as cores do
outono, subimos montanhas para
apreciar paisagens incríveis, as
vezes sobre as nuvens, encaramos
descidas alucinantes e longas que
queimaram as pernas dos mais
eufóricos, curti tudo isso,
desfrutei de tudo, além de claro,
observar se a prova continuava
segura para os mais receosos. No
início, logo depois do campo de
futebol, tínhamos 

Algo que aprendi nestas corridas
durante a pandemia é que por mais

que a organização tente reduzir o risco
de contágio, no fim das contas, você

tem maior parcela de responsabilidade
para se cuidar.
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ESSE, PROVAVELMENTE, SERÁ O FUTURO
PRÓXIMO DAS CORRIDAS, QUANDO ELAS

VOLTAREM A ACONTECER NO BRASIL. DÁ
PARA BUSCAR BONS EXEMPLOS DESDE JÁ,

RESPEITANDO AS PARTICULARIDADES DE
CADA LUGAR, MAS SEM DÚVIDA A

PATAGONIA RUN ESTABELECEU UM
PADRÃO A SER SEGUIDO EM MUITOS

ASPECTOS, É VERDADE QUE JÁ ERA UMA
PROVA MUITO BEM ORGANIZADA, MESMO
ANTES DA ARTE DO POSSÍVEL DESTE ANO.

DIZIA CHACRINHA QUE NADA SE CRIA, TUDO
SE COPIA, REFERINDO-SE A TELEVISÃO,
MAS PARA AS NOVAS CORRIDAS, VIRIA

MUITO BEM A CÓPIA DO QUE DEU CERTO
NUMA DAS, SE NÃO A MAIOR, CORRIDA

TRAIL DA AMÉRICA LATINA. 
ALGO QUE APRENDI NESTAS CORRIDAS

DURANTE A PANDEMIA É QUE POR MAIS
QUE A ORGANIZAÇÃO TENTE REDUZIR O

RISCO DE CONTÁGIO, NO FIM DAS CONTAS,
VOCÊ TEM MAIOR PARCELA DE

RESPONSABILIDADE PARA SE CUIDAR. ALÉM
DE EXPLICAR COMO FOI UMA CORRIDA COM
NOVOS FORMATOS, TENTEI MOSTRAR QUE

SEU CUIDADO PESSOAL É PARTE
IMPORTANTE NO SUCESSO DO EVENTO E

PARA QUE ELES CONTINUEM
ACONTECENDO.

tínhamos um estradão num grande pasto,
fácil de ultrapassar e não aglomerar, com
a névoa do frio da manhã patagônica,
misturada com os primeiros raios de sol,
de um dia que prometia ser de céu azul, o
primeiro posto de abastecimento estava
só no km 7, ou seja, os corredores já
estavam dispersos. Os últimos km
também eram por uma estrada de terra,
mesmo alcançando corredores de outras
distâncias, não existia muvuca. Pelo
menos a minha distância não era de
percurso técnico, era muito divertido,
tinha de tudo, mas não era perigoso, por
isso pode receber os corredores que
ainda não tem muita experiência em
corridas fora do asfalto. Para os 42km
levei 7h e não me considero um corredor
lento, por isso, para os que fizeram
poucas maratonas de asfalto, os 21km da
Patagonia Run é uma excelente distância,
não à toa que era a distância com maior
número de corredores, 1400. 

Impacto na cidade:

Em todas as partes da Argentina os
restaurantes já trabalham com 40% da
capacidade, as lojas permitem um certo
número de pessoas dentro, com máscara
e na entrada sempre tem álcool em gel,
ou seja, os protocolos habituais 

do último ano, continuavam iguais, já
estávamos acostumados e por isso não
percebi nenhum ambiente com
descontrole no dia que fui retirar o kit,
passear um pouco pela cidade e comer.

Chegada:

Escutar os aplausos do público é
sempre parte da festa, havia pelo
menos uns 100 metros de grades e o
público já dominava a rua muito antes
disso. Depois de cruzar a meta, receber
minha medalha e uma bebida, o local de
dispersão era numa praça e havia muita
gente esperando aos corredores,
parentes, amigos etc... Foi o único lugar
que não me senti confortável. É um
ponto a ser melhorado, tanto neste
evento como em outros que fui neste
período, os corredores ainda gostam de
ficar na dispersão, cansados, esgotados,
celebrando seus logros, contando
histórias, é aquela sensação que nos dá
quando terminamos a prova, agora
chega, vontade de relaxar, mas não
valia a pena morrer na praia depois de
todo o empenho e cuidado, não podia
relaxar aí. Na nova realidade das provas
esse deve ser o último esforço depois
da chegada, por isso logo saí da praça. 

Fui para uma das inúmeras
lojas de chocolate comprar as

lembrancinhas para as
crianças, descansar no hotel

e encarar os 1400km de
estrada para voltar para casa.
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O fato é que a ausência de provas nos
últimos tempos me afetou e pode ter

afetado você também que está lendo este
texto, mas cabe a nós mesmos buscarmos
nossa inspiração, motivação para voltar a

treinar ou se manter treinando mesmo em
um cenário tão incerto.

 
Pode ser que fazer uma travessia, uma

viagem de bike, ou mesmo iniciar um novo
esporte te traga motivação e renove sua

vontade de colocar seu tênis e sair de
casa, se movimentar.

 
Nunca se esqueça que não é a prova que
tem o poder de te motivar, é você! Você é

o diretor da sua vida, é você o responsável
pela sua saúde física e mental, tome as

rédeas da sua vida e siga seu caminho, só
depende de você mesmo.

TRAIL TALK
P O R  V A L M I R  L A N A

A cada novo dia acompanhamos um novo cancelamento de
prova e com ele menos esperança e menos vontade de sair
de casa para treinar.

Eu sou uma pessoa que gosta de ter um objetivo para poder
dar meu melhor nos treinamentos, seguir a planilha do meu
treinador que foi criada para aquele objetivo, que vai me
deixar pronto para minha prova ou desafio.

Normalmente eu coloco duas provas grandes, acima de
100km, no meu calendário e outras provas menores para
atiçar o espírito competidor que me habita.

Gosto de me desafiar, sair do normal, fazer minha rotina ser
de aprendizado diário com meus treinamentos, com minhas
provas. Uma das coisas que mais me motivam a treinar
muito e competir provas longas é o tanto que aprendo sobre
mim mesmo, as reações que meu corpo e mente terão em
determinadas situações.

Já vivi muitos tipos diferentes de situações e hoje sei bem
como meu corpo reage a uma variedade grande de
situações e isso é ótimo, mas não quer dizer que não passo
por momentos inesperados, longe disso, sempre algo dá
errado e quando não é algo que já vivi, é algo que nunca
tinha pensado.

O fato é que isso tudo tem me feito muita falta, em
2020 fiquei uns dois meses inteiros sem sair de casa
(início da pandemia), não tinha vontade também de
sair, deprê total, depois voltei a girar 5km por dia e nos
fins de semana eu ia pro mato com amigos, mas
sempre tomava coro, estava sem preparo e continuei
desta forma o ano todo, treinava pouco e sem
motivação.

Até que fiz a Boi Preto Ultra assim, sem treinar direito, tinha
feito duas semanas de treinos e fui, me quebrei todo,
primeiro que não aguentei acompanhar meus amigos que eu
sempre corri junto, depois eu quebrei bonito, desidratado e
desmotivado segui mais por vergonha de abandonar do que
com vontade de seguir.

Enfim, finalizei e acabei por me motivar a treinar para
fazer a Boi Preto decentemente. Era minha motivação
retornando, me peguei estudando o percurso,
conversando com meu treinador, fazendo cálculos,
uma loucura e desde então a vontade de treinar voltou
e me sinto forte novamente, capaz de fazer qualquer
prova que me disponha a fazer e o melhor, com
dignidade.
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O Grande São Brutão
fkt

Por: Valmir Lana

Há mais de um ano sem provas no Brasil e manter o foco,
disciplina tem sido mais complicado do que nunca, muitos
atletas precisam de um objetivo para treinar com afinco,
levantar de manhã, calçar os tênis e sair para a rua,
montanha ou onde quer que seja.

Surgiram os FKT’s (Fastest Known Time – melhor tempo
conhecido) como uma solução não somente para atletas,
mas também para treinadores e assessorias esportivas
que viram neles uma forma de manter seus alunos
motivados e com um foco para se manterem treinando.

O melhor disso é que os

percursos são livres, estão

lá, não tem custo algum.

Ainda estamos no início do movimento FKT no Brasil,
temos pouquíssimos, o mais famoso é o percurso da Boi
Preto Ultra, 83km pelas principais trilhas do entorno de
Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em nossa 15ª edição
temos uma matéria exclusiva sobre a Boi Preto Ultra e
você pode acessar o site da Revista Trail Running e ler a
matéria na integra (Clique aqui).

Para ser um FKT oficial, deve-se registrar no site e seguir
as regras estabelecidas, bem como é necessário que os
atletas sigam as normas para se considerar um FKT
finisher ou detentor do FKT em questão.

Minas gerais tem outros dois FKT’s oficiais, a Ultra do
Céu, um percurso de 70km com 2.500m D+, que interliga
a cidade de Ibertioga/MG até o Parque Estadual de
Ibitipoca o outro FKT já habilitado é o Grande São Brutão,
um percurso de cerca de 56km com 2.500m D+ com início
e fim no distrito de São Bartolomeu/MG, bem próximo a
Ouro Preto.

Conversamos com o idealizador do percurso, Roger
Darrigrand, o gringo mineiro, que para informação, é o
detentor do FKT da Boi Preto Ultra em duas
modalidades (com apoio e survivor).

Roger é americano e ama as trilhas mineiras, é
conhecido por correr de sandálias e por já ter vencido
algumas provas de 100km. Ele tem uma casa em São
Bartolomeu e nos falou sobre sua ideia de criar este
percurso em seu quintal e o porquê de registrar como
um FKT.

1 – Porque criou o percurso?

O Grande São Brutão tem três pilares: saúde, natureza e
economia local. Depois de alguns anos explorando as
trilhas e formando um relacionamento forte com a
cidade de São Bartolomeu, eu quis compartilhar tudo
isso com outros amigos. Minha esperança é que mais
pessoas conheçam essa cidade maravilhosa, passem
uma noite numa pousada charmosa, aproveitem a
cultura local, e explorem a natureza lindíssima e seus
próprios limites mentais e físicos. Tudo isso é uma
vivência única que a gente precisa, ainda mais hoje em
dia.    

2 – Qual a distância e ganho exato?

De acordo com várias medições realizadas com aparelhos
diferentes, o percurso tem um pouco mais de 56km e um
ganho de mais de 2.500. 

3 – Quais as características do percurso? 

Não deixe a distância te enganar, O Grande São Brutão
não é duas voltas na Pampulha! Como o Boi Preto, esse
percurso tem um pouco de tudo, quem fizer chega nos
pontos mais altos de Ouro Preto, passa por mata
atlântica, campos rupestres e conhece as águas e
cachoeiras cristalinas que dão origem ao Rio das Velhas.

A maior parte do percurso pega trilhas de vários níveis
entre fácil e muito técnico, tem trechos de estrada de
terra onde pode soltar as pernas e correr mais rápido e
até um pedacinho de asfalto. Na minha opinião, tem
alguma coisa para oferecer a cada um no mundo trail.

4 – Quais os pontos mais difíceis?

As subidas e descidas nunca param, mas o "bicho pega"
entre 32 e 43 km, de Antônio Pereira subindo até as
Antenas. De repente o percurso fica muito técnico e
difícil para correr.

5 – Qual o lugar mais bonito?

A beleza não para, depois da Trilha Real, tem as trilhas,
Imperial e Serra do Veloso, com vistas espetaculares, com
Ouro Preto embaixo. Pode parar e aproveitar as
cachoeiras do Parque Andorinhas e Antônio Pereira e ver
as montanhas do Espinhaço até a Serra do Caraça, mas
um momento muito especial é na Cachoeira de São
Bartolomeu, depois de 51km bruto, pode pegar vida nova
nas águas refrescantes antes de entrar na reta final e
chegar de novo em São Bartolomeu.
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Formei esse percurso para

ser um desafio tanto para

quem quer um desafio

competitivo e ir atrás do FKT,

quanto para as pessoas que

querem parar e aproveitar

as cachoeiras, vistas e fazer

um ultra piquenique. 

10 – Qual o tempo médio uma pessoa normal

conseguiria finalizar o percurso e qual

tempo imagina para recorde?

Nada normal! Todas as pessoas que fazem o percurso são
igualmente BRUTÕES! Acho que é importante, para
quem está fazendo o percurso pela primeira vez, ficar
pronto para passar 12 horas nas trilhas. Para quem que já
correu trilhas técnicas e distâncias maiores,
provavelmente vão demorar de 8 até 10 horas. 

Acho que esse ano alguém vai denotar o FKT com 7
horas. Depois disso, a ciência do percurso vai começar.
Quero dizer, estratégias diferentes com os trechos
técnicos e o approach. Pessoalmente, adoro fazer um
ultra piquenique, mas essa ciência de estratégias me dá
muito prazer.

6 – Fale um pouco sobre o Grande São

Brutão, o que ele significa para você?

O Grande São Brutão é uma moldura onde os
participantes são convidados a pintar um quadro
lindo de São Bartolomeu. Meu alvo é deixar tudo
pronto para quem quer que aceite o desafio tenha
uma vivência mágica, aprenda sobre a cultura e
natureza da cidade enquanto explora seus próprios
limites no percurso. 

7 – Pensa em algum dia fazer dele uma

prova oficial?

Quem sabe. A ideia agora é criar algo especial para
compartilhar na comunidade de trail.

8 – Como fazer para chegar a São

Bartolomeu?

São Bartolomeu é um distrito de Ouro Preto, 35km
da cidade de Ouro Preto. De Belo Horizonte, é uma
hora e meia de carro passando por Cachoeira do
Campo. 

9 – Como as pessoas podem entrar em

contato para terem acesso ao percurso?

Pode achar no site do FKT, Wikiloc e no Instagram.

Informações importantes:
O Grande São Brutão foi
formado para fazer sem apoio.
Leve comida para 12 horas nas
trilhas e um jeito de purificar
água ou beber direito dos
rios/nascentes. 

A operadora VIVO pega em
quase todo percurso, então leve
seu celular com o GPS/mapa no
Wikiloc em caso de emergência.
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Leadville 100
por: Leonardo de Freitas

UM DESAFIO NAS ALTURAS

 Leadville 100 é uma das corridas de
montanha mais famosas e prestigiadas dos
Estados Unidos. A prova acontece todos
os anos no mês de agosto, e tem sua
largada e chegada na pequena cidade de
Leadville, localizada no estado americano
do Colorado. A corrida tem como única
distância as 100 milhas (160 km) em um
percurso de ida e volta pelas montanhas
rochosas daquela região. O percurso inclui
trilhas, estradas de chão e alguns trechos
de asfalto. O grande desafio da Leadville
100 é a altitude, pois todo o percurso é
feito acima dos três mil metros sobre o
nível do mar, tendo como ponto mais alto
da prova, a subida do Hope Pass que está
situado a aproximadamente três mil e
oitocentos metros de altitude. Leadville
100 é uma prova repleta de histórias e
tradições. Desde o tiro de largada dado
pelo fundador da prova, Ken Chlouber, até
o abraço na linha de chegada concedido
por sua esposa, Merilee Maupin, que
espera por cada um dos atletas.

Em 2018, decidi que era o momento
adequado para enfrentar novamente essa
distância. Correr provas longas exige muita
dedicação para realizar corretamente a
preparação física e mental. São muitas
horas de treinamento e de descanso para
uma recuperação adequada. A alimentação
precisa ser controlada e as visitas
frequentes ao fisioterapeuta são
indispensáveis para manter o corpo no
lugar. Além disso, é preciso planejar
cuidadosamente todas as estratégias que
serão utilizadas no dia da prova. E para
dificultar ainda mais toda a preparação
para correr a Leadville 100, estava a
variável altitude, que é algo difícil de
simular ou treinar em condições
semelhantes haja visto que o ponto mais
alto do Brasil está próximo da altitude
mínima da prova. 

Como não tinha condição de treinar
em altitude, a melhor solução foi
realizar algumas adaptações na
rotina de treinamento, buscando
realizar atividades mais intensas e
utilizando também técnicas de
bloqueio de respiração. A segunda
variável que para mim era
fundamental controlar era a
alimentação. Problemas estomacais
são comuns em ultramaratonas e
adicionando os efeitos da altitude,
as consequências podem ser
catastróficas. Fiz um plano
específico com o suporte de uma
nutricionista em que definimos com
base no perfil altimétrico da prova e
nos postos de apoio (aid stations,
do inglês) os melhores lugares para
que eu pudesse me alimentar e ter
energia suficiente para subir duas
vezes o Hope Pass.

Durante a prova os corredores têm
a sua disposição um total de sete
postos de apoio, sendo que seis
deles podem ser utilizados tanto na
ida quanto na volta e um que está
situado na metade (milha 50) da
prova que representa o ponto de
retorno. De acordo com as regras
da competição, os corredores
podem deixar sacolas em todos os
postos com roupas, mantimentos,
equipamentos reserva entre outras
coisas. Dos sete postos, eu optei
por deixar sacolas em apenas dois
deles, o que me permitiria utilizá-las
por quatro vezes ao longo da prova.
Nos demais postos eu consumi o
que era fornecido pela organização
da prova, que por sinal era de
extrema qualidade e abundância. 

Leadville 100 é uma prova individual, mas
que permite aos atletas utilizarem equipe
de apoio (crew, do inglês) para dar suporte
extra aos corredores nos postos de apoio.
Além disso, é permitido correr com
acompanhantes (pacer, do inglês) a partir
da metade da prova, ou seja, a partir do
ponto de retorno, localizado no quilômetro
oitenta. No meu caso, optei por fazer tudo
sozinho e não contar com apoio externo,
nem com acompanhantes durante a
corrida. Embora pareça muito divertido e
interessante a experiência de estar perto
de pessoas queridas durante a corrida e
compartilhar alguns quilômetros com
amigos e familiares, ainda acredito que a
melhor experiência durante uma
ultramaratona é você lidar sozinho com as
dificuldades que certamente virão, e ser
capaz de reverter essa situação. É quando
você realmente precisa enfrentar todos os
seus medos em uma noite fria, depois de
muitas horas acordado e não tem
absolutamente ninguém para lhe motivar a
seguir em frente. 

É quando as alucinações chegam e você já
não pode mais distinguir o que é realidade
do que é fruto da sua imaginação. É
quando você se senta, olha para o céu
estrelado e se pergunta por que ainda
insiste em correr longas distâncias e sem
encontrar as respostas, se levanta
calmamente e apenas segue o seu
caminho. Essas experiências só podem ser
vividas quando se está sozinho. Quando
todo o conforto do dia a dia é retirado de
você e o que fica são apenas as suas
verdades. É nessa hora que você precisa
ser realmente forte, caso o contrário sua
energia será drenada e a solução que lhe
caberá será desistir e esperar por uma
nova oportunidade.

Depois de um longo período de
preparação e planejamento, arrumei as
malas e parti rumo ao Colorado.
Desembarquei no aeroporto de Denver e
de lá até a cidade de Leadville foram
aproximadamente cento e sessenta
quilômetros. Na véspera da prova
aconteceu o congresso técnico que foi
liderado pelo casal e fundadores da prova,
Ken e Merilee. Foi incrível a energia
positiva dentro daquele ginásio repleto de
corredores ansiosos pelo tiro de largada.
No final do dia deixei com a organização
as minhas sacolas que seriam levadas até
os postos de apoio, jantei, preparei e
revisei inúmeras vezes meus
equipamentos e fui para a cama dormir
um pouco completamente ansioso para o
dia seguinte. Foi num piscar de olhos e o
despertador já estava tocando. Ainda
sonolento, me levantei e comecei a me
arrumar. Nessa hora sempre me lembro
de todo o ciclo que enfrentei até chegar
ali. 

Desde a seleção da prova, a
inscrição, os treinamentos, os
momentos de dúvida e
principalmente, os motivos que me
levam a seguir correndo longas
distâncias e buscando formas
diárias de adequar tudo isso na
minha rotina familiar e profissional.
É sempre um momento de muita
reflexão, ansiedade e expectativa.

Às quatro horas em ponto, Ken
apontou para o céu sua tradicional
espingarda dando o tiro de largada
e oficializando o início da trigésima
sétima edição da Leadville 100. O
sonho começava a se tornar
realidade. Comecei a prova
mantendo meu ritmo planejado e
buscando desde os primeiros
quilômetros perceber os efeitos da
altitude e como meu corpo se
comportaria naquelas condições. Eu
já estive algumas vezes correndo e
trabalhando em elevações
superiores a três mil metros de
altitude, que é a cota mínima da
Leadville 100, e no meu caso
comecei a sentir os efeitos da
altitude a partir dos três mil e
quinhentos metros.

Até o quilômetro sessenta da
prova eu consegui manter um bom
ritmo tratando de caminhar nas
subidas mais íngremes e correndo
no restante do percurso. 

O plano alimentar e a hidratação
estavam funcionando de acordo
com o planejado e já com o sol da
manhã que me aquecia, segui
correndo pelos bosques do
Colorado e disfrutando das belas
paisagens da região. 

Cheguei em Twin Lakes, onde está
localizado o posto de apoio do quilômetro
sessenta, e o local estava completamente
tomado por uma multidão que esperavam
pelos atletas para dar a eles todo o apoio
necessário. Como eu não tinha apoio
externo, peguei minha sacola e fiz uma
reposição rápida de comida e selecionei
alguns equipamentos extras para iniciar a
famosa e temida subida do Hope Pass,
localizado a aproximadamente três mil e
oitocentos metros sobre o nível do mar. A
subida tem uma extensão aproximada de
quilômetros e embora a distância seja
curta, é neste trecho que a grande maioria
dos corredores sentem de forma mais
intensa os cruéis efeitos da altitude.
Durante toda a subida procurei manter um
ritmo constante, controlando a minha
frequência cardíaca e fazendo pequenas
pausas para recuperar o fôlego. É
definitivamente o trecho mais difícil da
prova e estar em boas condições físicas e
mentais no início da subida é essencial para
cruzá-lo sem maiores dificuldades. Ao
chegar no alto do Hope Pass, senti um
grande alívio. Parei por alguns segundos
debruçado e ofegante sobre os meus
bastões para contemplar aquela vista
maravilhosa das montanhas do Colorado e
seus lagos azuis ao fundo. Pouco depois de
iniciar a descida do outro lado do Hope
Pass comecei a cruzar com os atletas de
elite que já estavam em seu caminho de
volta rumo a Leadville. Essa é das
vantagens das provas de ida e volta, onde
você tem a oportunidade de cruzar não
somente com os atletas de elite, mas
também com todos aqueles que estão a
sua frente ou vindo atrás de você. Foi uma
experiencia muito legal e à medida que os
corredores se cruzam sempre se escuta
alguma palavra de incentivo e motivação.
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Depois de uma longa e técnica descida
cheguei finalmente em Winfield,
localizado no quilômetro oitenta e que
demarca a metade da prova. A partir
deste posto de apoio os atletas precisam
retornar pelo mesmo caminho até a
cidade de Leadville e cruzar a linha de
chegada. Cheguei em Winfield me
sentindo péssimo, com pouca energia e
bastante desmotivado. Assim que entrei
na tenda de apoio procurei uma cadeira,
me sentei, tirei a mochila, fechei os olhos
por alguns instantes e respirei fundo.
Senti um peso enorme sobre a minha
cabeça e meus ombros e pensei que ali
seria o fim da minha corrida.
Imediatamente se acercou um dos
voluntários da prova com bebidas e
comidas e insistiu para que eu começasse
a comer e me hidratar rapidamente. Ele
me acalmou e disse que era normal
chegar ali debilitado em função dos
efeitos da altitude. Comecei a comer com
certa dificuldade e aos poucos fui
retomando a consciência. A partir de uma
pequena fresta conseguia ver lá no alto o
Hope Pass. Era preciso subi-lo novamente
já no início do retorno para Leadville e
aquilo me assustou bastante. Embora eu
soubesse disso desde o início, retornar
àquela altitude e estando cada vez mais
cansado me causava receio, desânimo e
abatimento. 

Passados alguns minutos no posto de
apoio eu ainda flertava entre me levantar
e seguir em frente ou continuar por ali, o
que fatalmente seria a minha desistência
da prova. Acho que o voluntário do
posto de apoio percebeu que eu já
estava relativamente recuperado para
seguir em frente e me “convidou” a
deixar imediatamente aquele posto. 
Foi a motivação que eu precisava para
me levantar e iniciar a minha longa
caminhada de volta aos três mil e
oitocentos metros de altitude.

Atingir novamente o alto do Hope Pass
foi muito gratificante. Depois de algumas
horas cheguei pela segunda vez no posto
de apoio de Twin Lakes. Dali até a
chegada ainda faltava sessenta
quilômetros, mas depois de subir o Hope
Pass por duas vezes, eu estava muito
feliz por ter conseguido superar aquele
momento de inércia em Winfield e não
ter abandonado a prova. Aproveitei o
posto de apoio para ter acesso
novamente a minha sacola, trocar de
roupa e cuidar de uma grande bolha que
havia se formado na sola do meu pé
esquerdo. Era impressionante como o
meu nível de motivação estava alto
naquele momento e embora já estivesse
debilitado, a minha mente seguia de
forma positiva e confiante.

Durante aqueles últimos sessenta
quilômetros eu tive algumas
intercorrências sendo a principal delas,
uma forte desidratação que produziu
uma quantidade enorme de câimbras,
que me impossibilitaram de correr os
últimos vinte quilômetros da prova. Foi
um momento muito difícil e frustrante
pois eu estava em uma região plana e
simplesmente não conseguia correr.
Mas como em toda prova longa, você
experimentará altos e baixos e deve
estar preparado para se adaptar às
mudanças, ajustar o plano e continuar
em frente. Como já não podia mais
correr, segui caminhando e
contemplando os quilômetros finais
daquela longa jornada. Já se passava
das quatro da manhã do dia seguinte
quando finalmente comecei a avistar as
luzes da pequena Leadville. Uma última
subida longa e o tão esperado pórtico
de chegada estava cada vez mais
próximo. Depois de 24h 39min e 46s
cruzei a linha de chegada e recebi um
grande abraço da Merilee. Daquele dia
em diante passei a fazer parte da
família Leadville.
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Planejar um treino ou prova acima de 42km, ou seja, uma Ultramaratona, requer muito treino, disposição, força
de vontade, auto controle e disciplina.

Normalmente, um atleta Ultra já tem um histórico de vida como corredor. As vezes começou em corridas de
rua e migrou para trail ou pratica as duas modalidades.

Dependendo da sua idade e de quanto tempo participa de treinos em montanha e provas, provavelmente você já
teve ou tem acesso a planejamento de treinos feitos por educadores físicos (planilhas) e planejamento alimentar
feito por nutricionistas.

Antigamente, antes de ter a experiência própria em praticar tal modalidade, achava difícil entender as
necessidades dos atletas durante um treino longo ou prova, o que era mais fácil levar e comer, devido ao clima,
peso de mochila, tempo ou quilometragem de exercício, perdas de vitaminas e minerais... é bem complexo
ainda mais em longas distâncias. O desgaste físico e mental é muito alto, ainda mais se falando em
competitividade, aonde qualquer peso a mais conta, e no qual alimentos fáceis de comer e de digerir podem
fazer toda a diferença no final. 

É claro que um planejamento alimentar personalizado envolve muito mais do que conhecer sobre nutrição e
sobre a modalidade. Envolve tabu alimentar, crenças, preferências, digestibilidade, nível de esforço, grau de
desidratação, digestão, palatabilidade, volume gástrico entre outros. E isso tudo é muito individual. Para
acompanhar um atleta e fazer uma prescrição mais adequada e profunda envolve um trabalho de troca em cada
treino, testes, resultados, ajustes, adequações... e isso tudo pode ser necessário por no mínimo 6 meses de
acompanhamento antes de uma prova alvo.

Pensando nisso, desenvolvi combinações interesantes
misturando alimentos e suplementos com objetivo de melhorar
a performance e facilitar a vida dos altetas de trail run em
treinos e provas.

Suplementos que mais indico (consulte sempre seu nutricionista
antes de tomar qualquer suplementação). As dosagens dos
suplementos específicos não serão descritas aqui por serem
individualizadas. 

A longo prazo, no mínimo 2 meses antes da prova, para reduzir
o desgaste muscular e diminuir a produção de lactato: Rhodiola
Rósea

Nos treinos longos e provas, a cada 2h de esforço intenso:
Cápsula de Sal.

Durante os treinos longos e após, para prevenir e reduzir
câimbras: Beta Alanina.

Para aumentar a imunidade no dia a dia e durante treinos longos
e provas: Glutamina.

Durante os treinos ou provas, para aumentar a ingestão de
carboidratos de maneira fácil e rápida, sem ter picos de glicose:
Palatinose em pó ou gel.

Para repor perdas de vitaminas e minerais durante treinos
longos e provas: Hidroeletrolíticos.

1 semana, 3 dias ou 1 dia antes para aumentar o nível de
hidratação, ou reduzir o nível de desidratação: Re-Hidrate 90
ou hidroeletrolitico diluído. 

O planejamento de alimentos sólidos para levar em treinos ou
provas longas deve ser reduzido em volume e mais concentrado
em calorias. A idéia melhor são os alimentos desidratados, como
frutas secas e chocolate amargo como fonte de carboidratos,
castanhas e coco como gorduras, queijo parmesão ou grana
padano e presunto cru como proteinas e sódio.

Algumas misturas são adequadas, como bolinhas
energéticas (uma opção está na receita que fiz na
edição passada da revista), barrinhas caseiras, bolo
caseiro e até mesmo mini sanduiche. Hoje em dia temos
algumas marcas que vendem esse tipo de alimentos
prontos mas nunca são perfeitas como as caseiras, onde
conseguimos controlar a qualidade de todos os
ingredientes que você precisa na hora certa.

Para essa edição preparei uma receita inusitada com
ingredientes naturais e funcionais para você usar nos
seus treinos ou até mesmo no dia a dia como lanche
entre refeições. 

Barrinha vegana funcional de aveia com passas.

200ml de suco de laranja (carboidratos)
200ml de leite de coco (gordura)
200g de uvas passas (carboidratos) 
200g de aveia em flocos finos (carboidratos)
100g de palatinose em pó (carboidratos)
1 colher de chá de açafrão em pó (antioxidante e
antiinflamatório)
1 ponta de colher de pimenta cayena (boa para a
circulação)
1 colher de chá de agar em pó (para dar liga)
2 colheres de sopa de proteína vegana sem sabor
(proteina)
2 colheres de sopa e TCM em pó (gordura e energia)
2 colheres de sopa de azeite (fonte de Vitamina E) 

Em uma panelinha pequena, coloque o suco de laranja
com agar e cozinhe a passas e azeite até ficarem macias
e reserve. 
Em uma tigela, misture 200g de aveia com os outros
ingredientes secos.
Misture aos poucos o leite de coco e por último o suco
de laranja com passas. 
Pressione a mistura em um tabuleiro antiaderente ou
pirex untado com azeite ou óleo de coco, e leve para
assar em forno com fogo baixo (150 a 160graus) até
firmar. Corte em retângulos ou quadradinhos e
mantenha em geladeira. Pode congelar. 

Ingredientes: 

Modo de preparo: 
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COROS PACE 2
O relógio GPS pesando 29g com a pulseira de Nylon.

Duração de bateria com 20 dias de uso regular e 30 h em uso GPS.

COROS APEX
Bateria com duração de 35h em uso GPS.
Vidro de Safira, Barômetro, conexões ANT+ & BLE, Strava &
TrainingPeaks.

COROS APEX Pro
Bateria com duração de 40h em uso GPS.
Monitor de Frequência Cardíaca e Oxímetro de pulso, Vidro de Safira
Touch Screen, Barômetro, conexões ANT+ & BLE & TrainingPeaks.

COROS VERTIX
Bateria do Vertix tem uma duração de até 45 dias de uso

regular, chegando às 60 horas em modo GPS sempre ativo e
às 150 com o modo UltraMax ligado.

Por: Valmir Lana

A empresa americana, Coros, trouxe novos ares ao mundo dos Relógios de atividade outdoor.

Para atletas que buscam performance e precisam de muitas horas de bateria sem abrir mão de ter
todas as funções do relógio, a COROS veio com ótimas novidades e chega ao Brasil com quatro
modelos para atender todos os tipos de atletas.

Os modelos disponíveis são:

O foco da empresa no Brasil será os
atletas de corrida de rua, trail running e
ultramaratonas, pois estes esportes
extremos são os que mais demandam de
um relógio GPS.

Segundo a COROS, o papel da
tecnologia no treinamento esportivo
tem três pilares: 

a) coleta e disponibilização de dados
precisos; 
b) facilidade de uso através de uma
interface intuitiva; 
c) fornecimento de feedback e
orientação ao atleta por meio de
algoritmos e inteligência artificial
avançada.

A marca americana conta com um
grande time de atletas PRO nos Estados
Unidos e Europa como Tim Tollefson,
Camille Herron, Hayden Hawks, Magda
Boulet, Hillary Allen, Sage Canaday
entre outros.

A representante brasileira do time
internacional da COROS é Fernanda
Maciel, nossa maior Ultra Trail Runner
de todos os tempos.

A pré-venda ocorreu dia vinte de abril
em um canal de e-commerce dedicado à
marca (www.coros.shop), com preços
que variam de R$ 2.499 a R$ 7.999.

https://coros.shop/
https://coros.shop/
https://coros.shop/


        ideia desse projeto na verdade é o ajuste de um outro grande projeto, que deveria ter sido realizado no ano de 2020 e foi
adiado por conta de toda essa situação da pandemia, o projeto inicial seria atravessar todo o litoral do estado do Ceará, da fronteira
do RN até a fronteira com o PI (apox. 600k) pelo litoral, em etapas de dias e transformar isso tudo em um documentário.

Veio o ano de 2021 e a luta da sociedade contra esse vírus ainda se mantém e por conta disso o projeto mais uma vez não teria
como ser realizado. Sendo assim revendo toda a situação e observando muitas coisas acontecendo emocionalmente com as
pessoas foi pensado em fazer uma adaptação desse projeto e ainda em 2021 para ser feito parte dessa travessia, mas agora com
outro foco... motivar e doar.

 

A ideia agora será correr do ponto inicial já previsto no
projeto anterior, partindo da fronteira do CE com o RN,
mais precisamente da praia de Tibau e vir percorrendo pelo
litoral de leste a oeste até chegar na capital Fortaleza. Mas
com um diferencial, dessa vez o desafio será percorrer esses
230km aproximadamente de uma única vez, sem grandes
pausas, diferente da ideia anterior que seria a de fazer
algumas quilometragens pré-estabelecidas a cada dia.

Com certeza será um grande desafio, tentar correr toda
essa distância sem parar, mas minha motivação maior será a
de mostrar que estamos numa luta sim, mas que não
podemos parar jamais, quero mostrar a todos que devemos
seguir em frente, mesmo cansados e desgastados. 

Além de todo o foco de querer motivar e animar as pessoas,
essa travessia terá um grande foco em arrecadar doações
para serem doadas á famílias que estão cada vez mais
necessitadas por conta dessa situação de pandemia. E por
conta disso é que sei que terei combustível o suficiente para
suportar todos os perrengues que irei passar nesse desafio.

Iremos fazer todo o trabalho de arrecadações em parceria
com o @projetomundozero.

Teremos também um grande apoio da @kfveiculos que nos
dará todo o suporte logístico de transporte durante todo o
percurso.
E teremos toda a cobertura de imagens, drones e produção
audiovisual feitas pelo nosso grande parceiro
@tavaresjuniorphotography .

A

62

https://www.instagram.com/camelbakmountainrace/


Gantuá

ENTORSE DE TORNOZELO

A corrida off-road mais popular é o trail running ou
corrida em trilhas. De acordo com a ITRA (Associação
Internacional de Trail Running) a corrida em trilhas
acontece em ambiente natural, incluindo montanhas,
desertos, florestas, áreas costeiras, entre outros. O
percurso deve ter o mínimo de terreno pavimentado, não
ultrapassando 20% do total.

O atleta corre em uma variedade de terrenos, com
subidas e descidas e mudanças de direção. Por isso, ele
precisa se adaptar constantemente ao terreno enquanto
corre.

Pensando nessa variedade de terrenos e sua
irregularidade mais a exigência fisica que a modalidade
requer, é comum a ocorrência de entorse lateral de
tornozelo (quando a sola do pé vira para dentro) durante
provas e treinos.

O entorse de tornozelo é considerado uma lesão aguda, ou
seja, conseguimos identificar o exato momento em que ele
ocorreu. Os corredores que já sofreram um entorse, tem um
risco duas vezes maior de ter nova lesão. Quando lesões
recorrentes acontecem os especialistas chamam de
instabilidade crônica do tornozelo.

Os episódios frequentes coincidem com a progressão de uma
série de sequelas associadas a lesões crônicas como dor,
inchaço persistente, sensação de instabilidade da articulação
do tornozelo e capacidade reduzida nas atividades esportivas.
Para prevenir novos episódios, você pode realizar uma
“autobandagem” com bandagens rígidas (vídeo no site da
Revista Trail Running Brasil). Além disso, exercícios de
fortalecimento e treino sensório motor diminuim o risco de
sofrer novos entorses.

LESÃO COMUM NO TRAIL
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Para visualizar os exercícios, basta escanear o QR Code abaixo!
Bons treinos!!

 

https://m.youtube.com/watch?v=6Rq_Z2VJ-a0&feature=youtu.be
https://desafiotapera.wordpress.com/


Ultra Macho

CRÔNICA

Desde o nascimento de aplicativos como
o Strava, Run Keeper ou Map My Run,
por exemplo, temos conseguido unir
cada vez mais a tecnologia com a prática
esportiva. De acordo com Michael
Hovarth, um dos fundadores do Strava,
o aplicativo foi desenvolvido com o
intuito que seus usuários saíssem mais
de casa, se afastassem da televisão,
computadores e celulares, tornando-se
mais ativos e saudáveis.

Neste caso, o aplicativo nunca teve
como objetivo estimular a competição
ou que seu usuário se tornasse um
atleta olímpico, porém, com sua
evolução, alguns ajustes foram
acontecendo. Entre eles, a definição de
segmentos em diferentes locais de
nosso país, estado, cidade, bairro e até
mesmo em nossa rua de casa,
estabelecendo nossos próprios
recordes e, muito importante,
compartilhando este “recorde” com o
mundo todo. Quem quiser se aventurar
que tente quebrá-lo!

Com a pausa nas competições durante a
pandemia, procuramos formas e meios
de continuarmos treinando e evoluindo.
Isso fez com que a procura pelos
próprios recordes pessoais ganhasse
ainda mais força. 

O termo FKT vem do inglês, “Fastest
Know Time”, traduzindo, o tempo mais
rápido reconhecido, seja numa trilha,
numa ascensão de montanha, numa
estrada com distância específica ou no
próprio segmento.

Isto não é novidade, lembrem que em
2016 a brasileira Fernanda Maciel
estabeleceu o FKT de subida e descida
do Aconcágua, percorrendo a rota em
22h52min, sendo superada em 2018
pela equatoriana Daniela Sandoval com
20h17min. 

Em 2017, o espanhol/catalão Kilian
Jornet foi ainda mais longe, realizando a
ascensão mais rápida da história do
Monte Everest, saindo do campo base
até o cume, em apenas 17 horas.

No Brasil, entre os meses de novembro
e dezembro de 2020, tivemos a
realização da One Hundred Run, prova
inovadora com trajeto de 100 milhas,
realizada numa belíssima região serrana
do estado do Rio de Janeiro. Atletas
convidados se dividiram em diferentes
finais de semana em busca do recorde
do percurso. Com incríveis 14h45min,
Iazaldir Feitosa se tornou o campeão no
masculino e a ultramaratonista Drica
Rosa estabeleceu o melhor tempo na
categoria feminina, com 20h43min.

A tendência é que provas e
desafios como estes aconteçam
cada vez mais, principalmente no
ano de 2021, onde competições
de larga escala dificilmente serão
autorizadas pelas autoridades
competentes. 

Como treinador, procuro
motivar os atletas com desafios
pessoais, para que sempre
estejam em busca de sua
evolução. Em tempos tão
difíceis, precisamos manter o
corpo e a mente saudáveis,
então, nada melhor que sempre
estar em busca do seu próprio
FKT.

Um abraço,
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