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Depois de um longo e obscuro período, quando ficamos mais 
de um ano em uma espécie de “ostracismo esportivo”, voltamos 
a fazer uma edição repleta de boas notícias, e recheada de 
esperança pela retomada das competições esportivas da nossa 
querida modalidade que dá o nome a esta revista.

 
Nesta edição, vamos mostrar o que rolou no Mundial de 
SkyRunning, realizado no início de julho, mas que, infelizmente, 
ainda não pode contar com a participação da seleção brasileira. 
Também vamos mostrar diversas grandes provas internacionais 
que foram realizadas nas últimas semanas e, claro, a retomada 
das provas no Brasil, que voltam a ganhar fôlego, depois de 
muitas articulações dos organizadores com autoridades.

 
Além disso, temos nossas tradicionais colunas, falando de corrida, 
saúde, estilo de vida, treinamento, e muitos outros assuntos que 
permeiam o trail running.

 
Destaque também para o projeto Avalia Brasil, que foi realizado 
pela Associação Brasileira de Corrida em Trilha, e que promete 
produzir dados importantes para promovermos uma maior 
evolução do nosso esporte.

 
Por fim, anunciamos oficialmente o Cambotas Trail Fest, que 
chega no final do ano com a promessa de ser um dos maiores, 
senão o maior festival de trail running das américas, reunindo os 
melhores atletas do Brasil, além de nomes da elite internacional, 
para compartilharem vivências, experiências, e, claro, desfrutarem 
de uma prova em um cenário exuberante, mas proporcionalmente 
duro, que vai literalmente tirar o fôlego dos participantes!

 
Boa leitura!

Wanderson Nascimento - Jornalista
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V ocê conhece a Pirâmide 
de Maslow? ou Teoria das 
Necessidades Humanas? 
o modelo sugere que nós, 

seres humanos, somos motivados 
em satisfazer cinco necessidades 
básicas: fisiológicas, de segurança, 
social, de autoestima e de realizações 
pessoais. 
 
Pois então, utilizando essa pirâmide 
como inspiração, Stephen Seiler, um 
dos maiores estudiosos dos esportes 
de endurance, publicou um estudo em 
2016 em que ele revisou a literatura e 
estabeleceu a sua própria pirâmide, 
uma pirâmide das necessidades 
de treinamento em esportes de 
endurance. 
Vejamos a explicação de cada uma 
dessas necessidades:

VOLUME/FREQUÊNCIA 
DE TREINAMENTO:  
Não adianta fugir, atletas de 
endurance precisam ter um volume 
de treino brutal. Vamos pegar como 
exemplo Kilian Jornet, que em 2002 
treinava 600horas no ano, em 2016 
1200h/ ano. Jonathan Albon, antes 
de se sagrar campeão mundial, 
tinha registros de 62h/mensais 
de treinamento. Podemos ver este 
padrão com a maioria dos atletas de 
resistência de alto nível no mundo e 
não há muitos atletas de alto 
rendimento com um plano de treino 
minimalista. 
 
TREINOS DE ALTA INTENSIDADE OU HIIT 
(HIGH-INTENSITY TRAINING): 
Possivelmente o treino mais “vendido” 
e estudado pela indústria fitness, 

porém extremamente eficaz nos 
esportes de resistência. Hoje já se 
tem referencias e estudos bem 
robustos demonstrando a sua eficácia 
no treinamento aeróbio. 
 
DISTRIBUIÇÃO DO TREINO:  
“A diferença do remédio e da droga, é 
a dose!” Conhece esse dito popular? 
Pois então, aqui funciona da mesma 
forma. Um aspecto muito pouco 
comentado mas, bem estabelecido 
e, extremamente importante para 
performance. É o ajuste das cargas 
que reduz as chances de um 
overtraining/lesão e, também que 
fazem com que você atinja o melhor 
desempenho. 
 
PERIODIZAÇÃO GERAL (ANUAL): 
A periodização é utilizada há muitas 
décadas com bons resultados. Porém, 
diferente dos 3 tópicos anteriores, 
não há, ainda, uma “formula” ideal. O 
que se sabe é que deve-se adequar 
o melhor formato (existem vários) 
ao atleta e suas necessidades, 
além de ter uma progressão de 
carga condizente com cada atleta/
modalidade/estilo de vida.

TREINO ESPECÍFICO DO DESPORTO/TREINO 
DE RITMO DE PROVA:  
Talvez a única parte que eu não 
concorde com o autor, porém esta não 
é uma “pirâmide das necessidades 
do trail” então, ler com bons olhos 
a explicação. Todos sabemos que 
treinar específico é importante, até 
por que um dos fatores determinantes 
de qualquer esporte de endurance 
é a força/potência gerada nos mais 
variados ângulos de cada modalidade, 

porém nenhuma espada é forjada 
somente no fogo... É preciso água 
também. O que quero dizer com 
isso, é que não adianta somente 
treinar forte, somente tentar quebrar 
RP todos os finais de semana. No 
frigir dos ovos, o que precisamos é 
melhorar nosso desempenho aeróbio 
e ele não se desenvolve realizando 
o mesmo formato de treino em uma 
mesma intensidade, mesmo que seja 
extremamente específico. Ex: treinar 
no local de prova em ritmo de prova. 
 
TREINO ESPECÍFICO DO DESPORTO/TREINO 
DE RITMO DE PROVA:  
(Altitude, calor, redução de energia): 
Treinar qualquer um desses quesitos, 
parece ser potencialmente decisivo 
para o resultado de uma prova 
segundo a literatura científica, porém 
isso só tem esse efeito decisivo se 
toda base da pirâmide for realizada. 
“Não adianta pensar no detalhe do 
prédio se você não tem estrutura” 
 
TAPER OU POLIMENTO:  
Extremamente bem demonstrado 
na literatura que faz diferença 
significativa em um resultado de 
prova, mas como citei anteriormente... 
É preciso que todo alicerce esteja 
muito bem construído. 
 
Conhecia esta pirâmide? Tem alguma 
dúvida ou comentário? 
Fico a disposição no meu Instagram: 
@CristianoFetter_ . 

Referência: 
Seiler, S. (2006). Seiler’s Hierarchy* of 
Endurance Training Needs. In European 
Endurance Conference.

NA TRILHA 
DA CIÊNCIA

por CRISTIANO FETTER

QUAL DEVE SER A 
PRIORIDADE DO TREINAMENTO?
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Q
Quem não gostaria de subir o 
Everest, o Aconcágua, cruzar 
a Antártida ou Groenlândia, 
correr a Marathon des Sables, 
UTMB, Badwater ou Tor des                                                                   

  Geants!?   
 
Sim, isso é possível para a maioria 
dos amantes do esporte outdoor, 
mas é preciso não ter pressa, ser 
perseverante, ter um bom planejamento, 
adquirir conhecimento, ao rodear-se de 
praticantes inspiradores, e ter sempre 
confiança em nós próprios. Se os outros 
conseguem, nós também podemos 
tentar. 
 
Não ter pressa é o quesito que gostaria 
de destacar; uma subida degrau 
a degrau vai permitir adquirir mais 
conhecimento, mais confiança, e, 
sobretudo, o mais importante, preparar 
o seu corpo para uma atividade 
extrema, como são os esportes de ultra 
endurance. 
 
E essa adaptação pode levar vários 
anos, dependendo da atividade física 
que cada um fez durante a sua vida, 
mesmo em criança, porque o corpo 
ganha adaptações e guarda memória 
dessa mesma atividade. 
 
Eu próprio, em criança, passei a minha 
infância correndo no meio natural, 
(no monte como nós dizemos aqui). 
Quando ingressei no atletismo popular, 
os meus treinos eram feitos no monte, 
a minha pista era uma reta de 400m 
medida para o efeito no meio do monte, 
com pedras e buracos. A única pista 
que tínhamos na região estava em 
Braga, a 20km e nem tartan tinha ainda. 
 
Com 13 anos, concluí a minha primeira 
meia-maratona, com o tempo 1h26min. 
Nesse dia era para fazer apenas uma 
volta de 10km, mas a emoção de estar 
no meio de milhares de atletas pela 
primeira vez não me deixou parar. 
Parece exagerado alguém correr 21km 
tão jovem, e é, mas para quem passava 
todo o tempo disponível correndo, 
andando de bicicleta, jogando bola, 

por CARLOS SÁ

não era anormal.  
 
Acredito que nunca conseguiria, de 
uma forma tão rápida, os resultados 
que obtive nas principais provas 
mundiais, assim como na travessia 
da Groenlândia e escaladas de 
montanhas, se não tivesse esse 
passado esportivo. 
 
Mas nem todos são assim, conheço 
muita gente que sempre detestou 
esporte, e num click começou a 
descobrir esta paixão, e alcançou 
feitos extraordinários, portanto, em 
qualquer altura das nossas vidas, 
temos essa capacidade de escolher o 
“trilho” que pretendemos seguir.  
 
Concluir uma meia-maratona ou 
mesmo uma maratona é já um feito 
extraordinário para a maioria dos 
corredores, aliás, todos esses desafios 
são algo recente. Imaginem que a 
primeira maratona oficial no Brasil foi 
criada em 1979, a Maratona do Rio 
de Janeiro, que teve naquele ano 120 
finalistas. 
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QUAL A DISTÂNCIA 
DO TEU DESAFIO?

“...em qualquer altura das 
nossas vidas, temos essa 
capacidade de escolher o 
“trilho” que pretendemos 
seguir.”

QUAL O TAMANHO 
DO TEU SONHO?

Atualmente são milhares de 
participantes; em 1979 já corria nos 
montes de Barcelos. 
 
Sonhem grande, mas escutem sempre 
o seu corpo! Ouçam os conselhos dos 
profissionais de saúde, e nunca, mas 
nunca mesmo, tenham pressa!

I N S C R I Ç Õ E S

A B E R T A S

30.OUT.2021

42KM, 2X21KM, 12KM, 5KM

W W W . I N D O M I T . C O M . B R



Grandes provas 
internacionais
começam a ser 
retomadas por WANDERSON NASCIMENTO.
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C om o avanço da vacinação e o 
consequente controle da crise 
sanitária mundial da Covid-19, 
grandes provas do trail mundial 

estão sendo retomadas aos poucos, 
ainda com diversas restrições, mas 
reacendendo a chama do esporte, 
que ficou mais de um ano quase 
totalmente paralisado no mundo todo. 
 
A Revista Trail Running traz um 
balanço das principais provas 
realizadas até agora em 2021. 

Além dos 120 km, a Lavaredo Ultra Trail 
contou com a Ultra Dolomites, com 80 
km e 4.100+; Cortina Trail, com 48 km 
e 2.600+; e CORTINA SKY RACE, COM 
SEUS 20 KM E 1.000+. 
 
Um detalhe importante é que a prova 
teve presença de público, que vibrou 
com as largadas dos atletas, que 
foram divididos em blocos, largando a 
cada 10 minutos Confira os resultados:

LAVAREDO ULTRA TRAIL

Lavaredo Ultra Trail

Uma das mais charmosas e 
tradicionais corridas em trilha do 
planeta chegou a sua 14ª edição em 
junho. A Lavaredo Ultra Trail, realizada 
em Cortina d’Ampezzo, na Itália, tem 
como distância principal os 120 km 
com 5800m de desnível positivo e 
tempo limite de 30 horas. A prova foi 
disputada entre 24 e 26 de junho, e 
reuniu 1200 participantes.

LAVAREDO ULTRA TRAIL 120KM 
 
Masculino 
 
Hannes NAMBERGER (ALE) - 12:02:12 
Andreu AYMERICH (ESP) - 12:09:13 
Sebastian KROGVIG (NOR) - 12:33:14  
 
Feminino 
 
Camille BRUYAS (FRA) - 14:06:16 
Katie SCHIDE  (USA) - 14:28:2 
Mimmi KOTKA (SUI) - 14:51:0

ULTRA DOLOMITES 80KM 
 
Masculino 
 
Marek CAUSIDIS (CZE) - 08:10:26 
Mario OLMEDO (ESP) - 08:26:08 
Christian MODENA (ESP) - 08:32:44 
 
Feminino 
 
Valdina VALMASSOI (ITA) - 09:21:11 
MARIYA NIKOLOVA (BUL) - 09:41:35 
Katarzyna SOLIŃSKA (POL) - 09:47:07

CORTINA TRAIL 48KM 
 
Masculino 
 
Antonio PÉREZ (ESP) - 04:17:14 
Jo Forseth INDGAARD (NOR) - 04:23:41 
Mårten BOSTRÖM (FIN)- 04:26:31

Feminino 
 
Elisa DESCO (ITA) - 05:06:57 
Urszula PAPROCKA (POL) - 05:24:19 
Katarzyna WILK (POL) - 05:25:43

CORTINA SKYRACE 
 
Masculino 
 
Alex GARCIA CARRILLO (ESP) - 01:32:33 
Alex CAVALLAR (ITA) - 01:33:13 
Gianluca GHIANO (ITA) - 01:34:58

Feminino 
 
Marta FABRIS (ITA) - 01:57:52 
Chiara FUMAGALLI (ITA) - 02:02:19 
Pina DEIANA (ITA) - 02:02:48

Lavaredo Ultra Trail
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WESTERN STATES ENDURANCE RUN

A Western States é a corrida 
em trilha de 100 milhas mais 
antiga do mundo. Ela começa em 
Olympic Valley, Califórnia, perto 
do local dos Jogos Olímpicos 
de Inverno de 1960, e termina 
160,2 milhas depois, em Auburn, 
Califórnia. Desde sua criação, em 
1974, a Western States passou 
a representar um dos maiores 
testes de resistência do mundo. 
 
Com um ganho de elevação de 
quase 5.000 metros e quase 
7.000 de desnível negativo, a 
Western States ainda conta com 
outros desafios extenuantes, 
como a grande variação de 
temperatura, atingindo um 
calor que leva muitos atletas 
à extrema exaustão. como a 
grande variação de temperatura,

Masculino 
 
Jim Walmsley - 14h46min 
Tyler Green - 16h11min 
Drew Holmen - 16h23min

Feminino 
 
Beth Pascall - 17h10min 
Ruth Croft - 17h33min 
Ragna Debats - 17h41min

Com performance espetacular, 
Beth Pascall, da Inglaterra, foi a 
primeira mulher a cruzar a linha 
de chegada, ficando em sétimo 
lugar na geral. Desde 2013 uma 
mulher não fica entre os top 10 
no geral.

Pascall concluiu a prova em 
17:10:42, o segundo tempo mais 
rápido já feito por uma mulher 
em Western States, atrás 
apenas do recorde de de Ellie 
Greenwood em 2012, com 16:47:19. 
 
Confira os resultados: 

Jim Walmsley, 
tricampeão 
consecutivo da 

grande variação de temperatura, 
atingindo um calor que leva 
muitos atletas à extrema 
exaustão.  
 
A edição de 2021 foi disputada 
no dia 27 de junho. Em um 
desempenho impressionante, Jim 
Walmsley tornou-se o terceiro 
corredor masculino e o quinto 
no geral a vencer o evento três 
vezes consecutivas, juntando-se 
a Scott Jurek, Tim Twietmeyer, 
Ann Trason e Bjorg Austrheim-
Smith.

Ele venceu a prova com quase 
1h30 de vantagem para o 
segundo colocado, e agora 
coleciona três dos quatro 
tempos mais rápidos da história 
da corrida.

A campeã 2021, 
Beth Pascall.

JBoncodin
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Além do percurso de 42 km 

(que foi reduzido para 38), 

a prova contou com os percursos 

de 90 km, 23 km, 10 km 

e um KV (quilômetro vertical) 

e uma prova juvenil.

12

Maude Mathys dominou a prova 
feminina, terminando nove minutos à 
frente da vice-campeã. Ao contrário 
de Angermund, ela abriu uma 
vantagem inicial, e nem precisou olhar 
para trás, terminando em 3:51:04.

Confira os resultados 

Os resultados dessas outras provas 
podem ser conferidos no instagram 
oficial do evento: 
@marathondumontblanc.Entre 1º e 4 de julho foi disputada 

a Marathon du Mont Blanc, que 
contou como segunda etapa 
da Golden Trail World Series 
2021. O percurso principal, este 
ano foi encurtado em quatro 
quilômetros, devido a restrições 
por causa da pandemia, e ficou 
com 38km e 2600m de ganho de 
elevação. 
 
Apesar de enfrentar um início difícil, 
Stian Angermund conseguiu se 
manter entre os líderes e assumiu 
o primeiro lugar, terminando a prova 
em 3:18:08, dois minutos à frente do 
segundo colocado, o italiano Davide 
Magnini.

MARATHON DU MONT BLANC

Masculino 
 
Stian ANGERMUND - 03:18:08 
Davide MAGNINI - 03:20:10 
Bartlomiej PRZEDWOJEWSKI - 03:23:23 
Rémi BONNET - 03:27:14 
Francesco PUPPI - 03:28:18

Feminino 
 
Maude MATHYS - 03:51:04 
Anaïs SABRIÉ - 04:00:17 
Blandine L’HIRONDEL - 04:07:31 
Daniela OEMUS - 04:13:34 
Marcela VASINOVA - 04:14:46

Divulgação

VALD’ARAN BY UTMB
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VALD’ARAN BY UTMB

Entre 9 e 11 de julho, foi disputada 
a primeira edição da prova Val 
d’Aran by UTMB®, levando a 
força da marca Ultra Trail Mont-
Blanc (UTMB) para uma pequena 
região dos Pirineus Catalães, com 
distâncias de 162Km (10.700+), 
105Km (6.500+), 55Km (3.100+) e 
15 km (800+).

162KM 
 
Masculino 
 
Ionel Cristian MANOLE - 23:56:26 
Morgan PILLEY - 24:39:05 
Jordi GAMITO - 25:32:36

Feminino 
 
Anna CARLSSON - 29:25:19 
Kaori NIWA - 32:22:17 
Stephanie CASE - 33:56:00

105KM 
 
Masculino 
 
Aritz EGEA CACERES - 13:03:25 
Isaac SALVAT - 13:21:01 
Daniel COLOM MASIP - 13:29:24

Feminino 
 
Feliciana ORQUIOLA ROJAS - 17:30:46 
Carmen BIOSCA BALLESTEROS - 19:41:23 
Gina JULIA - 20:02:44

55KM 
 
Masculino 
 
IDavid PRADES MONFORT - 6:06:43 
Alvaro GOMEZ GUITART - 6:18:27 
Xabier LETE BIAIN - 6:19:01

Feminino 
 
Andreea-Alina PISCU - 7:18:05 
Cristina SANTURINO - 7:27:48 
Karina GOMEZ DIXON - 7:30:28

15KM 
 
Masculino 
 
Jordi ALIS SANCHEZ - 1:13:28 
Joseba DIAZ LOPEZ - 1:16:56 
Álvaro OSANZ LABORDA - 1:18:15

Feminino 
 
Anna COMET EASTER - 1:28:55 
Irati LARRANAGA MATXAIN - 1:39:18 
Claudia GALICIA COTRINA - 1:40:15

Confira os resultados:

Divulgação
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até mesmo o recorde de Jornet no 
sentido horário, que era de de 22:41:33, 
estabelecido em 2014. 
 
A campeã Sabrina Stanley (27:21:48) 
fez uma corrida forte e corajosa, mas 
perdeu o recorde feminino de Diana 
Finkel de 27:18:24 estabelecido em 
2009 por menos de quatro minutos. 
Courtney Dauwalter liderou grande 
parte da corrida até ser forçada a 
desistir de sua estréia na Hardrock, 
devido a problemas estomacais, 
deixando um caminho aberto para 
Stanley até o final. Darcy Piceu 
(32:08:17) e Meghan Hicks (33:04:59) 
completaram o pódio feminino.

Uma das mais tradicionais provas 
do mundo teve sua edição de 2021 
disputada no último dia 15 de julho, 
em Silverton, no Colorado. A Hardrock 
Hundred Mile Endurance Run é uma 
ultramaratona de 100,5 milhas de 
distância e mais de 10.000m de ganho 
de elevação. 
 
Em um ano histórico no Hardrock 100, 
os três primeiros homens quebraram 
o recorde do percurso no sentido anti-
horário, de 23:28:00, estabelecido por 
Kilian Jornet em 2015. François D’haene 
(21:45:50),  Dylan Bowman (22:45:50) 
e Ryan Smith (23:24:29) terminaram 
antes do nascer do sol, com D’haene 
exatamente uma hora à frente de 
Bowman. Além disso, o tempo de 
D’haene também foi o mais rápido já 
executado no percurso, superando 

HARDROCK 100

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Scott Livingston
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A o longo de todos esses anos 
que tenho conduzido práticas 
de Yoga para iniciantes, já 
praticantes e, sobretudo, 

atletas amadores e profissionais de 
diversas modalidades, pude perceber 
o caminho absolutamente particular 
que cada indivíduo percorre em 
direção ao seu autoconhecimento. 
Por isso é tão importante que nós, 
profissionais, saibamos reconhecer 
e acolher a individualidade de cada 
sujeito. É igualmente importante 
para nós, que praticamos alguma 
atividade física, sermos cientes 
que temos uma trajetória, de que 
mantemos especificidades que nos 
tornam únicos, que temos, portanto, 
potencialidades e deficiências 
individuais. 
 
Digo isso porque as experiências 
que cada indivíduo mantém com seu 
próprio corpo são produto de uma 
trajetória que deve ser levada em 
consideração, sobretudo quando o 
que se busca é performance dentro 
de determinado esporte.  
 
Considerando que aqui a maioria das 
pessoas que me lê é praticante ou 
simpatizante da corrida de montanha, 
é de se deduzir que, para a maioria de 
nós, há certo apreço pelo cheiro de 
mato, pela contemplação da natureza, 
pelos desafios que cada subida nos 
fazem enfrentar e pelas delícias que 
cada fim de treino nos faz viver. E é 
por reconhecer que correr, e estar 
em contato com a natureza geram 
em nós boas sensações, que nos 
mantemos na prática desse esporte 
específico. Mas se extraíssemos 
essas boas sensações da água, 
por exemplo, certamente não nos 
meteríamos montanha acima todo 
final de semana.

Agora você já parou para pensar 
que cada parte do nosso corpo 
precisa “habitar e ocupar um espaço 
determinado” e que isso constitui 
a base para nossa saúde? Quando 
percebemos uma dor, pressão interna, 
uma sensação estranha, é porque há 

TRAIL E YOGA

A TUA 
INDIVIDUALIDADE, 

A TUA 
TRAJETÓRIA 

E O TEU RITMO. 

por MAIRA LOPES

uma sensação estranha, é porque há 
uma desordem interna. Quando uma 
lesão nos acomete, invariavelmente 
passamos a reconhecer mais nossos 
limites, conteúdos e sensações que 
emergem durante nossa experiência 
vital. É por isso que em cada 
desconforto há uma elaboração 
pedagógica, que nos coloca mais 
próximos de nós mesmos.  
 
Quando falamos em consciência, 
estamos nos referindo a uma 
estrutura interna, única e pessoal. 
Como diz Merleau-Ponty, consciência 

é “manter a comunicação entre o 
mundo interior e exterior, entre o teu 
corpo e as outras pessoas.” 

Nesse sentido, consciência corporal 
refere-se às experiências que 
mantemos com nossos próprios 
processos corporais. Para isso, a 
prática do Yoga disponibiliza uma série 
de técnicas que nos fazem perceber, 
por exemplo, os limites do nosso 
corpo, no que se refere à largura, 
espessura, profundidade. Ele nos 
faz entrar em contato com nossos 
tecidos, ossos, articulações e órgãos. 
Quando uma pessoa começa a 
praticar Yoga, ela vai logo percebendo 
que há muitos espaços do corpo que 
não são sentidos, ou que são até 
mesmo desconhecidos. Ao percebê-
los, podemos habitá-los na vida 
cotidiana, tanto no treino, quanto no 
descanso. 

Resolvi trazer esse tema para o 
texto de hoje como uma provocação 
à forma como muitas vezes 
terceirizamos nossa prática física 
pessoal, seja ela qual for. Ter um 
profissional ao nosso lado é essencial 
para que o caminho que escolhemos 
trilhar seja mais iluminado pela 
teoria e pela experiência que o 
profissional acumula. Mas o caminho 
da experiência é solitário, porque 
só você pode viver as coisas da 
forma como você as vive. E quanto 
mais próximos e atentos sobre nós 
mesmos estivermos, mais recursos 

teremos para elaborar e comunicar 
o que sentimos para o profissional 
que elabora seus treinos, para o 
profissional que te conduz numa 
dieta, que te realiza uma massagem. 
Parece meio óbvio isso, mas muitas 
vezes o óbvio também precisa ser 
dito, para que não nos esqueçamos. 
Quanto mais atentos estamos sobre 
nós, mais chances temos de nos 
percebermos. E nos percebendo, mais 
chances temos de nos entendermos.  
Trata-se de dar a si o tempo que 
necessita para se explorar, para que 
se vá descobrindo pelo caminho o que 
precisa modificar e como pode fazê-lo, 
respeitando a tua individualidade, a 
tua trajetória e o teu ritmo.
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por WANDERSON NASCIMENTO
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CAM 
 BOTAS
D  epois de quase dois anos com 

o cenário do trail no Brasil 
praticamente estagnado, por 

causa da crise sanitária da covid-19, 
a modalidade renasce com um 
evento que já chega com a proposta 
de se tornar o maior do gênero no 
país, reunindo diversas experiências 
e atrações que vão muito além da 
competição esportiva. 
 
O Cambotas Trail Fest será realizado 
entre 15 e 18 de dezembro, na cidade 
mineira de Barão de Cocais, que abriga 
um paraíso pouco, ou nada explorado 
para a prática do trail running, e que 
vai surpreender os participantes com 
tamanha beleza, proporcionando uma 
competição de alto nível técnico e 
muita diversão. 
 
A Serra da Cambota é um dos 
atrativos da Serra do Garimpo, 
pertencente ao Maciço do Espinhaço. 
Trata-se de uma região com uma 
riquíssima diversidade biológica, 
geomorfológica e histórica, com uma 
vegetação predominante de campos 
rupestres, com as belas e centenárias 
canelas-de-ema, que proporcionam 
um cenário cinematográfico 
inigualável.

Cambotas Trail Fest 
chega com proposta 
de se tornar o maior 
evento do trail 
running brasileiro.

O Cambotas Trail Fest vai unir, à 
competição esportiva, experiências 
culturais, de lazer e gastronomia, 
com uma imersão no universo da 
montanha. A programação inclui visita 
ao f amoso Santuário do Caraça, 
ao Pico Horizontes e a um sítio 
arqueológico com pinturas rupestres, 
além de uma festa de encerramento, 
e, claro, uma super maratona trail, que 
é a atração principal do evento. 
 
Além disso, serão realizados 
workshops e palestras com 
treinadores, nutricionistas, atletas, 
fisioterapeutas, fotógrafos, filmakers, 
entre tantos outros profissionais, bem 
como atrações para acompanhantes, 
inclusive crianças, possibilitando a 
participação de toda a família do 
atleta no evento.

O EVENTO Na programação estão incluídos 
workshops e palestras; mostras de 
cinema, fotos e arte; expo e feira de 
eventos, lojas e marcas; praça de 
alimentação com food trucks e outros 
tipos de alimentação; visitas turísticas; 
e a festa de encerramento, aberta ao 
público. 
 
O Cambotas Trail Fest também vai 
marcar o encerramento da Super 
Copa Trail, um circuito nacional com 
os participação dos melhores eventos 
trail em todas as regiões do Brasil, 
que vai premiar os melhores atletas e 
empresas do meio esportivo que se 
destacaram ao longo da temporada. 

O centro das atenções do evento é 
certamente a Cambotas Marathon, 
uma corrida com características de 
montanha, que tem como objetivo 
unir o trail nacional em uma única 
distância, nivelando capacidades 
físicas e psicológicas de atletas de 
todo o país. 
 
Os critérios de participação 
precisaram ser modificados, pois, com 
a pandemia, a maioria das provas que 
integram a Super Copa Trail não foram 
realizadas. Os critérios vão envolver 
índice de performance dos atletas, 
pontuação na Super Copa, entre 
outros, que serão divulgados no site e 
redes sociais da Revista Trail Running.

CAMBOTAS 
MARATHON

PRESENÇA DA ELITE 
INTERNACIONAL
Além dos melhores atletas do Brasil, 
o Cambotas Trail Fest vai contar 
com a presença de atletas da elite 
internacional. 
 
A organização ainda está confirmando 
a participação de alguns nomes 
conhecidos no mundo do trail 
running, entre eles, a espanhola Maite 
Maiora, atual campeã mundial de 
Ultra SkyRunning, no Buff Epic Trail 
68K, com seus 68 km de distância e 
4.889m de desnível positivo. 
 
A presença de nomes da elite 
internacional, além de apimentar a 
disputa da Cambotas Marathon, é 
uma excelente oportunidade para 
compartilhamento de experiências 
com os atletas brasileiros, que vão 
poder aprender muito com corredores 
que já disputaram as maiores e mais 
difíceis competições do mundo. 
 
Mais informações 
Site: www.cambotastrailfest.com.br 
Instagram: @cambotastrailfest

Filipe Madeira

Filipe Madeira

Filipe Madeira

Filipe Madeira
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Salve galera da trilha! 
Acabamos de entrar no inverno, então 
vamos falar de uma prova fria. Fria apenas 
no clima da região, porque a prova em si, 
transborda calor humano! É a Odisseia 
Ultra Trail Run de 2018, na modalidade em 
etapas. E a cidade é Urubici, em Santa 
Catarina. E foi a primeira prova que corri 
em dupla com minha esposa.

Reúne paisagens cinematográficas, como 
a do Cânion do Espraiado e do Campo 
dos Padres, com uma imersão Trail, com 
atletas de vários estados, onde tudo 
gira em torno do esporte. Competição e 
companheirismo andando lado a lado. 
Será essa a fórmula para uma experiência 
emocionante e inesquecível? Mas vamos 
focar no que inspirou a receita de hoje. 

O percurso do segundo dia era o maior e 
mais técnico. Chegamos no acampamento 
quando já começava a escurecer. Fomos 
recebidos pela organização na estrutura 

montada dentro de um sítio. A comida era 
preparada pelos moradores, na cozinha da 
casa, e servida em uma tenda próxima. E 
foi o prato servido nessa noite que criou 
em mim uma memória afetiva muito 
grande. Tentei pensar em outros pratos, 
típicos da região, que experimentei nessa 
viagem, mas tudo que me veio à mente 
foi esse jantar. Pode ser pelo fascínio que 
tenho pela “culinária de sítio”, onde tudo é 
muito simples mas feito com muito amor.  

Chegamo No dia seguinte concluímos 
o desafio! Foi, com toda certeza, o final 
de prova mais emocionante que já vivi. 
Atletas e organizadores comemorando 
a cada um que cruzava o portal de 
chegada. Até o último atleta! Todos com a 
certeza que viveram algo especial. Talvez, 
também seja esse o segredo dessa prova. 
O amor com que é preparada!

RISOTO DE FRANGO 
 Ingredientes: 
2 sobrecoxas de frango 
1 xícara de arroz arbóreo 
1 dente de alho 
2 colheres de sopa de azeite de 
oliva 
Sal a gosto 
Cebolinha picada a gosto 

 Modo de preparo:  
Coloque as sobrecoxas em panela de 
pressão. Tempere com sal a gosto e 
cobra com água. Cozinhe por cerca de 20 
Retire as sobrecoxas, passe o caldo do 
cozimento em uma peneira fina e leve ao 
congelador por cerca de 1 hora, para retirar 
o excesso de gordura. Após esse tempo, 
o caldo vira uma gelatina e a gordura fica 
em cima, pastosa. É só retirar com uma 
colher. Leve o caldo novamente ao fogo 
para ferver. 
 
Enquanto o caldo está no congelador, 

limpe e desfie as sobrecoxas. Pique em 
pedaços de cerca de 2 cm. 
 
Pique o alho. Coloque o azeite em uma 
panela e leve ao fogo. Doure o alho. 
Acrescente o arroz e frite por cerca de 3 
minutos, mexendo sempre. Acrescente 
cerca de duas xícaras do caldo fervendo 
e deixe cozinhar, mexendo de vez em 
quando. 
 
A medida que o caldo for secando, 
confira se o arroz já está no ponto. Se 
necessário, vá acrescentando mais caldo 
do cozimento.  
 
Assim que o arroz estiver no ponto, 
acrescente o frango desfiado e misture 
bem. Se estiver muito seco, acrescente 
mais um pouco de caldo. Ele deve ficar 
com uma consistência cremosa. 
 
Sirva e decore com a cebolinha picada.

Eloyr Muckenberger

por ELOYR MUCKENBERGER
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A 
Itra - International Trail Running 
Association divulgou os 
resultados de uma pesquisa 
realizada entre seus membros, 
para avaliar os impactos da 

pandemia no treinamento dos corredores 
de trilha em 2020.  
 
A pandemia da covid-19 afetou nossa vida 
diária, nossas metas esportivas, e o modo 
como nós treinamos e corremos em 2021, 
e, ainda afeta, em 2021. Por meio de um 
formulário distribuído entre centenas de 
milhares de seus membros, a Itra analisou 
diversos aspectos sobre a influência da 
pandemia na vida dos atletas. Confira os 
dados e resultados:

Ao todo, 8.725 corredores de 71 países 
preencheram o formulário. Apesar 
de a maioria dos eventos terem sido 
cancelados em 2020, 63,6% dos atletas 
participaram de pelo menos uma corrida, 
enquanto 36,4 não participaram de 
nenhuma. Por outro lado, com a falta de 

Por outro lado, com a falta de provas, 
a maioria dos atletas, 51,3% não 
diminuiu o volume de seus treinos, 
enquanto 48,7% reduziu o volume de 
treinamento durante a pandemia em 
2020.

Sobre os principais impedimentos 
para os atletas participarem de 
corridas durante a pandemia, os 
mais citados foram a exigência de 
testagem da covid-19 (80,9%) e a 
requisição de passaporte biológico 
(70,8%). A exigência de medidas 
e protocolos sanitários também 
representou um obstáculo, porém com 
menor impacto (51,3%). 
 

A conclusão da 
pesquisa foi que 
a pandemia da 
Covid-19 afetou de 
maneira importante 
no treinamento e 
na rotina dos trail 

runners, impactando 
em seu estado mental 
e em sua adaptação 
às mudanças impostas 
pela crise sanitária 
global. 
 
Também chegou-se à conclusão 
de que os objetivos iniciais dos 
corredores foram modificados; além 
disso, a falta de corridas fez com que 
os atletas ficassem em seus países 
de origem, e reduzissem as distâncias 
percorridas. As corridas virtuais tiveram 
alguma adesão dos trail runners, e 
eles estão mais dispostos a respeitar 
regras de saúde rígidas e também 
a obter um passaporte biológico, se 
necessário para viajar e competir.

O estudo pode ser acessado na 
íntegra pelo site da ITRA.
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Os impactos da 
pandemia nos 

treinamentos dos 
trail runnerspor WANDERSON NASCIMENTO.

Os dois períodos com menos 
provas no mundo foram entre 
abril e julho, e entre novembro 
e dezembro de 2020, reflexo 
das duas ondas da covid-19 
registradas na maioria dos 
países.

A maioria dos corredores 
(55,3%) disputam provas 
de até 50 km; em seguida, 
31,6% participam de 
corridas de 50 a 100 km; 
por fim, 13% disputam 
provas acima de 100 km. 
 
O estudo também mostra que a pandemia 
impactou muito as viagens internacionais. 
96% dos corredores disputaram provas 
apenas em seu próprio país; 2,9% foram 
para países vizinhos; 0,7% foram para 
países mais distantes, porém no mesmo 
continente; e apenas 0,5% disputaram 
provas em outro continente.

A pesquisa constata, ainda, que as 
corridas virtuais tiveram certa adesão 
entre os corredores de trilha. 37,1% dos que 
preencheram o formulário participaram 
de provas virtuais, enquanto 62,9% não 
aderiram a esse modelo de corrida em 
2020. 
 
Outro dado importante atestado pelo 
estudo é a importância das competições 
na motivação dos atletas para treinar. 
58,6% deles alegaram que precisam de 
metas para manterem seu treinamento, 
enquanto 41,4% afirmaram que isso não 
influencia no seu ritmo de treinos.

Lavaredo Ultra Trail
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implícito um grande risco, que deve 
ser encarado com coragem e cabeça 
erguida!

Quem tem peito para, num momento 
como este, arriscar alto e com muito 
a perder? O certo é que em dezembro 
estaremos com o maior festival Trail 
da América Latina em solo brasileiro, 
com oportunidades muito além 
de uma corrida em trilhas, mas de 
aprendizado, um festival que faz a 
palavra “festival” ser utilizada em seu 
AMPLO SENTIDO. 
 
O “Cambotas Trail Fest” será um 
grande palco de negócios onde 
eventos, atletas, fotógrafos, 
filmmakers, marcas, assessorias e 
treinadores poderão se conectar 
como nunca, em um ambiente 
propício e que respira Trail Running. 

Sim, é grande, eu sei, é arriscado 
também, muito! Mas tenho um 
profundo sentimento de que, 
foi para chegar neste momento 
que eu caminhei pelo Trail até 
hoje; conseguir colocar todos 
os “players” em um mesmo lugar, 
celebrando, negociando, tendo seu 
reconhecimento e, o mais legal, se 
divertindo numa das serras mais 
encantadoras do Brasil! 
 
 

Bem-vindos a Serra de 

Cambotas, bem-vindos a 

Barão de Cocais!

30 31

por VALMIR LANA JR

SENTADO EM UMA POLTRONA A MAIS DE 10.000M 
DE ALTITUDE, VEJO PELA JANELA DO AVIÃO 
A VASTIDÃO BRASILEIRA, O QUÃO GRANDE E 
DIVERSIFICADO É NOSSO PAÍS!

A caminho de cobrir e correr uma 
prova no Piauí, lugar que há alguns 
meses nem havia passado em 
minha cabeça de conhecer, penso 
em quanto já caminhei e quanto já 
contribuiu para que o Trail Running 
nacional se desenvolvesse, mas sei 
que ainda somos um micro mercado, 
e que temos um potencial gigantesco 
para crescer muito nos próximos 
anos! Vejo o mercado crescer e 
amadurecer ao longo dos anos, é 
nítido isto para meus olhos!

Vivi e acompanhei muita coisa 
acontecer, nomes surgirem, provas 
nascerem e, infelizmente, algumas 
morrerem; grandes promessas de 
atletas não passarem de promessas, 
outros improváveis se tornarem 
grandes! Daqui de cima penso no 
que está por vir, e sinto que nunca 
estivemos num momento tão difícil 
quanto agora, todo o cenário padece 
com a ausência de provas. 
 
Entretanto, entendo que esses 
momentos são onde se escondem 
as grandes oportunidades para algo 
novo surgir, obviamente que está 

Filipe Madeira/Divulgação
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A 
Associação Brasileira de 
Corrida em Trilha (ABCT) 
lançou, no mês de junho, o 
projeto Avalia Brasil, que tem 
como objetivo determinar os 

aspectos antropométricos, neuromotores 
e desempenho aeróbio e anaeróbio 
dos praticantes de corrida em trilha / 
montanha do Brasil.  
 
O projeto consiste nos seguintes testes:

>Testes antropométricos: peso e altura.

>Testes de resistência: corrida no plano, 
corrida de 1 km em subida e descida.

>Testes neuromotores: salto vertical, salto 
horizontal, panturrilha em pé.

>Testes opcionais: medida de dobras 
cutâneas, corrida de 3 km em subida e 
descida.

A explicação detalhada de toda a 
metodologia está disponível no site oficial 
da ABCT: www.abctrilha.com.br. 
 
O período de envio dos testes foi de 
14 de junho a 30 de julho de 2021, e 
agora, a diretoria técnica, que tem como 
presidente o professor Guilherme De 
Agostini, irá analisar e comparar os dados. 
 
Um dos diretores técnicos da ABCT, 
Maicon Cellarius, declara que o objetivo 
é fazer um diagnóstico e entender 
como está o trail running no Brasil. os 
dados coletados são anônimos e serão 
utilizados em estudos e na criação de 
um banco de dados, que ficará disponível 
para os membros da associação.  
 
“Esse protocolo foi criado por nós, não é 
melhor, nem pior que outros protocolos 
utilizados por equipes. Criamos de forma 
que todos possam fazer, em qualquer lugar. 
É muito importante para nós a participação 
da maior quantidade de pessoas possível, 
para termos dados estatísticos de alto 
valor”, declara.

 

ABCT REALIZA PROJETO 
AVALIA BRASIL
por WANDERSON NASCIMENTO

De acordo com o responsável pela 
diretoria técnica da associação, 
professor Guilherme De Agostini, para 
se ter um diagnóstico mais preciso e 
um banco de dados de qualidade, era 
necessário a maior quantidade possível 
de participantes, de ambos os sexos e 
com idades variadas, e destaca outros 
benefícios do Avalia Brasil, como o fato 
de os treinadores terem os resultados de 
seus atletas, uma vez que os dados que 
foram para a ABCT são anônimos, mas os 
participantes puderam informá-los aos 
seus treinadores.

Ele também destacou a importância dos 
testes para se terem parâmetros dos 
atletas brasileiros, não apenas dos de alta 
performance, mas também daqueles que 
não se preocupam com resultados, ou 
que disputam categorias, por exemplo. O 
Avalia Brasil é destinado a corredores de 
elite e amadores e não é necessário ser 
associado da ABCT.
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ultratrailchallenge
pedragrandetrailrunners

Uma prova noturna, onde o luz da Lua Cheia e das Headlamps,Uma prova noturna, onde o luz da Lua Cheia e das Headlamps,Uma prova noturna, onde o luz da Lua Cheia e das Headlamps,

darão brilho às trilhas mais velozes da Serra do Itapetinga.darão brilho às trilhas mais velozes da Serra do Itapetinga.darão brilho às trilhas mais velozes da Serra do Itapetinga.

#trailnaessência

Uma Ultra Maratona com percursos lindos e desafiadores naUma Ultra Maratona com percursos lindos e desafiadores naUma Ultra Maratona com percursos lindos e desafiadores na

mesma proporção, pra você testar seus limites.mesma proporção, pra você testar seus limites.mesma proporção, pra você testar seus limites.   
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RTR - Como foi pensado o evento para 
2021 com o cenário da pandemia da 
COVID-19?

No Desafio, buscamos levar os atletas, 
colaboradores e artistas presentes 
no evento para uma vivência 
significativa na Serra dos Matões e 
para isso investimos maciçamente 
na segurança do evento; no entanto, 
nestes anos de pandemia a gestão da 
segurança ganhou uma complexidade 
ainda maior frente às ações para 
conter o contato com o novo 
coronavírus. 

Primeiramente, tomamos uma atitude 
de muita responsabilidade, que foi a

por VALMIR LANA JR

O 
nordeste do Brasil vem se mostrando uma grande promessa dentro 
do cenário Trail, muitas provas com muita qualidade organizacional e 
variados tipos de trilha. Além disso, o público nordestino tem crescido 
vertiginosamente e com uma paixão muito grande por correr em trilhas.

São muitos eventos que vem tendo suas vagas esgotadas bem no 
início das inscrições e isso nos mostra o quanto podemos fazer o trail nacional 
atingir todas as regiões do Brasil.

No último fim de semana estivemos presente no “Desafio Serra dos Matões” 
em Pedro II no Piauí, local de uma beleza incrível, uma serra com muita história, 
cultura e pessoas carismáticas e acolhedoras. 
 
Conversamos com o organizador, Luciano Uchôa, para ele nos explicar todo 
o trabalho executado desde o planejamento até a execução, visto que ainda 
estamos em meio a uma pandemia.

de ter uma quantidade restrita 
de atletas na prova, cerca de 250 
participantes, tal decisão infelizmente 
deixou de fora muitos atletas que 
estavam ávidos para correr em 
Matões, mas foi necessária para 
salvaguardar os atletas do evento.

Nossos protocolos foram devidamente 
aprovados pelas vigilâncias sanitárias 
do Estado e do município e incluíram 
uma ação inédita na região, que foi a 
testagem por conta da organização 
de 100% dos atletas com o teste 
SWAB, tal atitude acabou servindo 
de modelo e agora todos os eventos 
esportivos no Piauí passaram a exigir 
o mesmo procedimento.

Divulgação

Adrena Photos

Moises Saba

SERRA 
DOS MATÕES

Divulgação

Divulgação
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Outras ações também incluíam o 
uso obrigatório de máscaras nas 
arenas da prova, higienização (os 
atletas receberam nos seus kits 
uma máscara personalizada e um 
recipiente de álcool em gel), largadas 
em horários diferentes e chegadas de 
prova em dois locais distintos, além 
da presença de “fiscais covid” nas 
arenas.

Um fato também importante a ser 
destacado é que após a realização da 
prova, enviamos um e-mail a todos os 
participantes para verificar se houve 
ou não um possível contágio com o 
vírus. Sendo que até o momento não 
recebemos nenhuma informação que 
ateste alguma contaminação, o que 
nos deixa muito satisfeitos. 
 
RTR - O percurso da prova é bem 
técnico e desafiador para os atletas, 
mas para a organização acreditamos 
que tenha sido uma verdadeira jornada, 
como foi escolher o percurso e todo o 
trabalho de marcação, pontos de apoio 
e limpeza pós-evento? 
 
Organizar Matões é um grande 
desafio, escolhemos o percurso 
meticulosamente e são necessários 
longos e intensos 08 meses de 
preparação até chegar o grande dia 
da largada.

Buscamos diversificar o percurso, 
trazendo uma aventura nova a cada 
edição e sempre priorizamos os 
trechos mais técnicos e desafiadores 
que possam existir na maravilhosa 
Serra dos Matões.

Tudo isso resulta que em Matões 
geralmente 85% do percurso, em 
média, não são acessados por 
carros e nem por motos,  o que eleva 
intensamente o grau de dificuldade 
no processo de organização da 
prova, como por exemplo,  no 
posicionamento dos mais de 120 
staffs e 50 artistas na trilha, na 
estruturação das arenas remotas de 
apoio aos atletas, definição e preparo 
de áreas remotas de pouso para o 
helicóptero, além da própria marcação 
da prova em si, o que inclui a retirada 
de todas as sinalizações após o 
evento ocorrer.

Ufa... 
organizar Matões é, de fato, uma 
verdadeira Odisseia!

RTR - Com toda certeza um evento 
como este marca o local que o 
sedia, quais os impactos econômicos 
para a região de Pedro II e qual a 
representatividade do evento para o 
Estado do Piauí? 
 
Os impactos são muito significativos. 
Realizar esta trail em Pedro II é 
promover a geração de emprego e 
renda para a cidade, movimentar 
sobremaneira o comercio e a 
ocupação da rede hoteleira do 
município. No entanto, o impacto vai 
para além do econômico e atinge 
outras esferas através das nossas 
contrapartidas sociais e ambientais. 

Através do nosso projeto “O Desafio 
é pela Educação”, realizamos ações 
relevantes de estímulo à educação 
nos colégios da zona rural com a 
distribuição de kits escolares para as 
crianças e materiais para as unidades 
de ensino.

Com o projeto “O Desafio é pela 
Sustentabilidade”, procuramos levar 
capacitação e conhecimentos 
pertinentes acerca da conservação 
ambiental e empreendedorismo 

sustentável para as comunidades 
rurais da Serra dos Matões.

Todos estes projetos, além de uma 
forte inserção cultural existente com 
a presença de dezenas de artistas 
espalhados pela trilha, promovendo 
uma verdadeira democratização da 
arte e da cultura, compõe os alicerces 
do Desafio Serra dos Matões. 
 
RTR - Apesar do Piauí não possuir as 
serras do sudeste e sul do Brasil, ele 
se mostra um Estado apaixonado pela 
modalidade Trail Run, você acredita 
que o Piauí tem potencial para crescer 
dentro do cenário nacional? E quanto 
ao Nordeste? 
 
Desde a primeira edição de Matões 
em 2013 até os dias atuais, a trail 
run só cresce no Estado. O Piauí é 
lindo por natureza, detém 12,5% de 
seu território formado por unidades 
de conservação ambientais com 
paisagens, de norte a sul, que 
impressionam os visitantes. Mais 
um outro aspecto essencial de 
riqueza que este Estado tem é o seu 
povo, povo simpático, acolhedor e 
hospitaleiro, o que transforma a 

experiência de trilhar no Piauí, numa 
grande e verdadeira vivência.

Não temos dúvidas que o Piauí, assim 
como o Nordeste como um todo, terá 
o seu lugar de destaque na cena trail 
do país e quiçá, por conta da simbiose 
única que promovemos entre esporte, 
cultura e natureza, o nosso Estado 
possa despontar também na esfera 
mundial. 
 
RTR - O nível competitivo dos eventos 
vem subindo a cada ano, trazer atletas 
de elite tem contribuído para isso? 
 
Sim, de fato o nível dos corredores 
piauienses tem subido a cada ano 
e já temos atletas despontando na 
cena nacional como o atleta ultra, 
Elton Lima, campeão geral do percurso 
de 45 km e que detém resultados 
expressivos em provas nacionais.

Procuramos a cada edição fazer 
um intercâmbio entre as regiões 
trazendo corredores de elite de 
outros Estados para a cena trail 
piauiense, como as atletas, Sílvia 
Durigon, Carla Lugaresi e o atleta 
Valmir Lana, que estiverem presentes 
na edição de Matões 2021. Com isso 
facilitamos e estimulamos as trocas 
de informações e experiências entre 
todos os envolvidos. 
 
RTR - Fale da importância do povo 
local e suas tradições culturais para 
um evento de Trail Run como o Desafio 
Serra dos Matões. 
 
A população local, sobretudo as 
comunidades rurais da Serra dos 
Matões, têm papel decisivo em fazer 
o Desafio acontecer. A prova procura 
trilhar os trechos mais isolados, 
selvagens, difíceis e inusitados da 
Serra dos Matões e o preparo das 
trilhas, trabalho este extremamente 
difícil, é feito em parceria com 
esta gente simples, trabalhadora e 
acolhedora. 

Nossas contrapartidas 
socioambientais e curso de 
capacitação promovidos são uma 
forma de retribuir todo este carinho 
que as comunidades dão ao 
evento. Comunidades que assistem 
aos espetáculos que o Desafio 
proporciona e trabalham com 
empolgação antes, durante e depois 
da sua realização, realizando estas 
ações de trabalho não como simples 

RTR - Sem dúvida o Governo do Piauí 
tem papel importante no evento, fale 
um pouco sobre a sua importância. 
 
Sim, o Governo do Piauí através das 
secretarias de cultura e comunicação 
tem nos dado um apoio fundamental 
para o evento ocorrer, sobretudo por 
entender que o Desafio no formato 
que nós proporcionamos contribui 
positivamente para levar o nome do 
Estado Brasil afora.

Com isso, o Piauí tem todas as 
condições de fazer jus ao título que 
tanto apregoamos, qual seja: Piauí, 
Estado da Aventura e da Cultura. 

Este ano, também recebemos um 
apoio decisivo da Lei Aldir Blanc, 
que contribuiu para as cenas de 
arte e cultura marcantes no evento 

e do Banco do Nordeste, que foi 
muito importante para as nossas 
políticas de capacitação, de geração 
de emprego e renda e de estímulo 
ao empreendedorismo sustentável, 
realizadas nas comunidades rurais da 
Serra dos Matões. 
 
RTR - Nos conte um pouco das origens 
do evento e quais os planos para os 
próximos anos. 
 
Nestes 20 anos que percorro o Piauí 
realizando expedições de aventura 
acabei parando no município serrano 
de Pedro II, onde pude conhecer todo 
o encanto e energia que a região da 
Serra dos Matões proporciona aos 
visitantes. Das viagens iniciais, surgiu 
um empreendimento de chalés e 
depois, naturalmente, o 1º Desafio 

idéia, ao realizá-lo, era proporcionar 
para uma gama maior de pessoas 
todas as benesses que estávamos 
vivenciando em percorrer aqueles 
trechos de trilhas espetaculares 
existentes na região.

E de lá para cá, já são 8 edições de 
Matões e 2 edições do Desafio Delta 
do Parnaíba Ultra, uma outra trail que 
ocorre no belíssimo litoral piauiense e 
que neste ano será realizada no dia 
20 de novembro.

Para o ano que vem, vamos levar 
o conceito de Matões e Delta para 
uma região também muito especial 
no Piauí, um local onde os primeiros 
homens e mulheres habitaram nas 
américas...a Serra da Capivara! 

Poder trilhar estes caminhos que 

serviram de passagens, abrigo e de 
tela para pinturas rupestres através 
dos mais de 1.000 sítios arqueológicos 
existentes, com certeza, será uma 
experiência fascinante. 

Percorrer a pé a Serra da Capivara é 
poder trilhar nos rastros dos nossos 
mais antigos ancestrais. 
Que assim, seja!!

Adrena Photos Adrena Photos

Moises Saba/Divulgação
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Sem dúvidas o Desafio Serra dos Matões pode ser 

considerado um dos mais bem organizados e técnicos do 

Brasil.

Este ano ainda teremos o Desafio Desta do Parnaíba e 

se quiser saber mais deste evento, em nossa edição 

16 temos uma matéria exclusiva sobre ela e você pode 

acessar gratuitamente. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Adrena Photos

Moises Saba
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D
epois de quase um ano 
e meio, o Brasil começa 
a enxergar uma luz no 
fim do túnel, em termos 
da realização de corridas 

de rua e de trilha. No final de 2020, 
as expectativas eram de que já no 
início de 2021 o cenário da pandemia 
da covid-19 já estaria propício para 
o retorno das provas, no entanto, o 
ano novo chegou com uma piora da 
situação em todo o país, adiando a 
retomada dos eventos. 
 
Com o avanço da vacinação, e 
consequente redução dos novos 
casos, mortes e internações, bem 
como a evolução do diálogo com 
as autoridades, as corridas estão 
voltando a ser realizadas, despertando 
o otimismo dos organizadores e 
atletas, que estão há tantos meses 
sem competições oficiais. 
 
Em entrevista à Revista Trail Running, 
o diretor técnico e de projetos da 
Associação Brasileira de Corridas de 
Rua e Esportes Outdoor – ABRACEO, 

Júnior, falou um pouco sobre a epopeia 
vivida pelos organizadores durante a 
pandemia, até se chegar ao cenário 
atual. 
 
Ele declara que a articulação para a 
retomada dos eventos começou junto 
mesmo com a pandemia, em março 
de 2020, quando foi criada a ABRACEO 
e os protocolos de segurança para 
retomada das provas. Desde então, 
foram diversas providências e muita 
luta para mostrar que é possível 
realizar corridas com baixo risco de 
contaminação. 
 
“Foram diversos procedimentos, 
variando muito em cada região, 
mas podemos citar um padrão 
que é a representatividade, ou 
seja, contatar como ABRACEO, 
como representante dos 
organizadores, em seguida 
apresentar nosso protocolo para 
secretários de esporte, saúde, 
prefeitos e em alguns casos 
a nível de governo estadual 

Corridas começam 
a ser retomadas 
no Brasil

tanto para saúde quanto para 
o esporte e dependendo da 
estrutura de governo, envolve o 
turismo e cultura” destaca. 

por WANDERSON NASCIMENTO 
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Ele afirma que os argumentos são 
inúmeros, que vão desde o valor do 
segmento de organização, passando 
pela geração de emprego, renda, 
cadeia de valor e o principal que é 
saúde. “O atleta é uma pessoa mais 
saudável, e, para se manter saudável, 
ele precisa de estímulos e incentivo, 
e ainda o uso dos protocolos como 
sendo seguro para a retomada das 
provas”, explica. 
 
Dificuldades

Sobre os maiores desafios e as 
dificuldades para a retomada 
dos eventos, James afirma que a 
principal dificuldade é com relação 
a imagem do gestor (prefeito ou 
governador), pois ele entendem que 
liberar as provas podem ocasionar 
críticas, difamação na mídia e serem 
acusados de irresponsáveis, muito

MountainDO/Divulgação MountainDO/Divulgação

MountainDO/Divulgação
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“NÓS TEMOS UM EXCELENTE 

RELACIONAMENTO COM AS 

ENTIDADES MUNICIPAIS 

E TAMBÉM ESTADUAIS, 

MAS SEM DÚVIDA, ESTAR 

VINCULADO COM A ABRACEO 

FEZ COM QUE ESSE 

MOVIMENTO GANHASSE 

PESO” 

por conta das corridas de rua, que 
possuem públicos acima de mil 
pessoas, e, às vezes até superior a 30 
mil participantes, mais o público que 
assiste e também os envolvidos. 
 
“Isso gera uma insegurança 
na permissão, por isso provas 
menores com público mais 
reduzido, em locais distantes 
e não dependentes do ente 
público (fechamento de ruas por 
exemplo) acabam tendo uma 
melhor aceitação para permissão 
e as de rua ainda continuam 
sendo uma luta constante para 
gerar a confiança que a imagem 
do gestor de tal localidade não 
será afetada”, declara.

Ele também ressalta que isso é 
algo que vai além da autorização, 
é extensível às empresas 
patrocinadoras, que possuem o 
mesmo receio de ter a imagem 
atrelada com uma prova presencial, 
sendo mal vista pela sociedade, e isso 
é igual em todo o Brasil, independente 
de como foi ou está sendo a 
pandemia. 
 
União

O diretor técnico explica que a 
ABRACEO conta, hoje, com mais de 60 
filiados em todo o Brasil e o início de 
tudo foi liderado por sete empresas 
que compõem a diretoria atual da 
ABRACEO. “Atualmente podemos 
dizer que as principais empresas 
organizadoras do Brasil de todas as 
modalidades estão filiadas”.

James acredita que as provas já 
poderiam estar acontecendo desde 
o ano passado inclusive, assim como 
há ônibus, shoppings, restaurantes 
etc funcionando, as provas também 
poderiam estar acontecendo, como 
aconteceram de forma pontual em 
algumas regiões, e estão aos poucos 
acontecendo, mas há ainda esse 
receio das autoridades com relação 
em permitir a volta das provas.

Ele destaca que isso fez surgirem 
eventos que até prejudicaram um 
avanço nessa luta pela retomada. 
Passaram a ocorrer treinões e provas 
clandestinas. “Onde o legal não é 
permitido, o ilegal passa a tomar 
conta, prejudicando ainda mais a

conta, prejudicando ainda mais a 
retomada do setor”, declara.

Para ele, não faltou união dos 
organizadores, uma prova é a 
existência da ABRACEO, mas sim uma 
falta de reconhecimento. “Infelizmente 
falta ao Brasil entender a importância 
do nosso setor, principalmente para 
a saúde física e mental da sua 
população, por não termos antes 
uma representatividade e somente 
agora estarmos desenvolvendo isso, 
acredito que este foi o ponto positivo 
da pandemia, criou-se a ABRACEO e 
a união dos organizadores em todo o 
Brasil”, afirma. 
 
Expectativas

James Jr. declara que expectativa é 
que no último trimestre tenhamos 
em todo o Brasil a retomada das 
provas de uma forma geral, com uso 
dos protocolos e ainda para públicos 
reduzidos em relação ao tamanho de 
cada prova, localidade, modalidades 
etc. “Inclusive grandes provas terão 
dificuldade de retornar por conta da 
falta de patrocinadores, que ainda 
estão aguardando passar esse 
momento conturbado para associar 
sua marca a algo presencial”, destaca.

O diretor afirma estar otimista. 
“Acreditamos muito no protocolo 
desenvolvido e estamos em 
agosto em várias regiões do 
Brasil realizando provas-teste 
junto com as autoridades para 
avaliar a retomada. Provas 
menores e de longa distância 
já estão acontecendo, mas as 
grandes movimentações como 
as grandes corridas de rua com 
milhares de participantes ainda 
vai demorar um pouco, não pela 
falta de segurança, mas sim pela 
falta de confiança em investir 
em prova presencial e que correr 
(seja de qual forma for) é algo 
saudável”, conclui.

Corre Brasil

A reportagem da Revista Trail Running 
também conversou com Mariana 
Neves, coordenadora de projetos 
da Corre Brasil, uma das maiores 
organizações de corrida do sul do 
país, que organiza corridas há 14 anos 
em Santa Catarina.

Mariana também destaca que a luta 
pela retomada dos eventos começou 
desde o início da pandemia, mas 
as articulações governamentais e 
políticas começaram pra valer em 
agosto/setembro do ano passado

“Na verdade, nunca paramos. Por 
decisão interna, não desativamos 
nossas atividades. Realizamos a 
primeira corrida virtual na pandemia, 
aqui no Brasil. Totalmente gratuita e 
sem pretensão nenhuma, em quatro 
dias, 2.500 pessoas estavam inscritas. 
Isso nos motivou a nos manter ativos 
e trabalhamos internamente para 
justamente na hora da retomada 
estarmos preparados. Prontos para 
colocar nossos eventos em dia”, 
afirma. 
 
Ela declara que a ABRACEO teve um 
papel fundamental para a retomada, 
entrando mais ativamente nas 
articulações, ajudando a fortalecer 
o relacionamento com as entidades 
do Estado que estavam à frente das 
decisões referentes às liberações, 
como Fesporte, Secretaria Estadual de 
Saúde, o próprio Governador e Coe - 
Centro de Operações Emergenciais.

Mariana também destaca que o 
próprio cenário do Estado também 
favoreceu. De acordo com ela, 
Santa Catarina vive um movimento 
econômico ativo desde abril de 2020. 
“Poucos segmentos ficaram de fato 
parados / fechados. Com exceção de 
turismo e eventos, os demais setores, 
mesmo com protocolos e adaptados, 
ficaram fechados por no máximo 
30 dias. Então, esse fato contribuiu 
para nossa argumentação. Se tudo 
está funcionando no Estado, porque 
as corridas não podem acontecer?”, 
afirma.

E aí começou a ser efetuada uma 
pressão, apresentando protocolo de 
atuação e planos de operações de 
eventos adaptados para cumprir a 
legislação.

Dificuldades na retomada

Mariana destaca que existe 
uma série de protocolos que as 
organizações estão assumindo, o 
que aumenta demais os custos da 
organização. “Estamos pagando 
para voltar a trabalhar. Devido aos 
ajustes do protocolo, os eventos 
estão sendo bastante onerosos e 
praticamente sem apoio financeiro de 
patrocinadores”, declara.

Além dos protocolos habituais, 
como uso de álcool em gel, uso 
de máscara nas áreas comuns, 
largadas em ondas, onde os atletas 
são enfileirados e largam de 4 em 
4 a cada 10 segundos, o atleta 
precisa entregar um termo que 
atesta estar em pleno estado de 
saúde, sem sintomas, etc. “Após o 
evento enviamos novo questionário 
para monitorar possíveis sintomas. 
Também há limitação de participantes, 
entrega de kit sob agendamento, 
entre outros”. 
 
Ela declara que é fundamental haver 
união e excelente relacionamento 
com as entidades públicas, senão, 
a retomada não acontece. “Se ficar 
esperando, não seremos vistos 
/ percebidos. E até podem nos 
considerar não essenciais, mas os 
depoimentos que temos recebidos na 
linha de chegada e até mesmo pós 
evento, demonstram que sim, somos 
parte extremamente importante na 
vida das pessoas que optam pelo 
lifestyle running / qualidade de vida”.

Ela ressalta a importância das 
competições para os atletas. “Por 
um tempo você até se mantém 
motivado e segue treinando, mas as 
provas são as molas propulsoras de 
ciclos de vida dos atletas amadores e 
profissionais. É nas provas que sonhos 
são realizados, metas alcançadas!”. 
 
Esperança

Mariana afirma que as nossas 
expectativas são as melhores. “Com a 
vacinação avançando e os números 
da pandemia estando sob controle, 
não tem porque os eventos não 
acontecerem. Os eventos, no formato 
que estão acontecendo, são seguros”, 
destaca.

Ela ressalta que existe um mínimo 
risco, assim como sair de casa para 
ir ao mercado, restaurante, academia, 
ou mesmo ficar em casa.

“Existe o vírus, existe risco. Mas, 
os eventos acontecem com fluxo 
contínuo, e todos os parâmetros 
para não haver muito contato, ou 
seja, risco mínimo. E como disse, 
com a vacinação avançando, não 
existe argumento que torne o 
evento perigoso”.

MountainDO / Divulgação
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O
rganizada pela Revista Trail Running, a Super Copa Trail será a principal 
forma de seleção dos participantes para a Cambotas Marathon, prova 
que faz parte do Cambotas Trail Fest, evento que será realizado entre os 
dias 15 e 18 de dezembro, em Barão de Cocais - MG, e pretende reunir os 
melhores atletas do Brasil, além de alguns nomes da elite internacional, 

para uma maratona trail de altíssimo nível.

Com a pandemia da Covid-19, o calendário de provas foi sendo alterado, impedindo 
o seguimento original dos planos da Super Copa. No entanto, neste segundo 
semestre estão confirmadas diversas provas, que permanecem vinculadas à 
Super Copa, e vão integrar a seleção dos participantes. 
 
Pelos novos critérios de seleção, os três primeiros colocados e colocadas no geral 
de qualquer prova acima de 30 km que integre a Super Copa, já ganham o “golden 
ticket” e estão classificados automaticamente para a Cambotas Marathon. 
Houve alterações também nas vagas para assessorias e grupos de corrida, que 
passam a ter direito a quatro vagas. Os critérios de desempate estão descritos no 
regulamento da Super Copa, no site da Revista Trail Running.

SUPER COPA 
TRAIL 

KTR ILHABELA 

WTR SERRA DO MAR 

INDOMIT BOMBINHAS 

CAMELBAK MOUNTAIN RACE 

ODISSEIA ULTRA TRAIL 

PEDRA GRANDE ULTRA TRAIL 

XTREME RUN GRAMADO 

RUN BRASIL RIDE

VAI SELECIONAR 

PARTICIPANTES DA 

CAMBOTAS MARATHON

CONFIRA O REGULAMENTO E O GUIA 
DA SUPER COPA TRAIL EM NOSSO SITE. 
QUALQUER DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO 

COM NOSSA EQUIPE PELAS REDES 
SOCIAIS.

por WANDERSON NASCIMENTO
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Entre as provas que integram a Super Copa, 

33 estão com datas marcadas, entre elas:

MONS ULTRA TRAIL 

LADEIRAS TRAIL 

XTERRA ESTRADA REAL 

ULTRA MACHO (algumas etapas) 

DESAFIO DAS SERRAS (algumas etapas) 

TOGOAL SPORTS 

BEACH RUN 

DESAFIO RAIZ TAPERA 

DESAFIO DELTA DO PARNAÍBA 

UTCD FORREST RUN 

BOCAINA TRAIL PARK 

SERRA DA BODOQUENA TRAIL RUN 

HORIZONTES SKY RACE 

DESAFIO LOUCOS POR TRAIL 

Entre outros.

Filipe Madeira

https://www.patagoniarun.com/
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Afinal, quais seus efeitos na 
performance e recuperação (recovery)?

por FERNANDA RIZZO

Você pode visualizar no QR Code acima 
alguns exemplos de utilização do rolo.

Bons treinos!

AUTO-LIBERAÇÃO 
MIOFASCIAL

C
om certeza você já utilizou ou viu alguém postando um vídeo realizando 
o “foam rolling” (traduzindo para o português: “rolo na espuma” – mas o 
termo mais conhecido por aqui é liberação miofascial).

Nos últimos anos, essa prática se tornou popular, e sua utilização é 
pensada tanto para melhorar o desempenho muscular e flexibilidade, 

como para aliviar a fadiga muscular e dor muscular tardia pós-exercício. Talvez 
as razões de sua popularidade sejam a eficiência em termos de tempo, fácil 
aplicação e praticidade. 
 
O “foam rolling” é como uma automassagem em que utilizamos o peso corporal 
para aplicar pressão, enquanto realizamos um rolamento sobre a musculatura 
alvo. Os movimentos geram pressão direta e abrangente sobre o tecido, 
alongando e promovendo atrito entre o tecido e o rolo, muito parecido com uma 
massagem.  Existem diversos tipos de rolos, com diferentes densidades, texturas 
e tamanhos. 

Apesar de muito utilizado, ainda não existe um consenso sobre seus verdadeiros 
benefícios, provavelmente porque poucos estudos examinaram os mecanismos 
fisiológicos envolvidos. Os efeitos atribuídos ao “foam rolling” são mecânicos, 
fisiológicos, neurológicos e psicofisiológicos. 

Os mecânicos incluem a redução 
na adesão do tecido; os efeitos 
neurológicos compõem os efeitos 
analgésicos e recuperação muscular 
por meio da modulação da dor. As 
respostas fisiológicas ao “foam rolling” 
são o aumento do fluxo sanguíneo e 
respostas inflamatórias associadas 
à diminuição da adesão do tecido 
(pontos de tensão). As respostas 
psicofisiológicas podem incluir 
melhora na percepção de bem-estar 
e recuperação, devido ao aumento de 
endorfinas plasmáticas, diminuição do 
nível de excitação dos tecidos e/ou 
efeito placebo.

Dentro das melhores evidências 
científicas sobre o assunto, o que se 
sabe até o presente momento é que a 
utilização do “foam rolling” antes dos 
treinos traz bons resultados quanto ao 
ganho agudo (imediato) de amplitude 
de movimento, mas aos atletas de 
elite (atletas que competem e tem o 
esporte como profissão). Os estudos 
ainda não mostraram benefícios 
da utilização pré-treino aos atletas 
recreacionais (atletas que praticam 
esporte como forma de lazer e em 
busca de saúde). 
 
Já para o pós-treino, pensando na 
diminuição da dor muscular tardia, 
as evidências mostram melhores 
resultados e endossam sua utilização. 
Além disso, dado o importante papel 
psicológico na maioria dos esportes, 
o fato de o atleta ter melhora na 
sensação de bem-estar também pode 
justificar o uso do “foam rolling”.

Ainda não há um consenso em 
termos de qual o melhor tempo para 
utilização do “foam rolling”. Em média, 
o que se recomenda são 60 segundos 
em cada região/músculo.

Fernanda Rizzo

Fernanda Rizzo

http://www.uteventos.com.br/
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Sem participação do Brasil, 
mundial de SkyRunning foi 
realizado na Espanha 

por WANDERSON NASCIMENTO  

50

O O Vall de Boí, em Lleida, na 
Espanha, sediou, entre os dias 
9 e 11 de julho, o Campeonato 
Mundial de SkyRunning, na 

tradicional Buff Epic Trail, prova que 
integra um festival de esportes de 
montanha. 
 
Paralelamente ao mundial, foram 
realizadas outras corridas com 
distâncias de 26K - teste do 
Skyrunner Espanha; Andorra Series 
e FEEC Catalan Cup - 12K, no sábado 
e domingo, Mountain Bike - Scott 
Marathon, também no domingo, 
atividades ao ar livre e diversão para 
toda a família. 
 
Sem a presença da seleção brasileira 
de SkyRunning, por causa da crise 
mundial da Covid-19, que fez com que 
vários países ainda estejam fechados 
para brasileiros, o campeonato 
teve participação reduzida, com 
representação de 158 atletas dos 
seguintes países, sendo apenas dois 
da América do Sul: Andorra, Bolívia, 
Canadá, Costa Rica, Chipre, República 
Tcheca, França, Guatemala, Hungria, 
Itália, Japão, Holanda, Macedônia do 
Norte, Noruega, Peru, Portugal, Rússia, 
Eslovênia, Espanha, Coréia do Sul, 
Suécia, Suíça e Estados Unidos.  
 

A competição 
contou com três 
categorias 
de SkyRunning: 
 
 
 

 
VERTICAL - Buff Epic Trail Vertical 
Kilometer®: 2,8 km de distância com 
1.030m de ganho de elevação. 
 
SKY - Buff Epic Trail 42K: 42 km de 
distância com 2.817m de ganho de 
elevação 
 
SKYULTRA - Buff Epic Trail 68K: 68 km 
de distância com 4.889m de ganho 
de elevação.

No quilômetro vertical, o japonês Ruy 
Ueda foi o grande campeão, com o 
incrível tempo de 00:35:06, seguido 
de perto pelo atual campeão mundial 
juvenil de SkyRunning, o espanhol 
Daniel Osanz, com 00:35:38. O suíço 
Roberto Delorenzi fechou o pódio 
marculino, com 00:35:55. 
 
Entre as mulheres, a tcheca Marcela 
Vasinovaficou com o ouro, com o 
tempo de 00:41:00, seguida pela 
espanhola Oihana Kortazar (00:43:14) 
e pela francesa Iris Pessey, que 
conquistou o bronze, com o tempo de 
00:44:26.

Na duríssima SkyUltra, o andorrano 
Marc Casal conquistou o ouro, com o 
tempo de 08:10:20, seguido por dois 
espanhóis. Manuel Anguita ficou com 
a prata (08:12:56) e Borja Fernández, 
logo atrás, garantiu a medalha de 
bronze, com o tempo de 08:26:55 
 
Entre “las chicas”, a espanhola Maite 
Maiora dominou a prova com punho, 
ou melhor, com pernas de aço, honrou 
o favoritismo, e garantiu o ouro, com 
09:26:56. Sua companheira de time, 
Gemma Arenas, cruzou a linha de 
chegada 18 minutos depois de Maite, 
mostrando também grande domínio 
da prova, garantindo a prata, com o 
tempo de 09:45:01. A italiana Giuditta 
Turini ficou com o bronze, com a marca 
de 09:56:43.

Lembrando que Maite confirmou 
presença na Cambotas Marathon, 
prova que será organizada pela Revista 
Trail Running no final deste ano, na 
região de Barão de Cocais, em Minas 
Gerais, com seus 42 km do mais puro 
trail running. 
 
Na maratona, prova principal e mais 
tradicional da competição, o título 
ficou em casa entre os homens. 
Manuel Merillas era o grande favorito 

Na maratona, prova principal e mais tradicional da competição, o título ficou em 
casa entre os homens. Manuel Merillas era o grande favorito no Vall de Boí e não 
decepcionou. O espanhol cruzou a linha de chegada na primeira posição, com um 
tempo de 04:00:12, fazendo uma prova progressiva, esperando o momento certo 
de atacar e assumir a liderança, para cruzar a meta. 
 
“NÃO CREIO QUE EU SEJA O MELHOR DO MUNDO, MAS HOJE CONSEGUI GANHAR O 
CAMPEONATO MUNDIAL E, POR FIM, RISCÁ-LO DOS MEUS DESAFIOS”, publicou o atleta em 
seu perfil no Instagram. 
 
Ele conseguiu uma vantagem relativamente confortável sobre Christian Mathys, 
que ficou com a prata, com o tempo de 04:06:46.O japonês Ruy Ueda, que 
venceu o KV, ficou com o bronze, com a marca de 04:10:51.

Entre as mulheres, a tcheca Marcela Vasinova, que venceu o KV, garantiu mais 
um ouro, com o tempo de  04:50:24, seguida pela espanhola Oihana Kortazar 
(04:57:48) e pela também espanhola Marta Molist, que ficou com o bronze, com a 
marca de 05:03:37. 
 
Com esses resultados, a checa Marcela Vasinova (1ª KV e na Sky) e Ruy Ueda (1º 
no KV e 3º no Sky), foram proclamados campeões da modalidade combinada, 
somando as pontuações. 

Na  classificação por países, a Espanha ficou no topo do pódio, com 1.002 pontos 
e acumulando até 11 medalhas, sendo duas de ouro, sete de prata e duas de 
bronze, mais a medalha de ouro no ranking por países. A Espanha ficou à frente 
da  Itália, com 760 pontos, e da República Tcheca, com 656 pontos.

OS CAMPEÕES
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por PÂMELA SARKIS
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Hidratação 

O Quase 90% do peso perdido 
em um exercício físico é 
água. Uma maneira de saber 
o quanto de água você perde 

durante um exercício é pesar antes 
e pesar depois, e a diferença desse 
peso deve ser a quantidade de 
água que se deve ingerir após. Mas 
essa tática deve ser usada apenas 
em exercícios curtos, de até 1 hora, 
onde a perda de água não será tão 
significativa.  
 
Quando pensamos em endurance, 
alto rendimento e treinos ou provas de 
resistência longas, uma maneira de 
saber adequadamente é pesar antes, 
computar todo líquido ingerido (água e 
isotônicos), medir a urina se for o caso 
para descontar no peso e pesar no 
final. Na teoria parece simples e fácil, 

mas na prática a maioria dos atletas 
nunca fizeram esse cálculo e nunca 
souberam a taxa de desidratação. 
 
O mais importante é que, durante os 
treinos e pelo menos uma semana 
antes de uma prova importante, 
o atleta preste mais atenção na 
hidratação, busque meios para 
manter-se hidratado, e saiba 
antecipadamente exatamente tudo o

que pode acontecer no dia do evento. 
O clima, por exemplo, interfere muito 
na quantidade de água que se deve 
tomar. O dia pode estar frio, mas muito 
seco, a sensação de sede diminui e, 
se o atleta não lembrar de se hidratar 
de tempos em tempos, a chance de 
desidratação, cãimbras e perda de 
rendimento é altíssima. 
 
As necessidades hídricas do atleta 
não dependem somente do tipo de 
exercício e clima, mas também do 
biotipo, percentual de gordura, idade 
e sexo. Quanto menor o percentual 
de gordura no corpo, maior a 
necessidade de água, pois a massa 
magra contém cerca de 75-80% de 
água, enquanto o tecido adiposo, 
somente 10%. 
 
Em exercícios de endurance, como 
ultramaratonas e triatlo, é comum 
a perda drástica de peso, podendo 
variar de 1% (quando o atleta ainda 
tem um nível aceitável de hidratação) 
e chegando a 2% ou mais. Nesse 
caso, a partir de 2% de perda de peso, 
o rendimento no exercício é afetado, e, 
dependendo do nível de desidratação, 
os sintomas mais sérios aparecem, 
podendo chegar a tontura e desmaios.

A sede é o primeiro sinal de 

desidratação. 

O ideal é tomarmos água 

com frequência, e não 

chegar nesse ponto. 

Outros sinais comuns que 

devem ser observados com 

atenção: 

Para evitar perdas de sais minerais, 
junto com a água, você pode tomar 
antes, durante e/ou após o treino, 
um repositor hidroeletrolítico. Temos 
muitas opções no mercado, mas você 
também pode fazer o seu. 

BOCA SECA

ROSTO AVERMELHADO

PULSOS ACELERADOS

FADIGA MUSCULAR 

CÃIMBRAS 

TONTURA

SONOLÊNCIA 

RACIOCÍNIO LENTO

URINA ESCURA E POUCO FREQUENTE

PELE E LÁBIOS SECOS 

QUEDA DE PRESSÃO 

CANSAÇO 

ADICIONE 1 DOSE DE PROTEÍNA EM PÓ DE 
SUA PREFERÊNCIA NA HORA DE COMER 
(30G); 
PREFIRA OS TOPPINGS DE FRUTAS 
NATURAIS, COMO MORANGO E BANANA; 
ADICIONE 3 CASTANHAS DO PARÁ, 
COMO FONTE DE VITAMINA E (AÇÃO 
ANTIOXIDANTE); 
TOME JUNTO UM COPO PEQUENO DE 
ÁGUA COM LIMÃO ESPREMIDO NA HORA 
(A VITAMINA C TAMBÉM  AJUDA COMO 
ANTIOXIDANTE).
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EXISTE CHANCE PARA O 
TRAIL RUNNING NOS JOGOS 
OLÍMPICOS DE VERÃO?

por RAPHAEL BONATTO

E 
ntre os dias 23 de julho e 08 de 
agosto de 2021, são realizados 
os Jogos Olímpicos em Tokyo 
no Japão. Esta é a trigésima 
segunda edição e nunca 

tivemos a modalidade Trail Running 
como parte da programação dos 
jogos.

Vale lembrar que a corrida em trilhas 
possui diferenças significativas em 
relação às corridas de montanha, 
como já explicado pela Revista Trail 
Running em seu artigo “Entenda as 
diferenças entre corrida de trilha e 
corrida de montanha”, publicado em 
22/02/2021 pelo jornalista e atleta 
Wanderson Nascimento. 
 
Em 2024, nos Jogos Olímpicos de 
Paris, França, o Comitê Olímpico 
Internacional (COI), cogita a 
possibilidade de retorno das corridas 
cross-country. A proposta da 
Federação Internacional de Atletismo, 
seria um evento de revezamento, com 
equipes mistas, compostas por dois 
homens e duas mulheres, num total 
de 15 seleções. O maior problema visto 
pelos organizadores seria o aumento 
do número de atletas nos jogos, que 
em 2021 chegou a 11.091. O desejo do 
COI é limitar o número de vagas em 
10.500 a partir de 2024, visando a 
diminuição dos custos operacionais.

 Com isso, torna-se ainda mais 
difícil o “encaixe” de qualquer outra 
modalidade do atletismo que não 
possui tradição nos jogos e tão pouco 
representatividade junto à Federação 
Internacional de Atletismo 
 
O estatuto do COI afirma que, para 
ser olímpico, um esporte precisa ser 
amplamente praticado por homens 
em pelo menos 75 países e quatro 
continentes e por mulheres em pelo 
menos 25 países e três continentes, 
refletindo assim sua popularidade.

Muitos esportes que não estão na 
programação dos Jogos Olímpicos são 
reconhecidos pelo COI, facilitando sua 
entrada numa futura programação 
olímpica. Alguns exemplos são o bilhar, 
boliche, críquete, dança esportiva, 
esportes aéreos e subaquáticos, 
motociclismo, sumô, xadrez, entre 
outros.

Para que o Trail Running ou as 
corridas de montanha comecem a, 
pelo menos serem cogitadas como 
futuras possíveis modalidades, os 
órgãos reguladores nacionais (no 
Brasil é a CBAt – Confederação 
Brasileira de Atletismo) precisariam 
estar em constante contato com 
as Federações estaduais a fim de 
desenvolver e regulamentar o esporte. 
 
A Federação Internacional de 
Atletismo, a instituição mais 
“poderosa” em termos de 
representatividade junto ao COI, teria 
condições de argumentar a favor 
da inserção do Trail ou das corridas 
de montanha como modalidades 
olímpicas, porém seus gestores 
na ITRA (International Trail Running 
Association) e na WMRA (World 
Mountain Running Association) ainda 
tem um longo caminho a percorrer 
unindo Confederações e Federações 
nacionais. 
 
Já as Associações, tem como 
finalidade, em geral, orientar, divulgar 
e incentivar o Trail Running nacional, 
atraindo associados, afiliados e 
simpatizantes do esporte. Desde que 
filiadas à CBAt, as associações podem 
criar e organizar circuitos nacionais, 
padronizar distâncias, organizar e 
definir normas para as competições, 
representar seus associados junto 
a entidades de classe, federações 
nacionais e internacionais, órgão 
públicos, comunidade e mídia, 
promover palestras técnicas, eventos

ecreativos, entre outras diversas 
funções. Em resumo, Associações 
fortes tem maior representatividade 
junto às Federações, que terão maior 
representatividade nas Confederações.  

Caminhamos para uma melhor 
organização, mas ainda depende 
da conscientização dos atletas, 
organizadores, simpatizantes, 
patrocinadores e todos que vivem a 
comunidade, no sentido de afiliarem-
se às Associações e buscarem 
sua representatividade e evolução 
do esporte. Somos muitos poucos 
associados e sem um número 
expressivo, não atenderemos as 
exigências do COI como modalidade 
olímpica.

O Trail Running e as corridas de 
montanha crescem ano após ano em 
nosso país, porém, sem esta união 
infelizmente nunca chegaremos a um 
Campeonato nacional de qualidade, 
quem dirá uma Olimpíada.

No Brasil, atualmente temos a ABCT 
(Associação Brasileira de Corrida em 
Trilha) e a ATRB (Associação de Trail 
Running do Brasil). 
 
Procure conhecê-las, pois juntos 
somos mais fortes!

https://www.facebook.com/rtrtrailrun/?utm_medium=site&utm_source=trailrunning
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WWW.BOCAINAPARKTRAIL.COM.BR
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2021 RIO
SPECIAL STAGE

CAMINHO DO OURO

MASCULINO E FEMININO

KING OF
THE HILL

R$2,000
1º PRÊMIO

R$1,000
2º PRÊMIO

R$500
3º PRÊMIO

MASCULINO E FEMININO

MOUNTAIN
GOAT
R$2,000

1º PRÊMIO

R$1,000
2º PRÊMIO

R$500
3º PRÊMIO

A One Hundred volta com mais um desafio inesquecível em um dos cenários mais belos do Rio 
de Janeiro, o Caminho do Ouro, no Parque Nacional da Serra da Bocaina, já no próximo 

dia 14 de Agosto. O Rio Special Stage é uma prova para os atletas atestarem a sua velocidade 
em subida e descida de trilha e buscarem o título de "King of the Hill" e "Mountain Goat" e seus 

prêmios em dinheiro de R$ 14mil.

Essa prova no Brasil é o início do circuito mundial de Special Stage Series que vai colocar 
todo o mundo correndo. As inscrições são limitadas, por isso inscreva-se já! Tudo o que precisa 

de saber está em:


