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ONE HUNDRED
CAMINHO DO OURO

Abriu calendário próprio do 
circuito Ultra Mountain Trail 

World Series 2022
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E D I T O R I A L

EDIÇÃO 19 RTR

Chegamos ao meio da temporada 2022. E que 
temporada intensa, hein? Depois de dois anos 
de pandemia, acumularam-se provas que haviam 
sido adiadas e, agora, temos uma enxurrada de 
competições pelo Brasil afora, de Norte a Sul, de 
Sudeste a Centro-oeste!

Nesta edição vocês poderão ver o que rolou em 
algumas da sprincipais provas de trail no primeiro 
semestre, bem como o que nos aguarda no restante 
do ano, com essa efervescência de corridas.

Temos as novidades da Super Copa Trail 2022 e, 
com ela, a Cambotas Marathon, que terá opções 
de percurso abertas ao público, além do clássico 
percurso onde haverá mais um combate entre os 
maiores nomes do trail brasileiro, que se encontrarão 
novamente em Cocais no final do ano.
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Também falamos sobre a Evolution Itatiaia National Park, 
uma prova com percursos inéditos, todos dentro do 
Parque Nacional do Itatiaia, que marcou a conquista da 
terra prometida.

Na nossa capa, temos a One Hundred Caminho do Ouro, 
que abriu o circuito mundial da One Hundred, com a 
maior premiação em dinheiro em uma prova de trail no 
Brasil.

Isso e muito mais você vai encontrar aqui! Boa leitura!
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CAMBOTAS TRAIL FEST

O que há de novo?
A CONQUISTA DA TERRA PROMETIDA
Evolution Itatiaia National Park
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ONE HUNDRED
ABRE CIRCUITO WORLD 
SERIES COM ETAPA 
BRASILEIRA
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ONE HUNDRED
CAMINHO DO OURO
A One Hundred® Rio Caminho 
do Ouro, etapa brasileira que 
inaugurou a One Hundred® 
World Series, o circuito 
mundial de provas de 100 
km e 100 milhas da One 
Hundred®, foi realizada entre 
os dias 21 e 24 de abril, na 
histórica cidade de Paraty, no 
litoral do Rio de Janeiro.

A competição chegou ao 
Brasil com a proposta de 
um novo conceito de evento 
esportivo, trazendo inovações 
como o live streaming e o 
live tracking, tecnologias que 
permitem, respectivamente, a 
transmissão ao vivo do 

utilizado para a entrada de 
mercadorias e escravos, e 
porto para o escoamento do 
ouro vindo de Minas Gerais e, 
posteriormente, para o café 
do Vale do Paraíba (estados 
do Rio de Janeiro e São 
Paulo).
 
OBJETIVO CUMPRIDO

Conversamos com o 
diretor técnico da prova, o 
ultramaratonista Cristiano 
Marcelino, que afirmou estar 
satisfeito com o evento. “A 
avaliação é que a prova foi 
um sucesso, tivemos alguns 
contratempos, que apesar de                     

evento e o acompanhamento 
dos atletas em tempo real, 
por meio de rastreamento 
por satélite. Outra inovação 
foi uma expressiva e inédita 
premiação, que distribuiu R$ 
92 mil reais em dinheiro.

Foram quatro dias de 
competições em distâncias 
variadas pelo Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, 
passando por locais que, 
nos primeiros séculos da 
história de Paraty, tiveram 
uma importância estratégica 
no cenário histórico 
brasileiro, funcionando como 
entreposto comercial 
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não serem nada desejados, 
acabam sendo comuns 
para uma primeira edição. 
O objetivos sim, foram 
cumpridos!”

Ele afirma que, entre 
os principais desafios, 
inicialmente houve a volta 
das provas após a pandemia, 
com muitos atletas inscritos 
em muitas provas que 
haviam sido adiadas e que 
foram realizadas no mesmo 
final de semana. Ele também 
aponta que a mudança do 
carnaval para o mesmo fim 
de semana de nossa prova.

As fortes chuvas que 
atingiram a cidade de Paraty 
duas semanas antes do 
evento também deixaram 
a organização apreensiva, 
uma vez que muitas vias de 
acesso ficaram parcialmente 
interditadas até próximo à 
data do evento.

Por fim, ele relata que, 

durante a prova, houve 
depredação massiva de 
marcações no percurso, 
que também foi um grande 
desafio, uma vez que alguns  
atletas se perderam devido 
a retirada e mudança de 
fitas, problema que requereu 
um grande trabalho para 
remarcação de partes dos 
percursos.

DIFERENCIAIS

O diretor técnico aponta os 
principais diferenciais da 
prova. De acordo com ele, o 
primeiro foi a alta premiação 
em dinheiro: R$ 92 mil total, a 
mais alta da história do Brasil. 
Ele também declara que os 
percursos de ultra distância 
dentro de um Parque Nacional 
também foram um grande 
diferencial. “Somos a maior 
prova de trail run dentro de 
um Parque Nacional do Brasil. 
Todos os percursos de loop 
único”.

Marcelino também cita a 
presença fortíssima da elite 
trail nacional, a mais forte da 
história do Brasil, reunindo 
várias distâncias. Por fim, 
ele aponta o rastreamento 
dos atletas de 100 milhas 
e 100 km e a transmissão 
Live Streaming para todo o 
mundo.

Apesar da deficiência de 
recursos tecnológicos 
no Brasil, ele afirma que 
a organização conseguiu 
rastrear, com perfeição, 
todos os atletas de 100 
milhas e 100 km, e o live 
streaming foi dentro do 
esperado, contando a 
grande dificuldade de 
internet na região e que foi 
recentemente atingida por 
forte chuvas, fatores que, de 
acordo com ele, prejudicaram 
um pouco.
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As distâncias variavam de 
10 km a 100 milhas (160 km), 
passando pelos 21 km, 55 
km e 100 km, além da corrida 
kids, que teve como objetivo 
o estímulo à atividade 
física e o incentivo a novos 
talentos.

destaque para Rogério 
Silvestrin e Giovanna Martins, 
que conquistaram o 1º lugar 
geral.

Confira, a seguir, os três 
primeiros lugares de cada 
distância:

Na distância principal, Daniel 
Meyer e Cida Cunha ficaram 
com o título e faturaram, 
cada um, o prêmio de R$ 10 
mil. Nos 100 km, Jeferson Dias 
e Patrícia Honda foram os os 
campeões, faturando R$ 5 
mil cada um. Nos 55 km,

100 milhas – masculino
1° Daniel Meyer – 21h33m18s
2º Roger Darrigrand – 23h22m29s
3° Felipe Silva – 23h41m30s

100 milhas – feminino
1ª Cida Cunha – 28h38m40s
2ª Leticia Saltori – 30h18m00s
3ª Rosalia Guarischi – 32h52m46s

100 km – masculino
1° Jeferson Dias – 14h49m28s
2° Kleiton Lucatelli – 15h05m05s
3° Ederson Lopes – 15h33m53s

100 km – feminino
1ª Patricia Honda Gerage – 18h13m55s
2ª Sabrina Freitas – 21h50m36s
3ª Stefanny Mendes – 26h22m51s

55 km – masculino
1° Rogerio Silvestrin – 7h11m10s
2° Jovadir Acedo – 7h28m48s
3° Dario Rocha – 8h41m40s

55 km – feminino
1ª Giovanna Martins – 9h11m25s
2ª Elen Vasconcellos – 10h44m34s
3ª Dalila Ticiani – 10h49m37s

21 km – masculino
1° Eduardo Ramos – 1h34m24s
2º Caio Lima – 1h42m20s003c
3º Renato Campos – 1h42m20s997c

21 km – feminino
1ª Ana Andrade – 2h02m44s
2ª Solange Mariano – 2h04m30s
3ª Jéssica Reis – 2h05m00s

10 km – masculino
1° – Rodrigo Oliveira: 45m33s
2° – Marcelo Barros: 47m40s
3° – Cristiano Santos: 49m06s

10 km – feminino
1ª – Iris Nascimento: 51m47s
2ª – Launa Machado: 56m53s
3ª – Luciana Chavier: 1h01m55s
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PRóxIMA EDIçÃO

Mesmo com o relativamente 
pequeno número de atletas 
inscritos e finishers na 
distância de 100 milhas, 
Marcelino afirma que é viável 
a realização, no Brasil, de 
provas dessa distância, com 
percurso em loop único. 
“Nossa prova de 100 milhas 
já está confirmada para o 
ano que vem e, naturalmente, 
essa distância acabará 
sendo mais comum aqui, 
assim como acontece em 
outros países”.

Para a edição de 2023, 
Marcelino afirma que os 
organizadores esperam o 
aprimoramento de tudo 
que tiveram aqui no Brasil, 
contando com grande 
organizações esportivas 
locais aliadas ao time 
internacional da One 
Hundred, presença massiva 
de público e atletas de elite, 
e a grande final inesquecível 
em Gran Sasso - Itália.

“A Rio Caminho do Ouro World 
Series está confirmada para 
2023, ainda iremos estudar 
o calendário mundial para 
firmar a data. Os percursos 
serão exatamente os 
mesmos, no Parque Nacional 
da Serra da Bocaina, em 
Paraty. Com muitas melhorias 
operacionais, será um grande 
sucesso. Pretendemos 
realizar, assim como no ano 
passado, a nossa prova 
menor, a Rio Special Stage, 
também no Parque Nacional 
da Serra da Bocaina, além do 
Rio Training Camp, em local a 
definir”.
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A primeira edição da Super 
Copa Trail, apesar de ter 
sido realizada apenas no 
segundo semestre de 2021, 
mostrou que veio para ficar. 
A segunda edição, em 2022, 
que já se iniciou em janeiro, 
e conta com diversas provas 
já realizadas, promete um 
sucesso ainda maior, depois 
do grande sucesso do evento 
Cambotas Trail Fest, que 
fechou com chave de ouro 
a edição 2021, reunindo a 
maioria dos melhores atletas 
adultos de trail do Brasil em 
um percurso único, além 
das categorias de base, em 
disputas que agitaram a cena 
do trail running nacional.

E o ano de 2022 reserva 
também algumas novidades. 

Uma delas é 
a garantia de vagas na 
final da Super Copa para 
atletas que fizerem FKTs 
(Fastest Known Time) abaixo 
de determinado tempo. Outra 
importante novidade tem 
como objetivo fomentar o 
voluntariado nos eventos 
durante o ano. Se a pessoa 
comprovar, com documento, 
que foi voluntária em três 
provas e ter também a 
comprovação de participação 
em uma prova acima de 30 
km ou duas acima de 21 km, 
garante uma das 10 vagas 
disponibilizadas para este 
tipo de classificação.

A Super Copa Trail conta com 
provas em todas as cinco 
regiões do Brasil e, segundo  

melhores 
assessorias e 
equipes de performance 
do Brasil, de cada região e 
também por estados, uma 
gigantesca ferramenta de 
marketing”.

Já existem cerca de 60 
eventos cadastrados na 
Super Copa e estão abertas 
novas candidaturas para que 
se atinja o maior número de 
eventos em todas as regiões 
do país.

Outro ponto que faz parte da 

Foto: Thiago Lemos
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identidade da Super 
Copa é possibilitar maior 
aproximação entre 
organizadores e marcas 
que trabalham dentro do 
cenário trail, para que o 
mercado fique forte e seja 
sustentável e rentável 
para todos os envolvidos.
Mais informações e 
regulamento completo em: 
www.supercopatrail.com.br

seu 
fundador e CEO, 
ValmirLana Jr., o objetivo 
do circuitoé estimular a 
competição de atletas em 
todos os cantos do Brasil, 
com ranking de performance 
a nível nacional, regional e 
estadual.

A Super Copa também conta 
com ranking por assessoria 
e equipes de performance, 
ou seja, assessorias também 
pontuarão por meio dos 
resultados de seus atletas 
nas provas que fazem parte 
da Super Copa Trail. Dessa 
forma, de acordo com 
Valmir, “poderemos dizer, 
objetivamente, quem são as 
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PIAUÍ:
PARAÍSO

DO TRAIL!

Foto: Adrenaphotos



A região Nordeste vem se 
destacando nos últimos 
anos pelo seu grande 
potencial para o trail running, 
fato constatado pelo grande 
número de participantes 
em várias competições em 
diversos estados, integrando 
a prática esportiva ao 
turismo e cultura, atraindo 
visitantes de todo o país 
para as mais belas trilhas 
nordestinas.

Em 2021, o Piauí foi sede de 
duas provas que fascinaram 
aqueles que participaram 
e também a quem 
acompanhou de alguma 
forma pelas redes sociais. O 
Desafio Serra dos Matões, 
que é realizado desde 2013  

na região de serras de 
Pedro II, e o Desafio Delta do 
Parnaíba, disputado desde 
2019 no litoral piauiense. 
Duas provas em terrenos 
totalmente distintos, mas 
igualmente encantadores 
e com um conceito 
diferenciado, proporcionando 
aos atletas uma experiência 
única, com performances 
musicais e teatrais no meio 
dos percursos.

Para 2022, os mesmos 
organizadores dessas 
provas prepararam uma 
terceira prova, que promete 
novamente encantar os 
participantes. É o Desafio 
Serra da Capivara, levando o 
trail running para as serras 

e cânions de uma região 
enigmática no sul do estado, 
que já era habitada por 
povos primitivos há cerca 
de 50 mil anos. A Serra da 
Capivara é Parque Nacional 
e Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Trata-se do 
maior acervo concentrado 
de sítios arqueológicos 
do planeta, com dois 
museus extraordinários 
e uma paisagem natural 
indescritível.

Nós conversamos com 
Luciano Uchoa, um 
dos responsáveis pela 
organização das provas, que 
falou sobre as expectativas 
para 2022. Ele declara que 
2021 foi um ano muito

significativo, sobretudo pelas 
incertezas que pairavam por 
conta da pandemia. 

“No entanto, com muito 
esforço, interesse e 
motivação dos atletas e 
apoio do Governo do Estado 
do Piauí, conseguimos 
realizar os dois eventos 
esperados, sendo eles, o 
Desafio Serra dos Matões, 
que ocorreu em julho, em 
Pedro II, e o Desafio Delta 
do Parnaíba Ultra, ocorrido 
no litoral, em novembro 
passado”.

No Desafio Serra dos Matões, 
aconteceu a primeira edição 
ultra da prova, que contou 
com a presença do nosso

diretor Valmir Lana, que 
fez uma reportagem muito 
importante acerca dos 
eventos que estão ocorrendo 
aqui no Piauí, ressaltando 
a potencialidade do Estado 
para a realização de 
provas de alto nível. “Esse 
reconhecimento é muito 
significativo para todos nós, 
organizadores de eventos 
outdoor, afinal, gostamos de 
mencionar que o Piauí tem 
uma vocação natural para o 
turismo de aventura”.

No Desafio Delta do Parnaíba 
de 2021, a organização 
apostou na ideia de realizar 
um evento com largada de 
dia, mas que entrasse pela 
noite, especificamente numa

noite de lua cheia, sendo 
que, embora houvesse 
três largadas em locais 
e horários diferentes, a 
depender do percurso 
escolhido, o planejamento 
da prova possibilitou um 
grande encontro entre os 
atletas, na parte noturna e 
final da prova, no extenso 
corredor de 15 km de dunas. 
“Podemos dizer que foi 
uma experiência única para 
todos os envolvidos e a 
presença dos músicos, das 
performances artísticas 
inseridas no percurso, a lua 
cheia, a belíssima paisagem 
e a energia dos participantes 
deixaram o evento 
inesquecível”.

Foto: @robertaalinne

https://jornadademontanhismo.com.br/inscricao/%3Futm_source%3Drtr%26utm_medium%3Drtr%26utm_id%3Drtr%26fbclid%3DIwAR3uAlnmjcpaxr_skgJh6w9HITAkiAsZV0hO0jKXM4AXdV227ZuhdFzxCxg


O QUE ESPERAR
DE 2022

Luciano explica que as 
provas em 2022 estão 
recheadas de novidades. 
Na verdade, a organização 
tem uma tradição de nunca 
repetir uma prova, então 
sempre há algo novo nos 
percursos, o que deixa o ar 
dos desafios sempre jovem.

O Desafio Delta deste ano 
mergulha no coração das 
principais ilhas do Delta do 
Parnaíba e será realizado no 
formato multi-day-race, nos

dias 08, 09 e 10 de novembro. 
No dia 08, haverá um prólogo 
de 12 km na Ilha Grande, 
distância única para todos 
os participantes e que 
será realizado no período 
noturno, na lua cheia de 
dezembro.  Dia 9, haverá um 
recovery e será realizado o 
briefing para os atletas, em 
um dos atrativos turísticos 
mais importantes do litoral 
do Piauí, o histórico Porto 
das Barcas, na cidade de 
Parnaíba. No dia 10, os

participantes seguem para 
a etapa final do Desafio, 
com concentração no Porto 
dos Tatus e realização dos 
percursos de 17 km, 30 km e 
50 km na Ilha das Canárias... 
E, para fechar a festa, a 
premiação também ocorrerá 
no Porto das Barcas, com 
muitas atrações culturais 
para o encerramento do 
evento.
Portanto, o Desafio Delta 
2022, promete fortíssimas 
emoções!

OS DIFERENCIAIS
DAS PROVAS

Luciano afirma que os 
Desafios vão além de 
um evento esportivo. 
“Procuramos realizar, 
na verdade, um grande 
encontro entre esporte, 
cultura e natureza, assim 
como importantes ações 
socioambientais, que 
começam meses antes da 
largada da prova. A busca por 
locais técnicos e belos, é um 
constante, e o planejamento 
e logística da prova do ano 
seguinte começam tão logo 
acabe o evento corrente.”

Outro diferencial fantástico 
são as performances 
artísticas. “No campo cultural, 
procuramos transformar em 
magia a prova, inserindo em  

torno de 40 a 50 artistas em 
locais dos mais inusitados, 
levando arte e cultura nos 
picos, cachoeiras, mirantes,  
dunas etc.”

Ele ressalta também que 
há umas uma preocupação 
muito forte com a segurança 
e isso é confirmado quando, 
por exemplo, limitam a 
quantidade de inscritos 
e, ainda assim, investem 
maciçamente na prova, 
inclusive com a presença 
de apoio aéreo ao longo do 
evento e com a presença 
de um corpo de staffs 
preparados, cuja quantidade, 
pode chegar a 30% do total 
de  atletas participantes.

Ele destaca a importância da 
integração do esporte com 
outros setores, para que não 
só o atleta seja bem 

acolhido, mas também seus 
familiares e acompanhantes, 
mesmo que não pratiquem 
corrida. “Cada vez mais os 
eventos de trail run atraem 
mais que o atleta, e isso tem 
uma influência direta com 
o turismo na localidade que 
recebe a prova. Um evento 
de médio porte pode trazer 
milhões para o município e 
para o estado, além de poder 
colocar em evidência os 
atrativos turísticos dos locais 
visitados.”

Luciano declara que no Piauí 
o Governo tem sido um forte 
apoiador, por entender que 
as nuances únicas que eles 
inserem nos Desafios são 
importantíssimos vetores 
para o crescimento do 
turismo no Estado, sob uma 
ótica de sustentabilidade.

Foto: Adrenaphotos

Foto: Moisés Saba
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DESAFIO SERRA 
DA CAPIVARA

O Desafio Serra da Capivara 
será realizado no dia 18 de 
junho, no surreal Parque 
Nacional da Serra da 
Capivara, no sul do Piauí, 
sendo que suas 400 vagas 
disponibilizadas acabaram 
em menos de 24 horas, ainda 
em outubro do ano passado.

“Poder trilhar os percursos 
mais antigos das Américas, 
com vestígios humanos de 
mais de 50 mil anos, onde 
existem mais de 1.000 sítios 
arqueológicos, sendo a maior 
concentração do mundo, 
inevitavelmente, irá trazer 
grandes vivências aos atletas 
participantes”, conclui 
Luciano.

Fotos: Juscelino Reis

Kids Race







WTR AMPLIA CIRCUITO E SE 
TORNA LIGA DE ESPORTES DE 
MONTANHA
Dois anos após uma abrupta 
parada das competições em 
todo o mundo, assistimos o 
renascer da WTR (World Trail 
Run), que mudou seu último 
“R” para (World Trail Races) e 
o que muda? Muda bastante, 
pois ela veio ainda mais 
forte e não somente com 
um circuito com boas provas, 
mas com um sistema de 
ranking que promete aguçar 
o brio dos atletas e fazer 
com que eles busquem se 
organizar para pontuarem no 
ranking.

Além disso, a mudança do 
“Run” para “Race” no nome 
da organização é para 
ampliar a competição e 
adicionar o Mountain Bike.

Mas vamos nos ater ao que 

nos interessa aqui, o Trail 
Running, não é mesmo?

A Liga WTR, como se referem, 
pretende disseminar a 
cultura de montanha no 
Brasil e é organizada pelas 
empresas 213 sports, vertical 
de esportes V3A e Speed 
Eventos Esportivos.

Serão sete etapas durante 
todo o ano, com novidades 
empolgantes em 2022:

1 - WTR Camelbak – Praias 
Selvagens (evento realizado)

2 - WTR OMRON – Arraial do 
Cabo (evento realizado)

3 - WTR – Miguel Pereira (09 
e 10/julho/2022)

4 - WTR – Conceição do 

Mato Dentro (06 e 07/
agosto/2022)

5 - WTR Camelbak – 
Le Canton (17 e 18/
setembro/2022)

6 - WTR – Campos do Jordão 
(15 e 16/outubro/2022)

7 - WTR – Serra do Mar (26 e 
27/novembro/2022)

A pontuação na temporada 
2022 será acumulativa, 
seguindo o peso de cada 
etapa dentro  do Ranking 
WTR e com base na 
colocação geral do atleta 
dentro de sua prova. Sempre 
após cada etapa, o atleta 
poderá ver qual é a sua 
colocação no Ranking, no 
GERAL e em sua CATEGORIA.

Confira abaixo as pontuações e critérios de cada etapa.

RANKING POR CATEGORIA

PONTUAÇÃO POR PROVA E DISTÂNCIA - SHORT



PONTUAÇÃO POR PROVA E DISTÂNCIA - MID

PONTUAÇÃO POR PROVA E DISTÂNCIA - LONG

PONTUAÇÃO POR PROVA E DISTÂNCIA - ULTRA

PONTUAÇÃO POR PROVA E DISTÂNCIA - FULL
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Fala meus Brutões! Seja bem 
vindo ao Cartão Postal de 
O Ultra Lado, onde a gente 
vai explorar  o que está 
rolando no podcast feito para 
corredores que pensam fora 
do padrão. Corredores como 
a gente. 

Neste conteúdo exclusivo da 
Revista Trail Running, você 
vai descobrir as histórias 
por trás dos melhores 
episódios. É mais uma 
oportunidade para explorar 
saúde alternativa, novas 
ideias sobre corrida, e ver 
os melhores atletas de trail 
nesse país de um jeito que 
você nunca viu, e tudo pelo  
filtro de Ultra. 

Nunca ouviu O Ultra Lado 
Podcast? Perfeito. Vai 
descobrir aqui. 

Já ouvi todos os episódios? 
Ótimo. Agora vai conhecer os 
bastidores. 

Depois de 2 anos de 
esperanças destruídas 
tantas vezes, 2022 está 
deixando a gente mimado 
com opções. Provas velhas 
voltando mais fortes, e 
novas experimentando 
coisas diferentes. Temos as 
primeiras ultras em parques 
nacionais, live tracking, e 
um dia extra de prova com 
um kilómetro vertical a la 
Skyrunning. 

Para mim, correr uma prova 
sem saber a história atrás 
é meio vazio. Goiabada sem 
queijo. E oferecer um queijo 
gostoso foi meu alvo com 
cada episódio falando sobre 
essas provas.

Dá para ouvir os sonhos e o 
coração de cada diretor. A 
quantidade de trabalho que 
eles fazem é uma coisa que 
corredores e participantes 
nunca conseguem entender. 
Nenhuma prova é perfeita, 
mas estamos aprendendo 
juntos e 
chegando
mais à frente.

Tá chovendo provas! Mas quais 
vale a pena fazer?

Então, vamos viajar?  (Para ouvir um episódio, só clicar no selo).

A comunidade de trail é 
cheia de personalidades 
diferentes e maravilhosas. 
Uma grande vontade de fazer 
esse podcast é falar mais 
com meus colegas fora das 
trilhas e perguntar qualquer 
coisa. Descobri e continuo 
descobrindo tantas coisas 
novas sobre eles e elas e 
saio de cada conversa dando 
ainda mais valor para nossa 
galera de ultra.     

Celinho é um homem que 
brilha com humildade e 
graça, Jefferson Dias tem um 
equilíbrio e maturidade forte, 
Leticia Saltori é a rainha do 
trail com razão.

Atrás da segurança do 
Junior Acedo tem a mesma 
ansiedade e dúvida de

qualquer pessoa nos 
momentos tensos.

E Daniel Meyer pode pensar 
que é um homem solitário, 
mas uma multidão de almas 
se juntam para escutar cada 
palavra que ele fala.

E quer conhecer o grande 
Cesar Picinin e Lara Martins 
pela música? Podcast #23 
é cheio de surpresas. Acho 
que você já conhece Sidney 
Togumi? Vai descobrir algo 
novo em #6.

Esses episódios fazem parte 
do palco que O Ultra Lada 
está construindo. O holofote 
para destacar nossas 
grandes figuras e entender 
melhor suas jornadas neste 
esporte e na  vida.

Conhece as figuras do Ultra Lado?

Quer se desenvolver mais rápido 
como um atleta?
Os últimos dois episódios com Vitor Carrara, da Corrida 
Ancestral são feitos para te dar uma ideia de como é 
trabalhar com um treinador top. Tem muito mais chegando e 
mais treinadores que vão entrar com assuntos novos. Fique 
pronto para aprender!

Psicodélicos e outros esportes
A grande professora Ultra nos 
ensina muito sobre a vida, 
mas tem outros esportes e 
vivências que podem trazer 
muito conhecimento para a 
gente melhorar nas trilhas. 
Foi assim quando um atleta 
de provas de aventura e um 
dono de retiro de ayahuasca 
viajaram no Ultra Lado.

Enrico Frigeri levou uma 
perspectiva tão legal sobre 
o Barkley Marathon e provas 
de aventura que foi difícil não 
querer fazer os dois! E Adriano 
Bitarães explicou como 
podemos usar as medicinas 
da floresta para sair da nossa 
zona de conforto e buscar 
mais na vida. 

Os dois episódios são fora 
do padrão e me deram muito 
prazer de gravar. 

Muitos mais limites para explorar! 
Gente, é isso. Tomara que 
vocês gostem dessas 
viagens do Ultra Lado. Estou 
gostando demais de ser o 
seu pajero. Temos muito  

mais coisas fantásticas 
chegando nesse podcast 
toda sexta-feira. Então, 
pegue seu fone e vamos 
viajar!

Roger Mark Carvalho Darrigrand, 
o Gringo Mineiro, mora em Belo 
Horizonte com sua esposa e 
duas filhas. Quando ele não tá 
passando tempo com elas, ele 
está treinado para um ultra ou 
gravando um podcast.
Pode achar mais no Instagram
e Spotify.    

https://open.spotify.com/episode/0JqoKMp1aRMVRoOhpAM1Xz%3Fsi%3D78ec6f740a6740e9
https://open.spotify.com/episode/5v4AtVVOQKezKEZC9G6ciH%3Fsi%3Dc92179abbfbd4a87
https://open.spotify.com/episode/29MtsYXVKAxa5VBKnSxrer%3Fsi%3D53f7f0af40f24379
https://open.spotify.com/episode/4waHQ0PovL6VhUOt8KrvGl%3Fsi%3D5b6c3689eb844b34
https://open.spotify.com/episode/4BJ9qq1rg3DLAoEckinuuY%3Fsi%3Ddaa9c15b771749d5
https://open.spotify.com/episode/39786fLNBZjIcCgfWzkIB5%3Fsi%3De1881244c5b0416d
https://open.spotify.com/episode/1lbU13PlRc0l02aEBw3XWr%3Fsi%3Df67365d07e6843c8
https://open.spotify.com/episode/58hSia5r7ukz0zkfbjWT2s%3Fsi%3D69230a4f9ac24f58
https://open.spotify.com/episode/1I8djbP8bVfmcl98Ma3Hvw%3Fsi%3D3d8ad7de4b4a4905
https://open.spotify.com/episode/1i2WI4PFs2osLDG5TfWMhj%3Fsi%3D3f36fe69a61a4857
https://open.spotify.com/episode/6IBVcthdxo8yCByc3xufFV%3Fsi%3D7a5abaab5d7b4743
https://open.spotify.com/episode/5IoxRGr37hvKPiuKfEYaSN%3Fsi%3D23aa4616b74040a4
https://www.instagram.com/roger_darrigrand/
https://open.spotify.com/show/059P9AafkjhvLSzchVh2AL%3Fsi%3D477758e81f3e4ce5


COMO DEIxAR O ULTRA 
ATLETA MAIS VELOZ?

Durante anos escutamos 
que atletas de longa 
distância não precisam 
treinar velocidade. É verdade 
que até hoje ainda temos 
profissionais que se prendem 
a este mito.

Então, como vamos 
conseguir fazer com que 
o ultra atleta melhore 
seu tempo em uma prova 
de montanha? Sabemos 
que existem variáveis 
distintas que influenciam na 
performance dentro do Trail 
Running, como altimetria, 
altitude, característica 
do terreno, clima, sono, 
preparação muscular etc.

Vamos comparar uma 

momento no qual a fadiga 
muscular começa aaumentar 
em uma velocidade cada vez 
mais rápida.

E como podemos retardar 
a fabricação do ácido 
lático? A função do lactato 
é bloquear o ácido lático – 
isso quer dizer que, quando 
o ácido lático começa a ser 
produzido, o lactato entra em 
ação para neutralizá-lo.

Baseado nisso, o limiar 
de lactato é determinado 
quando a produção do 
ácido lático supera a 
remoção, fazendo com que 
a concentração deste ácido 
sofra um aumento no sangue 
e nos músculos.

Mas podemos treinar 
esse atleta para que essa 
velocidade do limiar passe, 
por exemplo, para 16km/h. 
Dessa forma, a velocidade

E quais são as estratégias 
para se aumentar o limiar de 
lactato? Existem métodos 
de treinamento, tais como o 
intervalado e o fartlek, nos 
quais você consegue fazer 
com que o atleta treine 
acima do seu limiar, exigindo 
do corpo novas adaptações. 
Portanto, fazer treinos de alta 
intensidade é fundamental 
para o aumento da 
performance do ultra atleta. 
Não faça o atleta de longas 
distâncias ficar somente no 

volume alto por sessão 
de treino, faça ele sentir 
o famoso “coração na 
boca” nos treinos de alta 
intensidade.

Agora, o tipo de treino 
intervalado e/ou de fartlek, 
seus respectivos volumes 
por sessão de treino, em que 
momento da periodização 
utilizar, e como usar – isso 
já é um papo para outra 
oportunidade.

Espero que eu possa ter 
contribuído para você ser um 
atleta melhor, e saiba que 
pode contar sempre comigo. 
Bons treinos!

Entendido isso, como 
podemos saber o momento 
do limiar do atleta? Através de 
testes laboratoriais podemos 
mensurar esse momento e, 
assim, informar ao treinador 
em qual velocidade ocorreu 
o limiar. Um atleta atingiu 
seu limiar quando estava 
na velocidade de 15km/h 
(Velocidade do limiar). Se 
esse atleta consegue manter 
uma velocidade média 
próxima de 15km/h em uma 
prova, ele não entrará no seu 
limiar de lactato, ou seja, 
a produção de ácido lático 
está sendo neutralizada 
pelo lactato e assim ele vai 
perdurar por mais tempo 
dentro do seu limite.

mesma prova, realizada 
em anos seguidos por um 
determinado atleta, na 
qual as condições eram as 
mesmas. Porém um detalhe 
foi feito de forma diferente 
ao longo da preparação: 
o limiar de lactato dele 
foi mensurado no início 
da preparação, e depois 
reavaliado para saber se 
houve a melhora deste 
marcador, que é de suma 
importância no aumento da 
performance do atleta.

Inicialmente, o que é limiar 
de lactato? É o momento 
do exercício onde o ácido 
lático começa a acumular 
no sangue. Na prática, 
corresponde àquele 

Bruno Ferreira Mitidieri Cortez 
CREF: 016354 - RJ
Graduado em Fisioterapia pela Universidade Gama Filho - UGF
Pós-graduado em Treinamento de Força e Reabilitação Cardíaca
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BANCO MASTER ROCky 
MOUNTAIN GAMES REúNE 
TRÊS MIL PESSOAS NA 
PEDRA GRANDE, EM ATIBAIA

Nesse momento de 
retomada dos eventos 
esportivos, o Banco Master 
Rocky Mountain Games 
tem os ingredientes e a 
receita do sucesso. Junte 
esportes outdoor, atividades 
para crianças, música, 
gastronomia, cinema. E não 
esqueça dos cachorros. 
Misture tudo de forma 
organizada durante o final 
de semana. Na abertura do 
maior festival de cultura da 
montanha do Brasil, 

encerrado no dia 3 de abril, 
um total de 860 atletas, seus 
familiares e amigos – em 
um total de 3 mil pessoas 
naquele final de semana 
- movimentaram a Pedra 
Grande, em Atibaia interior 
de São Paulo, e um gosto de 
quero mais. E terá. A segunda 
etapa será em Campos 
do Jordão, entre 17 e 18 de 
setembro.

O Banco Master Rock Rock 
distribuiu um total de 20 mil

reais em prêmios, entre os 
três jogos selecionados no 
masculino e feminino das 
seguintes modalidades, Graça 
Mountain Bike Run 21 km, 
Uphill Man e Rocky Woman 
individual e por equipes. “É 
uma prova acertada nessa 
primeira etapa ou não 
constatada apenas nenhum 
número de participantes, 
mas nosso feedback positivo 
de participantes, amigos e 
dos patrocinados. Estamos 
criando um novo conceito de 

evento outdoor e, podemos 
esperar, teremos muita 
coisa nova e boa vinda por 
aí”, disse Andrea Estevam, 
diretora executiva da Rocky 
Mountain Sports Content.

Tração sobre duas pernas e 
tração sobre quatro patas. 
O Canicross, modalidade na 
qual tutor e cachorro correm 
juntos, recebeu 56 duplas 
na manhã do sábado (2), na 
Pedra Grande, em Atibaia. 
Esse número representa um

recorde de participação 
em São Paulo, estado com 
maior representatividade na 
modalidade. O maior festival 
de competições outdoor e 
cultura de montanha do Brasil 
prossegue neste domingo (3), 
com as disputas de Gravel 
(50km de pedal na terra e as-
falto), Mountain Bike (25km e 
50km), Downhill, corrida Uphill 
(4,5km) e Hike & Fly (trekking 
+ parapente).

Os campeões do Canicross 

do Rocky Mountain Games 
2022 são atletas e amigos. 
Treinam juntos provas de 
meio fundo e fundo na pista 
da cidade de São Bernardo, 
com o bicampeão pan-amer-
icano Adauto Domingues, 
mas têm histórias diferentes 
quando o assunto é corrida 
com cães. Matheus Oliveira é 
campeão sul-americano e top 
8 no Mundial. July Ferreira traz 
na bagagem o tricampeonato 
brasileiro nos 800m e 1.500m 
e a medalha de bronze no 

Foto: Marcelo Maragni Foto: Marcelo Maragni

Foto: Marcelo MaragniFoto: Pedro Lima



Depois das provas de sábado, 
com o Canicross (modalidade 
na qual tutor e seu cachorro 
correm juntos) e o Desafio 
das Serras Trail Run (com 
distâncias entre 6km e 
42km), o domingo do Banco 
Master Rocky Mountain 
Games foi majoritariamente 
das bicicletas, com a disputa 
do mountain bike nas 
distâncias de 25km e 50km. 
Claudio Moreia Galvão Junior, 
na distância mais curta, 
conta uma história inusitada. 
“Errei na hora da inscrição. Ia 
fazer 50km, mas fui clicando, 
clicando ea hora que vi, fiz 
para os 25km. Mas valeu. O 
Rocky Mountain é um evento 
top, com percurso técnico, 
desafiador. Embora eu 
conheça a região, pois moro 
em Piracaia, esse a região 
sempre nos surpreende.”

Roqueiros

O Banco Master Rocky 
Mountain Games também

tem o seu triatlo. Para 
ser um Rocky Man e uma 
Rocky Woman, o atleta 
precisou encarar um Trail 
Run de 21 km, mais 50 km 
de Mountain Bike e corrida 
Uphill. Os campeões foram 
Hugo Amaral Horta Barbosa 
e Juliana Maciel. A dupla 
comentou como foi vencer 
o desafio dividido entre o 
sábado, com a corrida, e o 
domingo, com bike e subida 
na trilha da Pedra Grande.

“Foram três provas muito 
duras, muito técnicas e 
muito lindas, com percursos 
bem pensados para trazer 
uma experiência completa, 
tanto na corrida como na 
bicicleta. Quem correu 
precisou correr forte e 
saber o que fazia na trilha, 
assim como quem pedalou 
e encarou Uphill”, conta ela, 
que afirmou ter 'sofrido' 
para chegar em terceiro no 
geral nos 21km do trail run e 
confessou ter se “arrastado”

July correu com Emma, uma 
braco alemão de pelo curto 
de 19 meses, pela primeira 
vez no único treino antes 
do Banco Master Rocky 
Mountain Games e fez o 
tempo de 19min44. Foi o 
suficiente para uma estreia 
em grande estilo das duas. 
Humana e animal nunca 
haviam disputado uma 
competição na modalidade 
e o futuro promete. “Gostei 
bastante. Não foi fácil, pois 
o percurso foi desafiador e a 
Emma ainda é agitada. Mas 
acredito que o Canicross vai 
entrar de vez na minha vida 
esportiva”, afirmou a atleta, 
que retorna às atividades 
como atleta profissional 
após a gravidez. “Meu filho já 
tem um ano”, conta.

O responsável por trazer 
July para o Canicross diz 
que “aprendeu a andar com 
os cães e depois a correr 
com os cães”. Matheus 
Oliveira correu com Joseph, 
um greyster de 18 meses 
e conquistou a vitória no 
Rocky Mountain Games com 
o tempo de  14min47s, após 
bater na trave na primeira 
edição do evento. “Errei o 
percurso em 2019 e terminei 
em segundo. Estou bem feliz 
com a vitória aqui na Pedra

Grande. O percurso foi bem 
técnico. Venho de uma 
família que cria cães há 
40 anos e essa sempre 
foi minha paixão. Fui para 
o atletismo para melhorar 
minha técnica de corrida e 
evoluir no Canicross”, conta.

O Banco Master Rocky 
Mountain Games marcou 
a primeira etapa da Copa 
ABCAES, que terá cinco 
provas e valerá como um 
embrião para a criação de 
um futuro Campeonato 
Brasileiro de Canicross. 
“O evento foi muito bem 
organizado aqui em 
Atibaia. Acredito que nossa 
modalidade subiu um degrau 
depois dessa competição”, 
afirmou Armando Farias 
de Albuquerque Jr., diretor 
responsável por eventos 
na Associação Brasileira 
de Canicross e Esportes 
Similares (ABCAES).

Desafio das Serras Trail 
Run - Além da competição 
de Canicross, o Desafio das 
Serras Trail Run colocou 
à prova a resistência dos 
atletas em trilhas técnicas 
e com altimetria de respeito. 
Os vencedores do 42K, 
Alexandre Gonçalves de 
Souza (4h42min27s) e Alceni

Borge da Costa (6h28min13s,  
primeiro grupo a largar às 
7h da manhã do sábado (2), 
fizeram coro ao elogiar o alto 
nível da organização e do 
percurso no Parque da Pedra 
Grande.

“Foi uma prova dura, 
terreno técnico e muita 
subida, do jeito que uma 
prova de montanha deve 
ser. A demarcação estava 
impecável - não tinha como 
se perder em nenhuma 
distância – a hidratação 
perfeita, uma prova 
sensacional”, resumiu o 
campeão Alexandre.

Demais vencedores do Trail 
Run:

21k
- Douglas Gouvea da Silva - 
2h01min13s
- Giovanna Costa Martins - 
2h39min57s

12K
- Robson Cesar - 1h33min19s
- Juliana Gomes Juca - 
1h49min18s

6K
- Joanderson Nascimento 
Dias - 25min54s
- Tatiana Forghieri - 
48min35s

no Para cima. “Então, 
a subida foi o mais 
desafiadora, mas estou muito 
pelo geral desse triatlo”, 
disse Juliana.

“É muito desafiador para 
cumprir mais uma etapa com 
a carga do dia anterior. Sou 
triatleta há mais de 13 anos 
e consegui correr e pedalar 
junto com os especialistas. 
O Uphill foi um desafio a 
mais, porque eu nunca tinha 
feito. Conseguiu o objetivo 
principal, que era levar o 
título para casa. Fiquei muito 
útil com a organização. 
O Rocky Mountain foi 
muito bem realizado, uma 
estrutura muito bonita, 
todos os funcionários 
muito envolvidos. Está de 
parabéns”, comentou A 
organização Hugo.

Fo
to

s:
 R

os
it

a 
B

el
in

ky

Foto: Rosita Belinky



42

Acampamento Go Outside

Crianças de 5 a 12 anos 
vinculadas a atletas inscritas 
nas provas participantes do 
Acampamento Go Outside. 
No sábado e domingo, 
divirta-se com atividades 
como Trilhas da Pedra Grande 
com navegação, como jogos 
de aventura, como barraca e 
mapa, montagem de barraca 
como guardar saco de dormir, 
caminhando na fita de 
slackline.

Depois das competições, a 
cultura deu o tom da tarde 
de domingo no Banco Master 
Rocky Mountain Games, com

Resultados do domingo

Homem Rochoso
1- Hugo Amaral Barbosa – 250 
pontos
2- Murilo Belmonte Rodrigues 
– 205 pontos
3- Ivan Roberto de Campos 
Albano Junior – 160 pontos

Mulher Rochosa
1- Juliana Maciel – 200 pontos
2- Gabriela Carvalho – 180 
pontos
3- Patrícia Cavalcante – 160 
pontos

Rocky Equipe
1- Quasar Lontra (Giovanna/
Tiago/Miguel) – 250 pontos
2- Competição Aroeira 
(Emerson/Leonardo/Cyntia) – 
225 pontos
3- Núcleo Aventura (Adriano) 
/Tiago/Patrícia)

MTB 25K
Campeão – Claudio Moreira 
Galvão Junior – 1h37min18s
Campeã – Juliana Gomes Juca 
– 1h52min35s

MTB 50K
Campeão – Marcos Paulo 
Correia Simão – 2h19min44s
Campeã – Helena Carvalho 
Coelho – 3h31min20s

Gravel
Campeão – Willian Soares 
Rebouças – 1h57min24s
Campeã Carvalho Coelho – 
3h31min20s

Downhill
Campeão – Bruno Gayer 
(Chupim) – 2min52s
Campeã – Heloise Seixas 
Rieg Ribeiro – 4min21s

Uphill
Campeão – Douglas Gouvea 
da Silva – 32min10s
Campeã – Mahira Pereira 
Braga – 42min59s

Caminhada e Voo
Campeão – Chris Boettcher – 
51min03s
Campeã – Monica Ferreira – 
1h12min41

 show da Banda Roxy Music 
e sessão de cinema com 
temática de esportes ao ar 
livre.

O Banco Master Rocky 
Mountain Games é uma 
realização do Rocky Mountain 
Sports Content. O evento 
tem naming rights do Banco 
Master, com patrocínio da 
Legrand Pharma e apoios do 
Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Sabesp, da 
Mynd, confecção de artigos 
esportivos, Cerveja Patagonia 
e da Prefeitura de Atibaia.

Douglas Gouvea da Silva, vencedor de Uphill.
Foto: Marcelo Maragni

Mahira Braga, campeã do Uphill. Foto: Marcelo Maragni

Foto: Rosita Belinky

Foto: Marcelo Maragni Foto: Marcelo Maragni

Foto: Rosita Belinky



A CONQUISTA DA TERRA 
PROMETIDA: EVOLUTION 
ITATIAIA NATIONAL PARk

agradecer muito a essa 
nova equipe, nas pessoas 
do Aragão e do Leonardo. 
Fomos coroados com essa 
autorização. A primeira prova 
a conseguir liberação oficial 
do ICMbio, e seguimos todas 
as medidas impostas pela 
entidade."

Entre os requisitos para se 
fazer a corrida, foi necessário 
elaborar uma sinalização 
diferenciada. "Junto a eles, 
eu tive que desenvolver um 
novo estilo de marcação, que 
foi algo que me preocupou 
muito, uma coisa nova, 
diferente. Isso nos preocupou 
muito, pois os atletas 
estão acostumados com 
a marcação de fita. Com 
muita pesquisa, elaborei a 
marcação com bastões e foi 
um sucesso. A repercussão 
foi muito boa, inclusive 
alguns guias e turistas 
pediram para deixarmos a 
marcação, mas ela precisa 
ser retirada. Foi uma 
marcação limpa e que deu 
muito certo. Não tivemos

nenhum problema. Inclusive 
acredito que esse modelo 
poderá ser utilizado por 
outras organizações de 
provas."

Segundo Edvaldo, de uma 
maneira geral, foi um 
sucesso o evento. "Agradeço 
a cada patrocinador, 
apoiador, aos familiares e a 
cada atleta que acreditou 
no evento, pois havia certa 
receio em se inscrever, com 
medo de que o evento não 
acontecesse."

Ele acredita que no ano que 
vem haverá uma grande 
procura, no entanto o limite 
de capacidade do parque 
para é pequeno. "Eu faço de 
tudo, entrego cada gosta de 
suor para realizar o evento 
com êxito, e ainda não 
terminamos, pois ainda há 
muito o que fazer."

Juntamente com sua equipe, 
Edvaldo já está planejando 
a edição 2023, mas em 
outubro a Evolution tem sua

edição em Bocaina de Minas, 
que foi sucesso em 2019.

"Ano que vem estamos 
de novo no Parque 
Nacional de Itatiaia, com 
ideias diferentes, sempre 
procurando evoluir em todas 
as questões da organização. 
A Evolution é uma família. A 
ideia não é ter mil atletas 
no evento, mas sim o 
necessário para acontecer 
com muita eficiência."

Ele conclui, reafirmando sua 
satisfação em ver o evento 
acontecer com sucesso e o 
retorno positivo que teve e 
está tendo dos participantes.
"Fico muito feliz com a 
repercussão que está 
tendo. Isso é por vocês, 
para vocês, e deixo aqui 
meu agradecimento a 
todos que acreditaram no 
nosso trabalho. Acredito ter 
superado as expectativas de 
todos, e estamos entre as 
melhores provas do Brasil. E 
não paro por aqui não. Coisas 
novas virão!".

Nos dias 04 e 05 de junho, 
A Evolution Itatiaia National 
Park ficou para a história do 
Trail Running brasileiro com 
uma prova épica, a primeira 
realizada totalmente nas 
dependências do Parque 
Nacional de Itatiaia (PNI), que 
abrange os municípios de 
Bocaina de Minas, Itamonte, 
Resende, Itatiaia.

O sonho de muitos atletas 
tornou-se realidade, e 
a terra prometida foi 
conquistada, proporcionando 
a corredores de todo o Brasil 
a oportunidade de correr

dentro do primeiro parque 
nacional brasileiro, em uma 
altitude que ultrapassa os 
2500m, margeando o belo e 
imponente Pico das Agulhas 
Negras.

"Eu como garoto propaganda 
da  Evolution fico muito 
feliz da prova ser executada 
com maestria pelo os 
organizadores. Edvaldo 
Maciel, uma salva de Palmas 
para você meu amigo, e vida 
longa para a Evolution! Conte 
comigo sempre!", comentou 
Chico Santos, atleta de elite 
brasileiro e um dos maiores

entusiastas de uma corrida 
dentro do PNI.

O organizador do evento, 
Edvaldo Maciel, afirma 
que se sente muito 
realizado e agradece a 
todos que possibilitaram a 
concretização desse sonho. 
"Foi um sonho realizar essa 
prova. Era um sonho de todos 
correr no Parque Nacional 
de Itatiaia. Várias tentativas 
foram feitas, sem sucesso, 
e por diversos motivos. Por 
burocracia, por entendimento 
de quem estava à frente da 
direção do parque. Quero 
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ATLETAS DA REGIÃO DÃO 
SHOW DE PERFORMANCE!

A Evolution Itatiaia National 
Park foi um espetáculo não 
só pelos seus percursos 
fantásticos, mas também 
pela performance dos 
atletas.

Na distância Ultra, de 64 
km, os campeões no geral 
masculino e feminino são 
da região e deram um show. 
No masculino, Wellington 
Noronha, que mora em 
Itanhandu, reinou soberano, 
de ponta a ponta, vencendo 
com o tempo de 6h29. Já no 
feminino, uma surpresa para 
a maioria dos participantes 
venceu de ponta a ponta, 

vencendo com larga 
vantagem outras atletas 
experientes, com participação 
em seleção brasileira. De 
Bocaina de Minas, Teresinha 
Costa venceu com o tempo 
de 9h00.

Completaram o pódio 
masculino Daniel Meyer 
(6h40) e Roger Darrigrand 
(6h52). No feminino, Camila 
Feijó (9h31) e Elisabete Prado 
(9h32) completaram o pódio 
geral dos 64 km.

Nos 21 km, João Luiz, Eduardo 
Silva e Natã Valeriano foram 
os três primeiros no

masculino. No feminino, 
Clarice Daibert, Chloe Vestri e 
Maria Silva venceram.

Nos 13 km, o pódio ficou 
assim: Mario Moura, Willians 
Golçalves e Juliano Arantes 
no geral masculino. Ewelin 
Cristina, Stephanie Nass 
e Talita Oliveira foram as 
campeãs no geral feminino.

Já nos 6 km, Antonio Junior, 
Carlos Bezerra e Luiz Santos 
venceram no masculino. 
Rosineia Ferreira, Camila 
Cidrak e Brisa Moreira 
completaram o pódio geral 
feminino.
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O Cambotas TrailFest nasceu 
com a missão de unir o 
esporte, de trazer para um 
único local todos os amantes 
do TrailRunning, seja ele, 
evento, atleta, assessoria, 
fotógrafo, cinegrafista, 
marcas, profissionais da 
saúde e principalmente, criar 
um ambiente ao mesmo 
tempo competitivo e festivo 
onde o lado “business” 
também tenha sua vez com 
muito networking entre todos 
os envolvidos.

Em 2021 o evento aconteceu, 
melhor dizendo, ele veio ao 
mundo de um improvável ano 
que respirou um pouco de 
liberdade após tanto tempo 
inerte.

Cambotas TrailFest trouxe a 
cena para a pacata Cocais, 
um distrito de Barão de 
Cocais, que carrega muita 
história, cultura e montanhas 
maravilhosas.

das mais famosas trilhas 
da Cambota, com seus 
nomes peculiares as trilhas 
“chapeuzinho vermelho e 
três porquinhos” prometem 
encantar os atletas.

Também será disponibilizada 
a distância de 11km para 
que todos possam ter este 
gostinho que é correr em 
meio a tão singular natureza.
Essas duas novas 
distâncias terão prazo muito 
reduzido para se inscrever 
e as inscrições serão 
disponibilizadas somente 
no mês de setembro, mas 
teremos poucas vagas.

Com essas duas novidades 
tão boas, Cambotas TrailFest 
deve receber entre 1000 e 
2000 atletas somente para 
as corridas.

A terceira novidade já 
estava nos planos desde a 
concepção do evento em si, 

que será a premiação 
presencial dos melhores 
atletas, assessorias 
esportivas e equipes de 
performance da Super Copa 
Trail que ao longo de todo 
ano se esforçaram para 
somar pontos nos eventos 
do mais democrático Circuito 
Trail do Brasil.

O regulamento da Super Copa 
encontra-se (AQUI) ou no site 
da Super Copa Trail.
A última novidade e que 
não é menos importante 
é a Sala de imprensa, um 
local destinado às mídias 
credenciadas pelo evento 
que terão o ambiente 
exclusivo com internet 
de alta velocidade para 
trabalharem e espalharem as 
informações em seus canais 
em primeira mão.

Não há como não ressaltar 
aqui o que já aconteceu e 
que será feito com muito 

O QUE HÁ 
DE NOVO NO 
CAMBOTAS 
TRAILFEST

Para este ano, o festival 
trabalhará com algumas 
novidades que serão 
agregadas para que todos 
presentes possam disfrutar 
da montanha e também 
possam torcer para seu atleta 
preferido na maior disputa 
do ano em única distância e 
emoções sem precedentes.

A primeira novidade para 2022 
é referente a acomodação, 
está em vias de viabilização 
e desenho estrutural de 
utilização de um campo de 
futebol para o campismo, 
ou seja, será criado um 
gigantesco camping com 
toda estrutura de banheiros, 
local para refeições e 
estacionamento para os 
visitantes, sejam atletas ou 
apenas amantes do Trail.

Com esta estrutura, espera-
se abrigar entre 400 e 600 
pessoas com conforto.

Estas barracas serão 
comercializadas 
oportunamente e será 
amplamente divulgado pela 
organização e também por 
aqui, sempre em primeira 
mão.

A segunda novidade é 
referente a corrida, a 
proposta continua a mesma, 
termos somente uma 
distância para a categoria 
adulto (45km) e duas 
distâncias a mais para os 
jovens (25km – juvenil sub 23 
anos) e (11km – Infantil sub 16 
anos). Entretanto, será dado 
ao expectador destas provas 
o gostinho de correr nas 
trilhas da Serra de Cambotas.

A organização do evento irá 
disponibilizar um percurso de 
21km, aproximadamente, com 
largada às 16h da sexta-feira 
dia 09/12/2022, para que o 
atleta possa aproveitar o pôr 
do sol na serra e curtir duas

mais profissionalismo que 
na primeira edição, estamos 
falando do Streaming, a 
transmissão de todo evento 
será transmitido em tempo 
real com profissionais 
durante todo o evento.

Além de tudo isso, já está 
confirmado a expo dos 
eventos da Super Copa 
Trail, festival de cinema, 
concurso fotográfico, shows 
de bandas, festas culturais 
típicas, quitandas e muitas 
outras atrações que somente 
o maior festival Trail da 
América Latina pode te 
proporcionar.

Então é isso, se programem, 
coloquem na agenda de fim 
de ano, reservem a data, 
tirem uma semana de férias 
do seu trabalho para ir viver 
momentos únicos em Cocais 
entre os dias 07 e 10 de 
dezembro de 2022.
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ULTRA DOS PERDIDOS TERÁ 
EDIçÃO COM MAIOR NÍVEL 
COMPETITIVO DE TODOS
OS TEMPOS

Entre os dias 15 e 16 de julho 
de 2022, uma das maiores e 
mais importantes provas de 
trail running do Brasil estará 
de volta. A Ultramaratona 
dos Perdidos, que sediou o 
campeonato continental de 
skyrunning em sua última 
edição, em 2019, vai reunir os 
melhores atletas do Brasil em 
um dos locais mais propícios 
para a prática do trail no país.

O Morro dos Perdidos, será 
palco novamente de belas 
disputas, nas distâncias de 
13, 25 e 45 km, na edição 
que promote ser a mais 
competitiva de todos os 
tempos, com start lists de 
peso.

A edição de 2022 reunirá 
grandes nomes do trail 
nacional, além de jovens 
revelações, que vão ser o 
centro das atenções dos 
amantes do trail.

Nos 25 km masculino, atletas 
experientes vão travar

batalhas com outros mais 
jovens, porém tão fortes 
quanto.

Nomes como José Virgínio 
de Morais, Renato Neves, 
Brendon Bressan e Nonato 
Mota estão confirmados. 
Entre as mulheres, destaque 
para Mahira Braga, Mariana 
Scarpelli e Nicole Schramm.

Mas o start list mais pesado 
mesmo está nos 45 km, 
principal distância desta 
edição, que vai reunir grandes 
nomes, que são destaques 
em diversas distâncias.

No masculino, entre os 
favoritos estão Rogério 
Silvestrin, Junior Acedo, Chico 
Santos, Cleverson Fantasma, 
Daniel Meyer, Cesar Picinin, 
Diego Tales, Joelso Cordeiro, 
Caiê Alonso, Lincoln Teixeira, 
Ramon Lapa, Vicente 
Machado, Kenneti Diego, 
Kleiton Lucatelli, além de dois 
nomes que vêm do Nordeste, 
apareceram recentemente

em nível nacional e 
prometem esquentar ainda 
mais essa disputa. São eles 
Jeyvidson Diego, que foi 3º 
geral nos 50k da Indomit 
Pedra do Baú e Carlos 
Eduardo, que foi o 5ºgeral na 
Cambotas Marathon.

Entre as mulheres, Letícia 
Saltori, Ivania Rambo, 
Franciele Kiekow, Elisabete 
Prado, Jasiele Rosa, Josiane 
Kalfeltz, Maria Zanetti, Silvana 
Roncaglio, Cristiane Campello 
e a jovem revelação Susany 
Perardt, campeã e recordista 
da Rio do Rastro Marathon, 
são alguns dos nomes mais 
cotados.

Será uma prova épica, 
reunindo tudo que o trail 
running precisa: percursos 
técnicos e desafiadores, 
com subidas e descidas 
insanas, em um lugar icônico 
e atletas de altíssimo nível, 
que vão dar seu sangue pela 
vitória. Imperdível!



Imagine dois atletas com 
níveis semelhantes de 
VO2max, volume de treino e 
experiências na corrida muito 
próximas. Porém, um deles 
consegue se destacar e o 
outro sempre está sofrendo 
para atingir bons resultados.

O que muda?
Basicamente, o que 
podemos perceber, é que 
ter uma boa capacidade 
cardiorrespiratória já não é o 
suficiente caso queira atingir 
bons níveis e resultados.

E o que gera a diferença?
O treinamento de FORÇA 
entra perfeitamente na 
rotina de cada corredor, seja 
de rua ou trail.Resumindo 
a sua importância, manter 
os seus níveis de força em 
constante evolução, podem 
impactar diretamente no 
seu desempenho, ou seja, o 
aumento da força resulta em 
uma melhora biomecânica 
do movimento e um menor 
índice de fadiga muscular, 
o que, consequentemente, 
melhora a sua economia de 
movimento.

Se interligarmos 
isso a capacidade 
cardiorrespiratória, seria 
a maneira mais eficiente 
possível para desperdiçar o 
mínimo de energia durante 
as provas e treinamentos.

E como alocar o treinamento 
de força na rotina?
A primeira coisa a se deixar 
claro, é que sua prioridade 
é correr, o restante vai te 
auxiliar durante o processo. 
O treinamento de força não 
pode ser o seu primeiro plano 
para vencer uma maratona 
ou baixar o seu tempo. 
Neste caso, entramos no 
princípio da especificidade 
do treinamento.

Uma sessão com exagerado 
número de séries (+ 3 para 
cada exercício) aumenta 
o tempo necessário para 
que o corpo se recupere, 
impactando diretamente no 
desempenho do principal 
(corrida).
Alguns princípios podem ser 
seguidos para ter um norte e 
sempre se manter na direção 
certa:

1 - Não aplique um alto 
volume de séries (3+ para 
cada exercício);

2 - Realize exercícios 
multiarticulares 
(Agachamento, terra, supino);

3 - Tenha um tempo de 
recuperação adequado entre 
cada série;

4 - Saia das máquinas, 
faça o seu corpo se auto 
estabilizar;

5 - Coloque os pés no chão 
(+ exercícios em pé do que 
sentado/deitado);

6 - Realize a sessão de força 
com um intervalo de pelo 
menos 6 horas antes ou 
depois do treino de corrida.

O básico sempre vai 
prevalecer, não adianta fazer 
bem feito o que não precisa 
ser feito. Foque no que 
importa!

Bons treinos!

Raphael Bonatto
Técnico - Go On Outdoor

TREINAMENTO DE FORçA
PARA TRAIL RUNNERS

ULTRA TRAIL CAPARAó, 
A ULTRA MAIS ALTA
DO BRASIL
O Parque Nacional do 
Caparaó, recebeu nos dias 03 
e 04 de abril, a 1º edição da 
UTC (Ultra Trail do Caparaó).
A prova que veio carregada 
pelo slogan de ser a "Ultra 
Trail mais alta do Brasil", 
fez jus ao passar pelo 
imponenente
cume do Pico da Bandeira à 
(2892m alt). Localizado na 
divisa entre os estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo, 
o local é o lar de 5 dos 10 
picos mais altos do país. O 
Parque guarda ainda mais 
surpresas para quem está 
disposto a encarar os seus

desafios: paisagens de tirar 
o fôlego com plantações 
de café em alta montanha 
como sua companhia. Trilhas 
inseridas na Mata Atlântica, 
com um dos biomas mais 
ricos e ameaçados do 
mundo, rodeado por picos 
que tocam os 
céus onde belas cachoeiras 
de águas cristalinas deslizam 
sobre as rochas, em uma 
variedade de terrenos que 
surpreende 
até mesmo os corredores 
mais experientes. Por 
questões de preservação 
ambiental ao Parque e pouco

 tempo para se 
realizar o evento, apenas 150 
atletas privilegiados somados 
a todas as distâncias, 
tiveram a oportunidade de 
correr
nesse local que sem dúvidas 
tem potencial para ser uma 
das Ultras mais importantes 
do calendário nacional.

A prova contou com as 
distâncias de 12k +772M, 25k 
+1.601M, 50k +3.179M e 100k 
+5.586M. A arena de largada 
se concentrou 
aos pés do Paque Nacional 
do Caparaó - MG, com uma
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super estrutura para 
receber os atletas e seus 
convidados. Na sexta-
feira (03) às 22h, foi dada 
a largada para a distância 
rainha do evento (100km). 
Todos os atletas reunidos e 
na expectativa para virar a 
noite pelas altas montanhas 
do Caparaó. Seus primeiros 
kms foram circulando a parte 
mais baixa do Parque, onde 
tiveram a oportunidade de 
passar por diversos cafezais 
e então atacar o cume do 
Pico da Bandeira ainda a 
noite por volta do km 25.

Após uma longa descida 
por trilhas técnicas com 
cascalho e raízes, os atletas 
chegaram até o km 45 
onde tiveram que abortar 
a prova. Infelizmente até 
onde se sabe, moradores 
locais retiraram a marcação 
propositalmente. Com esse 
ocorrido, a organização 
decidiu não dar continuidade

à prova.

Seguindo para os 50km. Foi 
a única distância do evento 
que teve largada na portaria 
do Espírito Santo. Os atletas 
se alinharam às 6h em um 
clima de mega expectativa 
para atravessar o parque 
sentido a MG. 3,2,1 e sobe! 
Diferente dos 100k, o 
início de prova já começou 
com uma subida de 
aproximadamente 20km, 
saindo de 997m e passando 
ao lado do Pico do Cristal 
(2.770m).

O percurso teve um estilo de 
travessia, finzalizando com 
uma longa descida sentido 
ao outro lado do Parque. Um 
misto de cafezais e parte 
mais baixa do Parque, fizeram 
a cabeça dos participantes 
dos 25km e 12km. Um 
percurso rápido, desafiador 
e com lindas paisagens das 
montanhas de fundo.

CONSCIENTIZAçÃO AMBIENTAL

Toda a estrutura da arena 
foi feita com madeira 
reflorestada. O trabalho dos 
artesões locais tiveram papel 
fundamental na premiação. 
Todas as medalhas (madeira 
relforestada), foram bordadas 
por uma artesã local com o 
desenho do Paque Nacional
do Caparaó. Os 
troféus também foram 
reaproveitados da madeira, 
e sua parte superior de ferro 
foi feita com restos de ferro
usados por produtores de 
café.

A Sana Sports, organizadora 
da Ultra Trail Caparaó, tem 
como um dos principais 
propósitos conscientizar as 
pessoas sobre a importância 
de cuidarmos do mundo em 
que vivemos. Já parou para 
pensar no rastro de carbono 
e produção de lixo gerado 
nos eventos esportivos?

A UTC chegou não apenas 
para mudar os paradigmas, 
mas também para agir em 
prol de causas ambientais. 
Veja o desperdício e 
quantidade de lixo que é 
produzido nos kits atletas 
convencionais, quando 
falamos de camisa sintética:

- 1 camisa sintética = 2700 L 
de água (consumo humano 
em 2,5 anos);
- A cada segundo um 
caminhão cheio dessas 
camisas são descartadas ou 
queimadas no mundo;
- Elas são responsáveis por 
10% da emissão global de 
CO2, mais do que a soma do 
transporte aéreo e marítimo 
do mundo;
- Usam mais de 3500 
químicos no processo de 
fabricação, sendo uma 
grande parcela nocivo a 
saúde humana e do planeta;
- 35% dos microplásticos 
no oceano são de fontes 
provenientes de sua 
produção.

Por isso, a UTC quer ser o 
primeiro evento esportivo no 
Brasil carbono neutro e lixo 
zero no seguimento.

PALAVRA DO ORGANIZADOR

O organizador do evento, 
Klaus Grossi Pettersen falou 
com a reportagem da Revista 
Trail Running e destacou todo 
o empenho em realizar a 
prova.

"No último ano dedicamos 
todos os esforços para 
iniciar algo grandioso para 
o trail running brasileiro 
e escolhemos, não por 
acaso, o Parque Nacional do 
Caparaó (PNC) e o gigante 
Pico da Bandeira como 
cenário. A Ultra-Trail Caparaó 
apresentou um novo hotspot 
para modalidade e que o 
Brasil pode sim ter uma 
prova de montanha de nível 
internacional, com percursos 
duros, técnicos e bem 
trabalhados. Mais do que 
apenas correr, investimos 
em manejo de trilha e 
capacitações de saúde e 
segurança para staffs mais 
qualificados, um legado 
permanente para o PNC e 
toda comunidade do seu 
entorno", destaca.

Ele pontua que o evento  
trouxe mais novidades.

"Trouxemos um novo 
conceito de arena nunca 
antes visto e que valoriza o 
Brasil, com expositores locais 
e comida regional. No quesito 
sustentabilidade, fizemos 
nossa obrigação, trazendo 
um kit atleta responsável 
com o planeta, com camisa 
em tecido natural e não 
mais tecido sintético, com 
produtos de parceiros que 
pactuam com os mesmos 
valores ambientais e sociais. 
Implementamos também 
política de plástico zero, 
utilizando apenas materiais 
naturais ou biodegradáveis 
em nossa arena. Realizamos 
ainda, de forma presencial, 
a 1° Conferência Brasileira 
de Trail Running, com 
palestrantes de renome 
internacional, fomentando 
não só o presente mas 
também o futuro da 
modalidade. Tudo isso, já 
este ano".

Klaus também ressalta que 
há pontos para corrigir. "Como 
toda primeira edição, ajustes 
importantes precisam ser 
feitos e estamos escutando 
com atenção e humildade 
cada um dos atletas."



Ele declara que, dentre 
todos os fatos, interromper 
a prova dos 100k no km 45k 
por retirada de marcação 
os machucou muito. " Uma 
decisão dura mas correta 
naquele momento pensando 
a saúde e segurança dos 
atletas. Sabemos que o 
ocorrido em nada tem 
haver com a comunidade 
local, que inclusive foi 
extremamente solidária 
ao nosso projeto desde 
o primeiro minuto. O que 
fica mesmo são as boas 
lembranças dos atletas e 
do sentimento de união, 
da comunidade local aos 
atletas, bem como de 
toda equipe técnica que 
certamente voltará em 2023 
ainda mais preparada e 
forte para vivermos juntos o 
extraordinário."

Confira, a seguir, os 
resultados no geral de cada 
distância.

100km Masculino
1 CÉLIO AUGUSTO 07:03:19
2 DOUGLAS JOHN 07:24:26
3 FRANCISCO OTTONI 07:31:38
4 RAFAEL PORTO 07:33:04
5 FILIPE COTTA 07:46:46

100km Feminino
1 ELIANDRA GIL 10:33:08
2 DENISE SOARES DE 
CAMARGO VENTURA 10:57:10
3 CAMILA ROMANO 
BERINDOAGUE 10:57:17

50km Masculino
1 MARCUS WILSON DE 
ALMEIDA 06:47:58
2 GUSTAVO DUARTE 07:03:25
3 PEDRO ESTEVES 07:14:28
4 FELIPE SILVA 07:14:28
5 LUCIANO GODINHO 08:19:09

50km Feminino
1 GIOVANNA MARTINS 06:50:34
2 MARIA CUNHA 07:39:42
3 GLEYCILENE PESSOA 09:21:18
4 ISABEL FREITAS 10:44:05
5 GABRIELA G. 10:54:36

25km Masculino
1 RODRIGO PEREIRA 02:36:37
2 RAPHAEL V. 02:36:38
3 CESAR XAVIER 02:41:23
4 HOSLANY PESSOA 02:41:45
5 GUILHERME ROCHA 02:42:01

25km Feminino
1 ANDREIA RIBEIRO 03:12:06
2 PAULA DUARTE 03:16:22
3 PATRÍCIA FERREIRA 03:18:54
4 MICHELE GOMES 03:22:10
5 LIDIANE SILVA 03:40:58

12km Masculino
1 BRENDOW VICTOR 00:57:11
2 DIEGO TEIXEIRA 01:01:22
3 CAIO COSTA 01:05:52
4 BRUNO MATTOS 01:08:14
5 WEIDER CAMARA 01:10:10

12km Feminino
1 CÍNTIA HUBNER 01:20:58
2 JAQUELINE SOARES01:32:34
3 MARIANA FONSECA 01:32:36
4 MARCELA MENESES 01:34:36
5 MICHELE COSTA LADISLAU 
01:37:08

Patrocinadores e Apoiadores 

A UTC contou com diversos patrocinadores e apoiadores para realização da sua 1º etapa.

Patrocinadores: Alquimia da Saúde, Fazenda Futuro, Jasper, Paixão Tropical, Bendita Cânfora e 
Laby Lip Care
Parceiros: Caparaó Parque Hotel, Pousada do Bezerra, Sura e Foco Radicala
Apoios: Prefeitura Municipal de Alto Caparaó - MG, Parque Nacional do Caparaó, ICMBIO, 
Prefeitura Municipal de Espera Feliz - ES
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto - ES e Alto Jequitibá

Foto: Frtelles
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www.ultradosperdidos.com.br
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