
5 PILARES DE UMA PROVA 

Trail Run
POR @MARCIO .PALERMO



5 PILARES
PRINCIPAIS
Saber cada uma dessas
características fará sua
prova e treino muito mais
inteligente, seguro e rápido.

DISTÂNCIA

ALTIMETRIA

DURAÇÃO

REGRAS

AMBIENTE



MAPA
Este mapa, ou similares, são
oferecidos por todos os
organizadores a fim de
estudarmos melhor as
dificuldades de uma prova.
 
Imprima e anote nele todos
os pontos que apresentarei
abaixo. 
 
Ao final terá uma visão
completa do desafio que
está por vir.

Distância
Al

tim
et

ria

Inclinação



DISTÂNCIA 

DISTÂNCIA TOTAL
DISTÂNCIA POR SUBIDA E DESCIDA
PONTOS DE APOIO 
PONTOS DE HIDRATAÇÃO 
PONTOS DE CORTE

A distância é certamente a forma mais utilizada para se
avaliar a dificuldade de uma prova de rua. Mas cuidado,
para a mesma distância, uma prova de trilha costuma ser
bem mais difícil, desgastante e demorar mais tempo para
ser concluída.
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DISTÂNCIA

DISTÂNCIA TOTAL

A distância total é um bom parâmetro para avaliar e
comparar provas de rua planas, mas quando se trata de
trailrun é preciso aliar esse dado aos outros 4 pilares que
explico nesse ebook. Sendo assim, provas com mesma
distância podem ter duração e dificuldade muito
diferentes que vão interferir e muito na sua estratégia de
ritmo, alimentação, equipamentos e treinos.

DISTÂNCIA POR
SUBIDAS E
DESCIDAS

Saber a quilometragem
de cada subida,

descida e plano é uma
avaliação avançada

que te dá mais domínio
sobre a prova.



DISTÂNCIA

PONTOS DE
HIDRATAÇÃO

Pontos onde a
organização oferece

água e as vezes outros
líquidos, frutas e

petiscos.

PONTOS DE
CORTE

Ponto na prova que
deve passar até uma

hora determinada,
senão será direcionado
para um percurso mais

curto ou ser cortado.

PONTOS DE
APOIO

Onde pode receber
suporte da organização,

de seu apoio e/ou ter
acesso à uma mochila
extra (dropbag) com

roupa, equipamentos e
comida.



DISTÂNCIA

ESTRATÉGIA NA PRÁTICA
Sabendo as quilometragens onde começam e terminam as subidas e descidas, você
pode planejar e ajustar os ritmos com mais precisão, avaliando os pontos onde pode
forçar e onde deve se poupar, fazendo assim a prova numa velocidade média maior, ou
mesmo fazer em uma percepção do esforço menor, caso seu objetivo seja apenas
acabar sem quebrar.

NO MAPA
Coloque as quilometragens correspondentes aos pontos de início e fim das subidas,
descidas e planos. Assim terá uma boa noção das distâncias de cada uma. Coloque
também os pontos de hidratação, corte e apoio.



ALTIMETRIA

DESNÍVEL POSITIVO E NEGATIVO
PERFIL ALTIMÉTRICO
INCLINAÇÃO 
ALTITUDE
A Altimetria é um dos principais fatores a serem
considerados na avaliação da dificuldade da prova.
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ALTIMETRIA

DESNÍVEL
POSITIVO E
NEGATIVO

O desnível positivo é a
soma de tudo que se

sobe, e o desnível
negativo é a soma de

tudo que desce.

Atenção, essa soma
não é na distância, mas

sim na altura. Veja o
exemplo abaixo:



DESNÍVEL
POSITIVO E
NEGATIVO
No exemplo você pode
observar que a altimetria
positiva total fica em
165m, ou seja, a soma de
50m da subida do morro
A, mais 75m do morro B,
mais 40m do morro C.
Quando a prova larga e
chega no mesmo local, o
desnível negativo é igual
ao positivo. 



ALTIMETRIA

PERFIL
ALTIMÉTRICO

É a observação do
mapa de altimetria, o

chamado "desenho" da 
prova. É nesse mapa

que marcamos e
planejamos toda

estratégia.

INCLINAÇÃO

A inclinação é
importante à medida

que influencia na
dureza do trecho. 
Saber a inclinação

média de uma prova
ajuda também a

estimar a sua duração.

ALTITUDE

A altitude da cidade é
relevante quando

estamos perto e acima
de 2000m do nível do

mar. O ar rarefeito gera
mal estar e muita perda

de desempenho.



ALTIMETRIA

ESTRATÉGIA NA PRÁTICA
Vai te ajudar a avaliar melhor o ritmo que está impondo naquele trecho e na prova
toda. Às vezes imaginamos que algum trecho será feito em “X” tempo, mas na hora
acabamos levando outro bem diferente, essa observação é importante já no início da
prova, para ponderar também sobre as estimativas nas outras partes e sobre o tempo
total que ficará exposto. Tudo isso vai afetar também na regulagem da sua hidratação
e alimentação caso sejam limitadas.

NO MAPA
A forma de visualizar as dificuldades das subidas e descidas é colocar no início e fim de
cada uma delas a altimetria correspondente e assim ver o quanto se vai subir ou
descer naquele trajeto, assim como em que “km” elas começam e terminam.



AMBIENTE

CLIMA
TERRENO
TURNO

Ter clareza dos efeitos desses fatores nas condições da
trilha e no corpo humano, farão toda diferença na
definição da sua estratégia, definição de ritmo,
expectativa de tempo de prova e assim definir os
equipamentos e alimentação adequados.
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ÚMIDO E
CHUVOSO

AMBIENTE
CLIMA

NA PROVA
A chuva deixa a trilha embarrada, bem mais
perigosa, lenta, cansativa e técnica.

NO CORPO HUMANO
Quando combinada com muito calor dificulta
a evaporação do suor, aumentando a
temperatura corporal. E quando aliada ao frio
potencializa a sensação de baixas
temperaturas, ou seja, 5ºC no clima úmido
deixa a sensação térmica de frio muito maior
que no clima seco.

EQUIPAMENTOS
Recomenda-se um corta-vento para chuvas
finas e um bom anorak para chuvas pesadas.
Um Tênis com garras altas é indispensável
para sua segurança, performance e prazer.



QUENTE
CALOR
SOL

AMBIENTE
CLIMA

NA PROVA
Com as trilhas secas e firmes sua corrida fica
mais fácil e rápida.

NO CORPO HUMANO
Tomar água e isotônicos é fundamental para
manter o equilíbrio nas funções do
organismo. Atenção também para não ter
uma intermação e queimaduras com o sol.

EQUIPAMENTOS
Um tênis de travas baixas costuma ser
suficiente e geralmente é mais confortável
para longas distâncias.  Protetor solar, bonés,
viseiras e mesmo manga longa pode ajudar
(existem tecidos excelentes que permitem a
transpiração e evitam contato direto com o
sol).



FRIO

AMBIENTE
CLIMA

NA PROVA
Costuma ser mais frio nas partes altas das montanhas,
quase que diretamente proporcional à altura.

NO CORPO HUMANO
Perdemos agilidade e capacidade de responder rápido
aos obstáculos. A hipotermia, que é a queda acentuada
da temperatura corporal perto de 35ºC pode ser fatal. 
 

EQUIPAMENTOS
Anorak ou corta vento. Segunda pele thermo. Luvas (as
extremidades são as primeiras a serem afetadas) e
Gorros (20% do calor é perdido pela cabeça).Calças
thermo para quem sente mais frio. O certo é sempre
testar tudo antes. Cobertor ou manta térmica costuma ser
equipamento obrigatório em provas, mas leve também
nos treinos.



SECO

AMBIENTE
CLIMA

NA PROVA
Com as trilhas secas e firmes sua corrida fica
mais facilitada e rápida. Cuidado, elas
também escorregam.

NO CORPO HUMANO
Com calor ficamos suando e não
percebemos, pois a evaporação é quase
instantânea, por isso cuidado na hidratação.

EQUIPAMENTOS
O principal equipamento é sua mochila de
hidratação com muita água/isotônico.
Protetores e hidratantes labiais e da pele são
recomendados.



VENTO

AMBIENTE
CLIMA NA PROVA

O vento, assim como o frio, tende a ser mais
forte nos pontos mais altos das montanhas.

NO CORPO HUMANO
Potencializa a sensação de frio, deixando a
temperatura ainda mais baixa. No calor,
potencializa a evaporação do suor.

EQUIPAMENTOS
Anorak para dias com muito vento associado
à chuva. Corta vento em dias de frio leve e
sem chuva. Luvas e gorros. Óculos ajudam a
enxergar e proteger.



NEVE

AMBIENTE
CLIMA

NA PROVA
Temos trilhas de gelo duro que podem
escorregar. Com neve fofa o ritmo é muito
lento.

NO CORPO HUMANO
Neve está associada com o frio, portanto os
efeitos são os mesmos. Costuma ser seco
nesses ambientes.

EQUIPAMENTOS
Protetor solar (labial e de pele) e Óculos de
sol, pois a neve reflete os raios solares e
podem causar até cegueira em casos
extremos. Alguns atletas até costumam ir
menos agasalhados, mas cuidado, costuma
ser aqueles melhor treinados e que vão
conseguir manter um ritmo veloz.



AMBIENTE - CLIMA

ESTRATÉGIA NA PRÁTICA
Sabendo que o clima pode mudar com a altitude, ou seja, sabemos que em cima da
montanha a temperatura tende a ficar mais fria, portanto, mesmo sentindo que a
temperatura está boa na largada (quando esta for na base da montanha), pode ser
prudente levar um corta vento, anorak ou fleece lá pra cima. Nessa hora vale pensar
quanto tempo tende a ficar por lá, para avaliar se realmente vai ser necessário ou se
você aguenta suportar.

NO MAPA
Visualize e anote possíveis pontos críticos para cada uma dessas situações. Sua
estratégia de ritmo, equipamentos e alimentação também passam por isso.



ACLIMATAÇÃO

1 SEMANA
 
Demora em torno de uma semana
até seu corpo se adaptar à um novo
clima. Sempre que possível procure
chegar esse tempo antes no local de
prova.



ESTRADÕES

AMBIENTE
TERRENO

NA PROVA
Normalmente o único obstáculo costuma ser
as inclinações. Em dias de chuva podem se
tornar muito escorregadios e perigosos,
principalmente em descidas.

NO CORPO HUMANO
É onde conseguimos manter um ritmo mais
forte e constante. Como estratégia pode ser o
momento de comer e trocar de roupa sem
precisar parar completamente, pois é possível
tirar um pouco os olhos do chão/trilha sem
muitos riscos de tropeçar.

EQUIPAMENTOS
Os tênis com garra baixa pra dia seco. Para
dias chuvosos fica embarrado e aconselho o
tênis de garras altas e espaçadas.



TRILHAS

AMBIENTE
TERRENO

NA PROVA
São os caminhos estreitos onde normalmente
só passa um por vez. Podem ser desde os
bem marcados e firmes, até aqueles muito
técnicos, com muitas erosões e pedras soltas.

NO CORPO HUMANO
O ritmo nessas partes variam muito pelo
terreno e pela habilidade do atleta em
superar esses obstáculos. Costumam ser
mais lentos que as estradas de chão. São
onde acontecem a maioria das quedas.

EQUIPAMENTOS
Assim como na estrada de terra, o tênis vai
ser escolhido mais pela possibilidade de
chuva ou não.



PRAIAS E DUNAS

AMBIENTE
TERRENO

NA PROVA
A grande dificuldade está em sustentar uma
corrida ou ritmo forte na areia fofa, por isso
procure partes mais firmes e já pisadas pelos
outros atletas.

NO CORPO HUMANO
O desgaste nesse terreno é bem maior que
numa trilha ou estrada de chão. Não costuma
ser a hora de forçar. Passadas curtas e com
o pé mais "chapado" pode te dar melhor
tração nas partes mais fofas.

EQUIPAMENTOS
Nesse terreno não faz muita diferença o tênis.
Siga as orientações acima e terá um melhor
desempenho.



DIA 

AMBIENTE
TURNO

NA PROVA
Provas de dia são mais simples, foque nas
condições combinadas do clima e terreno.

NO CORPO HUMANO
Facilidade de ver é o que se destaca aqui, em
comparação às provas noturnas.

EQUIPAMENTOS
Observar equipamentos conforme os outros
fatores avaliados aqui nesse estudo.



NOITE

AMBIENTE
TURNO

NA PROVA
Extime o tempo de exposição nesse turno. As
marcações da trilha serão reflexivas ou com
luz própria.

NO CORPO HUMANO
A maior dificuldade será enxergar com
qualidade as dificuldades da trilha e as
marcações da prova. O sono vai afetar
bastante o desempenho caso tenha que virar
a noite correndo.

EQUIPAMENTOS
A lanterna de cabeça é o equipamento mais
óbvio. Recomendo pelo menos com 200
lumens pra cima e no mínimo 12h de duração
das pilhas em sua máxima capacidade de
iluminação. Levar pilha ou mesmo uma
lanterna de cabeça reserva pode salvar sua
prova e a sua vida.



O tempo de exposição é para mim o mais importante
fator a ser observado, pois uma mesma
distância/altimetria pode ser feita em mais da metade do
tempo comparando um atleta para outro. Nesse caso, as
definições de equipamentos, alimentação e ritmo de cada
um serão totalmente diferentes.
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DURAÇÃO SEU TEMPO NA PROVA DO ANO PASSADO:
Esse com certeza é o mais perto que você vai chegar do
possível resultado da prova neste ano. Ponderando se está
pior ou melhor preparado. O clima diferente também pode
influenciar.
 

SEU TEMPO EM PROVAS SIMILARES:
Nesse caso, provas o mais próximo possíveis da distância,
altimetria (total e média) e ambiente da sua prova alvo.

.



DURAÇÃO SEU TEMPO EM TREINOS SIMILARES:
Seguindo a mesma lógica das provas similares, porém,
ponderando que normalmente em treinos não estamos ainda
em nosso melhor condicionamento físico.  

O TEMPO/RESULTADO DE PESSOAS QUE VOCÊ
CONHECE NESTA PROVA ALVO:
Podemos ter uma boa noção do tempo de prova observando o tempo/resultado
feito por pessoas que conhecemos o seu ritmo em relação ao nosso.

.
O TEMPO DOS VENCEDORES GERAIS E NA SUA CATEGORIA
DO ANO PASSADO:
Saber esses resultados pode te dar um norte em relação ao possível resultado na
prova deste ano. Claro, que essa comparação fica mais precisa se você já
participa de provas e tem noção das posições que costuma conquistar.



REGRAS

PONTUAÇÃO ITRA
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
KIT PRIMEIROS SOCORROS
PROIBIÇÕES E PUNIÇÕES
REGRAS DE SEGURANÇA
DOCUMENTAÇÃO
Diferente das provas de rua que praticamente nada muda
no regulamento, cada prova de trail run oferece uma
particularidade, e quem não lê, corre o risco de nem
largar.
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PONTUAÇÃO ITRA

ITRA (international Trail Running Association) é o
orgão que avalia e pontua a dificuldade das provas e
o nível dos atletas. 
 
Muitas provas já estão exigindo um mínimo de
pontuação ITRA. Esta é uma forma de garantir que o
atleta está preparado para o desafio proposto.
 
Para acumular pontos  ITRA você deve participar, e
terminar, as provas com a chancela do ITRA.
 
Por isso, atente-se a observar com antecedência se a
prova que você deseja participar exige ou não um
mínimo de Pontos Itra.

REGRAS

 

https://itra.run/

https://itra.run/
https://itra.run/


REGRAS

 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓ́RIOS

Sem eles você não larga na prova ou pode ser desclassificado no meio ou final,
pois costumam ser conferidos em algum momento. 
 
Independente dessa desclassificação praticamente certa, o maior risco está no
fato de que eles não são escolhidos de forma aleatória, muito pelo contrário,
eles têm total associação com a sua segurança.



REGRAS

 KIT PRIMEIROS SOCORROS

Algumas provas ou percursos maiores, onde o atleta
fica muito tempo correndo ou muito longe do contato
com pontos de apoio ou mesmo da civilização, é
comum exigirem um kit mínimo de primeiros socorros. 
 
 
Portanto, saber como utilizar esses equipamentos é
fundamental, e não deve ser considerado um “peso
extra”. 
 
 
O kit pode salvar a vida de alguém, ou mesmo a sua.



REGRAS

 PROIBIÇÕES E PUNIÇÕES

Jogar lixo no chão costuma ser punida com DESQUALIFICAÇÃO. 
 
Essa é uma das atitudes antidesportivas que levam a punições leves e severas,
cada prova define a sua e é importante dar uma olhada nisso antes de ser
“pego de surpresa”.
 
 



REGRAS

 REGRAS DE SEGURANÇA

Fones de ouvido ou correr com a cabeça baixa podem tirar sua atenção para essas
marcações e quando você vê, não está mais vendo marcações, não sabe onde está e nem
onde se perdeu. 
 
Acredite, fazer o caminho inverso de uma trilha, faz você achar que está em um lugar muito
diferente, pois a memória visual que se tem, não consegue fazer esse trackback tão facilmente.
De modo geral, essas orientações estão no Regulamento e costumam ser reforçadas na
palestra técnica antes da prova.

É comum em provas passarmos por locais muito
perigosos e, por isso, alguns procedimentos e
cuidados precisam ser tomados durante esses
trechos. Faz parte das regras de segurança, identificar
as placas e sinalizações que a organização coloca
para evitar que o atleta acesse essas áreas perigosas
e também para evitar que se perca. 



REGRAS

 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

É comum o atleta assinar um termo onde assume os riscos envolvidos nessa atividade,
só esse fato já deveria fazer com que todos percebessem que uma prova trailrun não é
como uma corrida de rua. 
 
Além disso, provas maiores pedem atestados médicos e algumas até mesmo currículo
de provas feitas antes de aceitar sua inscrição. Por isso, se tem o sonho de correr
alguma prova famosa ou muito difícil, saiba bem as regras dela, pode ser necessário
alguns anos fazendo outras provas para que se capacite a concorrer à uma das vagas.
 
 



Dominar estes 5 pontos transformarão a sua maneira de ver uma prova ou treino, deixando-
os mais seguros e aumentando muito as chances de melhor performance e prazer.
 
Espero que tenha gostado desse material, foi feito com cuidado e carinho para que você
possa evoluir nesse esporte que é tão apaixonante.
 
Fico à disposição para tirar dúvidas e receber sugestões de melhora.
 
Tmj
Márcio de Avila Palermo
 

Muito Obrigado



Canais  @TrailRunningSports

FACEBOOK
 

INSTAGRAM
 

YOUTUBE
 

Blog
BLOG

https://www.facebook.com/TrailRunningSports/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/trailrunningsports/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCvxJNE1C_D7-WoPUTodEg4A
https://www.trailrunningsports.com.br/blog
https://www.trailrunningsports.com.br/bloghttps:/www.trailrunningsports.com.br/blog
https://www.trailrunningsports.com.br/blog

