




Com acordo, Selva mira profissionalização 

QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2007 - 08h43 

GABRIEL CODAS 
Da Máquina do Esporte | São Paulo

Uma das principais equipes brasileiras de corrida de aventura, a Selva fechou patrocínio com a 
empresa petrolífera ADCO para participar da Abu Dhabi Adventure Challenge, que acontece nos 
Emirados Árabes Unidos, de 9 a 14 de dezembro. 

“É uma grande companhia na área de petróleo e gás, que tem planos de expansão internacional. Eles 
vão arcar com todas as despesas da equipe para participar da corrida de aventura, que contará com 
apenas um grupo do Brasil”, afirmou Niro. 

Para Rafael Niro, proprietário da Atena Marketing Esportivo, agência contratada pela equipe, o 
acordo fechado com uma empresa estrangeira é o primeiro passo para a profissionalização dos atletas 
que fazem parte da Selva, que já contam com o patrocínio da Kailash (fabricante de artigos para 
esportes radicais) e da indústria de rolamentos NSK. 

“A expectativa é que com bons resultados, novos acordos sejam fechados para que os componentes 
possam ter maior dedicação à modalidade. Com isso, a Selva poderá participar de mais campeonatos 
no exterior”, explicou Niro. 

A Abu Dhabi Adventure Challange contará com algumas modalidades inéditas dentro com esporte, 
como por exemplo a orientação no deserto em cima de camelos. Além disso, os atletas vão praticar 
patins in line, trekking, canoagem, mountain miking e técnicas verticais, sem nenhuma equipe de 
apoio

A organização do evento, no qual o percurso terá mais de 600 quilômetros, vai distribuir entre os 30 
primeiros colocados uma premiação superior a US$ 200 mil. 

A corrida da aventura é um esporte que vai completar em 2008 dez anos de presença no Brasil. Os 
principais apoiadores no país são empresas que de alguma forma estão relacionada às modalidades. 
No entanto, a Ecomotion, principal prova, conta com patrocínio da Vivo e da Natura.
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Brasileiros disputam prova de aventura nos 
Emirados

[02/12/2007 - 07:00] | Marina Sarruf marina.sarruf@anba.com.br:  

São Paulo – A equipe Selva, formada por quatro atletas brasileiros, está pronta para enfrentar um dos seus 
maiores desafios: a Abu Dhabi Adventure Challenge, prova de aventura que será realizada entre os dias 09 e 14 
de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. São 27 equipes de 15 países que terão que percorrer 600 
quilômetros em diversas modalidades, incluindo orientação no deserto em cima de camelos.

"Nunca pegamos uma prova no deserto. Vamos passar por temperaturas extremas", afirmou o capitão da 
equipe, Marcio Campos. Segundo ele, além do trekking no deserto, a equipe também terá que passar pela prova 
de navegação, a canoagem oceânica, "que também vai ser complicado". Além dessas, eles deverão praticar 
patins in line, mountain biking e técnicas verticais utilizando cordas.

Todas as equipes devem ser mistas. No caso da Selva, são três homens e uma mulher. As provas serão realizadas 
durante seis dias e as equipes deverão pernoitar em acampamentos. De acordo com Campos, cada atleta leva 
uma mochila, que deve conter kit de primeiros socorros, rádio sinalizador, roupas e alimentos. "Para essa prova 
teremos que levar também uma barraca", disse. Segundo Campos, as mochilas para a prova de Abu Dhabi vão 
estar bem pesadas, com, aproximadamente, 20 quilos.

A primeira prova no exterior que a equipe participou foi a Desafio dos Vulcões, realizada em março deste ano na 
Patagônia. De 50 equipes, a Selva ficou em quarto lugar. Segundo Campos, a meta da equipe para próximo ano é 
participar de mais provas no exterior. "Estamos há seis anos competindo. Faz só oito anos que existe essa 
modalidade (Corrida de Aventura) no Brasil. E, agora estamos mais confiantes", disse.

Essa vai ser a primeira edição da Abu Dhabi Adventure Challenge, que vai contar com as principais equipes do 
mundo. "No mínimo cinco das melhores equipes do mundo vão participar da prova", disse Campos. Além do 
desafio, a prova traz um outro atrativo, o prêmio de US$ 200 mil, que será dividido entre os 30 primeiros 
colocados. "É o prêmio mais alto que vamos concorrer, mas o que nos move a participar não é só o prêmio, é a 
chance de conhecer lugares maravilhosos e a oportunidade de participar de grandes provas", afirmou o capitão.

A equipe Selva é patrocinada pelas empresas NSK Rolamentos e a Kailash, fabricante de produtos esportivos. 
No entanto, para conseguir participar da prova de Abu Dhabi, a equipe teve que conseguir mais um 
patrocinador, pois as despesas eram muito caras, só a inscrição do time era de 3,5 mil euros. Com a ajuda da 
organização do evento, a equipe Selva conseguiu o patrocínio da Abu Dhabi Company for Onshore Oil 
Operations (ADCO). Com esse apoio, o nome da equipe no evento passou a ser Selva ADCO.

A equipe
A equipe Selva foi formada em 2002 por Marcio Campos e 
Carlos Eduardo, ambos formados em Educação Física e com 
formação militar. O grupo é formado por oito atletas 
profissionais que se revezam nas competições. Para competição 
de Abu Dhabi, além de Campos e Eduardo, também vão participar 
Erasmo Cardoso e Ursula Pereira. O grupo Selva, que tem sede
 em São Paulo, também presta assessoria esportiva para diversos 
clubes esportivos paulistas. "Temos mais de 100 alunos", disse 
Campos, que também é pós-graduado em fisiologia. A Equipe Selva vai passar seis dias 

entre mares, dunas e oásis em Abu Dhabi 
Foto: Divulgação

http://marina.sarruf@anba.com.br


Selva será única equipe brasileira em prova nos 
Emirados Árabes

22/11/07 - 16h35
A equipe Selva ADCO será a única representante brasileira na Abu Dhabi Adventure Challenge, que acontecerá 
em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, entre os dias 9 e 14/12. Esta é a primeira edição da corrida de aventura que 
promete belas paisagens e muitos desafios.

O quarteto da Selva será formado pelo capitão Marcio Campos, o navegador Carlos Eduardo e os atletas 
Erasmo Cardoso, o Xiquito, e Ursula Pereira. Eles enfrentarão no total 600 quilômetros de prova, divididos em 
cinco estágios. Diferente da maioria das provas, a Abu Dhabi Challenge tem etapas diárias em que os 
participantes param durante a noite em acampamentos da organização, para reiniciar a disputa na manhã 
seguinte.

As modalidades envolvidas são: trekking, canoagem, patins in line, mountain bike, técnicas verticais, com 
destaque para a orientação no deserto em cima de camelos. Uma das principais atrações da prova fica por conta 
do visual, que tem mares, dunas e oásis. A disputa terá no total 24 quartetos participantes de diversos lugares do 
mundo. 

A equipe Selva, que já conta com os patrocínios da NSK e Kailash, conseguiu para esta prova o reforço de uma 
petrolífera da região, a ADCO – Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations.

Selva será única brasileira no Abu Dhabi Challenge 
Foto: Divulgação



BAND NEWS - 96,9 FM

No dia 27 de novembro de 2007 Márcio Campo, capitão da equipe Selva
Aventura participou de um entrevista durante a programação da 
Band News FM - 96,9. 

Durante a entrevista de 5 minutos Márcio contou suas expectativas para 
a prova dos Emirados Árabes, a Abu Dhabi Adventure Challenge. 

RÁDIO ELDORADO - 92,9 FM

No dia 14  de dezembro  de 2007 a equipe Selva Aventura participou
de uma entrevista no programa Trip Eldorado. 

A entrevista, com duração de 2 minutos, foi feita diretamente de 
Abu Dhabi, Emirados Árabes. A equipe contou suas expectativas e
desafios para a Abu Dhabi Adventure Challenge.

O programa  leva um pouco do ambiente da revista Trip para 
o rádio em mais de 480 cidades pelo Brasil. 





Equipe Oskalunga é campeã do Adventure Camp 
2007

por 
25/11/07 - 16h15

Direto de Paraty (RJ) - A equipe Oskalunga Sundown fechou o ano com 
chave de ouro. Às 13h15 deste domingo o quarteto brasiliense, que 
recentemente se consagrou o melhor brasileiro no Ecomotion Pro, cruzou a 
linha de chegada da quarta etapa do Adventure Camp em primeiro lugar, 
garantindo a vitória na prova e o título do circuito 2007 com 100 % de 
aproveitamento.

“Estou muito emocionado, a disputa foi insana”, disse Frederico Gall, o Lico, 
sobre o fato de terem percorrido praticamente as cinco horas e meia de prova 
junto com as equipes Selva NSK Kailash, segunda colocada, e Mitsubishi 
Quasar Lontra, a terceira. A briga pela liderança foi tão acirrada que a 
diferença total entre eles foi de apenas nove minutos. 

O resultado positivo para Oskalunga foi uma combinação de muito esforço 
físico e força de vontade. A equipe, que traçou estratégias equivocadas no 
começo do percurso, chegou a estar em 12º lugar e só recuperou seu ritmo no
 último trecho, o de mountain bike.

Logo na largada, eles podiam escolher como se locomover até os primeiros 
postos de controle. Três teriam que ir obrigatoriamente dentro do caiaque e 
o quarto integrante podia escolher entre o caiaque ou a ajuda de algum objeto
 flutuante, como pranchas, bóias ou pé de pato. “Nós escolhemos ir com três 
pessoas remando e uma nadando, mas as equipes que chegaram primeiro 
foram as que escolheram ir com os quatro remando”, contou Mirela Albrecht, 
integrante feminina do quarteto campeão.

A sorte dos oskalungas foi que tanto Selva como Quasar também optaram 
por métodos ineficientes. A primeira utilizou uma prancha e a segunda uma 
bóia e acabaram ficando para trás.

Os desafios da prova - No entanto este não foi o único problema da equipe de 
Brasília. No trecho de portagem – entre o primeiro e o segundo posto de 
controle -, o carrinho que improvisaram para levar o duck não funcionou 
e eles precisaram carregar a embarcação nos ombros por aproximadamente 
três quilômetros, além de terem sofrido com o esgotamento físico no trekking. 
“Eu mesmo sofri bastante com meus joelhos”, disse Lico.

continua

Roberta Spiandorim

Largada da quarta etapa 
do Adventure Camp 2007 
Foto: Roberta Spiandorim/ 
www.webventure.com.br

Lico esgotado após trecho de 
trekking 
Foto: Roberta Spiandorim/ 
www.webventure.com.br

index.php?destino_comum=fale_colunistas


Para Tessa Roorda, da Quasar Lontra, o trecho de trekking foi decisivo para 
sua equipe. “Entre o PC3 e 5 dois iam de barco e dois de trekking. A maioria 
das duplas que foram por terra se perderam muito para achar o PC 4. 
O Rafa (Rafael Campos), que é nosso principal navegador, veio comigo pelo 
mar e por isso não estava lá para ajudar no perrengue. Tivemos que recuperar 
muito no próximo trekking entre o PC 5 e o 8”, contou. “Pena que não deu 
tempo de alcançar os líderes até o final”, complementou. 

Já a Selva estava lado a lado com a Oskalunga até os últimos quilômetros, 
mas foram vencidos no sprint final. “A prova foi muito bonita e estratégica. 
Viemos disputando até o fim, mas não conseguimos dar o sprint com toda 
a equipe junta”, declarou Úrsula Pereira, bastante satisfeita com o resultado e 
a raça demonstrada por sua equipe durante todo o trajeto.

Segundo ela, este resultado foi muito bom para Selva, já que o treinamento 
deles tem sido voltado para a Abu Dhabi Challenge, uma prova de longa 
distância que será realizada nos Emirados Árabes no começo de dezembro. 
“É como se tivéssemos ganhado”, falou.

Equipes durante a portagem 
Foto: Roberta Spiandorim/ 
www.webventure.com.br

Campeões em trecho de bike 
Foto: David dos Santos Jr/ 
www.webventure.com.br

Quasar termina trecho de 
canoagem 
Foto: David dos Santos Jr/ 
www.webventure.com.br





Diário da Selva: equipes encalhadas no mangue

por  | 22/10/07 - 09h14

Durante o Ecomotion/Pro 2007, a equipe Selva terá um diário no Webventure, onde sua equipe de apoio 
contará curiosidades do percurso, além da posição da equipe e depoimento dos competidores. Acompanhe o 
primeiro relato:

A equipe Selva estava com tudo arrumado um dia antes da prova começar. Pouco antes da largada, uma 
manifestação dos moradores impediu que a largada do Ecomotion/Pro 2007 acontecesse no Morro da Urca, 
conforme planejado. As equipes começaram na canoagem pela Baía de Guanabara.

A Selva se mantém na sétima colocação e já passaram pelo PC2. A liderança é da Team Sole. Os apoios de todas 
as equipes aguardam os times no PC4, ao lado do Dedo de Deus.

Por causa do atraso da largada, a maré baixou e muitas equipes se encontram 
presas no mangue, sem ter como sair. Isso tem causado um grande atraso para 
todas as equipes.

Mais problemas - A equipe Senta Pua teve problemas com seu carro de apoio e 
chegaram de táxi na largada. Eles ainda não sabem se poderão contar com o 
veículo durante a competição.

Ainda antes da largada, o caminhão que transportava as canoas bateu na rede 
elétrica e causou uma queda de energia na região.

Equipe Selva

Rastro das equipes no mangue 
Foto: Alexandre Cappi/ Br Stock

http://www.zone.com.br/corridadeaventura/index.php?destino_comum=fale_colunistas


Diário da Selva: sono de apenas três horas

por  | 23/10/07 - 10h06
A equipe Selva chegou ao PC5 por volta das 4h50 da madrugada. 
O trecho de trekking foi bem complicado e desgastante.

O quarteto formado por Marcio Campos, Carlos Eduardo Fonseca, Rosângela 
Hoettppner e Erasmo Cardoso dormiu cerca de três horas durante a noite.

O trecho de técnicas verticais, no PC8, foi cancelado pela organização e todos 
os competidores seguiram pelo trekking.

Diário da Selva: equipe deve terminar nesta 
tarde

por  | 25/10/07 - 10h48
A equipe ECP Selva/NSK Kailash está quase terminando o Ecomotion/Pro 2007, a maior prova de corrida de 
aventura do país. O time deve completar o desafio de quase 500 quilômetros no início da noite.

Na manhã desta quinta-feira (25), o quarteto formado por Marcio Campos, Carlos Eduardo Fonseca (Caco), 
Rosângela Hoettppner e Erasmo Cardoso ocupa a oitava colocação e é a segunda melhor brasileira na prova, 
apenas atrás da Oskalunga Sundown.

Todos os atletas estão bem, com apenas algumas escoriações. O último trecho que eles percorreram foi bem 
complicado na navegação, mas Caco traçou uma boa rota e a equipe não teve problemas.

Equipe Selva

Equipe Selva

Trekking durou 12 horas 
Foto: David dos Santos Jr

http://www.zone.com.br/corridadeaventura/index.php?destino_comum=fale_colunistas
http://www.zone.com.br/corridadeaventura/index.php?destino_comum=fale_colunistas


ECP SELVA/NSK KAILASH se prepara para 
último trecho de bike

por Daniela Nanni | 9h50
O apoio da equipe ECP SELVA/ NSK KAILASH, Sergio Zolino prepara a bike reserva para o última perna da 
modalidade. " Eles tiveram problema com a corrente e estou fazendo a manutenção da bike reserva", explicou 
Zolino na área de transição. A equipe segue confiante com o objetivo de terminar a prova.

ECP Selva/NSK Kailash acaba de deixar PC 
4(ECP Selva/NSK Kailash has just left PC4)

por Revista Azimute | 14h37
A equipe estava em quarto lugar quando passou pelo PC1, mas ficou perdida à procura do PC1 por duas horas e 
meia, chegando apenas há poucos minutos no PC 4. "Mas, ainda tem muito tempo de prova, vamos alcançar as 
equipes que estão na frente", afirmou Márcio Campos, capitão da equipe. 

Translation
The team was in 4th place as it passed PC1, but it had gotten lost for 2 1/2 hrs. " We still have plenty of time to 
catch up with the other teams." sais Márcio, the team´s captain.

ECP Selva/NSK Kailash avista baleia na última 
perna de remo (ECP Selva/NSK Kailash spots 
whales)

por Daniela Nanni | 20h53
Os atletas da ECP Selva/NSK Kailash, sob a liderança de Márcio Campos, cruzaram o pórtico de chegada em 
segundo entre as brasileiras. Avistando uma baleia bem próxima dos dois caiaques, as duplas remaram mais 
forte. "Acho que chegamos mais rápido para evitar que os caiaques virassem em alto mar", explicaram os 
competidores que consideraram o fato uma verdadeira dádiva.

A equipe sentiu bastante nas pernas de trekking, mas a união entre os atletas, que se consideram como membros 
de uma mesma família foi fator primordial para que chegassem bem na final.

Translation
ECP Selva/NSK Kailash 's team crossed the finish lne portico in second place among the Brazilians. A whale 
was seen in betweeen the 2 kaiaks as they were rowing very fast to avoid turning the kaiaks. Their union as the 
main factor to arrive well at the finish line.



Caiaques furados, torsões, dermatites...

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  | JULIANA CALDERARI | 05 de novembro de 2007

Para encher a galera de alegria, a Ecomotion começou com um trecho de 47 km de caiaque. Foram 
aproximadamente dez horas remando no meio de navios pela Baía da Guanabara. Achou tranqüilo?
Pois nem só de força e suor é feita uma corrida de aventura. Outro elemento importante e temido é o 
imprevisto. Após quatro horas no mar no meio da noite, dois times brasileiros tiveram seus caiaques 
furados e tiveram que ser resgatados pela equipe de segurança do evento. E não foram só eles que 
tiveram problemas.

Por volta das 6h30, todos os caiaques ficaram atolados no Canal do Mangue, região oeste da Baía. 
Enquanto aguardavam a maré subir, algumas equipes tentavam vencer a natureza e empurrar seus 
caiaques para assegurar alguma vantagem.

Mais azarada ainda foi a equipe canadense Lost in Transition (perdidos na transição), cujo nome é uma 
brincadeira com o filme dirigido por Sofia Coppola, "Lost in Translation" (perdidos na tradução).
Além de empacarem no manguezal, os Perdidos ainda perderam no mar um dos cinco mapas que 
compõe a prova e que não podem ser repostos. Outro ponto importante é a chamada "navegação". 
Nada a ver com o mar: um dos integrantes da equipe fica responsável pela orientação do time, com a 
ajuda dos mapas fornecidos, bússola e altímetro.

Noite na caverna
Cada time também recebe um rádio lacrado para uso em caso de uma emergência. Se optar por ativá-
lo, a equipe pode ser desclassificada da competição, caso o motivo não seja considerado bom o 
suficiente.

E foi justamente a navegação o fator determinante no puxado trecho de trekking pela Serra dos 
Órgãos, considerado o mais difícil e perigoso.

Andando em picos de até 2.263m de altitude e com visibilidade zero por causa da forte neblina, muitas 
equipes se perderam e amargaram uma longa noite na mata. Pelo menos, descobriram uma caverna.
"Estava muito difícil achar as trilhas e a sensação térmica era abaixo de zero. Nos juntamos então à 
SOS Mata Atlântica e à Landscape e decidimos fazer uma festa na caverna", conta Eleonora Audrá, da 
equipe Athena.

A fatídica noite na selva pôs Jonas Amaro, enfermeiro, e Edson Dutra, bombeiro da equipe médica, 
para trabalhar. Preocupados com quadros de hipotermia, eles atenderam atletas com machucados nos 
pés, torções e dermatites por causa do contato com algumas plantas. "Felizmente nunca houve casos 
mais graves", diz o enfermeiro.

continua...



Luta com ratos 
Além de plantas daninhas, a vida selvagem também traz outros incômodos, como constatou 
Márcio Campos, da equipe ECP Selva. Ele conta que, durante o trekking, seu companheiro 
Chiquito teve que travar uma luta com um rato que entrou num saco de salgadinho e se recusava 
a sair.

De bicicleta, foram até a lindíssima Cachoeira do Frade, em Teresópolis. Lá, as equipes aproveitavam 
para dormir. Zé Pupo teve suas primeiras horas de sono desde o início da prova, há três dias.
Equipes preparam o jantar: açaí, purê de batatas com azeitonas e até um bolo floresta negra. Outros 
detonavam quentinhas com arroz, macarrão, farofa e frango. Os menos preocupados com a dieta 
tentavam trocar jujuba por refrigerante, mas nada feito. Cheios de açúcar e calorias, os refrigerantes 
são muito valorizados pelos participantes.

Chuva sem tréguas
Papo vai, pão vem e... epa! Mais um imprevisto. O esperado trecho de técnicas verticais foi cancelado 
por causa da chuva. Por razões de segurança, o rapel e a tirolesa foram substituídos por mais um trecho 
de trekking.

Nos 19 quilômetros de cavalgada, as equipes tiveram que abrir e fechar porteiras e cuidar para não cair 
do cavalo. Zé Pupo achou a prova a mais divertida. "O arreio do cavalo estava solto e, para não cair, 
tive que dar um abraço no bicho", contou ele, que percorreu os quase 200 quilômetros finais com o 
agradável perfume do eqüino.

A chuva continuava sem dar trégua e era a maior reclamação, até mesmo dos estrangeiros que temiam 
o forte calor brasileiro. Com os pés e mãos já cheios de bolhas, as equipes tiveram ainda pela frente 
mais de 80 quilômetros de caminhadas e mountain bike até a revelação de um novo segredo: a prova 
especial.



matéria ambientada



Rolimã assusta os gringos 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  | JULIANA CALDERARI | 05 de novembro de 2007

Saindo da antiga estação ferroviária da cidade de Casimiro de Abreu, cada time deveria correr 24 
quilômetros em um carrinho de rolimã sobre os trilhos da ferrovia. Sem saber bem o que fazer com 
aquilo, algumas equipes tentavam equilibrar os quatro integrantes sobre a superfície de madeira de 
aproximadamente 2 x 1,5 metros.

Outras deixavam os mais cansados irem sentados enquanto uma ou duas pessoas empurravam os 
carrinhos. Independentemente do método, o importante era chegar ao final. Mesmo que o carrinho 
quebrasse, os competidores eram obrigados a carregá-lo até a próxima prova.

Para os neozelandeses, que nunca tinham visto um rolimã antes, a prova foi a mais hilária. "Íamos com 
o carrinho em alta velocidade e, quando chegamos na curva, saímos todos rolando pelo mato!", contou 
Anna Berthelsen, da OrionHealth, terceira no final da Ecomotion.

Após saber que o rolimã era uma brincadeira bastante comum entre as crianças brasileiras, ela 
perguntou espantada: "O quê? Então as crianças brincam com os carrinhos nos trilhos dos trens?" Não, 
Anna, calma, não é bem assim...

E de calma foi o que mais precisaram as equipes Athena e ECP Selva. Enquanto curtiam o 
rolimã, um trem turístico apareceu fumegando nos trilhos! O maquinista freou a tempo e, 
minutos depois, todos tiveram seus carrinhos confiscados pelas embasbacadas autoridades de 
segurança da região.

Mais à frente, a equipe Buff Coolmax, da Espanha, enfrentava seu último desafio: 24 quilômetros de 
remo eram tudo o que separavam os atletas da chegada, na Praia dos Ossos, em Búzios. Enfrentando 
uma tempestade de raios e ondas de até quatro metros, os competidores agüentaram as cinco horas 
dentro do mar.

O segredo espanhol
À 1h45 do dia 25 de outubro, o time espanhol venceu a maratona, após cinco dias de competição. A 
equipe, que afirmou ter dormido apenas uma hora e 20 minutos durante toda a prova, repetiu o clichê 
esportivo: "Vencemos porque acreditamos que seríamos os primeiros e nunca jogamos a toalha", disse 
a capitã Emma Rodriguez.

Entretanto foi Pablito, da equipe de apoio, quem deu com a língua nos dentes. Segundo ele, o segredo 
do time foi a alimentação bem brasileira, com direito a coxinhas, risóles, goiabada e paçoca.
Para beber, nada de água. Para o atleta Francisco Javier Lopez, o Fran, só cerveja. Pablito jura de pés 
juntos que ali estão vários nutrientes necessários ao organismo dos atletas. A gente finge que acredita.
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EQUIPES VERDES BUSCAM COMPENSAR O MEIO 
AMBIENTE JUNTO ÀS CORRIDAS

Redação Adventuremag - 17.10.2007 | 01h20

De uns anos para cá as equipes de corrida de aventura começaram a se preocupar com os problemas do 
meio ambiente e passaram a fechar importantes parcerias com empresas e organizações voltadas a 
esse cuidado.

Motorola SOS Mata Atlântica
A primeira delas foi a SOS Mata Atlântica, liderada por José Pupo, que recebeu apoio da organização 
de mesmo nome e passou a realizar a análise das águas  dos rios e lagos por onde as corridas passavam. 
A equipe também fornecia um mini-laboratório para escolas locais e explicava como utilizar o 
material para coleta e medição das águas. Hoje a equipe está focada em um novo projeto, o Cidadão 
Consciente, que visa a mudança de atitudes do seres humanos para minimizar seu impacto no meio 
ambiente. A equipe estará representada pelos atletas de percurso Zé Pupo, Márcio Franco, Marcelo 
Macuco e Manoela Vilaseca.

Selva NSK Kailash
A equipe Selva NSK Kailash seguiu um caminho diferente e obteve a certificação Carbono Neutro e se 
tornou a primeira  equipe brasileira de esportes não motorizados a ter o selo. O conceito do projeto tem 
como base o movimento global de neutralização de emissões de gás carbônico, uma espécie de 
compensação do homem à natureza pela poluição provocada por seus atos cotidianos. O cálculo de 
neutralização segue uma metodologia internacional do IPCC - Intergovernamental Panel on Change 
Climate (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), órgão da Organização das Nações 
Unidas - ONU e a neutralização é feita por meio da compensação em projetos ambientais, que poderão 
estar no Brasil ou em qualquer parte do mundo. 

Paradofobia
A equipe Paradofobia volta mais uma vez ao Ecomotion Pro, e espera trocar mais experiências com as 
melhores equipes do mundo. Mesmo sem terem feito nenhuma prova com 100% dessa formação, 
Telmo Carvalho, Guilherme Mattos, Eduardo Lima e Sabrina Koester vêm treinando junto desde o 
começo do ano para a etapa do AR World Series. Acreditando no sucesso da equipe, o Grupo Guascor - 
multinacional espanhola do ramo de geração de energia - fechou uma parceria com o quarteto. Com 
detenção de tecnologias de geração de energia através do biogás de aterros sanitários e de dejetos 
suínos, a Guascor tem um compromisso ambiental muito forte e sente uma boa sinergia com as 
corridas de aventura e os princípios dos atletas na conservação do meio ambiente.
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Ecomotion/Pro 2007 chega ao fim

29/10/2007 16:06:59
Após cinco dias e dez horas de prova, o Ecomotion/Pro 2007 terminou. As últimas equipes chegara no sábado 
dia 27 de outubro ao meio-dia. A grande campeã foi a espanhola Buff Coolmax, que completou a prova em 74 
horas. O grupo liderado por Emma Roca Rodriguez já havia ganho a competição em 2005. Para conseguir a 
vitória, eles dormiram apenas uma hora durante todo o percurso. A Buff chegou ao final da competição à 1h40 
de quinta-feira, tendo partido na noite de domingo. A prova percorreu 444 km incluindo caiaque, trekking, 
mountain bike, canoagem, cavalgada e uma prova surpresa: percorrer 16 km de uma linha férrea em um 
carrinho de rolimã. A linha estava desativada há seis meses, mas voltou a funcionar durante a competição o que 
ocasionou o cancelamento desta parte da prova.

A corrida de aventura mais importante da América latina aconteceu neste ano no estado do Rio de Janeiro. Ela 
teve largada na praia da Urca, localizada na capital, e passou por Teresóplis, Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, Correias, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Casimiro de Abreu, Barra de São João até 
chegar ao fim em Búzios. O destino foi guardado em segredo até o dia anterior à corrida.

Para os campeões, a etapa final, que era fazer a travessia de Barra do São João para Búzios em caiaques duplos, 
foi a mais difícil. Visto que, por causa do mau tempo e vento forte, ondas de até quatro metros se formaram, 
dificultando também o lado emocional da equipe. - Nessas horas o mais importante é confiar nos companheiros 
e nunca jogar a toalha - explicou Emma, logo após completar o trajeto.

Além de Emma, a equipe conta com o espanhol Francisco Javier Castoya, o francês Benjamin Midena e o 
finlandês Jukka Pinola. Com a vitória, a equipe garantiu a vaga para disputar o Mundial de Corrida de Aventura 
em 2008, que acontecerá no Brasil pela primeira vez. 

As primeiras colocações da prova foram dominadas pelos estrangeiros. A equipe brasileira mais bem colocada 
foi a brasiliense Oskalunga Sundown, que chegou em sétimo lugar. - Cumprimos nosso objetivo que era ser os 
melhores do Brasil. Conseguimos. Ano que vem os gringos vão ter que ficar de olho na gente. - brincou o 
capitão da equipe Guilherme Pahl.

 Veja a classificação completa:
01 Buff Coolmax (ESP) 
02 Wilsa Hellyhansen (FRA) 
03 OrionHealth.com (ZEN) 
04 Team VIVO SOLE (EUA) 
05 Bjurfors Adventure Racing (SUE) 
06 Team Merrell/Wigwam (ZEN) 
07 Oskalunga Sundown (BRA - DF) 
08 E.C.P. Selva/NSK Kailash (BRA-SP) 
09 Atenah Natura (BRA - SP) 
10 Mitsubishi QuasarLontra (BRA - SP) 
11 Motorola S.O.S. Mata Atlantica (BRA -SP) 
12 McCain adventure Addicts (AFS) 
13 Sacura/Nucleo Aventura (BRA - SP) 
14 Gallaecia Bugarent (ESP) 
15 Sul Brasilis (BRA - SC) 
16 Team Bariloche Argentina (ARG)
17 Trotamundo (BRA - MG) 
18 Try On Landscape (BRA - SP/DF) 
19 Camelos (BRA - RJ) 
20 Camamu/AR Locad./Sundown/Cicl (BRA - SP) 
21 Cosa Nostra (BRA - RS) 
22 Merrell na Trilha (BRA - SP/DF) 
23 Tropicos AON (BRA - SP/MG) 
 

24 Papaventuras Tryon (BRA - RS) 
25 Curtlo Lobo Guara (BRA - SP) 
26 Famastil/Gramado/Ratos de Trilha(BRA-RS) 
27 Saferbo Traxion Colombia (COL) 
28 Rios y Canoas Colombia (COL) 
29 Familia Extrema (BRA - RS) 
30 Tatus Natura Tekoha (BRA - SP/MG) 
31 Tia Sonia D'Aventura Bahia (BRA - BA/AL) 
32 Guaranis/Selva Aventura (BRA 11- SP) 
33 Armada Adventure (BRA - RJ/MG) 
34 Competition Aroeira (BRA - SP) 
35 Guascor/Paradofobia (BRA - SP)
36 Uirapuru (BRA - SP) 
37 Estoril Portugal XPD Team (POR) 
38 Brasil 500 anos / Quimera (BRA - MG) 
39 Goiabada Power (BRA - SP) 
40 Seival Pua Unifin Ultrasport (BRA - SUL) 
41 Coppertone Sport Adventure Team (BRA-SP) 
42 Lost in Transition (CAN) 
43 Carpen Diem (BRA - RJ) 
44 The Hunters (BRA - RJ) 
45 Rio Off Road (BRA - RJ) 



Ecomotion: Frio e chuva são encarados no Rio

10/25/2007 6:51:40 AM

Espanhóis da equipe Buff Coolmax lideram e estão próximos da vitória

A tempestade que lavou o Estado do Rio de Janeiro foi um obstáculo a mais para as 54 equipes que 
ainda estão na disputa do Ecomotion/Pro 2007.

A principal corrida de aventura da América Latina ganhou um tom mais dramático com a chuva, o frio 
e a neblina, sobretudo no Parque Estadual dos Três Picos, na região de Nova Friburgo e Cachoeiras de 
Macacu.Nada disso, porém, diminuiu o ritmo frenético da espanhola Buff Coolmax, que abriu duas 
horas de vantagem sobre a Wilsa Hellyhanse, atual vice-campeã mundial.

Entre os quartetos brasileiros, a Oskalunga/ Sundown é a mais bem colocada, em sétimo, seguida de 
ECP/ Selva/ NSK/ Kailash, em oitavo no geral, e as meninas da Atenah/ Natura, em nono lugar.
"Nossa estratégia é dormir o menos possível. Quando morrer terei todo o tempo para isso", disse 
FRANCISCO COSTOYA, com seu humor espanhol.

"Estamos na frente simplesmente porque andamos mais rápidos do que os outros. E também porque 
temos um pouco mais de sorte", completou um dos melhores corredores de aventura do mundo. 
Apesar das dificuldades para encontrar as trilhas do mapa devido à neblina e à chuva, as equipes 
conseguiram se divertir em dois trechos da prova:

A cavalgada entre Cachoeiras de Macacu e Theodoro, e o carrinho de rolimã que percorreu 19 km pela 
ferrovia entre Casimiro de Abreu e Rio Dourado. "Os cavalos eram muito bons!", comemorou EMMA 
ROCA, capitã da Buff.

A previsão é que a Buff Coolmax encerre a prova na manhã desta quinta-feira 25 de outubro. A 
diferença entre os líderes e os últimos colocados é de aproximadamente 24h. A prova teve largada no 
último domingo dia 21, na praia da Fortaleza de São João, base da Diretoria de Pesquisa e Estudos de 
Pessoal do Exército Brasileiro, e tem um percurso de 444 km passando por Teresópolis, Corrêas, Nova 
Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Sana e Casimiro de Abreu até chegar em Búzios.

Confira as primeiras equipes até o PC 22:
1 Buff Coolmax (ESP)
2 Wilsa Hellyhansen (FRA)
3 OrionHealth.com (NZL)
4 Team Sole (EUA)
5 Bjurfors Adventure Racing (SUE)
6 Team Merrell/Wigwam (NZL)
7 Oskalunga/Sundown (BRA)
8 ECP/Selva/NSK Kailash (BRA)
9 Atenah/Natura (BRA)
10 Mitsubishi/Quasar/Lontra (BRA) 



ECOMOTION/PRO PASSA MAIS UMA VEZ POR 
UM PARQUE NACIONAL NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

24/10/2007
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entre Teresópolis e Petrópolis, foi o cenário para um treking de 42Km, 
em que as equipes tentavam esquecer o frio apreciando as belas paisagens. Apesar da luta contra o frio, sono, 
fome; da disputa pelas melhores colocações, as 56 equipes acabaram compensadas pelas paisagens 
deslumbrantes que fizeram parte do cenário neste segundo dia de prova. Os quartetos passaram pelo Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, que liga Teresópolis e Petropólis. O evento proporciona medidas 
compensatórias aos Parques, sempre evitando impactos e presenvando o local, por isso os Parques Nacionais, 
em função de suas belezas, faunas e floras, estão sempre na rota de provas do Ecomotion/Pro. Nesta edição, a 
mais importante corrida de aventura das Américas levará os times de 15 países para um percurso de 444km 
passando por sete municípios em cinco dias ininterruptos de competição.

Após canoagem e bike, que marcaram o início da prova, um trekking de 42 Km foi o desafio dos competidores, 
que encaram muito frio no alto da trilha do Sino, dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Com a baixa 
temperatuta, os atletas passaram a noite em cabanas e aproveitaram para descansar um pouco e recuperar 
energias para as futuras provas, que necessitarão cada vez que mais que superem seus limites.

Com uma reação incrível, a equipe Buff Coolmax assumiu a liderança Do Ecomotion/Pro 2007. No segundo 
ponto de controle (PC), a equipe espanhola estava em 19º, no PC-3 chegaram em 9º, no 4º em 7º, para 
surpreendentemente, os campeões do Ecomotion 2005, alcançarem o primeiro lugar ao cruzar o PC-7.

A equipe Oskalunga Sundown é a brasileira melhor colocada, em 7º lugar, seguida pela E.C.P. Selva e Atenah 
Natura. O quarteto feminino aproveitou a noite de frio para dormir e recuperar as energias. “A prova está dura, 
começamos o trekking num ritmo bom, o lugar era muito bonito. Mas o frio começou a bater e a noite a chegar, 
aproveitamos uma cabana e nós quatro descansamos bem. Dormimos durante 7h, foi incrível, eu tenho um filho 
de 2 anos e nem me lembro a última vez que dormi assim", brincou Cristina Carvalho.

Enquanto Cris lembrava do filho, ao chegar na Cachoeira do Frade (PC-7), local em que todas as equipes foram 
obrigadas a descansar por 2h, Eleonora Defilippi Audrá, a Nora, antes de fazer qualquer coisa perguntou do 
marido. Nora é casada com Ian Edmond, da Team Merrel, equipe da Nova Zelândia.

A equipe Oskalunga, fez o trekking no Parque e também resolveram descansar ao chegar na cidade de Corrêa. 
"Nos poupamos para aguentar nesse ritmo o restante da prova. Estamos onde queríamos, somos a equipe 
brasileira melhor colocada até agora. Com este descanso, a idéia é pegarmos mais firme", diz Guilherme Pahl, 
capitão da equipe.

A prova passará, nos próximos dias, por Cachoeiras de Macacu, Macaé e Casimiro de Abreu até chegarem em 
Búzios depois de 444km de prova valendo-se das modalidades orientação (com mapa e bússola), mountain 
bike, caminhada, técnicas verticais, canoagem, cavalgada e um trecho especial de carrinhos de rolimã.

O Ecomotion/Pro 2007 tem o patrocínio de Peugeot e Vivo e o apoio de Natura, Timberland, Motorola, SOS 
Mata Atlântica, Geotec e Max Ambiental.

www.ecomotion.com.br - cobertura em tempo real da prova. | Media Guide Comunicação



ECOMOTION PRO PASSA PELO PARQUE 
NACIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tema:Adventure Race | Autor: Redação 360 Graus | Data: 24/10/2007

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entre Teresópolis e Petrópolis, foi o cenário para um treking de 42Km, 
em que as equipes tentavam esquecer o frio apreciando as belas paisagens.

Apesar da luta contra o frio, sono, fome; da disputa pelas melhores colocações, as 56 equipes acabaram 
compensadas pelas paisagens deslumbrantes que fizeram parte do cenário neste segundo dia de prova. Os 
quartetos passaram pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que liga Teresópolis e Petropólis. O evento 
proporciona medidas compensatórias aos Parques, sempre evitando impactos e presenvando o local, por isso os 
Parques Nacionais, em função de suas belezas, faunas e floras, estão sempre na rota de provas do 
Ecomotion/Pro. Nesta edição, a mais importante corrida de aventura das Américas levará os times de 15 países 
para um percurso de 444km passando por sete municípios em cinco dias ininterruptos de competição.

Após canoagem e bike, que marcaram o início da prova, um trekking de 42 Km foi o desafio dos competidores, 
que encaram muito frio no alto da trilha do Sino, dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Com a baixa 
temperatuta, os atletas passaram a noite em cabanas e aproveitaram para descansar um pouco e recuperar 
energias para as futuras provas, que necessitarão cada vez que mais que superem seus limites.

Com uma reação incrível, a equipe Buff Coolmax assumiu a liderança Do Ecomotion/Pro 2007. No segundo 
ponto de controle (PC), a equipe espanhola estava em 19º, no PC-3 chegaram em 9º, no 4º em 7º, para 
surpreendentemente, os campeões do Ecomotion 2005, alcançarem o primeiro lugar ao cruzar o PC-7.

A equipe Oskalunga Sundown é a brasileira melhor colocada, em 7º lugar, seguida pela E.C.P. Selva e Atenah 
Natura. O quarteto feminino aproveitou a noite de frio para dormir e recuperar as energias. "A prova está dura, 
começamos o trekking num ritmo bom, o lugar era muito bonito. Mas o frio começou a bater e a noite a chegar, 
aproveitamos uma cabana e nós quatro descansamos bem. Dormimos durante 7h, foi incrível, eu tenho um filho 
de 2 anos e nem me lembro a última vez que dormi assim", brincou Cristina Carvalho.

Enquanto Cris lembrava do filho, ao chegar na Cachoeira do Frade (PC-7), local em que todas as equipes foram 
obrigadas a descansar por 2h, Eleonora Defilippi Audrá, a Nora, antes de fazer qualquer coisa perguntou do 
marido. Nora é casada com Ian Edmond, da Team Merrel, equipe da Nova Zelândia.

A equipe Oskalunga, fez o trekking no Parque e também resolveram descansar ao chegar na cidade de Corrêa. 
“Nos poupamos para aguentar nesse ritmo o restante da prova. Estamos onde queríamos, somos a equipe 
brasileira melhor colocada até agora. Com este descanso, a idéia é pegarmos mais firme", diz Guilherme Pahl, 
capitão da equipe.

A prova passará, nos próximos dias, por Cachoeiras de Macacu, 
Macaé e Casimiro de Abreu até chegarem em Búzios depois de 
444km de prova valendo-se das modalidades orientação (com mapa 
e bússola), mountain bike, caminhada, técnicas verticais, canoagem, 
cavalgada e um trecho especial de carrinhos de rolimã. 

Ecomotion Pro 2007 
Foto: David dos Santos Jr



ESTRANGEIROS LIDERAM A ECOMOTION/PRO 
2007 DE CORRIDA DE AVENTURA

Tema:Adventure Race | Autor: Redação 360 Graus | Data: 25/10/2007

A equipe espanhola Buff Coolmax foi a primeira a passar pela Cachoeira dos Frades, o sétimo posto de controle 
da corrida de aventura. Os brasilienses da Oskalunga Sundown são os brasileiros mais bem colocados, 
ocupando o sétimo lugar na competição.

As equipes estrangeiras lideraram o terceiro dia da maior corrida de aventura da América Latina. Das dez 
equipes mais bem colocadas, seis são estrangeiras. Os aventureiros da equipe espanhola Buff Coolmax 
chegaram às 3h10min no sétimo posto de controle, localizado na cidade de Nova Friburgo (RJ), na Cachoeira 
dos Frades. Neste posto, todas as equipes devem parar obrigatoriamente por duas horas, podendo receber 
assistência da equipe de apoio por trinta minutos. Este era o ponto de transição entre uma prova de 50km de 
mountain bike e 30km de trekking, até a cidade de Theodoro, de onde seguiram em uma prova de equitação.

A segunda equipe a chegar ao PC7 foi a dos franceses da Wilsa Hellyhansen, com oito minutos de diferença da 
primeira colocada. Sete minutos depois foi a vez da equipe neozelandesa OrionHealth.com cumprir o descanso 
obrigatório.

A brasileira Oskalunga Sundown foi a primeira equipe brasileira a chegar a Cachoeira dos Frades, às 10h14min. 
Até o momento, Guilherme Pahl, Camila Araújo, Frederico Gall e Alexandre Carrijo são os brasileiros mais 
bem colocados na Ecomotion/Pro 2007, seguidos dos aventureiros da ECP Selva, da Atenah Natura e da SOS 
Mata Atlântica, oitavo, nono e décimos colocados respectivamente. Antes mesmo antes da largada, o baiano 
Paulo Cesar, integrante da equipe brasileira D'aventura, já acreditava que as equipes internacionais levariam 
vantagem em cima das nacionais. Segundo ele, os estrangeiros estão mais bem preparados e treinados para 
provas longas.

Para continuar na competição é preciso ter muita resistência e força de vontade. Fome, sono, cansaço, dor e os 
venezuelanos da Petzi-PDVSA-AVX desistiram da competição logo após chegarem ao quarto posto de 
controle, próximo à entrada da cidade de Teresópolis. Outra equipe desistente foi a dos brasileiros da Senta a 
Púa, que não puderam seguir na corrida por não poderem mais contar com o 
carro de apoio, que apresentou problemas. “Sai muito caro. Infelizmente não 
podemos arcar com mais essa despesa”, disse a integrante da equipe Luciana do 
Nascimento após ter sido perguntada sobre a possibilidade de alugar um carro 
para que continuem participando das provas.

A mineira Fernanda Maciel, da equipe Atenah Natura afirma que a navegação 
noturna tem sido o maior obstáculo da competição.

continua

Ecomotion Pro 2007 
Fotos: Théo Ribeiro



ESTRANGEIROS LIDERAM A ECOMOTION/PRO 
2007 DE CORRIDA DE AVENTURA

Tema:Adventure Race | Autor: Redação 360 Graus | Data: 25/10/2007

Apesar dos obstáculos, a Ecomotion/Pro 2007 é considerada menos difícil que a edição anterior, porém tem 
sido a melhor em relação às belezas naturais dos lugares onde as provas vêm acontecendo. “A nossa maior 
dificuldade até o momento foi o vento frio. Os lugares por onde passamos são lindos. O parque está bem 
conservado e organizado. Foi uma prova gostosa de fazer, deu até pra brincar um pouquinho”, disse a 
paulistana Rosangela Hoettppner, da equipe ECP Selva.

Na mochila dos aventureiros comida, carboidrato, água, barra de cereal, aminoácido, saco de dormir, dinheiro.

Ranking durante o terceiro dia de competição
1. Buff Coolmax (Espanha)
2. Wilsa Hallyhansen (França)
3. OrionHealth.com (Nova Zelândia)
4. Team Sole (EUA)
5. Bjurfors Adventure Racing (Suécia)
6. Team Merrel (Nova Zelândia)
7. Oskalunga Sundown (Brasil)
8. ECP Selva (Brasil)
9. Atenah Natura (Brasil)
10. SOS Mata Atlêntica (Brasil) 

Ecomotion Pro 2007 
Fotos: Théo Ribeiro



Parque Nacional é cenário de trekking do 
Ecomotion 2007

Texto de: 24/10/2007

Corrida de Aventura - As 56 equipes do Ecomotion/Pro 2007 passaram pelo Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, que liga Teresópolis e Petrópolis. O parque foi cenário para um trekking de 42 km, onde os quartetos 
que encaram muito frio no alto da trilha do Sino.

Com uma reação incrível, a equipe espanhola Buff Coolmax assumiu a liderança da mais importante Corrida de 
Aventura. No segundo ponto de controle (PC), a equipe espanhola estava em 19º, no PC-3 chegaram em 9º, no 
4º em 7º, para surpreendentemente, os campeões do Ecomotion 2005, alcançarem o primeiro lugar ao cruzar o 
PC-7.

A equipe Oskalunga Sundown é a brasileira melhor colocada, em 7º lugar, seguida pela E.C.P. Selva e Atenah 
Natura. O quarteto feminino aproveitou a noite de frio para dormir e recuperar as energias. "Estamos onde 
queríamos, somos a equipe brasileira melhor colocada até agora, a idéia é pegarmos mais firme", diz Guilherme 
Pahl, capitão da equipe. 

A prova passará, nos próximos dias, por Cachoeiras de Macacu, Macaé e Casimiro de Abreu até chegarem em 
Búzios depois de 444 km de prova valendo-se das modalidades orientação (com mapa e bússola), mountain 
bike, caminhada, técnicas verticais, canoagem, cavalgada e um trecho especial de carrinhos de rolimã.





Equipe Selva NSK Kailash prepara-se para o 
Desafio dos Vulcões, a mais difícil corrida de 
aventura da América Latina 

São Paulo, janeiro de 2007 
De 22 de março a 02 de abril a equipe Selva NSK Kailash participará da maior e mais difícil corrida de 
aventura da América Latina, o Desafio dos Vulcões. Com largada no dia 25/03, a prova terá 
aproximadamente 550km e acontecerá entre San Martin de los Andes (Argentina) e Valdívia (Chile). 
As modalidades serão trekking, coasteering, mountain bike, técnicas verticais, canoagem, orientação, 
além de travessia de glaciar e neve. 

Para a competição a equipe estará formada pelos atletas Marcio Campos (capitão), Carlos Eduardo, 
Erasmo Cardoso e a experiente Rosangela Hoeppner que pela sexta vez representará o Brasil na prova. 
A preparação para a prova está sendo bastante intensiva, os treinos são realizados seis vezes por 
semana, com ênfase em treinos mais longos (4 a 10 horas) nos finais de semana e pelo menos duas 
vezes na semana treinos em equipe, além da parte técnica como as técnicas verticais e equipamento 
pra gelo.

A equipe pretende chegar pelo menos quatro dias antes da largada para a aclimatação, que por ser em 
março deve estar mais frio que no ano passado. “Para nós finalizar a prova já é uma conquista, porém 
estamos muito focados e bem treinados e esperamos fazer uma boa prova, aprendendo com os erros do 
ano passado, que não foram poucos”, afirma o capitão da equipe, Marcio Campos. 

Segundo ele, os maiores desafios na prova serão: altitude, mudanças bruscas de temperatura e gelo, 
além de uma navegação com cartas desatualizadas e sem trilhas.

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA:
Trópico Comunicação - Telfax: (11) 6697-2647
Jornalista Responsável: Adriana Fernandes/MTb 29.836 
cel: 9963-2930 - e-mail: adriana@tropicocomunicacao.com
Atendimento  Alexandre Faletti  alexandre@tropicocomunicacao.com





Equipe brasileira treina para o Desafio dos 
Vulcões

Texto de: 23/02/2007
Corrida de Aventura - O Desafio dos Vulcões vai ser realizado entre os dias 22 de março a 2 de abril, 
entre San Martin de los Andes, na Argentina e Pucón no Chile. Essa prova que vai ter a largada no dia 
25 é considerada a maior e a mais difícil corrida de aventura da  Latina.

A prova vai ter um percurso total de 550km, e vão estar na disputa as modalidades: trekking, 
coasteering, mountain  , técnicas verticais,  , orientação, além de travessia de glaciar e 
neve. 

A equipe Selva NSK Kailash vem com os seguintes atletas para a competição: Marcio Campos 
(capitão), Carlos Eduardo, Erasmo Cardoso e a experiente Rosangela Hoeppner, que representa o 
Brasil na prova pela sexta vez. 

Para se preparar para o Desafio dos Vulcões a equipe está fazendo um treinamento intensivo, de seis 
vezes por semana, dando prioridade para os treinos mais longos (4 a 10 horas) nos finais de semana e 
treinos em equipe, pelo menos duas vezes na semana, além da parte técnica como as técnicas verticais 
e equipamento pra gelo.

Para a equipe brasileira se acostumar com a aclimação do lugar aonde vai se o Desafio dos Vulcões, 
eles pretendem chegar quatro dias antes da largada. "Para nós finalizar a prova já é uma conquista, 
porém estamos muito focados e bem treinados e esperamos fazer uma boa prova, aprendendo com os 
erros do ano passado, que não foram poucos", afirma o capitão da equipe, Marcio Campos.

América
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Brasil conquista Los Andes

31/03/07 - 22h32
En su mejor participación en el Desafío de los Volcanes, el equipo liderado por Marcio de Campos se 
alza con la cuarta posición.

La integrante femenino del equipo 18 , la garota Rosangela Hoeppner, es la 
corredora brasileña y la mujer que más veces ha participado en el Desafío de los Volcanes.

Exactamente a las 21:30 (horario de Chile GMT -4) el cuarteto brasileño marcó su ingreso al PC15, 
después de 550 kms. y 6 días ininterrumpidos de carrera a través del cordón de fuego de la Cordillera 
de los Andes.

Selva NSK Kailash



Selva fica em 4º no Desafio de Los Volcanes

por 
02/04/07 - 10h44

A equipe brasileira Selva NSK Kailash, liderada pelo capitão Marcio de Campos, terminou o Desafio 
de Los Volcanes na quarta posição, a melhor classificação de uma equipe brasileira na história da 
competição. A vitória foi da equipe argentina 2050 Proof HYA, liderada pelo capitão Fernando Aparo. 
“Em uma caminhada de 28 horas pelos vulcões, dormimos apenas uma hora. Mas estávamos muito 
felizes e isso justifica toda esse esforço”, afirmou Aparo.

A segunda e terceira posições foram ocupadas pelo Chile, com a Columbia Canon Montrail e Jeep 
Salomon, respectivamente. A brasileira Trópicos Eletrobrás, que era uma das favoritas a conquistar a 
melhor classificação para o Brasil, abandou a prova entre o PC11 e o PC12. Eles erraram na 
navegação, ficaram perdidos e foram obrigados a chamar o resgate da prova.

As outras brasileiras que se mantiveram na competição também conseguiram bons resultados. A Cosa 
Nostra Sulbrasilis ficou em 12º e a Paradofobia em 13º.

Apenas 13 equipes conseguiram completar o desafio, que atravessava a Cordilheira dos Andes, da 
Argentina até o Chile. Ao todo, foram 550 quilômetros e seis dias de prova.

Redação Webventure

Prova durou mais de seis dias  
Foto: Theo Ribeiro 

Brasileiros fizeram uma boa participação  
Foto: Theo Ribeiro 



Equipe Selva volta ao Brasil e conta sobre o 
Desafio de Los Volcanes

por 
12/04/07 - 11h18

Thiago Padovanni

INTRODUÇÃO
A equipe Selva NSK Kailash acaba de voltar de uma das provas mais 
difíceis que já participou, mas traz na bagagem um resultado inédito 
para eles e para o Brasil. A equipe conquistou o quarto lugar no 
Desafio de Los Volcanes, prova que cruzou a Cordilheira dos Andes, 
da Argentina até o Chile.

Carlos Eduardo, o Caco, Erasmo Cardoso, o Chiquito, Rosângela 
Hoeppner e o capitão Marcio Campos completaram o percurso de 
550 quilômetros em 5 dias, 9h34. Nesse período, eles dormiram 
apenas 11h25 e só pararam pela primeira vez após 30 horas de prova.

Segundo a organização e os próprios atletas, essa foi a edição mais 
dura da prova. Apenas quatro equipes completaram o desafio sem 
cortes, incluindo a Selva. As altitudes variaram de 900 a 2850 metros 
e a sensação térmica foi de -20ºC a 35ºC.

A prova teve 14 PCs, um número considerado baixo. No 
Ecomotion/Pro do Rio de Janeiro, em 2006, a distância foi a mesma 
mas teve quase o dobro de PCs, 26 no total. “Quanto mais tempo fica 
sem apoio, pior. É mais sofrimento”, destacou Marcio. Com o baixo 
número de PCs, as equipes ficam muito tempo sem encontrar seus 
apoios e têm de carregar consigo todos os equipamentos, além de 
comida e água. A organização fornece um carro e uma pessoa para 
fazer o apoio para todas as equipes.

A equipe gastou, entre inscrição, hospedagem, transporte e 
alimentação um total de R$ 16.148,00. Um dos grandes problemas 
nos aeroportos e rodoviárias foi o excesso de peso, afinal, eles 
levaram 240 quilos de equipamentos.

Trechos desconhecidos - No primeiro trecho de bike, a equipe tinha 
uma diferença de apenas quatro minutos para o líder. Mas quando 
chegaram ao próximo PC, essa diferença era de mais de 50 minutos e 
eles haviam sido superados por diversas equipes sem terem sido 
ultrapassados por ninguém. “Os argentinos conhecem muito bem a 

Equipe terminou na 4ª colocação  
Foto: Thiago Padovanni 

Márcio durante subida do Vulcão  
Foto: Theo Ribeiro 

Equipe enfrentou nevasca  
Foto: Theo Ribeiro 

Belas paisagens fizeram  
parte do desafio  
Foto: Theo Ribeiro 



 região, é o quintal da casa deles. Eles conhecem caminhos que não 
estão nos mapas e não podíamos arriscar em seguir algo que não 
estava traçado”, comentou Caco.

A organização entrega para as equipes diversos tipos de mapas, 
inclusive guias turísticos. Nenhum deles segue qualquer padrão e são 
em escalas totalmente diferentes. Até mapas em preto e branco a 
equipe recebeu. “Para quem reclama dos mapas nas provas do Brasil, 
quando peguei os mapas de lá senti uma saudades das provas daqui”, 
comentou Marcio.

Um dos itens obrigatórios que cada atleta tem que carregar consigo é 
uma seringa com adrenalina. No briefing antes da prova, a equipe 
médica explicou como usar e disse que era essencial em casos 
extremos, já que a prova passou por regiões inóspitas e não se sabe o 
tempo que a equipe médica demoraria para fazer o resgate.

PRIMEIRA PARADA
Logo no início da prova, antes das 12 primeiras horas, Marcio fez 
com que todos parassem pois ele estava cansado e com muito sono. 
Apesar da negativa da equipe, os outros três acabaram parando 
também. Enquanto Marcio e Chiquito dormiram por cerca de 15 
minutos, os outros dois ficaram fazendo polichinelo. “As equipes 
passavam pela gente e não entendiam porque tinham dois dormindo 
e dois fazendo polichinelo no meio da neve, naquele frio”, comenta 
Caco.

A organização exigia que todas as equipes parassem por, no mínimo, 
15 horas. No PC 11, quase no final da disputa, foi onde a equipe mais 
dormiu. Ao todo, foram seis horas seguidas. “Foi muito bom. Deu 
para zerar todo mundo”, afirmou Caco.

No último trecho, a equipe ficou mais de oito horas sem comida e 
água. Mal sabiam eles que, na chegada, a Rose abriria sua mochila 
que estava recheada de chocolate e barras de cereais.

Recompensa final - “Como fomos militares (Marcio e Caco), temos 
esse negócio de determinação e de cumprir a missão sempre. Mas o 
fator principal foi a integração da equipe. Um se apoiava no outro e a 
equipe fluiu. Tivemos muitas dificuldades, mas superamos todas”, 
destacou Marcio. O atleta ficou muito feliz com a quantidade de e-
mails e ligações que eles receberam antes e depois da prova, com 
pessoas torcendo e apoiando até o final.

Organização colocou vários pontos  
de técnicas verticais  
Foto: Theo Ribeiro 

Selva durante descida do Vulcão  
Foto: Theo Ribeiro 

Foram mais de cinco dias de prova  
Foto: Theo Ribeiro 



Caco destacou os principais pontos que fez a equipe terminar a 
prova: “visão, determinação, alegria, excelente equipe de apoio, 
navegação sem erros e a torcida”. Mas o atleta também sofreu, 
principalmente nas técnicas verticais. “Quase chorei na primeira 
ascensão, de 70 metros. Foi muito difícil”, comentou.

Rose, que tem 45 anos, participou de seu sexto Volcanes. “Para mim, 
essa prova é um desafio”. A atleta mora em Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo e não tem as condições adequadas de treinamento. “Não 
tem nada igual na minha região”. Para a canoagem, por exemplo, ela 
treina em uma piscina, mas sem o caiaque. “O prazer de passar na 
linha de chegada supera tudo isso.”

Para esse ano, a equipe quer participar das principais provas 
nacionais, como o Brasil Wild, Chauás e Ecomotion/Pro, além de 
duas internacionais. “Temos que fazer uma outra prova de aventura 
que é arrumar patrocínios para irmos para essas competições”, brinca 
Marcio.

Equipe enfrentou o frio intenso  
Foto: Theo Ribeiro 

Prova passou por dois países  
Foto: Theo Ribeiro 

Na chegada, equipe  
comemora o 4º lugar  
Foto: Arquivo pessoal/ Equipe Selva 





Os “hermanos” que se cuidem
Depois de superar uma nevasca sinistra e encarar muitos outros perrengues, a equipe Selva 
consegue a melhor colocação brasileira na prova argentina Desafio dos Vulcões: um merecido 
quarto lugar

(FERNANDA FRANCO)

"CONSEGUI CHEGAR ATÉ A ROSE, CRAVEI A PIQUETA NO CHÃO E NOS ABRAÇAMOS 
AGACHADOS, PARA O VENTO NÃO NOS ARRASTAR. De repente, já estávamos cobertos pela 
neve. Foi a primeira vez que achei que fosse me ferrar de verdade numa prova de aventura." O 
desabafo é do atleta da equipe Selva NSK Kailash, Carlos Eduardo Fonseca, 29 anos, o Caco. A cena, 
tão assustadora para brasileiros acostumados a sol e praia, fez parte da sétima edição do Desafio dos 
Vulcões, uma das corridas de aventura mais duras da América Latina. Mas essa não era a estréia da 
Selva na Argentina. Na verdade, era sua revanche.

No momento em que a Selva cruzou em 28º lugar o pórtico de chegada do Desafio 2006, a equipe 
decidiu: estaria na largada do ano seguinte. Mas dessa vez não bastaria apenas não errar na navegação, 
como aconteceu ano passado. Eles queriam brigar junto aos primeiros, ao longo dos 550 km de 
percurso entre San Martin de los Andes (Argentina) e Pucón (Chile).

Como não bastava querer - tinha que se preparar -, os integrantes subiram e desceram montanhas em 
Itatiaia, remaram 80 km de uma só vez, e ainda correram atrás da logística e da parte burocrática com 
antecedência. "Tentamos chegar o mais próximo do real da prova, mas não deu para simular o frio e as 
condições extremas da região, bem diferentes do Brasil", explicou o capitão Márcio Campos, 29 anos, 
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PICOLÉ: Rose (frente) e Caco enfrentam ventania na descida do vulcão Villa Rica 

 



dias antes de embarcar. Eles até conseguiram ter aulas no gramado da Universidade de São Paulo 
(USP) para aprender a manusear piquetas e crampons, equipamentos indispensáveis na neve, que 
engordaram um pouco mais os 240 quilos de tralhas levadas do Brasil. Mas na prática, a história foi 
outra.

No dia previsto para o início da prova, em San Martin, o vento estava tão intenso que a largada teve que 
ser adiada para o dia seguinte, 26 de março. De manhãzinha, 35 equipes subiram em caiaques 
oceânicos para suas jornadas. Entre elas, cinco brasileiras: Selva, Ortobom Upfit, Cosa Nostra 
Subrasilis, Trópicos Eletrobás e Paradafobia.

De cara, o clima totalmente hostil mostrou que vinha para ficar. Após 30 quilômetros de remo e 16 de 
trekking, a sensação térmica na primeira transição com apoio, antes de uma piramba de bike que sairia 
de 600 metros e chegaria a mil, era próxima a -10oC. "Não protegi meus pés e mãos e quase congelei", 
conta Erasmo "Xiquito" Cardoso, 29, que nunca tinha visto neve.

Para piorar a pressão psicológica, os "hermanos" argentinos corriam só de bermuda e corta-vento, 
enquanto os "brasileños" sofriam encolhidos em camadas e mais camadas de roupas. Outra vantagem 
dos argentinos foi conhecer bem o local. A prova começou numa área urbana e passou por vários picos 
de treino habituais. Eles nem tiravam o mapa do bolso e "descobriam" trilhas que simplesmente não 
existiam na carta. "Mesmos sem errarmos ou pararmos de correr, o pelotão da frente abriu uns 50 
minutos", conta Caco.

A SELVA LEVOU VANTAGEM EM RELAÇÃO ÀS BRASILEIRAS por já conhecer o estilo de 
mapas e percurso da organização. "Eu sabia que trilhas e estradas não são atualizadas e que era preciso, 
então, navegar por relevo e rios", explica Caco. O esperto orientador ainda anotou uma preciosa dica 
de percurso dada no briefing, desatenção que tirou a Trópicos da brincadeira.

A navegação, somada a uma excelente estratégia de sono e à suplementação alimentar, foi empurrando 
a Selva para as primeiras colocações. "O Caco estava insuportável, parecia ter engolido um GPS", 
brinca Xiquito. Ao mesmo tempo, equipes que estavam fortes até então começaram a quebrar, 
inclusive a argentina Banco Hipotecário Curtlo, que liderou boa parte da corrida. O regulamento 
obrigava os competidores a descansar um total de 15 horas em seis pontos diferentes, sempre com 
apoio. A Selva optou por parar antes de um megatrekking de 84 quilômetros até o topo do vulcão Villa 
Rica, a 2.900 metros de altitude. Eles começaram a caminhada depois de seis boas horas de sono, 
sabendo que mais à frente teriam uma ascensão de cem metros com jumar (aparelho para subir em 
cordas) e o ataque ao cume do vulcão.

Caco credita grande parte do bom desempenho deles ao trabalho do nutricionista Reinaldo "Tubarão" 
Bassit, que os orientou, ainda no Brasil, quanto à suplementação. "Não me lembro de ter sentido dores 
musculares durante a prova", conta o navegador. Depois da disputa travadíssima com uma equipe 
uruguaia e de uma ascensão com mochilas de até 15 quilos nas costas, finalmente a Selva chegou ao 
topo do Villa Rica, num dia ensolarado. A presença de turistas quase os fez esquecer que estavam 
numa prova. Já a descida...



Foi na volta que eles foram surpreendidos pela forte nevasca descrita no começo da matéria. "Não 
entendia de onde vinham aquele vento e neve, pois 150 metros abaixo fazia sol", recorda a assustada 
Rose Hoeppner, 45, que foi atingida em cheio pelos fortes ventos, junto com Caco. Um guia de 
montanha resgatou a dupla, levandoa à base da montanha, com todos andando abaixados e em fila. 
Márcio e Xiquito já haviam conseguido chegar ao posto de controle.

Como os uruguaios atrás dos brasucas nem puderam subir, o quarto lugar estava garantido à Selva. 
Porém, os paulistas não conseguiram tirar as três horas que os separavam das primeiras colocadas: a 
campeã 2050 Proof Hya, da Argentina, e as chilenas Columbia Canon Montrail e Jeep Salomon. Mas 
tudo bem. Os brasileiros haviam mostrado que dá para brigar com os anfitriões. E se preparem, 
muchachos, pois ano que vem "nosotros brasileños" estaremos aí de novo. Agora a revanche é de 
vocês.

As sessões de ascensão tiraram algumas equipes da prova Caco deixa o lago Villa Rica para trás 

Primeiro trecho de remo, no lago Laçar. 















NSK PATROCINA EQUIPE SELVA NSK KAILASH
 | 08/05/2007 - 08:51 

Se trata de uma das melhores em corrida de aventura do País, a fabricante de rolamentos associa marca ao 
esporte para agregar valores positivos e colaborar com aqueles que têm vontade de vencer.

A NSK Brasil – subsidiária da gigante japonesa produtora de rolamentos – é uma das patrocinadoras da equipe 
Selva NSK Kailash, que compete na modalidade outdoor multi-esportiva. Considerada a terceira melhor 
equipe no ranking brasileiro de corrida de aventura, a equipe acaba de conquistar o quarto lugar no Desafio Los 
Volcanes, prova que cruzou a Cordilheira dos Andes, da Argentina até o Chile. Nesse desafio em especial, a 
equipe obteve a melhor classificação brasileira no exterior conquistada até hoje. A Selva NSK Kailash também 
é tricampeã do circuito nacional Chauas, um dos mais tradicionais e difíceis da modalidade, e, no ano passado, 
também participou da Ecomotion, que é a maior prova de aventura do Brasil, atingindo a 10ª posição na 
classificação geral e conquistando o 4º lugar em relação às equipes brasileiras.

A NSK enxergou na equipe uma boa oportunidade de aliar sua marca a um time de muita garra e perseverança. 
“Queremos vincular a marca da empresa à preocupação com a saúde e à busca por superações. Além disso, 
temos identificação com a equipe, pois a persistência por atingir os melhores resultados que notamos na Selva 
NSK Kailash também é algo intrínseco à cultura da NSK”, declara Jacqueline Soares, gerente de marketing 
estratégico da empresa. 

Formada por Carlos Eduardo, o Caco, Erasmo Cardoso, o Chiquito, Rosângela Hoeppner e o capitão Márcio 
Campos, a equipe Selva completou do dia 23 a 30 de março deste ano o seu desafio mais recente. O percurso de 
550 quilômetros do Desafio Los Volcanes foi realizado em cinco dias. A prova contou com corrida, trekking, 
canoagem, escalada, rapel, tirolesa, mountain bike e técnicas verticais em gelo. “É uma das provas mais difíceis 
do mundo”, explica o capitão. 

“O primeiro grande desafio da nossa equipe foi o Los Volcanes. Voltamos com o melhor resultado obtido por 
uma equipe brasileira no exterior: conquistamos o quarto lugar, sendo 50 equipes de 20 países diferentes 
inscritas”, conta o líder da equipe. Ele explica que esse desafio foi muito difícil para os brasileiros em 
decorrência das bruscas diferenças de temperatura e altitude. 

A prova registrou variação de 900 a 2850 metros e a sensação térmica variou de -20ºC a 35ºC. Lidar com as 
diferentes variáveis como fome, sono e mudanças bruscas de temperatura é um grande desafio. “Eu e o Caco 
nos conhecemos no Exército e nos apaixonamos por atividades físicas, a partir daí começamos a competir e 
treinar pessoas para isso. Não basta treinar e participar, é necessário amadurecer como equipe, aprender a 
respeitar os limites físicos e emocionais do outro”, resume o capitão. 

O posicionamento da NSK está se mostrando uma tendência no mercado. No Brasil, de acordo com a pesquisa 
realizada pelo Instituto de Pesquisa Ipsos Marplan, o patrocínio esportivo realizado por empresas privadas, 
movimentou, em 2004, R$ 2 bilhões, quase 10% a mais do que em 2003, quando chegaram a 1,8 bilhão. A 
previsão para os próximos anos é de um crescimento de até 40% no faturamento das empresas ligadas ao 
marketing esportivo. A pesquisa também mostra que lidar com a emoção dos consumidores e atletas e associar 
uma marca a este sentimento é o objetivo das empresas que investem pesado em marketing esportivo, prática 
que oferece uma variedade de opções de investimentos: eventos, patrocínios de atletas, ações de merchandising 
em locais estratégicos, associação de imagem, entre outros. 

continua...
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Perfil da NSK Brasil: 

NSK iniciou suas atividades no Brasil em 1970. Foi a primeira fábrica do grupo fora do Japão. Hoje, produz 
aproximadamente 50 milhões de rolamentos por ano em sua fábrica em Suzano (interior paulista). Além disso, a 
empresa é responsável por comercializar no Brasil a linha completa de rolamentos fabricados mundialmente 
pela marca. 

Perfil da NSK no mundo: Fundado em 1916, o grupo japonês NSK conta hoje com 58 fábricas e tem 
faturamento global anual de 5,4 bilhões de dólares. A companhia está presente em 27 países, espalhados pela 
Europa, Ásia e Américas, e emprega mais de 20 mil colaboradores e produz praticamente todos os tipos de 
rolamentos, num total de 1,25 bilhão de peças por ano.| www.nsk.com.br 



NKS patrocina corrida de aventura

TERÇA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2007 
10h00 

Da Máquina do Esporte 
São Paulo

A NSK Brasil anunciou o patrocínio à equipe de corrida de aventura Selva NSK Kailash, que compete 
na categoria outdoor multiesportiva. Os valores do contrato entre a empresa e a atual tricampeã do 
circuito nacional Chauas, um dos mais tradicionais da modalidade, não foram revelados. 

De acordo com a assessoria de imprensa da NSK, a aposta no patrocínio esportivo faz a empresa seguir 
a tendência do mercado. O objetivo é associar a marca a todas as diretrizes que envolvem o esporte. 

“Queremos vincular a marca da empresa à preocupação com a saúde e à busca por superações. Além 
disso, temos identificação com a equipe, pois a persistência por atingir os melhores resultados que 
notamos na Selva NSK Kailash também é algo intrínseco à cultura da NSK”, afirmou Jacqueline 
Soares, gerente de marketing estratégico da empresa. 

A companhia também baseia a decisão de investir na perspectiva de aumentar o faturamento a curto 
prazo. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ipsos Marplan, a previsão para os próximos anos é de 
um crescimento de até 40% no faturamento das empresas ligadas ao marketing esportivo.










