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PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A RETOMADA DOS 

EVENTOS ESPORTIVOS DE CORRIDA DE AVENTURA, CICLISMO (MTB) E CORRIDA EM 

TRILHAS (TRAIL RUN - "EVENTOS OUTDOOR" PRATICADOS AO AR LIVRE E MEIO 

RURAL, especialmente para os projetos/eventos aprovados no chamamento Público nº 001/2019, referente 

a 4 (quatro) etapas da COPA CAPIXABA DE MOUNTAIN BIKE E TAÇA BRASIL DE CORRIDA DE 

AVENTURA 2020", e a "COPA AMÉRICA DE CORRIDA DE AVENTURA 2020/2021".  
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1. APRESENTAÇÃO: 

A diretoria  e Conselho da Federação Capixaba de Corrida de Aventura - FCCA, em conjunto com a 

diretoria da Confederação Brasileira de Corrida de Aventura - CBCA, estará seguindo as regras e orientações 

da Comissão Brasileira das Empresas Organizadoras de Corridas de Rua e Eventos Esportivos Outdoor, que 

representa vários e importantes setores que compõem a cadeia produtiva de Eventos, segmento que gera 

milhares de postos de trabalho, cujas atividades são estratégicas para o desenvolvimento de negócios e a 

movimentação da economia brasileira, apresenta, em caráter de recomendações, uma proposta de normativas 

visando a retomada dos eventos esportivos. O objetivo deste documento é delinear condutas específicas 

necessárias diante do contexto atual de enfrentamento à situação provocada pela circulação do Coronavírus 

no país. É imperativo que estejamos preparados para a reabertura do calendário de Corridas de Rua, 

Triathlon, Trail Run, Provas de Mountain-bike, Corrida de Aventura e afins, assegurando a adoção das 

melhores práticas para a segurança e proteção dos participantes, considerando que competições que 

aglomeram públicos podem ampliar a propagação de doenças infecciosas. O Comitê estará permanentemente 

atento às novas e atualizadas orientações das autoridades governamentais e de saúde pública, garantindo o 

compartilhamento regular e completo de informações. 
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2. A IMPORTANCIA DO MERCADO (Para mensurar o impacto que o segmento está sofrendo): 

Somente no Brasil, o mercado de eventos esportivos de corrida de rua e eventos esportivos outdoors 

movimenta, segundo o SEBRAE em pesquisa realizada em 2018, R$3,1 bilhão, a este valor soma-se 

inscrições, patrocínios, venda de produtos personalizados, serviços de saúde (assessorias esportivas, 

fisioterapia, nutrição, psicologia e medicina) e produtos esportivos diretamente; Estima-se, nesse estudo do 

SEBRAE que o mercado cresceria até 2021 em torno de 75% nas suas movimentações financeiras; O 

número de adeptos é estimado em11 milhões de praticantes, e em2018 os participantes inscritos nos eventos 

foram superior a 5 milhões, e em 2019 segundo dados agrupados das maiores plataformas de inscrições do 

segmento esportivo, temosmais de 7 mil eventos realizados e vendas superiores a R$1 bilhão; Há mais de 

500 empresas organizadoras de eventos esportivos no Brasil, e a cadeia é composta por empresas de 

confecção de camisas, comunicação visual, produção de medalhas, troféus, estrutura metálicas, cones, 

serviços de cronometragem, etc, empregando em torno de 200 mil pessoas. 

 

3. IMPORTANCIA DATIVIDADE FISICA (Novas orientações para realização de eventos esportivos 

"Outdoor" com objetivo de minimizar os riscos de infecção pelo novo coronavírus - Covid-19): 

A prática regular de atividade física é, sem dúvidas, uma das melhores formas de alcançar bons níveis de 

saúde. Ela ajuda a melhorar a qualidade de vida e diminuir as chances de desenvolver alguma doença 

crônico-degenerativa, como diabetes, hipertensão e dislipidemia, bem como os níveis de estresse e 

ansiedade. Da mesma forma, a atividade física regular é capaz de melhorar o sistema imunológico das 

pessoas, reduzindo a frequência com que elas ficam doentes. Em tempos de pandemia pelo COVID-19, 

todos enfrentamos um processo novo no qual nos vemos vulneráveis a situações que influenciam nossa 

rotina, dificultam a manutenção de um estilo de vida ativo e nos impõe mudanças profundas. Porém, aos 

poucos será possível e necessário reestabelecer a rotina habitual, respeitando sempre as orientações e 

regulamentações dos órgãos competentes. A Corrida de Aventura, Ciclsimo (MTB) e Corrida de Rua e em 

Trilhas (Trail Run) são esportes muito praticados, e no mundo todo. O Conselho Mundial de Atletismo da 

(IAAF) e o Instituto Internacional de Medicina em Corridas (IIRM) se reuniram para criar uma força tarefa 

formada por médicos especialistas com objetivo de definir as diretrizes para prevenção de surtos de 

contaminação nos eventos esportivos de massa. Segundo presidente da IAAF, Sebastian Coe: "Mais pessoas 

correm do que qualquer outro esporte combinado no planeta, e milhões de pessoas participam de algum 

evento de corrida "outdoor"." Da mesma forma que está ocorrendo no cenário internacional, a criação de 

protocolos com orientações e recomendações, composta por grupos consultivos de médicos do esporte, 

especialistas em saúde, treinadores, representantes de órgãos públicos, federações, organizadores de eventos 

e representantes dos patrocinadores e parceiros. O Objetivo é encontrar soluções e criar diretrizes viáveis e 

apropriadas para os participantes de eventos esportivos de massa, funcionários, voluntários e a comunidade 

em geral, ajudando a reduzir o risco de transmissão, de forma a padronizá-los e deixá-los mais seguros. 

Importante ressaltar que não existe uma normatização aplicável a todos os tipos e tamanhos de eventos. A 

necessidade de contextualização e comunicação com as instituições locais é primordial para um 

planejamento adequado. 

 

4. TÓPICOS COM ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE COMO PREVENIR O CONTÁGIO DA 

COVID-19: Fonte: Ministério da Saúde. Disponível em https://coronavirus.saude.gov.br/. mar/2020. 

RELAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NA RETOMADA DOS EVENTOS DE 

CORRIDA DE AVENTURA, CICLISMO (MTB) E CORRIDA DE RUA/TRILHA. 
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SUGESTÕES DE CONDUTAS PARA A RETOMADA DAS CORRIDAS DE RUA, MTB E EVENTOS ESPORTIVOS OUTDOOR 

 
D) CHEGADA E DISPERSÃO: 
 
Serão entregues máscara e lenço com álcool para todos os concluintes. 
Estarão disponíveis, com estrutura adequada, postos de atendimento médico, organizados em tendas 
separadas para atendimento de casos suspeitos de falta de ar ou outros sintomas relacionados ao 
coronavírus. A triagem caberá à equipe médica e nos casos suspeitos de COVID-19, o atendimento deverá 
seguir os protocolos divulgados pelo Ministério de saúde, sendo que os casos graves deverão ser 
transferidos em ambulância a um serviço hospitalar conveniado. 
Os postos de hidratação, banheiros e áreas comuns serão disponibilizados da mesma forma que 
mencionado nos itens anteriores. É interessante excluir ofertas adicionais de alimentos e bebidas após a 
prova.  
Deve-se transformar essa ausência em algo positivo e estimular que cada um traga seu próprio alimento 
preferido. 
A distribuição de medalhas e caso ocorra distribuição de alimentos, elas devem ser feitas da mesma 
forma que a distribuição da hidratação. * realizada por equipe treinada e devidamente paramentada com 
EPI, devem estar em recipientes lacrados e fechados de fábrica. Não será permitido ao corredor encostar 
nessa área. 
Com o objetivo de evitar aglomerações, logo na chegada os participantes devem de ser estimulados a se 
deslocarem para locais de maior dispersão, não devem terminar a prova e parar logo após a linha de 
chegada. 
Não será realizada premiação após a prova. Os resultados oficiais serão divulgados digitalmente e a 
cerimônia de premiação também pode acontecer virtualmente. 
A dispersão ocorrerá em espaço amplo, com placas de orientação e sonorização para agilizar o fluxo e 
evitar aglomerações, indicando saídas para os diversos pontos de estacionamento, locais variados de 
embarque de transporte particular e pontos de transporte público. 
 

E) RESULTADOS: 
 
Serão divulgados digitalmente. Com isso não teremos (temporariamente) a classificação dos atletas pelo 
formato conhecido como visual e sim pelo tempo líquido realizado na prova. Assim garantimos um 
espaçamento maior na largada, uma vez que o que vale é o tempo de conclusão e não sua posição 
durante a prova. 
Para os 3 ou 5 primeiros (cada evento decide sobre o pódio geral) os atletas, com base em resultados 
anteriores e que irão disputar os primeiros lugares, terão o direito de largar na primeira onda da largada, 
o resultado da classificação geral, continuará conforme as regras da CBAT para os 3 ou 5 primeiros, 
demais atletas, somente pelo tempo líquido. 

 

F) PÓS EVENTO: 
 
Com objetivo de coletar dados e manter as informações dos participantes atualizadas, a organização 
deverá manter os nomes e contatos dos participantes por, pelo menos, 14 dias a partir da data do 
evento.  
Os participantes serão contatados ativamente pela organização, questionando o aparecimento de algum 
sintoma. Caso algum participante apresente sintomas e/ou confirmação da infecção pelo coronavírus, 
todos os participantes deverão ser alertados e devidamente orientados. Esse acompanhamento e coleta 
de dados deve ser aplicada de forma que garanta total sigilo e proteja a identidade dos participantes e 
do doente. 
Deverá ser produzir um documento com as orientações que serão dadas para os participantes caso surja 
algum caso entre eles. 

 



                                                                                                                                             
 

 
FCCA – Federação Capixaba de Corrida de Aventura – CNPJ 08.398.227/0001-49 
Rua Rosendo Serapião Souza Filho, nº 691, sala 31, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.065-020 
 fabiovarg@gmil.com – contato@fcca.org.br   -   (27) 99996-9395 -  (27) 3207-0710 

13. CRONOGRAMA DE FAASES PARA A RETOMADA DOS EVENTOS DE CORRIDA DE RUA , 

CICLISMO (MTB), CORRIDA DE AVENTURA E ESPORTES OUTDOOR 

 
Sugestão de cronograma para a retomada do eventos esportivos outdoor, sempre respeitando o 
protocolo e avançando caso os indicadores sejam positivos. 
 
Julho - Fica facultativo a realização de evento teste para 500 participantes em área controlada para 
averiguação das medidas sugeridas neste protocolo. (ex: parque fechado); 
 
Agosto - Retomada dos eventos de Corrida de Rua/Trilha, de Ciclismo (MTB), Corrida de Aventura e 
Esportes Outdoor com limite de participantes de até 1.000 pessoas. (abertura dos parques / reinício das 
atividades das assessorias esportivas; 
 
Setembro - Limite de participantes em eventos outdoor para até 3.000 pessoas; 
 
Outubro - Limite de participantes em eventos outdoor para até 5.000 pessoas; 
 
Novembro - Confirmando-se o baixo risco de contágio e mantendo-se os níveis desejados de 
segurança, avançar para autorização de eventos com até 10.000 e a possibilidade de realizar eventos 
internacionais; 
 
Dezembro - Autorização para eventos com mais de 10.000, e a possibilidade e a possibilidade de realizar 
eventos internacionais; 

 

14. CONCLUSÃO: 
Concluímos que se tomadas as medidas apresentadas neste documento, os eventos esportivos de corrida 
de rua, ciclismo (MTB), Corrida de Aventura, e outros eventos "outdoors" podem retornar as suas 
atividades de forma segura e contribuir para saúde da sociedade e a retomada da economia. 
O escopo deste trabalho abrange todo o território nacional e eventos de todos os portes, bem como é a 
solução para garantir a realização das atividades e retomada do mercado de forma segura e competitiva, 
permitindo que no momento oportuno, o público retorne aos eventos com confiança, cuidando da sua 
saúde e interatividade social. 
 
Proposta elaborada pela Comissão dos Organizadores Nacionais de Corrida de Rua, Ciclismo, Corrida 
de Aventura  e esportes "Outdoor": 
Orucylla Eloir - Sportion - Regional Centro-Oeste 
Guilherme Celso - Chelso Sport - Regional Sudeste 
Humberto Cedraz Filho - RG+ - Regional Nordeste 
James Figueiredo de Araújo Uma Júnior - To Goa/ Sports - Regional Norte 
Leonardo Silvano - S.O.L.A. Marketing - Regional Sul 
Marcos Pinheiro - Sportion - Regional Sul 
Paulo Gare/li - Iguana Sports - Regional Sudeste 
Ricardo Ramalho - RR Esportes e Eventos - Regional Nordeste 
Fabio Gonçalves Vargas - FCCA/ES 
Marcos  - Fesc/ES - Top Sport Assessoria Esportiva 
 
Sob avaliação da equipe médica da Care Club: 
 
Guilherme O. Oi/da - Médico do Esporte pela Universidade de São Paulo/ Pós-graduado em Fisiologia e 
Biomecânica do Exercício e do Esporte pela USP I Médico da Sociedade Esportiva Palmeiras e da Clínica 
Gare Club I Certificado para Oisaster Management and Emergency Preparedness 2014; PHTLS 2014; 
ACLS 2020; 
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Victor B. Soraggi - Médico do Esporte pela Universidade de São Paulo/ Pós-graduado em Fisiologia e 
Biomecânica do Exercício e do Esporte pela USP I Médico do CFA Palmeiras, da Clínica Gare Club e 
Seleção Brasileira de Pólo-Aquático I Preceptor da Residência Médica USP 2017-2018 I Certificado para 
PHTLS 2014; ACLS 2020; 
 
Fernando B. Teles - Médico do Esporte pela Universidade Federal de São Paulo/ Pós-graduado em 
Medicina do Esporte para Ciências da Saúde pela UNIFESP I Médico do Centro Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa e da Clínica Gare Club / Preceptor da Residência Médica de Medicina Esportiva da UNIFESP/ 
Certificado ACLS 2020; 
 
e pela Ora. Ana Paula Simões CRM 10866, Professora Instrutora, Mestre e Médica do grupo do esporte 
da Santa Casa SP - Vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte (SPAMOE) 

 

Estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, e fazer novas adequações se forem necessárias a 

este Protocolo.  

Atenciosamente, 

 
________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
Federação Capixaba de Corrida de Aventura 

 


