
BREVET 600 - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

Vários dos participantes já estão em sua segunda, terceira, quarta participação, mas 
também temos alguns que estarão encarando os 600km pela primeira vez. Desta 
forma farei algumas recomendações com relação ao percurso e possíveis dicas para 
seu planejamento, já que também temos vários ciclistas de fora de São Paulo que 
não conhecem os detalhes do percurso. São dicas, imagino que todos, por terem 
feitos dos 200 aos 400km, já tem experiência suficiente para se planejarem com as 
informações da planilha e percurso divulgado no Bikely, e espero que saibam o 
regulamento para vistoria, uso do carro de apoio, itens obrigatórios, passaporte,etc. 
Se não sabem ainda está em tempo de lerem os regulamentos em nosso site e 
perguntarem se for o caso. 
  
O Brevet 600 terá 3 etapas, sempre voltando a Boituva, fiquem atentos para o local dos PCs em Boituva. 
  
Etapa 1 
Lembre que a largada será às 4h da madrugada do sábado, temperatura mais baixa e necessidade de farol já no 
início. 
Com relação à altimetria é a etapa mais pesada, cerca de 2.200 metros de subidas acumuladas, então 
recomendamos que poupem neste início, nunca é demais lembrar, terão 600km pela frente. 
Também é a etapa com maior distância entre os PCs, 100km, então certifique-se que terá água e comida 
suficientes entre os PCs, fique atento aos locais onde poderá se abastecer, na planilha você tem esta informação. 
Nós recomendamos o Posto Siquelero, que tem uma unidades nos dois lados da estrada, na ida e outra na volta. 
Ida – 59,2 km pedalados – Churrascaria e Lanchonete Siquelero - km 159 da Rodovia Raposo Tavares. Este 
posto está logo depois que entrarem na Raposo Tavares na IDA, fiquem atentos. 
Volta – 141,6 km – Churrascaria e Lanchonete Siquelero - km 159 da Rodovia Raposo Tavares. 
Eles possuem excelente estrutura com lanchonete e restaurante caso queiram fazer uma refeição. Também 
possuem ótimos banheiros. 
  
Pontos críticos da Etapa 1 
  
- acesso ao PC1  
km 189 da SP127 – 99,4 km pedalados, logo após a Balança pegar à direita Retorno / Bairro Gramadão 
Logo que passar sobre a rodovia no retorno, entrar à direita na rua dentro do bairro, esta rua é paralela à 
rodovia, andar 500 metros e acessar o PC1 – Posto Ruff. 

Recomendo que todos estudem o acesso para o PC1 e fiquem atentos para não se perderem, nem 
passarem direto na Ida, o que poderá acarretar vários quilômetros rodados a mais, fiquem atentos. Este 
PC fica no Bairro Gramadão!! 
  
- saída da Raposo Tavares na volta  
km 159 da SP270 – logo após o Posto Siquelero (400m), entrar à direita no acesso sentido Tatuí / São 
Paulo via Castelo Branco, e acessar a SP127-Rod. Antônio Romano Schincariol, fique atento, se passar 
direto continuará na Raposos Tavares e poderá andar dezenas de kms a mais até perceber o erro. 
  
Etapa 2 
Esta etapa é a mais longa, 235 km, no entanto a altimetria total é a mais tranquila, 1800 de subidas acumuladas. 
Na ida terão 2 subidas mais longas: 
- a primeira após 260km pedalados, com 3,5 km e média de 4% de inclinação 
- a segunda após o PC3 com 8 km e média de 3,2% de inclinação, sendo a maior parte dela com 4% (no meio da 
subida).  
 
CUIDADO 
Na volta existe um ponto de afunilamento do acostamento nesta descida de 8km. 
Depois do pedágio do km 208 na Castelo Branco, você terá a descida de 8 km, portanto este afunilamento estará 
no meio da descida, provavelmente todos passarão no local durante a noite, portanto redobrem a atenção para 
não serem surpreendidos!!!! Ao lado do acostamento existem as placas de km da estrada a cada 1 km, ao 
chegarem ao km 205 diminuam a velocidade para maior segurança. 
O ponto crítico está entre o km 205 e 204 da Rodovia com afunilamento do acostamento, que fica com apenas 1 
metro de largura. ATENÇÃO!!!!!! 
  



A navegação nesta etapa é simples, basta estudar a planilha e ficar aos pontos onde mudará de estrada e fará o 
retorno para acessar o PC4. 
  
O PC3 (279,1km pedalados) é no mesmo local do PC5 (358,6 pedalados), Posto Rodo Star, e caso desejem fazer 
uma refeição reforçada no meio da etapa são os PCs com melhor estrutura de lanchonete/restaurante. 
Somente fiquem atentos pois o PC3 é do outro lado do sentido em que estarão pedalando, mas de fácil acesso, 
basta entrar no acesso do km 190,5 da rodovia Castelo Branco, passar por baixo da rodovia e acessar o PC3. 
  
O PC4 (319,6 km pedalados), Posto Castelinho, também oferece restaurante de ótima qualidade. 
Nesta distância pode ser que alguns ciclistas queiram dormir/banho/troca de roupa. 
Para isso recomendamos o Motel Lazuli, ao lado do PC4, acesso fácil andando/pedalando a 50 metros do Posto 
Castelinho. 
 
O PC6 ao final desta etapa será no Boituva Apart Hotel, Rua dos Lavradores, 74. 
Aproveitem esta etapa para fazerem uma boa média, a altimetria é favorável na maior parte do trecho. 
  
Etapa 3 
Esta etapa é mais curta, 167 km, com altimetria moderada, cerca de 1.600 m de acumuladas. Tenha calma e 
economize suas energias, enfrentará algumas subidas "chatas" neste trecho. 
Vocês terão pedalado 436,6 km antes desta etapa, então é altamente recomendado que façam um descanso 
maior no PC6 (Hotel), de preferência com um sono de pelo menos umas 3 horas, claro dependendo do 
planejamento e tempo disponível de cada um, estamos apenas sugerindo. 
  
Se você estiver rápido e tenha intenção de encarar esta etapa de madrugada, tenha em mente que é uma estrada 
de menor movimento, e não terá pontos de apoio abertos durante a madrugada, serão 80 km até o PC7 em 
Piracicaba, convém descansar no Hotel e sair pela manhã bem cedo. 
  
Ponto crítico da Etapa 3 
- acesso ao PC7 - Posto Shel em Piracicaba  
- você chegará à cidade de Piracicaba e verá uma rotatória com o nome da cidade, aquelas letras grandes de 
concreto, comum nas cidades de São Paulo. 
- entrar à direita nesta rotatória, ao lado do Posto BR, e acessará a Av. Cdor Luciano Guidotti. 
- logo depois terá uma bifurcação, continue na avenida 
- andará mais 1.800 metros e chegará numa rotatória onde tem o Posto Shell, o PC7. 
- a volta do PC7 para estrada é o inverso, fique atento, seguirá placas sentido Tietê ao sair do PC7. 
  
- Acostamento pelo percurso  
- alguns trechos da etapa 3 apresentam o acostamento um pouco mais estreito, a estrada é bastante tranquila aos 
domingos, mas fique atentos, ande em fila indiana nestes locais, sempre com segurança e atenção. 
  
A navegação nesta etapa é fácil, basta estudar a planilha, utilizará apenas duas estradas. 
  
Pontos de abastecimento na Etapa 3 
Na planilha notará que a maiorias das alternativas para abastecer água são os Pedágios, Polícia Rodoviária e 
Serviços de Atendimento ao Usuário, estes locais você será bem atendido, conseguirá se abastecer de água 
facilmente. Fiquem atentos para não ficarem sem água, o mais provável é que esteja quente no domingo. 
As melhores opções para Abastecimento e alimentação na etapa 3: 
Ida - 486,9 km pedalados - Restaurante Olho D'Água - km 70 da rodovia 
Volta - 572,6 km pedalados - Recanto Coco Verde - km 92 da rodovia 
Estes locais ficam abertos entre 10h e 16h, portanto planejem-se. 
  
Estas são as principais recomendações/dicas que temos para ajudar em seu planejamento, tendo dúvidas é só 
perguntar. 
Todos são experientes, preparem-se bem antes quanto ao percurso, o Briefing que será feito no dia antes da 
largada é rápido, apenas para lembrar de alguns pontos críticos do percurso, todos já expostos acima. 
  
Bons treinos a todos.  
Audax Randonneurs São Paulo 
  
 


