
INSTRUÇÕES PARA PROVA 

Brevet 400km e Desafio 135km – Holambra  14.06.2014 

Seguem algumas regras e recomendações para o dia da prova, o texto contém todas 
as informações necessárias. Leiam até o final, são informações importantes com 
relação à Vistoria, ao percurso, PCs, passaporte, carro de apoio, medalha francesa, 
etc.  
 
Recomendamos a Leitura do Regulamento em nosso Blog: 
Regulamento Internacional 
Regulamento São Paulo 
Informações Importantes 
 
Destacamos 3 itens do regulamento: 
 
a) Carro de Apoio 
Somente os carros de apoio cadastrados junto à organização poderão servir de apoio ao ciclista nos PCs. 
O carro de apoio deve se deslocar entre os PCs rapidamente, sendo expressamente proibida sua parada no 
acostamento ao longo do percurso, ou qualquer outro local entre os PCs, o que caracterizará ajuda externa e 
consequente desclassificação do ciclista que está sendo acompanhado por este veículo. 
 
Lembre-se que no Audax o ciclista deve ser autossuficiente, sendo proibido qualquer tipo de apoio 
externo. O carro poderá dar apoio somente nos PCs, e nunca poderá acompanhá-lo na estrada. 
O cumprimento ao regulamento será exigido com rigor, pedimos aos ciclistas que fiquem atentos e 
expliquem aos condutores dos veículos como eles devem se comportar/proceder para que vocês mesmos 
não sejam penalizados. Contamos com a ajuda de todos. 
 
b) Resgate do Ciclista 
Não há a responsabilidade por parte da organização em resgatar no percurso ciclistas que, por qualquer que seja 
o motivo, tenham abandonado o brevet/desafio. Este resgate "poderá" ser realizado pela organização, e somente 
será feito dependendo da disponibilidade e itinerário dos veículos dos PCs, não cabendo a esta e seus voluntários 
a responsabilidade por qualquer dano que possa vir a ser causado ao equipamento durante o transporte, 
independente do motivo. 
 
c) Medalha Francesa e Medalha do Audax Randonneurs São Paulo 
A medalha Francesa será entregue somente no final de 2014, quando recebemos todas as medalhas da França. 
A medalha de SP será entregue no final do Brevet/Desafio, desde que completado o percurso dentro do tempo 
limite para cada prova. Esta medalha já estava embutida no valor de sua inscrição, somente a Francesa teve que 
ser paga à parte. 
 

Para o dia da prova você precisa saber:  
 
1) VISTORIA 
 
As regras abaixo sobre a Vistoria serão seguidas e contamos com a colaboração de todos. 
Cheguem cedo para não atrasarem sua vistoria, a largada não será prorrogada!!!! 
 
Programação da Vistoria / Largada 
Local Vistoria / Largada: Clube Fazenda Ribeirão (Rua Maurício de Nassau, 894) 
 
5h30min - Início da Vistoria. 
6h45min - Término da Vistoria e início do Briefing. 
7h00min - Largada para quem fez a vistoria. 
7h05min - continuamos a Vistoria para quem está atrasado. 
8h00min - tempo máximo para Vistoria/Largada para quem estiver atrasado. 
OBS: não haverá briefing depois da primeira largada, após vistoriados, podem partir para o seu pedal. 
 
IMPORTANTE: Quem largar depois das 7h obviamente estará perdendo tempo, já que o horário de início 
do Brevet/Desafio considerado será 7h. 

http://audaxsp.wordpress.com/regulamentos/
http://audaxsp.wordpress.com/regulamento-dos-brevets-randonneurs-mundiais-brm-realizados-pelo-audax-randonneurs-sao-paulo-de-200-km-a-1000-km/
http://audaxsp.wordpress.com/informacoes-importantes/


Briefing 
No briefing serão dadas apenas informações urgentes, que possam surgir até o dia da prova, nele você 
não aprenderá o caminho, nem onde estão os PCs, portanto estude o percurso e planeje seu pedal 
antes!!!. 
 
ITENS OBRIGATÓRIOS PARA VISTORIA 
 
Manta/Cobertor Térmico Aluminizado (somente para o Brevet 400km) 
Devido à possibilidade de baixas temperaturas durante a madrugada este item passa a ser obrigatório a partir do 
Brevet 400km. No caso de emergência, principalmente durante a madrugada, este cobertor aluminizado é 
essencial para promover o aquecimento do corpo. Nossa recomendação é que no caso de emergência o ciclista 
procure um local abrigado do vento e chuva e imediatamente utilize o cobertor até a chegada de ajuda. 
Deixe o cobertor em local de fácil acesso. 
Colete refletivo 
Como o próprio nome diz, tem que ser refletivo, com faixas largas para boa visualização. Aquelas camisas 
amarelonas não servem se não forem refletivas. 
O exemplo mais simples são aqueles modelos em X dos motoqueiros, que podem ser utilizados. 
Farol dianteiro na cor branca e pisca traseiro na cor vermelha 
Os modelos tipo “Knog Frog” e similares não serão permitidos, eles não iluminam de forma adequada, tornam 
a pedalada à noite um risco. Uma dúvida que muitos tem é que os mais rápidos pedalarão somente de dia, mas 
esquecem que o farol/pisca deverão ser utilizados em caso de chuva, tempestades, neblina, etc. 
É altamente recomendado levarem pilhas reservas. Caso alguém fique sem pilhas poderá ser desclassificado se 
julgarmos que o ciclista não tem iluminação suficiente. 
Leia estas Informações 
Capacete 
Nem precisava falar, quem esquecer não poderá participar dos 400 nem dos 135km. 
Termo de Responsabilidade 
Deve ser impresso pelo participante, e preenchido e assinado para entrega no momento da vistoria. 
Sem o termo assinado não poderá fazer sua vistoria. Clique aqui para Baixar o TERMO 
 
Na Vistoria o ciclista deve se apresentar já com capacete e colete refletivo vestidos, e os itens de iluminação 
devem estar presos à bike, obrigatoriamente. 
Leve seu Termo de responsabilidade já preenchido e assinado, não deixe para fazê-lo na hora, somente poderá 
permanecer na fila quem estiver com todos os itens. No final do texto está o Termo, basta preencher seu nome, 
RG e assinar. 
Contamos com a colaboração de todos!! 
 
2) PASSAPORTE 
 
Na vistoria você receberá um Passaporte e uma Pulseira que identifica em qual prova você está inscrito. 
 
Utilizaremos o "Passaporte" para controle da Vistoria e controle de passagem dos ciclistas nos PCs. 
Na vistoria o ciclista receberá o Passaporte com seu nome, já carimbado, comprovando que passou pela vistoria. 
O Ciclista deverá entregar o passaporte nos PCs para ser carimbado, comprovando sua passagem por aquele 
Posto de Controle. 
 
É de responsabilidade do ciclista apresentar seu passaporte ao fiscal, a organização não se responsabilizará caso 
"esqueçam" ou "não passem pelo PC", o que implicará na desclassificação do Brevet 400 ou Desafio 135km, 
sem possibilidade de apelação, é um regulamento. 
 
Desta forma, fique atento para: 
- não dê a largada sem o carimbo de vistoria, será desclassificado no próximo PC. 
- não perca ou rasure seu passaporte, sem a apresentação dele na chegada, com todos os carimbos nítidos, 
será desclassificado. 
- assim que chegar ao PC já apresente o passaporte imediatamente para não se esquecer. 
- estude o percurso para não se perder e passar batido nos PCs, e caso isto ocorra, você deverá voltar pedalando 
ao PC para comprovar sua passagem, não é permitido que você pegue carona para voltar. 
 
O Passaporte dobrado terá o tamanho de um RG, você receberá um saco plástico para protegê-lo, mas caso 
queira levar o seu fique à vontade. 
 

http://audaxsp.wordpress.com/informacoes-importantes/
http://audaxsp.files.wordpress.com/2014/05/termo_de_responsabilidade.pdf


3) PCs – POSTOS DE CONTROLE 
 
Na Largada e Chegada teremos água e frutas à sua disposição. 
 
Nos PCs pelo percurso teremos frutas, lanche salgado, Gatorade e água à vontade para os ciclistas. 
  
Para o Desafio 135km teremos: 
 
PC0 – Largada – Vistoria – Clube Fazenda Ribeirão. 
PC1 –  67,5 km – Posto Shell – Saída 167A para Santa Gertrudes na Washington Luiz – andar 400m até a 
rotatória do Posto Shell 
PC2 - Chegada –  135,9 km - Chegada na Pousada OCA. 
  
Para o Brevet 400km teremos 6 PCs 
 
PC0 – Largada – Vistoria – Clube Fazenda Ribeirão. 
PC1 –  67,5 km – Posto Shell – Saída 167A para Santa Gertrudes na Washington Luiz – andar 400m até a 
rotatória do Posto Shell 
PC2 – 156,8 km – Rancho da Pamonha – km 140 da Rodovia SP 225. 
PC3 – 242,4 km – Posto Confiante - km 175 da Rodovia SP310 – Washington Luiz. 
Pegar a marginal da rodovia para ter acesso ao PC. 
PC4 – 304,4 km – Posto Graal - km 125 da Rodovia Bandeirantes SP348. 
PC5 – 346,4 km – Posto Shell Select – Dentro de Limeira, esta localizado na rotatória de acesso para o Anel 
Viário 
PC6 – Chegada –  402,2 km - Chegada na Pousada OCA. 
 
 
Estrutura dos PCs na estrada 
  
PC1 – Posto Shell em Santa Gertrudes (Brevet 400 e Desafio 135) - ótima estrutura para alimentação 
e banheiros, com restaurantes ao lado. 
 
PC2 – Rancho da Pamonha - apresenta lanchonete com sanduiches, salgados, e claro, vários produtos de milho. 
Caso tenha se planejado para um almoço já neste ponto, existe a possibilidade de Restaurante com refeição 3km 
adiante do PC2, no retorno, Restaurante Tavolaro, como alternativa. Bons banheiros. 
  
PC3 - Posto Confiante - apesar de ser simples tem refeição e lanches, pode ser uma alternativa para quem fará 
uma refeição no meio do percurso. Banheiros bons. 
  
PC4 – Posto Graal - excelente estrutura com alimentação e banheiros. O próximo PC em Limeira será de 
madrugada e apresenta apenas lanchonete, não saia deste ponto sem uma boa alimentação. 
NESTE PC SERÁ OFERECIDA UMA SOPA A TODOS OS CICLISTAS POR CONTA DA ORGANIZAÇÃO. 
PELO NEGOCIADO COM O LOCAL, SERÁ UMA SOPA POR CICLISTA. 
 
PC5 – Posto Rede AFA – Apresenta apenas Lanchonete, a organização disponibilizará Cup Noodles para quem 
preferir ao lanche. Este PC é dentro da cidade de Limeira, local com maior segurança, lembrando que a maioria 
passará de madrugada neste ponto. NÃO CONTE COM ESTE LOCAL PARA UMA REFEIÇÃO MAIOR, ISTO 
DEVE SER FEITO NO PC4. ESTE PC É UM APOIO PRINCIPALMENTE PARA ABASTECER ÁGUA E 
ALIMENTAÇÃO RÁPIDA, DEVIDO A TERMOS UMA DISTÂNCIA GRANDE ENTRE PC4 E CHEGADA. 
 
4) Sobre o percurso – vejam planilhas de navegação. 
 
O asfalto é de excelente qualidade, com acostamento em 99% das estradas utilizadas, são poucos os trechos 
com asfalto um pouco mais rugoso, tanto para o Brevet 400km quanto para o Desafio 135km. 
Existem alguns pontos em subida que a rodovia tem a terceira pista, e nestes pontos o acostamento estreita um 
pouco, tenham atenção e pedalem no acostamento, existe espaço para que andem em fila única. 
  
Os principais pontos críticos, com alteração de direção/estrada são: 
 



Desafio 135 km  

Saindo de Holambra – 700m pedalados - Trevo Moinho Vento - seguir sentido Artur Nogueira 

Chegando em Artur Nogueira, no Posto BR - 12,9 km pedalados - entrar á direita e seguir placas azuis 
sentido Limeira / Engenheiro Coelho, andará 1,7 km dentro da cidade. 

Saindo da cidade - 14,8 km pedalados - acessar SP332 sentido Engenheiro Coelho. 

Saída 164B da SP332 – 25,7 km pedalados - entrar à direita sentido Limeira, acessando a SP147. 

km 106 da SP147 – 46,6 km pedalados - acessar a Rodovia Anhanguera (SP330) sentido Ribeirão 
Preto/Porto Ferreira. 

Saída 153 da Anhanguera – 52,3 km pedalados – entrar à direita e acessar a rodovia Washington Luiz 
SP310, sentido Cordeirópolis/Araraquara 

Saída 167A da Washington Luiz – 67,3 km pedalados – entrar à direita sentido da cidade de Santa 
Gertrudres, andar 400m e acessar PC1 – Posto Shell 

Saindo do PC1, retonar pela Washington Luiz. 

Saída 153 Limeira/São Paulo – 82,8 km pedalados – entrar à direita acessando Rodovia Anhanguera SP 330 
sentido Limeira 

Saída 148B Mogi-Mirim / Eng.Coelho – 88,6 km pedalados - entrar à direita sentido Eng.Coelho, acessando 
SP 147. 

Saída 86A – 109,5 km pedalados - entrar à direita sentido Artur Nogueira, acessando SP332. 

Km 153 da SP332 – Atenção – não existe placa sinalizando, logo após o km 153 entrar à direita seguindo 
para Artur Nogueira/Holambra – 120,2 km pedalados 

Após passar por Artur Nogueira, seguir em direção a Holambra, acessando SP 107 

 Rotatória do Moinho de Vento – 134,4 km pedalados - seguir direção da prefeitura, passar pelo ponto da 
largada, andar 500m, entrar à esquerda na rua Campo de Pouso, chegando na Pousada OCA (chegada). 
 
 Brevet 400 km 

Saindo de Holambra – 700m pedalados - Trevo Moinho Vento - seguir sentido Artur Nogueira 

Chegando em Artur Nogueira, no Posto BR - 12,9 km pedalados - entrar á direita e seguir placas azuis 
sentido Limeira / Engenheiro Coelho, andará 1,7 km dentro da cidade. 

Saindo da cidade - 14,8 km pedalados - acessar SP332 sentido Engenheiro Coelho. 

Saída 164B da SP332 – 25,7 km pedalados - entrar à direita sentido Limeira, acessando a SP147. 

km 106 da SP147 – 46,6 km pedalados - acessar a Rodovia Anhanguera (SP330) sentido Ribeirão 
Preto/Porto Ferreira. 

Saída 153 da Anhanguera – 52,3 km pedalados – entrar à direita e acessar a rodovia Washington Luiz 
SP310, sentido Cordeirópolis/Araraquara 

Saída 167A da rodovia Washington Luiz – 67,3 km pedalados – entrar à direita sentido da cidade de Santa 
Gertrudres, andar 400m e acessar PC1 – Posto Shell 

Saída 206B  Itirapina / Brotas / Jaú – 107,2 km pedalados – entrar à direita sentido Brotas, acessando 
SP225. 

Km 140 da SP225 – 156,8 km pedalados - Rancho da Pamonha – PC2 



Km 142 da SP225 – 159,1 km pedalados - Retorno – Ponto de referência Restaurante Tavolaro, podem fazer 
uma refeição neste local se preferir, são 3km depois do PC2. 

Saída 91A Rio Claro/São Paulo – 210,7 km pedalados – entrar à direita sentido Rio Claro, acessando a 
Washington Luiz 

Saída 175 Rio Claro/Terminal Rodoviário – 241,9 k pedalados – entrar à direita e acessar a avenida marginal 
para chegar a o PC3, andar 500m – PC3 Posto Confiante 

Saída 157 Bandeirantes/São Paulo – 260,9 km pedalados – entrar à direita sentido São Paulo, acessando a 
Rodovia Bandeirantes SP348 

Km 125 da rodovia Bandeirantes – 304,4 km pedalados – Posto Graal – PC4 

Km 123 da Bandeirantes – 307,1 km pedalados - retorno 

Saída 155 Limeira – 340,4 km pedalados – entrar à direita acessando avenida marginal, seguir sentido 
Limeira 

Andar cerca de 5,5km, sentido à cidade de Limeira, chegando o PC5 (Posto Rede AFA), localizado 500m 
após a rotatório de acesso ao Anel Viário – 346,4 km pedalados 

Do PC5 seguir sentido Anel Viário 

No Anel Viário, sempre seguir sentido Anhanguera. 

ATENÇÃO – NESTE ANEL VIÁRIO ENCONTRARÁ UMA ROTATÓRIA MAL SINALIZADA, O PONTO DE 
REFERÊNCIA É UMA CASA CHAMADA RAMOS & RAMOS, NESTE LOCAL ENTRAR À ESQUERDA. 
CASO ERRAR VOCÊ PASSARÁ NA FRENTE DO ESTÁDIO LIMEIRÃO, VOLTE!!!!!! 

 Rotatória Concessionária FORD – 354,4 km pedalados – seguir à esquerda sentido Anhanguera / Mogi 
Mirim – andar 1 km e passar por baixo da rodovia Anhanguera sentido Mogi Mirim 

Saída 86A – 375,6 km pedalados - entrar à direita sentido Artur Nogueira, acessando SP332. 

Km 153 da SP332 – Atenção – não existe placa sinalizando, logo após o km 153 entrar à direita seguindo 
para Artur Nogueira/Holambra – 386,7 km pedalados 

Após passar por Artur Nogueira, seguir em direção a Holambra, acessando SP 107 

 Rotatória do Moinho de Vento – 400,8 km pedalados - seguir direção da prefeitura, passar pelo ponto da 
largada, andar 500m, entrar à esquerda na rua Campo de Pouso, chegando na Pousada OCA (chegada). 
 
Os percursos estão no Bikely: 
Brevet 400km 
http://www.bikely.com/maps/bike-path/brevet-400-holambra-04-08-12 
 
Desafio 135m 
http://www.bikely.com/maps/bike-path/desafio-135-holambra-04-08-12 
 
OBS: Os percursos são iguais ao do ano de 2012, por isso a data acima no link. 
 
ALTIMETRIA 
Para verem a altimetria, entre no menu “Show” / “Elevation Profile” nos links acima no Bikely. 
 
Caso tenham dúvidas perguntem.  
 
Nos vemos em Holambra! 
Audax Randonneurs São Paulo 

http://www.bikely.com/maps/bike-path/brevet-400-holambra-04-08-12
http://www.bikely.com/maps/bike-path/desafio-135-holambra-04-08-12

