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O que é o Audax Randonneurs 

Audax  Randonneur é um evento ciclístico não-

competitivo e de longa distância realizado somente 

por estrada e alguns trechos de ruas.  A modalidade 

é regida mundialmente pelo Audax Club Parisien. É 

um evento realizado em diversas partes do mundo. 

Teve a sua origem na Itália em 1897. 

O percurso deve ser realizado dentro de um tempo 

limite podendo o ciclista utilizar qualquer tipo de 

bicicleta. 

Além do tempo estabelecido, deve ser observado o 

regulamento, que exige equipamentos de 

segurança tais como: capacete, luzes dianteira e 

traseira afixadas à bicicleta, pilhas reservas e colete 

refletivo. Além dos equipamentos previstos no 

regulamento francês, nos eventos organizados no Brasil, assim como ao redor do mundo, cada 

clube organizador pode exigir equipamentos adicionais, dependendo das peculiaridades de 

cada região. Um exemplo disso é a obrigatoriedade do porte de manta térmica, exigida por 

alguns clubes nas regiões mais frias do mundo. 

Em 1904 foi fundado na França o 

clube Audax Parisien e desde então 

vários clubes surgiram em diversos 

países. 

O Audax Clube Parisien é um dos as 

maiores clubes de ciclismo em Paris e 

na França. Desde 1976, ACP certifica 

brevets que têm sido pedalados em 

países fora da França. Estes são 

conhecidos como o Brevets des 

Randonneurs Mondiaux, os BRM’s. 

O Audax Randonneurs São Paulo é filiado ao  “Audax Club Parisien” (ACP) e ao “Randonneurs 

Brasil“. Estão habilitados a homologar os “Brevets Randonneurs Mondiaux” (BRM) nas 

distâncias de 200, 300, 400, 600 e 1.000km, brevets estes que qualificam o ciclista a participar 

de brevets de maiores distâncias ao redor do mundo. O mais famoso brevet acima dos 

1.000km é o Paris-Brest-Paris, com 1230km e que ocorre a cada 4 anos na França. 

 

 

Audax Randonneurs – Ciclismo de Longa Distância – por 

Claudia Franco 
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A filosofia do Audax 

O Audax trata-se de uma prova de superação onde o mais forte ajuda os outros a atingir seu 

objetivo principal, porque a fórmula exclui qualquer noção de competição. É também, e, 

sobretudo, praticá-lo junto de maneira solidária. 

Os Diferentes Brevets 

Ciclismo: 100,200,300,400,600,1.000 e Paris-Brest-Paris Audax ( 1200 Km ). Marcha/ 

caminhantes: 25,50,75,100,125,150 e 200 Km . Nadadores: 1,2,3,4 e 6 Km . Remadoress: 

20,40,60 e 80 Km . Esquiadores de fundo: 25,35,50 e 70 Km . Águias ( Aigles ) de bronze, de 

cobre e de ouro em cada modalidade são títulos atribuídos aos participantes que cobrem 

todas as distâncias exigidas. Os que praticam todas as modalidades podem tornar-se ” Audax 

Completo” ou ” Super Randonneur”. 

O Desafio 

O Desafio, são distâncias menores ao dos Brevets.  O objetivo dos desafios é propiciar aos 

ciclistas iniciantes uma primeira experiência antes da participação em uma prova realmente 

mais longa. Porém  não existe qualquer requisito de prova anterior para que um ciclista 

participe de um brevet 200 km, ou seja, é possível participar diretamente da prova de 200 km, 

mesmo sem ter realizado anteriormente um desafio de menor distância. 

Claudio Clarindo, o super atleta de longas distâncias! 

Cláudio Clarindo, brasileiro, é o melhor e maior atleta latino americano em ciclismo de longa 

distância. Clarindo completou quatro vezes a Race Across America (RAAM), nos Estados 

Unidos, a prova esportiva mais difícil do Mundo na categoria solo (individual). No ano passado, 

nesta prova Clarindo percorreu os Estados Unidos da costa oeste a leste, pedalando um total 

de 5mil quilômetros 

ininterruptamente, em 

10 dias, 23 horas e 2 

minutos, sendo o 

melhor latino-

americano na temida e 

desafiadora disputa. 

Clarindo é participante 

das etapas do Audax 

Randonneurs. Esteve 

presente na edição do 

Brevet de 200Km 

realizado na cidade de 

Queluz, SP. 

Aproveitamos a oportunidade para pedir a ele uma dica de como se preparar para provas de 

ciclismo de longa distância: 

http://cclarindo.blogspot.com.br/
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“O ciclismo é um esporte que cativa a pessoa, pois sua mobilidade lhe traz o prazer de estar 

em vários locais num espaço curto de tempo, interagindo totalmente com a natureza e o 

mundo exterior.  

Partindo deste princípio, sempre recomendo aos iniciantes de ciclismo de longa distância, 

buscar estes ideais e inserirem o ciclismo como um estilo de vida, pois após você assimilar 

todas as normas de segurança e se certificar que possui esta vocação de amor ao ciclismo,  

pedalar por longas distância se tornará um hábito corriqueiro e totalmente seguro. 

 Aliás, a longa distância está dentro do desafio de cada ciclista! Vencer uma distância da 

qual se almeja tanto como 100km percorridos por um iniciante, já é o primeiro passo de um 

longo e belo trajeto de um ciclista de longa distância, basta você ter determinação e muita, 

mas muita força de vontade em aprender tudo aquilo que o ciclismo possa te oferecer.” – por 

Claudio Clarindo 

Claudia Franco e Marcello Ruivo 

Os professores da Escola de Bicicleta 

Ciclofemini Claudia Franco e Marcello 

Ruivo também estiveram presentes no 

Audax Randonneurs de Queluz .  

Claudia e Marcello em contato pela 

primeira vez com este tipo de prova, 

resolveram participar do Desafio, que 

nesta etapa teve a distância de 90KM.  

A prova segundo Claudia e Marcello foi 

relativamente desafiadora devido ao sol 

muito forte e as subidas difíceis no trecho entre as cidades de Areias e Queluz. 

A prova tem um clima muito agradável e divertido, pois sem a conotação de disputa, de busca 

pelo pódio os participantes podem relaxar e disfrutar muito da companhia mutua durante o 

percurso, focando apenas em percorrer a distância dentro do tempo limite já previamente 

definido. 

A organização  da prova foi impecável e ambos pretendem a partir desta vivência dedicar-se 

mais ao ciclismo de longa distância participando de outras etapas do Audax, seja de Desafios 

ou na busca dos Brevets. 

Video com Claudia e Marcello 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZmj7E8Z9rA
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Marianna Menato, ciclista de primeira viagem! 

Marianna Menato, mountain biker e também uma das participantes do Desafio de 90Km, 

conta como foi a sua primeira participação em uma prova de longa distância 

Como tudo começou: No ano passado quando meus amigos me convidaram para participar do 

Audax, respondi de imediato não tinha condições físicas e achava impossível participar de uma 

prova desta. Com tantos amigos 

incentivando, resolvi treinar e tentar. 

Medo: Devido a inexperiência confesso que 

tive muito medo da bike quebrar e ficar 

sozinha pela estrada, medo de estourar a 

câmera de ar e não conseguir trocar com 

velocidade, medo de passar mal devido a 

altimetria, medo de me perder porque até 

hoje nunca havia participado de uma prova 

com rotas definidas em um mapa e visando 

também o tempo. 

Preparação: Pela primeira vez, me preparei 

para a prova, consultei nutricionista, me 

inscrevi na academia e fiz trilhas onde havia 

altimetria. Infelizmente tive somente dois 

meses para me dedicar aos treinos porque 

a inscrição foi feita em um momento de 

coragem e próximo da data da prova! Meu 

pensamento era tentar e ver qual era o 

meu limite físico e emocional. 

O que gostei: Amei a experiência de 

superação de mim mesma e da sensação de 

dever cumprido, mesmo chegando 10 

minutos após o encerramento do PC 

final.Eu estava na prova com o objetivo de 

completa-la e dar o meu melhor, independente do tempo e eu consegui! 

Outro fator importante foram os amigos que conheci no Audax e aqueles que me 

incentivaram. Amigos estes que são feras nos pedais e que me deram forças antes, durante e 

no final da prova. Com este apoio todo, iniciei a prova mais segura e feliz. 

Dificuldades: As maiores dificuldades do Audax Queluz foi o tempo estabelecido pela prova e o 

calor. Eu verifiquei que a minha velocidade era muito lenta nas subidas. Sobre o calor, preciso 

instalar mais suportes na bike e não levar tantos equipamentos na mochila de hidratação que 

se tornou quente e pesada durante o percurso. 

Diferenças entre Trilha e Asfalto: A emoção é diferente. Achei que não teriam as belas 

paisagens e contato com a natureza no asfalto, algo que o Mountain Bike sempre me 

proporcionou,  mas estava enganada. Pedalando pelo asfalto pude contemplar a Mãe 



Escola de Bicicleta Ciclofemini Página 5 
 

Natureza, fui cumprimentada e cumprimentei todos os moradores da região que estavam no 

trajeto e a emoção maior foi durante os últimos percursos da prova em que estava sozinha, 

sem carros, silêncio, a bela paisagem de Queluz e minha bike em uma velocidade mais alta do 

que o costume, algo que o asfalto me proporcionou com segurança. Momentos de gritos de 

Uhuuuu pelo caminho! 

Seus Planos: Já estou planejando meus treinos para melhorar o meu desempenho em relação 

ao tempo para o próximo Desafio e farei o Brevet 200 km. Estas são as próximas metas! O mais 

gostoso desta história é lembrar que tudo começou com o Ciclofemini há 3 anos atrás, quando 

eu mal conseguia fazer 20 km. 

Cidade de Queluz, PC 0 de mais um Audax Randonneurs 

O ponto inicial do Audax Randonneurs 

de 200km e Desafio 90Km foi na 

cidade de Queluz  um município no 

leste do estado de São Paulo, na 

microrregião de Guaratinguetá.  

Em Queluz localizam-se parcialmente a 

Pedra da Mina, ponto culminante do 

estado (2798 m), no ponto de 

encontro das divisas do município com 

Lavrinhas (SP) e Passa Quatro (MG), e 

o Pico dos Três Estados (2665 m), que 

marca o ponto de encontro das divisas 

estaduais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

Percurso Rodovia dos Tropeiros 

O percurso da corrida se deu pela SP-68,  

"Rodovia dos Tropeiros"  que tem muita 

história para contar nos seus 133 

quilômetros que ligam Silveiras à Bananal, 

passando pelas cidades de Areias, São José 

do Barreiro e Arapeí. No antigo período do 

café, serviu de caminho nas viagens de D. 

Pedro I do Rio de Janeiro à São Paulo, e as 

suas margens importantes fazendas se 

destacavam pelo poder das riquezas oriundas 

do cultivo do café e do sistema escravocrata.  

A Rodovia dos Tropeiros é principal conexão das cidades do Vale Histórico, tem papel essencial 

no movimento cultural, econômico e social para os cidadãos "vale historianos". 

O percurso de 200Km iniciou-se pela cidade de Queluz em direção as cidades de Areias, São 

José do Barreiro que está ao pé da Serra da Bocaina, passando por Arapeí e Bananal, ida e 

volta. O de 90Km também teve inicio em Queluz indo até São José do Barreiro voltando para 

Queluz 
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Mais informações a respeito do Audax Randonneurs. 

http://www.audaxsp.com/ 

http://www.randonneursbrasil.org/ 

 

http://www.audaxsp.com/
http://www.randonneursbrasil.org/

