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A cada etapa do Audax que participo me surpreendo muito. Dizem que é um 

evento fácil de participar, que a velocidade média é bem baixa , que os 

percursos são fáceis, etc, etc. Depois de participar do Desafio em Queluz-SP, do 

Audax 200 em Taubaté-SP e do Audax 300Km em Florianópolis-SC, tenho 

certeza de que recebi informações equivocadas. 

 

O Audax até o presente momento não foi nada fácil. Em Queluz a dificuldade 

foram as subidas, em Taubaté foi um “combo” de muita chuva, muito frio e 

muita subida. Pedalar 200Km nestes condições foi difícil e quase desagradável.  

Ouvi dizer que o Audax de Florianópolis era o mais fácil, tudo plano e tranquilo. 

Confesso que fui para lá com 

certa esperança de encontrar 

esta tranquilidade.  

A única informação correta foi 

com relação a altimetria, pois o 

restante de fácil não houve 

nada, a começar pela largada 

as 22h00.  A ansiedade e os 

preparativos finais não me 

permitiram dormir durante o 

dia para compensar as horas 

que teria que ficar muito alerta. 

Na largada a temperatura 

estava 4 graus, sensação 

térmica de zero. Uma noite congelante! Grande parte do percurso se dá pela 

BR101, única via de passagem de caminhões que saem do porto de Itajaí. 

Meu Relato Audax Randonneurs 300Km – por Claudia Franco 
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Pedalar pelo acostamento sentindo o deslocamento do ar a cada caminhão que 

passava foi um cenário muito mais desafiador daquele que me descreveram. 

 

Como a própria organizadora do evento, Rafaella Della Giustina, alertou, o 

Audax 300Km, não é igual a 200Km + 100KM. Ela estava coberta de razão! 

Cada etapa é uma prova completamente distinta da outra. 

Segundo os resultados publicados pelo organizador, 170 ciclistas largaram, 2 

foram desclassificados,  39 não completaram  e 129 concluíram a etapa. Do 

contingente de 129 “brevetados”, menos de 7%  eram mulheres.  

 

Dificilmente você continua sendo a mesma pessoa depois de participar de um 

Audax. Este evento te transforma, te faz ir além, todos os limites são testados. 

Mais que uma prova física é uma prova mental.  

Manter a mente focada, determinada na certeza de terminar a longa distância é 

imperativo, pois é muito fácil sucumbir próximo da quilometragem final. 
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As dificuldades e o clima do Audax Floripa 300Km foram belamente descritas 

nas palavras de Marcello Ruivo, meu companheiro de vida e de provas: 

 

“A escuridão fria da longa estrada na madrugada, onde veículos passavam 

ameaçadores fez-nos crescer, por não sucumbir.   

Entre nós, poucos de nós. Éramos uno com Ela (bike), pois somente com Ela 

poderíamos prosseguir para vencer (o medo, o perigo, o desafio).  

Vez por outra olhava pro céu e as estrelas cintilavam um olhar frio, que Eu 

sabia que iam passar. Lua minguante laranja nascia, crescia e ficava branca 

como cristal, à medida que as cores do amanhecer diziam em crescente luz: 

VOCÊS VENCERAM A NOITE... a longa noite, a noite mais cerrada, a noite mais 

profunda, a noite espessa destinada a ser vista, a ser sentida.  

O Sol realmente dá vida. Pois tínhamos muito para viver ainda com Ela.  

Essa prova me tocou profundamente.  Sinto-me mais humano por isso.”  
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Um dos grandes fatores de sucesso no Audax é a parceria entre os ciclistas. 

Mesmos sem trocar uma palavra, pedalando ao lado de semelhantes, sentindo 

que todos estão na mesma busca, sem rivalidade ou disputa é um alento para 

continuar pedalando. Uma troca de olhar, um sorriso, ou um aceno sinalizando 

a direção correta te dá a força necessária para continuar seguindo em frente. 

 

E, aqui existe cumplicidade.  

É a escolha feliz de alguém que 

pusemos ao nosso lado para 

trilharmos a vida! 
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