RACE BOOK 2022 – (Atualização 03.03.2022)
DESLOCAMENTO DOS APOIOS
LOCAL
COMO IR DA LARGADA ATÉ O KM 33,6
(entrada de poço de juazeiro ) NA
ESTRADA QUE VAI PARA
ENTREMONTES.

COMO IR DO KM 33,6 ATÉ O KM 42
Do km 33,6 até a bifurcação do km 42
são cerca de 9 km.

COMO IR DO KM 42 ATÉ O KM 47
COMO IR DO KM 47 ATÉ O KM 56,5
Do km 47 até o km 56,5 tem 9,5 km.

COMO IR DO KM 56,5 ATÉ O KM 59
COMO IR DO KM 59 ATÉ O KM 62,7
Do km 59 até o 62,7 passando por
dentro da cidade de Olho D’Água do
casado tem 3,6 km de distância.

COMO IR DO KM 62,7 ATÉ O KM 74,5

COMO IR DO KM 74,5 ATÉ O KM 85,7

COMO IR DO KM 85,7 ATÉ O KM 90

COMO IR DO KM 90 ATÉ O KM 94

COMO IR DO KM 94 ATÉ A CHEGADA

DESCRIÇÃO
Serão percorridos 33,6 KM a partir da largada.
Logo após a largada, todos os apoios se deslocam subindo a ladeira após o pórtico para encontrar
com os corredores que virão da subida das escadarias do Mirante Secular.
Seguem pelo asfalto, passam em frente ao supermercado MIX, onde terá um staff sinalizando a
direção correta, e todos seguem juntos pelo fluxo da pista do lado direito do canteiro até terminar o
asfalto e entram na estrada de terra até a placa para PIAU e ENTREMONTES.
Neste ponto terá um staff sinalizando e todos dobram à direita e segue sempre em frente pelo
estradão até o km 24.
No km 24, todos fazem o retorno pela mesma estrada até chegar no km 33,6 na entrada de poço de
Juazeiro.
Chegando no km 33,6 os apoios retornam pela estrada que vieram de Piranhas na ida, passam pelo
totem de acesso à Entremontes e PIAU e retornam pela mesma estrada que vieram de Piranhas até
encontrar o corredor no km 42 da prova( curva de Pedro Matias ), que dá acesso ao km 47 ( Neste
ponto haverá um staff ). Todos devem estacionar na estrada que irão seguir junto ao corredor. NÃO
ESTACIONAR NESSA CURVA
Seguir pela estrada de terra até chegar na entrada da fazenda de Inácio no km 47. Lá existirá um staff
sinalizando. O corredor segue sozinho do km 47 até o km 56,5.
1.Seguir voltando pela estrada de terra praticamente em linha reta, seguindo a orientação do staff
até alcançarem a AL 221 já em Piranhas, dobrar à direita seguindo pela pista asfáltica no sentido de
Olho Dágua do Casado até o km 56,5 na saída da fazenda Capelinha. Estacionar na área do entorno, e
ter atenção, pois o acostamento é estreito.
2.Neste ponto existe um staff e uma faixa sinalizando.
ATENÇÃO PARA OS APOIOS NÃO PASSAREM DIRETO NESTE PONTO.
Seguir pela pista asfáltica até chegar na entrada do bairro Castanhas em Olho D’Água do Casado.
1.Seguir pelas ruas de Olho D’Água do Casado, em direção à NOVA estrada de asfalto para a Praia de
Dulce.
2. Da entrada do Bairro Castanhas até o início da pista asfáltica da Praia de Dulce tem 1,5 km. Usar
como referência para chegar no km 62,7 a ESTRADA NOVA DE ASFALTO PARA A PRAIA DE DULCE.
3.Chegando no início dessa pista nova, percorrer 2 km até encontrar um staff que vai estar do lado
esquerdo numa entrada de chão de terra e irá sinalizar para os apoios entrarem à esquerda para
encontrar o corredor no km 62,7.
1.O corredor segue sozinho do km 62,7 até o km 66,6 ( margem do rio ) e retorna para o km 70. Os
apoios encontram o corredor no km 70 que fica a menos de 100 metros do local do km 62,7. Voltar
do km 70 pela mesma estrada de asfalto, percorrer o mesmo trajeto dentro das ruas de Olho D’Água
do Casado ( teremos staffs dentro da cidade sinalizando) até chegar no pórtico de entrada de Olho
Dágua do Casado, seguir pela AL em direção à entradas do bairro Castanhas,no mesmo ponto que
passou na IDA, chegando no km 74,5.
1.Percorrer este trecho todo pela AL 221 até o primeiro posto de gasolina que fica do lado esquerdo
na entrada de Piranhas, conhecido como POSTO DE TIÃO.
1.Seguir pela AL 221 até e entrada do bairro Xingó, seguindo pela avenida principal, sempre em
frente pela pista do lado direito até chegar no hotel Natymar; dobrar à direita até chegar na cancela
que dá acesso ao condomínio Marina Residence ( existirão staffs em alguns pontos do bairro Xingó
sinalizando ). No km 90, corredor entra na porteira do condomínio ( haverá um staff com uma torre
de controle ) e vai até o km 94 sozinho.
1.Chegando no km 90, o apoio retorna pela pista asfáltica, passa pela frente do hotel Natymar; segue
em frente até o posto dos bombeiros. Neste ponto o apoio reencontra o corredor e o acompanha de
volta ao bairro Xingó.
1.Seguir do posto dos bombeiros e voltar para o hotel Natymar e entrar novamente na avenida
principal do bairro Xingó retornando pela pista do lado oposto que o corredor passou na IDA até
encontrar a AL 221.
2.Chegando na AL 221, dobrar à direita, passar em frente ao super mercado MIX, descer a ladeira,
passando pelo pórtico de largada, ir até o centro histórico, chegando no Miguel Arcanjo.

