
Obras de duplicação 
estão em ritmo 
acelerado no trecho 

de Santa Lúcia

Obras de pavimentação 
(imagem acima) e do 
dispositivo (imagem à direita) 
avançam em Santa Lúcia.      

As obras de duplicação em San-
ta Lúcia estão bastante avançadas 
com a primeira camada de pavi-
mento em andamento. O disposi-
tivo de retorno no km 65,080, no 
mesmo município, começa a ganhar 
forma com os novos contornos já de-

lineados pela terraplanagem e início 
da pavimentação.

Ambos os trechos fazem parte da dupli-
cação da SP-255 iniciada em agosto de 

2021, entre Rincão e Araraquara (km 48,100 
ao km 77,100) que tem investimento total de 

R$ 124 milhões (base março/2021) e prevê a ge-
ração de mais de 280 empregos diretos e indiretos. 

Outros quilômetros do trecho já recebem os serviços 
preliminares, como supressão vegetal e drenagem. O 

prazo de execução para a obra é de 30 meses.
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Um ano de muitas entregas e 
melhorias para os usuários das rodovias! 

Iniciamos 2022 muito otimistas e orgulhosos com a evolução das obras de duplicação 

realizadas pela Arteris ViaPaulista. Trabalhamos em ritmo acelerado e estamos em está-

gio avançado nos diferentes trechos que estão em execução na SP-255.  Tudo para pro-

porcionar aos nossos usuários melhorias em qualidade e segurança em nossas rodovias. 

O ano de 2022 será de muitas entregas, com o trecho duplicado e Áreas de Des-

canso para Caminhoneiros prontas para serem utilizadas. E também iniciaremos 

novas etapas de obras, como os mais de 54 quilômetros de duplicação que come-

çaremos a executar entre Araraquara e Bocaina no início do segundo semestre. 

Esse é o jeito de ser da Arteris ViaPaulista, focada em trabalhar com eficiência, 

qualidade, responsabilidade ambiental e social, e total segurança, visando ofere-

cer aos usuários sempre os melhores serviços e experiências. 

Um ótimo 2022 para todos e boa leitura!

editorial

Ricardo Gerab
Diretor Superintendente 

da Arteris ViaPaulista

Aluna de Barra Bonita recebe prêmio 
do concurso de Cartão de Natal

A Arteris ViaPaulista promoveu mais uma edição 
do Concurso de Cartões de Natal onde premiou 
alunos de sete cidades no trecho administrado. 
Entre os ganhadores, está a aluna do programa 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da  E.M.E.F 
Prof. Alberto Arradi, Gizelia Soares Santos do Nasci-
mento, de 47 anos, com o tema “Um voo na via da 
História da Mobilidade”. A estudante de Barra Bo-
nita ganhou um notebook, e a escola recebeu uma 
caixa de som JBL.

Concessionária recebe LI para obras 
no trecho entre Araraquara e Bocaina
O ano inicia com mais um trecho liberado para 
início das obras de duplicação, a concessioná-
ria Arteris ViaPaulista obteve o licenciamento 
ambiental para dar sequência ao projeto de 
duplicação do km 83,920 ao km 137,950 da SP-
255, entre Araraquara e Bocaina.

Foi iniciado o processo de licitação para con-
tratação da empresa que executará o projeto, 

que além da duplicação da rodovia, implanta-
rá oito novos dispositivos de acesso e retorno, 
e também remodelará outros seis.

A duplicação passará pelas cidades de Arara-
quara, Boa Esperança do Sul, Dourado, Trabiju 
e Bocaina e tem investimento previsto de R$ 
279 milhões (base dez/21) e prazo de 40 me-
ses para execução.

30 metros
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Acompanhe o estágio das obras de 
duplicação da SP-255
Os trabalhos evoluem em ritmo acelerado em diferentes trechos, confira abaixo: 

Duplicação Jahu - Barra Bonita
As obras de duplicação no trecho que liga Jahu a Barra Bonita estão 
em fase de construção das caneletas e serviços no pavimento, como 
aplicação da base e revestimento asfáltico. Também foi iniciada a 
execução das vigas da ponte do Rio Ave Maria no km 162,450.

Dispositivo do km 161 em Jahu
O dispositivo de retorno e acesso localizado no km 161, em Jahu, 
está em fase de concretagem da laje do viaduto e com os serviços 
de drenagem em andamento.

Pontes km 144
Foram concluídas as obras para implantação das pontes sobre os Córregos Pau D’Alho (km 144,439) e Pouso Alegre (km 144,420), em Jahu. Os 
serviços fazem parte da duplicação de 10 quilômetros de rodovia entre Bocaina e Jahu na SP-255.
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A segunda Área de Descanso para Caminhoneiro (ADC) já começou a ser implantada pela Arteris ViaPaulista no 

km 311,600 da SP-255, no sentido norte da rodovia. 

As obras iniciaram em setembro 

e seguem em ritmo avançado de 

trabalho. A primeira ADC cons-

truída pela concessionária, no km 

136 da SP-255, em Bocaina, está 

prestes a ser concluída. Os equi-

pamentos, que prestam serviços 

aos usuários e à comunidade, 

são compromissos contratuais 

da concessão e importantes en-

tregas que serão realizadas pela 

ViaPaulista.

• Investimento de R$ 7,6 milhões
• 85 vagas de estacionamento
• Sanitários 

(feminino, masculino, PCD)
• Salas de descanso

• Fraldário
• Vestiários com ducha
• Lavanderia
• WiFi
• Portaria 24h

Por dentro da ADC de Taquarituba

A realização do Programa de Comunicação Social das obras de duplicação da rodovia SP-255 
(Comandante João Ribeiro de Barros, Antônio Machado Sant’Anna e Otávio Pacheco de Almeida Prado) é 

uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental estadual, conduzido pelo CETESB.

0800 001 1255
www.arteris.com.br/viapaulista

twitter.com/Arteris_VP

Fale com a gente

ViaPaulista

Área está em construção 
no km 311 da SP-255

SP-255 recebe nova Área de Descanso 
de Caminhoneiros em Taquarituba


