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Rod. Cmdt. João Ribeiro de Barros - SP-255
Rod. Antônio Machado Sant’Anna - SP-255

Jornal da Obra

Liberado acesso aos primeiros 10 
km de duplicação na SP-255

Modernização da SP-255

A Arteris ViaPaulista liberou, neste mês, o acesso aos primeiros quilômetros 
dos 275 da obra de duplicação da SP-255. Agora, já é possível trafegar entre o 
km 137,950 e o km 147,300 da Rodovia Comandante João Ribeirão de Barros, 
entre Bocaina e Jahu. 

O trecho de 10 km recebeu R$ 50 milhões em investimentos para melhorias 
que vão trazer mais segurança para usuários e população local. A obra inclui 
dois dispositivos em desnível (remodelação do acesso e retorno do km 138 
e um novo acesso no km 142) e duas pontes sobre os córregos Pau D’Alho e 
Pouso Alegre, em Jahu. A via também recebeu nova sinalização horizontal e 
vertical, além de melhorias no sistema de drenagem.

Este trecho inaugurado integra um grande projeto de duplicação anunciado 
para as rodovias da região. No total, serão 275 quilômetros duplicados, com 
investimento de R$ 1,4 bilhão, gerando 2 mil empregos e beneficiando mais 
de um milhão de pessoas. Uma importante modernização para as rodovias 
do Estado de São Paulo e que implanta um novo corredor logístico ligando a 
parte norte do estado, em Franca, à divisa com o Paraná.



editorial Grandes investimentos  
para rodovias mais seguras

Temos muito orgulho de anunciar a liberação do primeiro trecho du-
plicado da SP -255, entre Bocaina e Jahu. Foram R$ 50 milhões em in-
vestimentos na duplicação da pista, implantação de dois dispositivos e 
duas pontes. Este é um marco muito importante para a Arteris ViaPau-
lista, porque é o primeiro trecho de um grande projeto que refletirá na 
melhor trafegabilidade dessas regiões e gerará impactos positivos para 
aproximadamente um milhão de pessoas. 

Um investimento total de R$ 1,4 bilhão na duplicação de 275 quilôme-
tros das rodovias SP-255, da SP-318 e da SP-249, com benefício direto 
para 19 municípios e geração de mais de 2 mil empregos diretos e in-
diretos. As obras seguem em andamento em outros 52 quilômetros de 
rodovias entre Rincão e Araraquara e entre Jahu e Barra Bonita.

Este é um projeto desafiador, mas que vai unir a segurança para nossos 
usuários com a geração de desenvolvimento para a região e para o Bra-
sil e, por isso, seguimos em ritmo acelerado na execução dessas obras!

Boa leitura!

Ricardo Gerab 
Diretor Superintendente 

da Arteris ViaPaulista

Nossa ação de Dia da Água em Américo Brasiliense 
levou conscientização sobre a importância e pre-
servação da água e sobre segurança no trânsito 
para motoristas que passavam pela Balança Móvel. 
A campanha foi realizada no dia 22/03, no km 64 da 
Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, e orientou os 
usuários sobre a importância do uso do cinto de se-
gurança para todos os ocupantes do veículo. Foram 
abordados 120 veículos com o total de 143 pessoas, 
entre motoristas e passageiros.

Além disso, foram distribuídas garrafinhas de água mi-
neral, reforçando para os motoristas a importância des-
se recurso para a vida humana, com mensagens sobre a 
necessidade de usá-lo com consciência.

Ação  
“Tô de Cinto,  
Tô Seguro”



Medidas evitam 
acidentes hídricos 
e ajudam a 
preservar a água 
na SP-255

Com o Programa de 
Monitoramento da Água, 
a Arteris ViaPaulista 
reduz impactos e o 
consumo de recursos em 
suas obras e rodovias

Como parte de seu compromisso de cuidar do 
meio ambiente, a Arteris ViaPaulista implantou 
caixas de contenção para produtos químicos 
em trechos com cursos hídricos na SP-255. As 
pontes sobre os Córregos Pau D’Alho e Pouso 
Alegre, em Jahu, já receberam as caixas, que 
evitam que materiais derramados na rodovia 
cheguem até os rios. 

Um estudo pré-obra também identificou os 
principais pontos de atenção e consolidou as 
diretrizes para reduzir possíveis impactos aos 
cursos de água ao longo das obras de duplica-
ção. As iniciativas integram uma série de medi-
das preventivas adotadas pela concessionária 
para garantir a redução de impactos e reduzir o 
consumo de recursos em suas obras e rodovias 
em estrito alinhamento com a CETESB no pro-
cesso de licenciamento ambiental. 

Um dos destaques desta atuação é o Progra-
ma de Monitoramento da Água que vem sendo 
realizado na duplicação da SP-255. São várias 
práticas adotadas, como a análise periódica 
da qualidade da água, a vistoria de mananciais, 
identificação de processos erosivos, além de 
monitoramento do descarte correto de mate-
riais, para verificar se estão acontecendo nos 
locais adequados e devidamente autorizados. 
Ao todo, 36 pontos são monitorados ao longo 
dos 52 quilômetros em duplicação e dos 10 já 
duplicados na SP-255, entre Bocaina e Jahu.

Ação  
“Tô de Cinto,  
Tô Seguro”



Iniciamos a implantação de um dispositivo de entroncamento no km 167,610 
da SP-255, como parte do Plano Original de Investimento no trecho, com 
aporte de R$ 6 milhões e prazo de 18 meses para conclusão. Para a realização 
da obra, está ocorrendo interdição gradativa e parcial da terceira faixa entre 
os km 169 e km 170, além do retorno no km 167. 

Como rota alternativa até o término da obra, os usuários poderão uti-
lizar os acessos das estradas municipais paralelas à rodovia. Os usuá-
rios podem acompanhar as condições de tráfego em tempo real pelo  
Twitter @Arteris_VP ou pelo 0800 001 1255.

Fale com a gente
0800 001 1255 

www.arteris.com.br/viapaulista 
twitter.com/Arteris_VP

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 pela CETESB.

Lançamento de vigas na SP-255
No dia 19/03, realizamos o lança-
mento de vigas para implantação 
de uma ponte no km 162,400 da 
SP-255, em Jahu. A obra integra 
o projeto de duplicação da SP-
255, que atualmente conta com 
atividades nos trechos de Rincão 
a Araraquara e de Jahu a Barra 
Bonita. O objetivo é garantir uma 
rodovia mais segura e com melhor 
tráfego para a população local. 

Devido ao lançamento das vi-
gas, houve operação especial em 
“Pare e Siga” na região nos dias 
19 e 20/03, com sinalização es-
pecial para orientar os usuários e 
garantir a segurança no desloca-
mento na região.

Acompanhe 
as condições 
de tráfego em 
tempo  
real!

Alteração de tráfego no km 167


