
O trabalho do viveiro de mudas é parte importante das ações desenvolvidas no âmbito do Progra-
ma de Resgate de Flora promovido pela Arteris ViaPaulista nas áreas que recebem as obras de du-
plicação da SP-255. Até o momento, já foram produzidas 3.400 mudas de 21 espécies distintas de 
árvores nativas, representantes da vegetação natural das regiões de Araraquara até Barra Bonita. 

O trabalho inicia antes da fase de supressão vegetal, quando biólogos da concessionária promo-
vem a coleta de sementes e plântulas, que posteriormente são destinadas para o viveiro de mudas 
parceiro da ViaPaulista, localizado no município de São Manuel. 

No viveiro, acontece o processo de beneficiamento e desenvolvimento das sementes para que se 
transformem em mudas de árvores como aldrago, goiabeira, aroeira pimenteira, entre outras. Es-
sas mudas serão utilizadas pela concessionária para promover o replantio e recomposição vegetal 
de áreas dentro do seu programa de compensação ambiental. 

“Na medida em que as obras vão avançando, novas coletas de sementes e produção de mudas são 
realizadas. Esse processo dinâmico garante a preservação e proteção das espécies nativas”, explica 
Dyego Scaranto Bracht, coordenador de Meio Ambiente da ViaPaulista.

Vale destacar que a ViaPaulista também promove ações de educação ambiental em escolas e junto 
à comunidade com a doação de mudas. Até o momento, cerca de 500 mudas foram destinadas para 
nove escolas e moradores de cidades que recebem as obras de duplicação. “Trabalho fundamental 
que assegura a perpetuação da biodiversidade local”, conclui o coordenador de Meio Ambiente.

Programa de Resgate de Flora da 
ViaPaulista produz mudas para replantio
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Avançam as obras da Ponte sobre 
o Rio Ave Maria
Iniciadas em maio de 2022, as obras da Ponte sobre o Rio Ave Maria, localizada no km 162,420 – Pista 
Sul da SP-255, em Barra Bonita/SP, avançam com celeridade. A ponte recebe os serviços de amplia-
ção na largura para adequação das normas vigentes. A previsão é que a obra seja concluída até o mês 
de novembro de 2022.

Vale ressaltar que a implantação da nova Ponte sobre o Rio Ave Maria, localizada no km 162,420 – Pis-
ta Norte da SP-255, em Barra Bonita/SP, já está liberada e recebendo o tráfego de veículos em uma 
das faixas de rolamento e conta com toda sinalização necessária para orientar os usuários.

Obras já trazem melhorias 
para usuários e comunidade

Nesta edição do Jornal da Obra podemos acompanhar como avançam de forma positiva as obras 
de duplicação da SP-255 em diferentes trechos. Quem viaja pela rodovia observa as transformações 
que vêm modernizando o panorama viário da região. 

E nossas entregas que beneficiam comunidades e usuários já estão sendo utilizadas com sucesso. 
Com dois meses de funcionamento, a Área de Descanso para Caminhoneiros em Bocaina já atendeu 
mais de 2 mil motoristas. É mais conforto e segurança para estes profissio-
nais que desempenham um trabalho fundamental para o país. 

É desenvolvimento que melhora as condições das rodovias e protege o 
meio ambiente, causando o menor impacto possível. Em nossa matéria de 
capa, vocês podem conhecer o trabalho do viveiro de mudas, responsável 
por desenvolver as sementes que iremos utilizar em nossos programas de 
compensação ambiental, e já usamos em nossos projetos de educação 
junto às escolas e comunidade. 

Uma ótima leitura a todos!

editorial

Ricardo Gerab
Diretor Superintendente 
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Acompanhe o avanço dos trabalhos no trecho do km 155,770 ao km 170,500, entre Jahu e Barra Bonita.

Confira a evolução das obras da SP-255

Trecho do dispositivo do km 161 até o pedágio
A pavimentação já está concluída e a adequação da sinalização da pista 

existente está em andamento.

Trecho do km 168+500 ao km 170
Estão em execução as camadas de pavimento e, na sequência, 

serão feitas a drenagem superficial e revestimento vegetal.

Trecho do km 166+500
Da altura do pedágio até o dispositivo do km 167 é realizada a drenagem 
superficial e a preparação para o revestimento vegetal.

Dispositivo do km 167+670
Estão em execução as obras de corte, aterro e de construção do viaduto que será implantado no dispositivo
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Mais de dois mil caminhoneiros já 
utilizaram a Área de Descanso
Em dois mêses de funcionamento, mais de 2 mil caminhoneiros usufruíram das instalações da Área de Descanso 
implantada pela ViaPaulista na SP-255, na região de Bocaina. 

Com uma estrutura que oferece banheiros, ducha, sala de descanso, entre outros serviços, o local é garantia de uma 
parada segura para o motorista ao longo da viagem. E quem fez uso da área aprovou a novidade. 

A concessionária realizou pesquisa com 200 caminhoneiros e mais de 90% dos usuários responderam que apro-
vam a iniciativa, sendo que 93% assinalaram a nota máxima (5) quando avaliaram as instalações. Os demais entre-
vistados deram a segunda maior nota. 

A Área de Descanso para Caminhoneiros (ADC), localizada no km 136 da SP-255, foi inaugurada no final de maio, e sua 
estrutura conta com banheiros feminino, masculino e PCD, vestiário com ducha, sala de descanso com WiFi e TV, fral-
dário, lavanderia, água gelada e espaço para alimentação, além de 76 vagas de estacionamento com portaria 24 horas. 

Esse é um importante investimento de R$ 5,9 milhões realizado pela concessionária Arteris ViaPau-
lista para garantir paradas seguras a esses profissionais. “O caminhoneiro tem esse local à disposição 
onde pode descansar e contar com uma estrutura que nem sempre consegue encontrar na estrada. 
E tudo gratuitamente para que possa seguir seu caminho com segurança”, explica Marcos dos Santos Carneiro, 
gerente de Obras da ViaPaulista.

A implantação da ADC faz parte do projeto de melhorias da SP-255, que inclui a duplicação de 
275 quilômetros e a construção de mais uma Área de Descanso no km 311, em Ta-
quarituba, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2022.

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.
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Fale com a gente


