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2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

A Duplicação da SP-255 faz parte do Programa de Concessão de Rodovias do Estado de São 

Paulo, sob a ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte 

do Estado de São Paulo.  

Nesse contexto o objeto de licenciamento compreendido no presente RAP representa a 

implantação de dispositivos e duplicação de Rodovia Estadual SP-255 no segmento entre os 

KM 48+100 e 77+100, que tem apresentado, nos últimos anos, significativa circulação de 

veículos, interligando diversas outras rodovias estaduais e federais que atravessam o Estado. 

A malha rodoviária do Estado de São Paulo foi identificada, classificada e codificada pelo 

Decreto Nº 49.476, de 11 de março de 2005, visando ordenar o tratamento e a hierarquia entre 

as rodovias. De acordo com o decreto a Rodovia Estadual SP-255 classifica-se como Rodovia 

Transversal (“aquelas que ligam localidades do Estado, sem passar pela Capital”), promovendo 

o acesso a várias rodovias Radiais e Transversais, o que lhe confere um papel de integração 

regional. No caso do segmento em nota, fazendo a ligação dos polos regionais de Ribeirão 

Preto e Araraquara. 

Devido a sua característica inter-regional, com ligação entre várias cidades, dentre as quais 

Araraquara e Ribeirão Preto com aproximadamente 222.000 hab. e 695.000 hab., 

respectivamente (estimados pelo IBGE para 2018), a rodovia SP-255 tem grande importância 

quanto ao fator econômico. Vários municípios se desenvolveram em seu entorno e hoje 

possuem áreas urbanas densamente habitadas, vindo a tornar as travessias entre essas áreas 

urbanas fator imperativo para a adoção de medidas que tragam maior segurança à circulação 

local e do tráfego de média e longa distância.  

Nessas condições, cita-se desde o volume diário médio (VDM) que é de 6430 (sentidos Norte 

e Sul, considerando veículos de passeio e comerciais), à quantidade de acidentes que ocorrem 

anualmente no trecho. Uma das maiores, se não a maior, reclamação dos usuários e lindeiros 

segundo as pesquisas de Percepção Ambiental realizadas durante os trabalhos de campo 

deste RAP. 

 

2.1. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

Qualquer projeto de duplicação de pistas e implantação de dispositivos ao longo de uma dada 

rodovia não permite a inferência de inúmeras alternativas tecnológicas e locacionais para o 

projeto, por alguns motivos: 

(i) As atividades de construção civil para esse tipo de empreendimento não diferem 

muito entre si. Independente do bioma, condições climáticas ou estado da união 

que ela venha a ocorrer, o que definirá o tipo de tecnologia a ser empregada à obra 

serão as condições do substrato rochoso, geomorfologia, transposições que serão 

necessárias e interferências existentes. Esse conjunto de condições definirão as 

técnicas de conformação das fundações, dos serviços e volume de terraplanagem 

e da implantação das obras de arte especiais; 
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(ii) No mesmo sentido, as alternativas locacionais da duplicação ficam restritas à 

escolha em se realizar a obra no lado esquerdo ou direito (Norte ou Sul) da rodovia 

já implantada. No caso do segmento entre os km 48+100 e km 77+100 da SP-255 

adiciona-se o fato de existir no maciço do aterro que suporta a rodovia um trecho 

do traçado de um gasoduto (Gás Brasiliano) que condiciona a implantação das 

novas faixas de rolamento ao lado oposto ao do referido duto, bem como a 

existência de viadutos ao longo do segmento. O detalhamento do projeto e 

posicionamento das novas faixas de rolagem serão apresentados no capítulo de 

“Caracterização do Empreendimento” deste RAP; 

(iii) O segmento rodoviário em nota não intersecta nenhuma área urbana consolidada, 

portanto não implica na adoção de dispositivos específicos que garantam o tráfego 

de pessoas e cargas dentro de uma dinâmica viária urbana; 

(iv) O segmento rodoviário não intersecta ou se localiza a menos de 3 km de unidades 

de conservação; 

 

Ademais, e ainda considerando as referidas condições, a escolha do posicionamento do 

empreendimento em relação à rodovia existente pautou-se em alguns princípios, como: 

(i) A menor interferência possível em benfeitorias de lindeiros, portanto menor número 

de propriedades desapropriadas;  

(ii) A menor intervenção possível nos cursos hídricos que intersectam o 

empreendimento, reduzindo a necessidade de interferência em cursos hídricos 

perenes ou áreas de brejo;  

(iii) O menor nível possível de supressão de vegetação. 

Nesse contexto, e no bojo do Programa de Concessão de Rodovias do Estado de São Paulo, 

sob a ARTESP, também não é pertinente a consideração da “Alternativa Zero”, ou não 

implantação do empreendimento, uma vez que a rodovia já fora concessionada pelo poder 

concedente e sua duplicação é uma determinação do poder executivo do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido foram elaborados “Estudos para Escolha do Lado da Duplicação”: 

A) Estudos para Escolha do Lado da Duplicação 

Do ponto de vista técnico, ao longo da elaboração do projeto constatou-se que os maiores 

obstáculos a serem superados seriam o gasoduto existente ao longo da faixa de domínio e os 

viadutos dos dispositivos existentes. Dessa forma, as seções transversais mais indicadas para 

a preferência de um lado e para centralizar a duplicação são seções previstas no edital de 

concessões:  

▪ Duplicação com barreira no eixo da pista existente; 

▪ Duplicação com pistas separadas com canteiro central de 4,80 metros (incluindo os dois 

refúgios de 0,80 m cada). 
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O manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DER prevê (no ábaco da página 159) 

o uso de defensas metálicas no canteiro central para VDM maior que 20.000 veículos. Como o 

VDM atual do trecho a ser duplicado corresponde a 6.430, que considerando projeções de 

crescimento não atingiria 20.000 veículos no 30º ano de estudo (ano 2047), não há 

necessidade de se prever defensas no canteiro central (para separação / proteção de tráfego 

em sentidos opostos).   

Nos demais locais com previsão de instalação de defensa metálica, será previsto na projeção 

de seu eixo uma faixa com aproximadamente um metro de largura em revestimento de concreto 

ou pavimento asfáltico. 

O projeto de duplicação se desenvolve da seguinte forma: 

− Km 48+100 ao km 48+438 – duplicação existente com canteiro central; 

− Km 48+438 ao km 48+733 – transição de seção com canteiro central para “new Jersey” 

– pista nova Norte; 

− Km 48+733 ao km 49+221 – seção com “New Jersey” – pista nova Norte; 

− Km 49+221 ao km 49+354 – transição de seção com “New Jersey” para duplicação 

com canteiro central – pista nova Norte; 

− Km 49+221ao km 49+720 – transição de seção com canteiro central para “New Jersey” 

– centralizada; 

− Km 49+720 ao km 52+200 – seção com “New Jersey” – centralizado; 

− Km 52+200 ao km 52+531 – transição de seção com “New Jersey” para duplicação 

com canteiro central – pista nova Norte; 

− Km 52+531 ao km 60+173 – seção de duplicação com canteiro central – pista nova 

Norte; 

− Km 60+173 ao 60+346 – transição de seção com canteiro central para “New Jersey” – 

centralizada; 

− Km 60+346 ao km 60+622 – seção com “New Jersey” – centralizado; 

− Km 60+622 ao km 60+965 – transição de seção com “New Jersey” para duplicação 

com canteiro central – pista nova Sul; 

− Km 60+965 ao km 73+379 – seção de duplicação com canteiro central – pista nova 

Sul; 

− Km 73+379 ao km 73+568 - transição de seção com canteiro central para “New Jersey” 

– centralizada; 

− Km 73+568 ao km 77+033 - seção com “New Jersey” – centralizado. 
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B) Motivos que definiram a solução de duplicação apresentada: 

1 – Aproveitamento do viaduto existente do dispositivo do km 49+200. A solução apresentada 

resolve a falta de espaço para implantar seção duplicada no vão central. No entanto será 

necessário demolir o vão externo Norte para a implantação de vão maior, de modo a acomodar 

a pista norte. 

Figura 2.1-1 - Detalhe extraído da ortofoto, indicando o comprimento das vigas  

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

Figura 2.1-2 – Perfil longitudinal da OAE: 

 

Fonte: Arteris, 2019. 
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Figura 2.1-3 - Detalhe da solução apresentada no projeto funcional: 

 

 

Fonte: Arteris, 2019. 

 

2 – Alinhamento do gasoduto existente – do lado Sul do km 48+100 ao km 67+300 e do Lado 

Norte do km 67+300 ao término do trecho (seta indica o posicionamento do gasoduto em 

relação à rodovia existente). 

 

  


