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A fim de manter contato direto com o usuário do trecho sob concessão,
a Concessionária Rota do Oeste disponibiliza os seguintes canais
para comunicação:

Telefone gratuito: 0800 065 0163
Informações, orientações, elogios, reclamações e sugestões

Deficiência auditiva ou de fala: 0800 642 0163
Apenas para aqueles que possuem o aparelho Baudot

Canal Linha de Ética: 0800 377 8026
Site: rotadooeste.com.br/linha-de-etica

Sede: Avenida Miguel Sutil, 15.160 - Coophamil - CEP: 78028-015 - Cuiabá -MT
Livros de registros: localizados nas bases de atendimento ao usuário na rodovia
Site: www.rotadooeste.com.br
E-mail: ouvidoria@rotadooeste.com.br

/rotadooeste
@rotadooeste
@rotadooeste

A ANTT, enquanto órgão regulador das concessões federais, também possui
serviço de atendimento aos usuários:

Telefone: 166
Sede: Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 03, Projeto Orla, Polo 08,
Bloco C – 1º Andar – CEP: 70200-003 – Brasília-DF
Site: www.antt.gov.br
E-mail: ouvidoria@antt.gov.br

A Polícia Rodoviária Federal também mantém efetivo exclusivo para
a  BR-163 e deve ser acionada em caso de emergência.

Telefone de Emergência: 191
Unidade 2ª SRPRF/MT: (65) 3928-3000
Sede Mato Grosso: Av. Joaquim Murtinho, 1.400, CEP: 78020-290 – Cuiabá-MT
Site: www.prf.gov.br

Outros telefones úteis:
Polícia Civil: (65) 3613-5602
Polícia Militar: (65) 3613-8803
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192

Telefones
ÚTEIS



A Rota contratou 12 equipes especializadas para realizar a manutenção do trecho sob concessão da BR-
163/MT, reforçando os trabalhos durante o período chuvoso, quando a incidência de danos ao pavimento 
é mais frequente. O número de equipes em obras é três vezes maior que no último período seco. Assim, 
a Concessionária Rota do Oeste garante mais segurança e melhor trafegabilidade aos usuários da rodovia.

Houve ainda um incremento de aproximadamente 60% na quantidade de CBUQ utilizado nos reparos 
localizados, saltando de 140 toneladas aplicadas por dia para 220 toneladas. Além disso, são empregadas 
mais de 37 toneladas de massa em reparos emergenciais diariamente. O objetivo desse reforço é evitar a 
degradação do pavimento, visto que as chuvas em 2021/2022 estão mais recorrentes e somadas ao tráfego 
intenso de veículos pesados na BR-163/364 e rodovia dos Imigrantes, a pista sofre maior desgaste. 

Para realizar os serviços - de reparos localizados e emergenciais -, em alguns pontos da rodovia, o tráfego é 
operado em ‘Pare e Siga’. Os trabalhos ocorrem nos períodos diurno e noturno e abrangem todo o segmento 
sob responsabilidade da Rota do Oeste: BR-163/364 – de Itiquira a Sinop – e rodovia dos Imigrantes (BR-
070) em Cuiabá e Várzea Grande. Na primeira semana de fevereiro de 2022, o trecho próximo ao posto Gil 
(BR-163) e o sul do estado receberam as equipes. Já nos próximos dias, estão programadas obras na BR-
364, entre os municípios de Jangada e Rosário Oeste.

O cronograma de obras é divulgado diariamente no site da Rota do Oeste (www.rotadooeste.com.br). 
Também é possível obter informações sobre as condições de tráfego no trecho sob concessão por meio do 
0800 065 0163. A central de atendimento funciona 24 por dia e dispõe de dados atualizados sobre tudo o que 
ocorre na rodovia para você programar a sua viagem! 

Serviços garantem reparo no pavimento da BR-163/MT
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Rota do Oeste triplica equipes de 
manutenção em período chuvoso
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O ano de 2022 começou com fortes emoções na 
rotina dos socorristas da Rota do Oeste, na base 
de atendimento da BR-364, em Nobres. O parto de 
uma indígena da Aldeia Santana foi auxiliado pela 
equipe clínica na tarde de 18 de janeiro, que deu à luz 
um menino que chegou cheio de saúde e recebeu 
os primeiros cuidados ainda na rodovia. Este é o 18º 
parto registrado no trecho sob concessão desde a 
chegada da Concessionária em Mato Grosso, mas o 
bebê é o 19º “Filho da BR”. 

Há 6 anos atuando como socorrista na Rota do 
Oeste, esta é a segunda participação de Gilberto 
Souza no nascimento de uma criança na rodovia. 
Ele relata que é uma experiência muito gratificante 
poder auxiliar as famílias em um momento tão 
importante. “Participamos ativamente cuidando, 
cortando o cordão umbilical, amparando a família”. 

A mulher, que acabara de dar à luz ainda dentro 
do veículo, parou na base em Nobres, em uma 
caminhonete do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra). 

“O motorista disse que no meio do caminho a criança 
nasceu e foi orientado pela acompanhante a parar na 
Rota do Oeste para recebimento de auxílio médico, 
pois demoraria muito para chegar no hospital”, 
comenta Souza. 

Na base, mãe e bebê foram avaliados antes de serem 
encaminhados à unidade de saúde para exames 
mais detalhados.

Primeiro bebê de 2022 é o 19º 
“Filho da BR” desde 2014

Bebê a bordo: 
socorristas 
finalizam parto em 
base operacional
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Entre os meses de fevereiro e abril, o movimento 
de veículos de carga costuma ficar ainda maior na 
principal artéria de escoamento da produção de 
grãos de Mato Grosso: a BR-163. Preparando-se para 
o período, que coincide ainda com a época de chuvas 
intensas na região, a Rota do Oeste aumentou as 
frentes de manutenção do pavimento e operação da 
rodovia, além de adquirir novos guinchos pesados 
disponíveis para atender aos “grandões”. Fique de 
olho nas dicas de segurança e ajude a fazer desta 
uma safra mais segura para todos.

Neste ano, por conta das chuvas mais abundantes, 
o diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson 
Ferreira, destaca o reforço nas equipes operacionais 

- Mantenha o distanciamento entre os veículos

- Diminua a velocidade

- Revise os freios

- Evite ultrapassagens                          

- Se não houver boa visibilidade, faça uma pausa

- Se precisar, chame a Rota: 0800 065 0163

Faça chuva ou faça sol, redobre os cuidados para evitar que o 
tempo feche na rodovia

Previsão de tempo 
chuvoso para esta Safra

Tempo 
fechado, 
cuidado 

redobrado:

posicionadas na base de atendimento ao usuário 
(SAU) 07, região da Serra de São Vicente, ponto 
estratégico para oferecer o suporte necessário aos 
caminhoneiros já que a pista é sinuosa e requer 
experiência. Ferreira alerta aos motoristas que 
trafegam pela BR-163/MT que, ao se depararem 
com pontos de alagamento, comuniquem 
imediatamente à Rota do Oeste por meio do 0800 
065 0163, nas praças de pedágio, bases de apoio ou 
veículos de inspeção.

Além de contarem com todo o apoio oferecido pela 
empresa, os condutores devem colaborar tomando 
os devidos cuidados e lembrando sempre que estão 
dividindo a rodovia com veículos carregados.





RESPOSTAS:
HOR.: ITAMAR, SABONETE, TABA/ATER, RALADOR, COLO/RC, AGÁ/TROIA, ALHO/PEN, ESCARA, TOUR, PNEU, MEIGA, REI.
VERT.: PISAR/GALOPE, TABACAL/UNIR, ABALO/HEREGE, MO/ALTOS/UAI, ANADOR, RETO/OPA, TERRIER, CRER/CANA. 
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