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Distribuição gratuita

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
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Prevenção: Rota do Oeste lança 
Disque – Corta Fogo
Permissão para atuação em faixa de domínio é facilitada

Como parte das ações preventivas às queimadas, 
a Rota do Oeste lançou o Disque - Corta Fogo 
para simplificar o processo de permissão para 
a atuação de terceiros na faixa de domínio 
da BR-163. A medida abrange especialmente 
proprietários de áreas rurais lindeiras à rodovia 
que desejam remover a vegetação em áreas não 
contempladas pelos serviços da Concessionária. 

É importante esclarecer que a Rota do Oeste 
também atua na limpeza e manutenção da 
remoção da vegetação na faixa de domínio, 
porém existe um limite contratual para realizar a 
atividade, que é de 4 metros do bordo da pista em 
direção à cerca das propriedades rurais. A roçada 
é realizada durante todo o ano. 

No período seco, as equipes intensificam a 
atuação e ainda realizam aceiros (remoção da 
vegetação) às margens das cercas das fazendas, 
criando barreiras naturais que impedem a 
passagem do fogo tanto das fazendas para a 
rodovia, quanto no sentido oposto. Ainda assim, 
resta uma parte da vegetação entre o aceiro e a 
roçada. É justamente nessa faixa de área verde 
que os proprietários rurais podem atuar. 

Para obter a autorização de roçada às margens 

do trecho sob concessão da BR-163, basta entrar 

em contato com a Rota do Oeste pelo 0800 065 

0163 e fornecer informações básicas sobre o 

serviço que deseja realizar:

Ao final da ligação o serviço estará autorizado. É 

importante frisar que, por medida de segurança 

viária, a atuação de terceiros fica limitada aos 

canteiros laterais, devendo ser respeitada a 

distância mínima de quatro metros do bordo da 

pista. 

- Data;

- Horário;

- Km e sentido em que realizará a atividade;

- Indicar o nome e telefone de contato do   

   responsável pela ação. 

VEJA AQUI

COMO FUNCIONA
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SEGURANÇA

A organização de uma viagem, seja a trabalho 
ou a passeio, é fundamental para evitar alguns 
transtornos, mesmo diante de imprevistos. 
Quando o assunto é rodovia, ter em mãos 
itens essenciais é indispensável para garantir a 
tranquilidade, caso algo saia fora do planejado, 
como uma interdição de pista não programada, 
um pneu furado, um mal-estar qualquer, entre 
tantas outras situações.

Pensando nisso, a Na Rota listou o que não pode 
faltar na sua viagem de carro ou caminhão:  

       Garrafa térmica com água – Além de manter a 
água sempre gelada, evita o acúmulo de material 
descartável na natureza. 

          Frutas e lanches rápidos, que não contenham 
ingredientes que estragam, como embutidos, 
ovos, maionese. 

     Kit de emergência para veículos – Prefira os 
que tenham os itens: cabo para bateria, chaves 
de fenda, calibre de pneu, cabo para soquetes e 
outros utensílios para que fique mais tranquilo 
quando tiver um problema.

  Kit de primeiros socorros com alguns 
aliados emergenciais, como curativos prontos, 
antissépticos, alfinetes de segurança, analgésicos 
etc.

      Carregador portátil de celular. 

   Saco de lixo, papel higiênico e lenços 
umedecidos sempre vão bem. Mas lembre-se: 
acompanhado deles vem o lixo, portanto tenha 
sempre um saquinho vazio para poder descartar 
corretamente o entulho e não deixar o veículo 
uma bagunça – ou pior, jogar na natureza. 

    Canivete: um acessório muito funcional 
para viagens. Escolha uma versão compacta e 
com vários tipos de lâminas, que possam usar 
inclusive como ferramenta. 

    Reparador de pneus é uma solução prática 
e segura caso o pneu venha a furar no meio do 
trajeto. Compacta, a latinha é de fácil manuseio. 
Basta conectar o bico na válvula do pneu e 
pressionar o spray. A medida possibilita andar 
alguns quilômetros até chegar em local seguro 
para a troca do estepe.

Com organização, imprevistos nas 
estradas não têm vez
Confira aqui lista de itens indispensáveis para uma viagem
mais tranquila



BR-163/MT está entre as 5 
melhores rodovias do Brasil
Boa notícia para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente
Pelo segundo ano consecutivo, a BR-163/MT 
é reconhecida como uma das cinco rodovias 
federais do Brasil que melhor desempenham 
atividades voltadas ao cuidado com o meio 
ambiente e às práticas de preservação, de acordo 
com o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). A análise tem como foco as atividades 
desenvolvidas pelas concessões de rodovias 
federais em todo o País. No mês em que se 
comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
a Concessionária Rota do Oeste reafirma o seu 
compromisso com essa frente de atuação. 

Para o gerente de Sustentabilidade da Rota 
do Oeste, Wilmar Manzi, a classificação da 
empresa entre as cinco do País com melhor 
IDA demonstra o esforço cotidiano da 
Concessionária, especialmente dos funcionários, 
em adotar e cumprir protocolos com foco no meio 
ambiente, que é um valor para a CRO. “Uma das 
nossas premissas é acompanhar o movimento 
mundial sobre o assunto e sempre buscamos a 
modernização das práticas e melhoria dos nossos 
processos. Nesse dia tão importante e simbólico, 
aproveitamos para reafirmar que seguiremos 
trabalhando para o bem-estar de todos”. 

Entre os itens analisados pelo IDA estão: a 
Política Ambiental Institucional, Certificações 
Ambientais, Preservação da Biodiversidade, 
Ações Sociais e Educacionais, Comunidade 
Afetada, Mobilidade e Acessibilidade, Eficiência 

Energética, Produtos Perigosos, Gerenciamento 
e redução de resíduos sólidos. 

IDA – Além da Rota do Oeste, também 
ocupam o ranking de melhor desempenho a 
Transbrasiliana Concessionária de Rodovia, a 
Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense 
– MSVia, a Eco101 Concessionária de Rodovias e 
Autopista Planalto Sul. 
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MEIO AMBIENTE

Gestão de resíduos sólidos - Em 2020, foram recolhidas 
quase 500 toneladas de materiais na rodovia, que receberam 
a destinação adequada: reciclagem, coprocessamento e 
encaminhamento ambientalmente correto dos resíduos não 
recicláveis.

Ações Sociais e Educacionais - No último ano a Rota do 
Oeste atuou de maneira intensa nas campanhas voltadas à 
prevenção da Covid-19, realizando ações com foco na saúde 
dos funcionários e dos caminhoneiros. Os pontos de apoio 
montados pela empresa levaram serviços a mais de 12 mil 
pessoas. 

Gestão com foco no consumo sustentável de água e energia 
-  A empresa possui instalação de sistema de captação de 
água das chuvas em todas as praças de pedágio. A tecnologia 
possibilita o reaproveitamento para que atividades como 
a limpeza das instalações possam ser realizadas sem 
desperdício.

Certificações ambientais – A Rota do Oeste possui o Selo 
Verde, que é validado pelo Conselho Nacional de Defesa 
Ambiental (CNDA), além do Sistema de Gestão Ambiental 
e de Gestão de Qualidade, baseados nas normas NBR ISO 
9.001:2015 e NBR ISO 14.001:2015. 

QUAL O DIFERENCIAL
DA ROTA?





RESPOSTAS:
HOR.: FIVELA/PG, DESAPEAR, ENTRAVE, NDA/ROTA, TELA/CÉU, BIROSCA, PORTO, MOAGEM/PR, TER, DUAS, NADO, FALAR.
VERT.: IDÊNTICO/DNA, VENDER/ATUAL, ESTALO/GEADA, LAR/ASPERSOR, TAPAR/COM, EVOCAR, PAETÊ/TP, GR/AUTOR.




