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pede paciência e cuidado 



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
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Na Rota

Fique atento 
à segurança 
e tenha uma 
boa viagem

SE PRECISAR, CHAME A ROTA
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O final de ano é sinônimo de festas e 
reencontros com a família e amigos. Para muitos 
também é significado de ‘pegar a estrada’. Seja 
para visitar parentes, passar férias com os 
amigos ou com familiares, a BR-163 é o caminho 
percorrido por muitas pessoas, que saem de 
suas casas em busca de boas lembranças e 
festividades de final de ano. 

A Concessionária Rota do Oeste reforça que 
para ter uma viagem tranquila é preciso seguir 
as leis de trânsito e garantir a manutenção 
dos veículos antes de seguir viagem. Por isso é 
importante revisar o carro, respeitar os limites 
de velocidade, não realizar ultrapassagens 
em locais proibidos, evitar ultrapassagens 
perigosas, manter distância do veículo à frente, 
redobrar a atenção e diminuir ainda mais a 
velocidade em casos de pista molhada etc. 

Além disso, a Rota do Oeste chama a atenção 
para a falta de hábito na direção em estradas. 
O gerente de Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, explica que muitas pessoas são 
acostumadas a dirigir dentro da cidade, mas que 
na rodovia é diferente. Ele recomenda prudência 
para quem não é habituado e paciência para quem 
trafega todos os dias. “É importante entender que 
são vidas e que devemos cuidar da nossa, da de 
quem está com a gente e das pessoas que estão em 
volta. Ninguém quer marcar o final de ano com 
uma tragédia”, diz.

Aos experientes também é preciso ter 
paciência e lembrar que nesta época do ano a 
BR-163 tem mais fluxo de veículos de passeio. 
“Paciência, prudência e lembrar que todos 
queremos chegar ao destino com segurança 
e reencontrar nossos entes queridos para as 
festividades”, diz Ferreira.

Revisar o carro é o primeiro passo para 
uma viagem segura. Isso porque o veículo se 
comporta de forma diferente em rodovias. 
Dentro da cidade o freio, por exemplo, pode 
parecer estar funcionando muito bem e, por 
isso, o condutor pode não considerar fazer 
uma checagem. Mas as rodovias exigem 
maior eficiência do carro e tal atitude pode 
colocar a vida de uma família inteira em risco.

A Rota do Oeste possui uma estrutura 

preparada para atender você:

• 18 ambulâncias para atendimento    

   médico (5 com UTI móvel);

• 18 guinchos leves para remoção  

   de veículos;

• 8 guinchos pesados para remoção  

   de caminhões e veículos pesados;

• 19 veículos de inspeção de tráfego,  

   24 horas ao longo de toda a rodovia;

• 5 caminhões-pipa para combate a  

   incêndios às margens da BR-163.

Você também pode obter informações 

sobre o tráfego no trecho sob concessão 

da BR-163 em tempo real, 24h por dia, pelo 

0800 065 0163. O canal também dispõe 

de informações sobre os locais com chuva 

ou qualquer outro tipo de alteração.

Não se esqueça: siga as leis de 
trânsito e revise os veículos



270 toneladas de resíduos 
são retiradas da natureza

Simulado movimenta 
Posto de Pesagem

Cerca de 270 toneladas de resíduos foram 
retiradas do trecho sob concessão da BR-163 
entre janeiro e setembro de 2019. Em média, 
as equipes da Rota do Oeste recolhem 1 
tonelada por dia de materiais encontrados 
na rodovia. A quantidade equivale a 
cinco caminhões de sete eixos (bitrem ou 
treminhão) completamente carregados. 
O veículo suporta uma carga de até 57 
toneladas. É importante ressaltar que todo 
o material recolhido pela Concessionária 
recebe destinação ambientalmente 
adequada. 

A coleta realizada nos 850,9 quilômetros 
sob concessão é importante para manter a 
segurança dos usuários que trafegam no 
trecho. A medida impede que o material 
localizado na rodovia atinja algum veículo e 
provoque acidente. 

Os pneus que não possuem mais utilidade, 
os resíduos contaminados ou de saúde 
são destinados ao coprocessamento. Eles 
ocupariam um pouco mais de dois dos 
caminhões, pois foram recolhidas 133 
toneladas só desses materiais, quase 500 

Sempre pensando na segurança de 
quem trafega pela BR-163, a Rota do 
Oeste realizou o 4º Simulado com 
Produtos Perigosos no Posto de Pesagem 
de BR-163, em Rondonópolis.  O local foi 
escolhido por existir uma área específica 
para veículos que transportam materiais 
com essas características. 

Dados da Concessionária demonstram 
que o transporte de produtos perigosos ao 
longo da BR-163, em Mato Grosso, resultou 
no atendimento de 178 ocorrências entre 
2014 e 2019. Os registros incluem desde 
um vazamento do material durante o 
transporte até um acidente com vítimas 
ou risco de contaminação do meio 
ambiente. Diante da gravidade dos casos, 
o atendimento precisa ser especializado. 

O treinamento dos funcionários 
simulou uma colisão traseira envolvendo 
um caminhão carregado com defensivo 
agrícola (altamente perigoso) e um 
automóvel, onde estava uma vítima. A 
ação contou com a participação do Corpo 
de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), representantes da Transportadora 
TransCamila e integrantes da 
Concessionária, que foram acionados em 
tempo real e se deslocaram até o acidente 
para prestar o atendimento adequado. 

Em situações envolvendo produtos 
perigosos, a Rota do Oeste tem a atribuição 

quilos por dia. O coprocessamento consiste 
na trituração deste resíduo, para que ele seja 
usado como combustível.

Completando o terceiro caminhão, 
estariam os resíduos que foram enviados 
para reciclagem. A Concessionária tem 
parceiros em Rondonópolis, Várzea Grande, 
Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso, 
para destinar os resíduos recicláveis e para 
estes locais foram doadas 21 toneladas, 
quase 78 quilos por dia. As empresas que 
recebem esta doação possuem licença de 
operação, isso quer dizer que garantem a 
destinação correta. 

Os materiais não-recicláveis, que não 
podem ser coprocessados, nem reciclados 
(resíduos gerados nas instalações 
operacionais, como restos de alimentos, 
embalagens de comida etc.), também 
recebem soluções ambientalmente 
corretas. Eles são destinados para aterros 
sanitários que, em 2019 receberam 114 
toneladas, quantidade que equivale a dois 
caminhões cheios. Foram recolhidos quase 
423 quilos por dia.

de isolar a área, socorrer as vítimas, além 
de realizar pequenas contenções em 
zonas frias para evitar o alastramento do 
material de forma que venha a contaminar 
o solo, lençol freático, rios etc.  O Corpo de 
Bombeiros é a unidade competente para 
atuar nas zonas quentes. 

Os procedimentos adotados durante 
a ocorrência pelos envolvidos foram 
avaliados e elogiados pelo chefe da 
delegacia da PRF, Audiney Rocha. “É uma 
oportunidade que temos para aperfeiçoar 
cada vez mais o serviço realizado na 
rodovia, sempre com foco no salvamento 
de vidas”.  

O evento também foi acompanhado 
por representante da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) e de 
bombeiros civis.

Acompanhe como foi o evento nos destaques do Instagram

Rota do Oeste recolhe todo material encontrado na BR-163
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EDUCAÇÃONA BR

São considerados perigosos os produtos 

de origem química, biológica ou 

radiológica que apresentam um risco 

potencial à vida, à saúde e ao meio 

ambiente, em caso de vazamento.

O que são 
produtos 
perigosos?



HOR.: RÍSPIDA, OMBRO/PF, PATO/DUO, ET/ÁGUAS, SUB/HE, ZINCO, MAOMÉ/DOR, INSETO, JOHN, DEUS, NOITE, NÓS. 
VERT.: DROPES/ÂNODO, IMATURO/HEIN, SBT/MINUTO, PROA/ZEN/SES, FIO/GHI, DUENDE, PAPUA/COT, FÓSFORO.

2020 vem aí!
A dupla Munhoz e Mariano vai abrilhantar 
a festa da virada em Sinop. O show em 
comemoração à chegada de 2020 será no 
estádio Gigante do Norte, em Sinop. A festa 
é organizada pela Prefeitura da cidade e a 
programação inicia às 19h. Além da atração 
nacional, a virada do ano contará com show 
pirotécnico que terá duração de 18 minutos. 

Local: Gigante do Norte, em Sinop-MT 
Informações: www.sinop.mt.gov.br
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ACONTECE 
NO TRECHO 

Local: Ditado Popular, em 
Rondonópolis-MT
Informações: facebook.com/
DitadoPopularRondonopolis/

Festa da Virada
O Ditado Popular de 
Rondonópolis prepara a festa 
Celebration para não deixar 
passar em branco a chegada 
do novo ano. O Réveillon 2020 
contará com muitas surpresas 
e promete ser a festa mais 
animada da região sul de Mato 
Grosso. Confira a programação 
na página do Facebook da casa 
noturna. 

Ano Novo, vida nova 
Em Cuiabá, uma das opções para 
a virada é o Réveillon Prime 
2020, da Associação Médica. A 
organização do evento promete a 
presença de seis atrações musicais, 
todos DJs, que vão levar muita 
animação ao público.  
A festa só permite participante 
com mais de 18 anos. Os ingressos 
são vendidos a partir de R$ 30 
(Área Vip/ meia promocional).

Local: Associação Médica, 
em Cuiabá-MT
Informações:
www.casadefestas.net
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