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TECNOLOGIA
Rota e UFMT testam 
pavimento inovador 

BR-163
Obras e pedágio geram
desenvolvimento

NA BR-163 HÁ
SAFRA SEGURA
“Vidas na estrada:
um cuidado de todos”



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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Safra Segura é na BR-163 
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Não ultrapassar os limites de velocidade, 
conferir os freios, manter a revisão em 
dia e respeitar a sinalização são atos 
rotineiros que salvam vidas. Com este 
foco, a Rota do Oeste realiza a campanha 
Safra Segura, que neste ano traz como 
tema “Vidas na estrada: um cuidado de 
todos”. Quem acompanha a Rota pelas 
redes sociais já está por dentro das dicas 
de segurança.

Durante o período de escoamento da 
safra, que encerra em abril, o fluxo de 
veículos pesados na BR-163 chega a ser 
20% maior e a atenção dos motoristas deve 
ser redobrada. Não é à toa que a rodovia 
é considerada o principal corredor de 
escoamento do país, em especial da 
produção de soja.

Para este período, a Rota do Oeste 
preparou um plano especial de operações 
em conjunto com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A equipe de tráfego ganha 
posicionamento estratégico, atendendo 

aos trechos que possuem maior 
movimentação de veículos pesados, além 
dos pontos chamados de ‘Zonas Quentes’, 
onde as ocorrências são mais recorrentes.

O gerente de Operações da Rota do 
Oeste, Wilson Ferreira, aponta que a falta 
de freio e a velocidade em excesso são 
algumas das maiores causas de acidentes. 
“Sem a revisão não há a garantia do 
perfeito estado dos freios do veículo. 
Sendo assim, as chances de falha são 
grandes. Se somarmos isso ao excesso de 
velocidade, além dos outros descuidos, 
temos grandes chances de fatalidades na 
rodovia”, explica.

Vale ressaltar que o motorista pode 
entrar em contato com o CCO pelo 0800 
065 0163, sete dias por semana, 24h por 
dia, para solicitar socorro ou verificar 
as condições de trânsito no trecho sob 
concessão. As informações atualizadas 
do tráfego na rodovia também estão no 
nosso Twitter (@rotadooeste).

Rota do Oeste lança campanha de conscientização de motoristas



Pela primeira vez, rodovia de 
Mato Grosso recebe pavimento 
de alto desempenho

Rota do Oeste repassa 
mais R$ 24 milhões  
em ISS a 19 prefeituras

As 19 prefeituras de municípios 
localizados na área de abrangência da 
BR-163, em Mato Grosso, receberam 
um incremento de R$ 24 milhões nas 
receitas públicas de 2019. Repassado pela 
Concessionária Rota do Oeste, o valor é 
proveniente do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) gerado pela arrecadação das nove 
praças de pedágio, serviços prestados 
e obras realizadas ao longo dos 850,9 
quilômetros no trecho sob concessão.

Desde o início das atividades no 
estado, em 2014, a empresa já repassou 
mais de R$ 123 milhões às gestões 
municipais. O ISS é uma das principais 
fontes de receita municipais e por isso 
tem destinação desvinculada, ou seja, 
cabe à administração local definir a sua 
melhor aplicação, que pode ser em saúde, 
educação ou segurança pública. Vale 
lembrar que antes da concessão da BR-
163, este repasse não existia.

Em 2019, as prefeituras que contaram 

Desde a chegada da Concessionária em MT,  
obras e pedágio resultaram em um incremento 
de R$ 123 milhões nas receitas municipais Material é elaborado especialmente para a BR-163

com maior repasse foram as de 
Rondonópolis (R$ 3,2 milhões), Sorriso 
(R$ 2,7 milhões) e Nova Mutum (R$ 2,2 
milhões). Considerando o montante 
geral repassado em quase seis anos de 
concessão da BR-163, Rondonópolis e 
Sorriso seguem no topo da arrecadação 
com o recebimento de R$ 20,4 milhões e 
R$ 12,4 milhões, respectivamente. Desde 
o início do repasse, Rondonópolis (R$ 
20,4 milhões) e Sorriso (R$ 12,4 milhões) 
também foram os municípios que mais 
receberam.

Os montantes repassados pela Rota do 
Oeste são destinados de duas maneiras 
para as gestões: o cálculo para o repasse 
relacionado ao pedágio considera a 
arrecadação nas nove praças existentes 
ao longo da BR-163, a abrangência da 
rodovia em cada município e o percentual 
de ISS cobrado pela gestão; com relação às 
obras, o repasse considera o local onde as 
empresas realizam as atividades.

Um composto asfáltico elaborado 
para atender às características da BR-
163/364, em Mato Grosso, começa a 
ser testado no processo de restauração 
da rodovia. A iniciativa é inédita no 
estado. A etapa faz parte do projeto de 
pesquisa “Aproveitamento de Resíduos de 
Pavimentos Asfálticos (RAP) em regiões 
de alta temperatura e tráfego pesado”, 
realizado pela Rota do Oeste em parceria 
com a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT).

O produto que entra em teste tem 
como novidade o reaproveitamento do 
fresado, material superficial removido 
das rodovias durante o processo de 
recuperação do pavimento, que antes 
era descartado. Durante o estudo, foi 
constatado que é possível incluir até 30% 
do material já utilizado em novas massas 
asfálticas, garantindo a economia de 
agregados e ligantes, mantendo a mesma 
qualidade, desempenho e durabilidade da 
rodovia. 
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O material foi desenvolvido para 
atender às necessidades da BR-163/364, 
que possui intenso tráfego de veículos 
pesados durante todo o ano, com 
aumento no fluxo de veículos na época de 
escoamento da safra (que vai de janeiro 
a abril) e ainda sofre impactos causados 
pelas condições climáticas caraterísticas 
da região Centro-Oeste, com épocas bem 
definidas e divididas entre calor e chuvas 
intensas.

Agora, a equipe entra na terceira etapa 
da pesquisa, que é validada pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). O estudo foi realizado no 
laboratório de controle tecnológico de 
pavimento da Concessionária, localizado 
na sede da Rota do Oeste e recebeu alunos 
e professores do curso de Engenharia de 
Transportes da UFMT. O objetivo final 
é aplicar a tecnologia em futuras obras 
de implantação e restauração em todo o 
trecho sob concessão da BR-163, que vai 
de Itiquira a Sinop.



RESPOSTAS: HOR.: SUJO/AVÔ, TAPAR/TU, DILATAR, AMENO, GIM/LG, FOZ/ROMEU, DÁDIVA, SÚPERO/AI, POS, LUIS, BANGU, DNA.
VERT.: UT/MÃO DUPLA, JADE/POUND, DOPING/DESIGN, ALOIRAR/SUA, CARA/MODO, TB/MI, JOTA/LEVA, URUGUAI.

MARÇO
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ACONTECE 
NO TRECHO 

Show dos Namorados
Fábio Jr
Uma ótima opção de presente para os 
apaixonados de plantão, o show do Fábio 
Jr acontece na Musiva, no dia 10/06, 
pertinho do dia dos namorados!
O evento conta com mesas, camarotes e 
ingressos limitados. Os pontos de venda 
são na Casa de Festas do Shopping 
Goiabeiras e do Pantanal Shopping.

Local: Musiva
Informações: 
(65) 99953-1935 (WhatsApp)

Max & Luan
Os fãs de sertanejo poderão curtir a dupla 
Max & Luan no dia 07/03, a partir das 
23h. Os ingressos podem ser comprados 
pelo site www.usinadoingresso.com.br. 
Os valores variam entre R$40,00 
e R$50,00. Lembrando que menores 
de 16 anos têm entrada proibida.

Churrascada BBQ FEST
Quem é louco por churrasco não pode 
perder este evento que acontece em 
Lucas do Rio Verde! O festival de carnes 
que traz diversos tipos de churrasco, 
acontece em 14/03. Os ingressos podem 
ser comprados pelo site: 
www.bilheteagora.com 
A meia entrada R$60,00.

Local: CTG, Nova Xavantina-MT
Informações:
www.usinadoingresso.com.br
Telefone: (66) 98129-0383

Local: Pavilhão da Expolucas
em Lucas do Rio Verde
Informações: www.bilheteagora.com
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