BR-163 terá aumento de 36% no
fluxo de veículos no feriado
prolongado em MT, estima
concessionária
BR-163 entre Cuiabá e Sinop — Foto: Sinfra-MT/Divulgação
Concessionária prevê uma queda de 29% no tráfego de carretas e
caminhões.
A BR-163 terá um aumento de 36% no fluxo de veículos no
feriado prolongado da Proclamação da República em Mato Grosso.
De acordo com a previsão da Concessionária Rota do Oeste, que
administra a rodovia, será registrado um aumento médio de 36%
no fluxo de veículos pequenos e uma queda de 29% no tráfego de
carretas e caminhões.
A estimativa aponta que o maior movimento de leves ocorrerá
nesta quinta-feira (14), com crescimento de 84% no fluxo, e no
domingo (17), quando a Concessionária aguarda um aumento de
78% no trânsito de automóveis.
Na sexta-feira (15), são aguardados 2% a mais de veículos
pequenos. O sábado (16) será o dia mais calmo, com relação aos
pequenos, com queda estimada em 20%.
Sobre os pesados, a previsão é de queda no fluxo durante todos
os dias, sendo que o menor movimento deverá ocorrer no domingo
(17), com 37% menos carretas e caminhões no trecho sob
concessão. Na sexta-feira (15) e no sábado (16), a diminuição
prevista é de 31% e 35%, respectivamente.
Nesta quinta a queda será de apenas 12%. A previsão da Rota do
Oeste considera o fluxo de veículos médio em dias normais, a
restrição de tráfego prevista pela Polícia Rodoviária Federal

e o movimento já registrado na BR-163 em feriados prolongados
anteriores.
O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira,
chama a atenção dos motoristas para o período chuvoso, quando
a atenção no trânsito deve ser redobrada. Lembra que a pista
molhada fica mais escorregadia, diminuindo a aderência dos
pneus à rodovia e aumentando o tempo de resposta no caso de
frenagem e ampliando as chances de ocorrências.
Com relação aos motoristas que não têm o hábito de dirigir em
rodovias, o gerente de Operações orienta cautela e paciência,
principalmente se não tiverem conhecimento do percurso que
farão.
As condições de tráfego no trecho sob concessão da BR-163
podem ser conferidas em tempo real por meio do 0800 065 0163.
O canal também dispõe de informações sobre os locais com chuva
ou qualquer outro tipo de alteração.
Dicas de segurança
A segurança vem sempre em primeiro lugar;
A pista molhada fica mais escorregadia e o tempo de resposta
dos freios é mais demorado;
Reduza a velocidade durante as chuvas ou em pista molhada;
Se a visibilidade estiver prejudicada em decorrência das
chuvas, ‘encoste’ o veículo em local seguro e aguarde;
Antes de seguir viagem, confira condições de freios, pneus e
limpadores de para-brisa;
Lembre-se que a visibilidade está comprometida para todos;
Aumente a distância em relação ao veículo da frente;
Se necessário, chame a Rota.
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