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Ao longo de 17 dias de Operação Fim de Ano 
(de 20 de dezembro a 5 de janeiro), mais de 1 
milhão de veículos devem passar pela BR-163/
MS. Dessa forma, a CCR MSVia reforça suas 
equipes do Serviço de Atendimento ao Usuá-
rio (SAU) de forma a agilizar o atendimento em 
eventuais ocorrências durante o período.

Para isso, viaturas adicionais serão posiciona-
das em pontos estratégicos nos horários críti-
cos de tráfego, visando aumentar a rapidez nos 
atendimentos e ampliar a segurança e fl uidez do 
tráfego. Entre outras, estarão operando 18 am-
bulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de 
terapia intensiva), 04 viaturas de intervenção 

rápida, 09 guinchos pesados, 21 guinchos le-
ves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões 
de serviço à disposição dos usuários da rodo-
via, 24 horas por dia, todos os dias.

Além disso, a equipe composta por cerca de 
500 colaboradores trabalhará em regime de 
revezamento, diuturnamente. O contingen-
te será comandado pelo Centro de Controle 
Operacional (CCO), que responde pela logís-
tica de atendimento, com um grupo de cola-
boradores especializados. Tudo isso aliado ao 
monitoramento integral da BR-163/MS por 
meio das mais de 477 câmeras de CFTV dis-
postas na rodovia.

Mais de 1 milhão de veículos na 
BR-163/MS no fi m de ano
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LOCALIDADE
  KM DE

ACESSO 
NA BR-163

  
KM ATÉ

A
CIDADE   

Sonora 838 –

Pedro Gomes 768 16

Coxim 730 –

Rio Verde de
Mato Grosso 

 681 –

São Gabriel do Oeste 616 –

Camapuã 575 45

Bandeirantes 548 –

Rochedo 529 57

Jaraguari 527 –

Campo Grande 480 –

Sidrolândia 466 69

Nova Alvorada do Sul 365 –

Rio Brilhante 320 –

Douradina 291 06

Dourados 260 –

Caarapó 208 –

Juti 172 –

Naviraí 127 –

Itaquiraí 76 –

Eldorado 40 –

Mundo Novo 19 – 

LEGENDA

BR-163

Rodovias Federais

Rodovias Estaduais

Divisa (entre estados)

Posto de Cobrança

Polícia Rodoviária Federal 

Aeroporto

Base do SAU - Serviço
de Atendimento ao Usuário



Finalizando o cronograma de 2019, o Progra-
ma Estrada para a Saúde, do Instituto CCR e 
promovido na BR-163/MS pela CCR MSVia, 
atendeu a 76 pessoas em sua etapa de dezem-
bro. O evento aconteceu no dia 03/12, no Pos-
to Caravágio, das 15h às 21h.

Os participantes puderam realizar, gratui-

tamente, exames como aferição de pressão 
arterial, testes de acuidade visual e auditiva, 
glicose, medição de Índice de Massa Corpórea 
(IMC) e corte de cabelo.

Foram parceiros na última edição de 2019 a 
Di Mustache (corte de cabelos), Escola Padrão 
(serviços de enfermagem) e o Posto Caravágio.

Monitoramento integral da rodovia 
garante viagem mais tranquila
A CCR MSVia utiliza um sofisticado sis-
tema de monitoramento de tráfego para 
operar a BR-163/MS. Por meio de uma 
rede própria de câmeras em circuito fe-
chado de TV, instalada ao longo de toda 
a rodovia, a empresa acompanha o movi-
mento do tráfego à distância, online, 24 
horas por dia. O sistema é controlado pelo 
Centro de Controle Operacional (CCO), 
operado por cerca de 10 colaboradores 
especializados, que trabalham em regime 
de revezamento, diuturnamente.

São 477 câmeras, dispostas, em média, 
a cada dois quilômetros da rodovia. Os 
equipamentos são movimentados à dis-
tância, girando 360°, movimento vertical 
e zoom, o que permite rastrear a rodovia 
a distâncias de até 2 quilômetros em cada 
sentido de tráfego. As câmeras podem 
ser controladas por qualquer estação de 
trabalho dos operadores. Estes podem 

substituir as câmeras que estão sendo vi-
sualizadas e movimentá-las, por exemplo.  

O monitoramento alia modernidade e prati-
cidade para atender as ocorrências 24 horas 
por dia. Com um vídeo wall composto por 30 
monitores de 55 polegadas cada, distribuídos 
em três linhas de 10 colunas. Quando interli-
gados, a resolução chega a 19.200x3.240 
pixels. Os equipamentos suportam exibir até 
160 câmeras simultaneamente, sem perda 
de qualidade ou travamentos. 

O sistema implantado no CCO conta, tam-
bém, com um programa de detecção auto-
mática de incidentes, como objetos caídos 
na pista, pedestres na via, carros parados 
no acostamento ou veículos trafegando na 
contramão. Nesses casos, a imagem apa-
rece em destaque no monitor do opera-
dor, permitindo que as ações necessárias 
sejam adotadas rapidamente. 

Última etapa do ano do Estrada 
para a Saúde atende a 76 pessoas


