
 

 DEZEMBRO 
 

•  As linhas 3301B – Castelo e 533 – Castelo/Shopping Del Rey ti
alterados passando a operar com o P.C. na Av.Altamiro Avelino Soares
projeto de reestruturação de transporte e trânsito no bairro Castelo e região
 

• As linhas 4110 – Dom Cabral / Belvedere e 4111 - Dom Cabral / Anchieta
o ponto de controle (PC1 Dom Cabral) alterado para a Av. Trinta e Um 
501,  com o propósito de melhoria da operação das linhas; 

 

• As linhas  5031 e 5101  foram substituídas pela nova linha 5104 –
Via Universitário. O novo atendimento ampliou as opções de deslocamento, 
aumentou o número de viagens e diminuiu o tempo de espera nos pontos, tendo em 
vista a implantação do projeto de reestruturação do atendimento por transporte 
coletivo nos bairros Suzana e Universitários; 

 

• A linha 310 - Estação Diamante /3ª e 4ª Seção teve seu itinerário alterado 
melhoria na segurança na circulação viária, beneficiando seus usuários e operadores, 
moradores, condutores e passageiros dos demais veículos que circulam na região;

 

• A linha 622 - Estação Venda Nova / Lagoinha teve o itinerário alterado no bairro 
Lagoinha. A mudança, aprovada em reunião da CRTT Venda Nova no dia 28/8/18, 
tem como objetivo melhorar o atendimento do transporte coletivo aos moradores da 
Rua João Ferreira da Silva e de seu entorno, que terão mais uma opção de linha de 
ônibus com destino à Estação Venda Nova. 

Alguns dados sobre a operação do transporte coletivo em Dezembro/2018, 
utilizados no cálculo do IDO – Índice de Desempenho Operacional d
 

� Viagens programadas: 653.103 
� Viagens realizadas: 651.759 
� Viagens pontuais: 640.724 
� Viagens interrompidas devido a falhas mecânicas: 318
� Viagens interrompidas devido a eventos inseguros: 20

 

Mais informações sobre o cálculo do I.D.O., bem como do desempenho por 
linha, podem ser consultadas na página da BHTRANS no portal da P.B.H.,
endereço: 
 

www.pbh.gov.br / bhtrans / transportes / onibus / indicededesempenhooperacional
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