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•  A linha 635 – Estação Vilarinho / Jardim dos Comerciários C
itinerário alterado no bairro Jardim dos Comerciários, passando a circular nas 
ruasRua Pedra Turmalina, Rua Pedra Cristalina, Rua Topázio, Rua Pérola, 
Rua Crisólito, Rua Edson Marcelino Rosa, Rua Trezentos e Setenta e Oito, 
Rua Sete de Outubro, no bairro Jardim dos Comerciários;  
 

• A linha 736  – Estação Vilarinho / Juliana B teve o itinerário alterado na 
região da Vila Mariquinhas, diminuindo o caminhamento dos usuários 
até os pontos de ônibus. 

O IPV – Índice de Pontualidade das Viagens é um dos critério
aferição do IDO – Índice de Desempenho Operacional do sistema de transporte 
coletivo. 
Em Novembro/2018, 97,8% das viagens programadas nos quadros de 
foram pontuais, considerando-se a tolerância regulamentar. Nesse mês, 13 
linhas do sistema apresentaram índice de pontualidade igual a 100%.
O gráfico abaixo mostra os quantitativos de linhas que apresen
pertencentes aos intervalos destacados. Pode-se observar
exemplo que  mais de 70% das  294 linhas do sistema apresentaram 
pontualidade superior a 97%. 
 

 

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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