
 

 OUTUBRO 
•  Linha 9502 - São Geraldo/São Francisco Via Esplanada

alterado na área central, nas viagens com partidas do PC1 
mudança melhorou a acessibilidade dos usuários da 
implantação  de novos pontos, incluindo um próximo à Rodoviária

•  A sublinha 9-Via Estação Vilarinho da linha 64 –
Nova/Assembléia Via Carlos Luz, que opera aos domingos e feriados, teve o 
itinerário alterado na área central. A mudança melhorou a acessibilidade dos 
usuários, reduzindo a distância de caminhamento no entorno da Praç
Soares. 

O critério mais importante dentre os seis atualmente utilizados para aferição do 
IDO – Índice de Desempenho Operacional do sistema de transporte coletivo
ICP – Índice de Cumprimento à Programação que permite avaliar o 
cumprimento das viagens programadas nos quadros de horários.
Outubro/2018, foi verificado o cumprimento de 98,9% das 648.098 viagens 
programadas nos quadros de horários. O gráfico abaixo mostra o quantitativo 
de linhas que apresentaram ICP pertencentes aos intervalos destacados. Pode
observar no gráfico, como exemplos, que 16 linhas apresentaram ICP = 100% e 
que 73% das 294 linhas do sistema cumpriram mais de 99,0% das
programadas para elas. 

 

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

São Geraldo/São Francisco Via Esplanada teve o itinerário 
alterado na área central, nas viagens com partidas do PC1 – São Geraldo. A 
mudança melhorou a acessibilidade dos usuários da linha, com a 
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