
 

     AGOSTO 
• Linha 506 - Estação Ponto São José / Av. Antônio Carlos

Vila Novo Ouro Preto e à UMEI Ouro Preto,de 06:00 às 18:00, nos dias úteis.
 

     SETEMBRO 
• Linha 814 - Estação São Gabriel/Jardim Vitória passou a operar com viagens 

de atendimento à Rua Henriqueta Lisboa, no Bairro Jardim Vitória
•  Linha 713 - Estação São Gabriel/Lajedo teve o itinerário

noturno alterado na região do bairro Lajedo.  Com a mudança, a linha passou a 
circular pelas ruas Pintor Pablo Picasso, Pintor Tintoretto e João Camilo de 
Oliveira também nas viagens do atendimento noturno, diminuindo o caminhamento 
dos usuários e melhorando o acesso dos moradores da região ao transpo

O Índice de Desempenho Operacional (I.D.O.) do sistema de transporte 
coletivo, em Setembro/2018, foi 81,28 (escala de 0 a 100, sendo 100  nota 
máxima). Tal índice foi calculado a partir das notas atribuídas aos seis crité
componentes do I.D.O., da seguinte forma: 
 

> Nota 84,8 atribuída ao ICP (Índice de Cumprimento à Programação
referente ao cumprimento de 99,1% do quadro de horários; 
 

> Nota 76,4 atribuída ao IPV (Índice de Pontualidade das Viagens)
98,5% de pontualidade nos horários programados; 
 

> Nota 67,0 atribuída ao ICV (Índice de Conforto das Viagens) devido à 
realização de 93,4% das viagens com nível de ocupação adequado;
 

> Nota 77,2 atribuída ao ICM (Índice de Confiabilidade Mecânica)
ocorrência de 2,3 quebras a cada 100.000 km; 
 

> Nota 96,8 atribuída ao ISV (Índice de Segurança das Viagens), referente à 
ocorrência de 0,3 eventos inseguros a cada 10.000 viagens realizadas;   
 

> Nota 70,4 atribuída ao IIR (Índice de Infrações Regulamentares) devido aos 
11,1 pontos relativos a infrações regulamentares a cada 10.000 km.   
 

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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Vila Novo Ouro Preto e à UMEI Ouro Preto,de 06:00 às 18:00, nos dias úteis. 
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