
 

FEVEREIRO 
 

•  Criação da linha 5107 – Estação Pampulha / Savassi em 04 de Fevereiro
 

• Alteração de itinerário e criação de viagens de retorno na linha
Vilarinho / Santo Agostinho Via Carlos Luz; 
 

• A linha 63 – Estação Venda Nova / Lagoinha passou a parar na Estação 
Pampulha em todas as viagens do dia útil, sábado e domingo
 

• A linha 64 - Estação Venda Nova / Assembléia Via Carlos Lu
parar na Estação Pampulha e passou a ofertar mais viagens no retorno
Dom Pedro II; 
 

• O atendimento Estação UFMG / Savassi da linha 5106 – Bandeirantes
Shopping foi substituído pela nova linha 5107; 
 

• Em 11 de Fevereiro, começou a circular a nova linha
Castanheiras. Essa linha, com caracterítica Vilas e Favelas
ônibus como tipo de veículo e tarifa igual a R$ 1,00. 

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

� Viagens programadas: 621.946 
 

� Viagens realizadas: 621.355 
 

� Viagens pontuais: 611.191 
 

� Viagens interrompidas devido a falhas mecânicas: 28
 

� Viagens interrompidas devido a eventos inseguros: 28
 
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

em 04 de Fevereiro; 

ação de itinerário e criação de viagens de retorno na linha 67 – Estação 

passou a parar na Estação 
o ; 

Assembléia Via Carlos Luz deixou de 
parar na Estação Pampulha e passou a ofertar mais viagens no retorno da Av. 

Bandeirantes / BH 

omeçou a circular a nova linha 902 – Taquaril / 
Essa linha, com caracterítica Vilas e Favelas tem o micro-

transporte coletivo em Fevereiro/2019, 
ndice de Desempenho Operacional do sistema: 

82 

28 

o desempenho por 
na página da BHTRANS no portal da P.B.H., 

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

 



 

 


