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 No dia 1º de abril, a Linha 608 - Estação Venda Nova/Nova Pampulha teve 

alteração no seu itinerário, passando a atender à Estação Vilarinho também no 
sentido Venda Nova/Nova Pampulha e deixando de atender ao Hospital 

Risoleta Neves, no sentido Nova Pampulha/ Venda Nova. Foi suprimido o 

Ponto de Controle (PC) do bairro Nova Pampulha. As alterações foram 
aprovadas pelas CRTTs Venda Nova e Pampulha. 
 

 Desde o dia 04, a Linha 5104 - Suzana/Cruzeiro - Via Universitário teve 

um ponto de embarque e desembarque criado na área central, Av. Afonso 

Pena, 1.534 (Conservatório de Música), em atendimento às solicitações dos 

usuários, por meio da CRTT-Pampulha, reduzindo as distâncias entre paradas 
na região.  

 

 As linhas 8401 - Cachoeirinha/São José e 9411 - Casa Branca/São José 

tiveram alteração no itinerário, melhorando o atendimento na área central. 
 

 Desde o dia 11, a Sublinha 1 (Principal) da Linha 8205 – Maria Goretti/ 

Nova Granada melhorou o acesso aos usuários do Centro de Saúde 
Noraldino de Lima, no bairro Nova Suíça, passando pela Rua Junquilhos e 

com a criação de novo ponto de embarque e desembarque próximo ao local. 

SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO DE BH 
O Índice de Desempenho Operacional - IDO é um indicador de qualidade do 

serviço de transporte coletivo convencional, previsto no Contrato de 

Concessão, usado para avaliar os serviços de transporte coletivo, por linha, 
concessionária ou de todo o sistema, em um dado período de tempo, podendo 

ser extraído, por dia, para um conjunto de dias consecutivos, semana, mês, etc. 

O IDO é composto por sete indicadores: 
 ICP - Índice de Cumprimento da Programação; 

 IPV - Índice de Pontualidade das Viagens; 

 ICV - Índice de Conforto de Viagens; 

 ICM - Índice de Confiabilidade Mecânica; 

 ISV - Índice de Segurança das Viagens; 

 IIR - Índice de Infração Regulamentar. 

Os indicadores são apurados com os dados do sistema de bilhetagem eletrônica, 

em que são informados os eventos: hora de início e fim de viagem, quantidade 
de passageiros por viagem, interrupções por falha mecânica, ou por evento 

inseguro. 

 


