
 
 

 

 

 

NOTA TÉCNICA DT 14/2007 
 

 

 

 

 

PERCURSO MÉDIO ANUAL 
(PMA) 

 
 

AGLOMERAÇÃO URBANA DO SUL 
 

 

 

 

DIRETORIA DE TARIFAS E ESTUDOS 
ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

 

 

 

Julho/2007 



 

SUMÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................ 3 

1 CONCEITO E SITUAÇÃO DE CÁLCULO ATUAL .................................. 3 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA......................................................................... 6 

3 ANÁLISE COMPARADA ......................................................................... 7 

3.1 Metodologia Adotada pela Agência Reguladora de Goiás (AGR) ... 7 

3.2 Metodologia Adotada pela Agência Reguladora de Mato Grosso do 

Sul (AGEPAN) .......................................................................................... 8 

3.3 Metodologia de Cálculo do PMA Adotada pela Agência Nacional de 

Transporte Terrestre – ANTT.................................................................. 9 

4 RECOMENDAÇÕES ................................................................................ 9 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA TÉCNICA N° 014/2007 – DT/AGERGS 

 

 

ASSUNTO: Metodologia e critérios gerais 
para definição e cálculo do Percurso Médio 
Anual (PMA) empregado na planilha tarifária 
do transporte intermunicipal de passageiros 
por ônibus da Aglomeração Urbana do Sul 
do Estado do Rio Grande do Sul – Região 
de Pelotas (AUSUL). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Nota Técnica N° 014/2007 – DT/AGERGS cumpre determinação do 

Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Rio Grande do Sul conforme a Portaria nº. 08/06 no sentido de 

fornecer conhecimento técnico especializado para promoção da primeira revisão 

geral de parâmetros e variáveis da estrutura tarifária do sistema de transporte 

intermunicipal coletivo de passageiros da Aglomeração Urbana do SUL do Estado 

do Rio Grande do Sul Alegre (AUSUL), região metropolitana do Município de 

PELOTAS. 

 

Trata em específico dos conceitos atrelados à metodologia de cálculo do 

Percurso Médio Anual (PMA), da extensão quilométrica das linhas, do número de 

viagens realizadas, do tipo de pavimentação e das características do serviço 

prestado.  

 

1 CONCEITO E SITUAÇÃO DE CÁLCULO ATUAL 

 

O PMA corresponde à quilometragem média anual percorrida por ônibus 

integrante da frota efetiva das operadoras integrantes da AUSUL. A partir do 

número de viagens realizadas e da extensão das linhas cadastradas junto ao 



órgão gestor (Metroplan) é calculada a quilometragem total percorrida pelo 

sistema, observando-se ainda o número de dias úteis, sábados, domingos e 

feriados. A esse resultado ainda deverá ser acrescida a chamada quilometragem 

morta ou ociosa, referente ao trajeto percorrido entre a garagem e o ponto 

inicial/final da linha, a qual, segundo estimativa do GEIPOT não poderá ser 

superior a 5% da quilometragem total aferida.  

 

Tabela 1 – Itens de Custo Dependentes do PMA 

 

INSUMO UNIDADE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS (CV) % VEÍCULO 

DEPRECIAÇÃO DA FROTA (CF) % VEÍCULO 

REMUNERAÇÃO DA FROTA (CF) % VEÍCULO 

REMUNERAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (CF) % VEÍCULO 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CF) % VEÍCULO 

MOTORISTA – REMUNERAÇÃO E 

ENCARGOS, VALE ALIMENTAÇÃO, CESTA 

BÁSICA E PLANO DE SAÚDE (CF) 

HOMENS/VEÍCULOS ANO 

COBRADOR – REMUNERAÇÃO E 

ENCARGOS, VALE ALIMENTAÇÃO, CESTA 

BÁSICA E PLANO DE SAÚDE (CF) 

HOMENS/VEÍCULOS ANO 

FISCAL – REMUNERAÇÃO E ENCARGOS, 

VALE ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA E 

PLANO DE SAÚDE (CF) 

HOMENS/VEÍCULOS ANO 

 

 

Posteriormente, a quilometragem total apurada é dividida pela quantidade 

de veículos integrantes da frota efetiva das operadoras, resultando no valor do 

PMA. A função do PMA na atual planilha de custo quilométrico empregada na 

remuneração do transporte metropolitano de passageiros é converter em 

quilômetros todos os custos unitários cujas fórmulas não expressam diretamente 

tal relação. Assim, o PMA acaba por ser o divisor de 17 dos 25 itens de custo 

constantes na planilha tarifária, sendo destes 16 itens referentes aos custos fixos 

e apenas 1 aos custos variáveis, conforme demonstrado na Tabela 1.  

 



Dessa maneira, a formula de cálculo do PMA pode ser expressa da 

seguinte maneira: 

 

PMA = 
FE

KN jj∑ ).(
 

Onde: 

N = número de viagens por linha 

K = extensão quilométrica por linha 

FE = frota efetiva 

 

Na medida em que o PMA é o divisor de diversos itens de custo da planilha 

tarifária conclui-se, a partir da fórmula acima, que quanto maior for a frota efetiva 

maior será o custo quilométrico total. Em outras palavras, o PMA pode ser 

entendido como a produtividade média por ônibus expressa em quilometragem 

percorrida. Nesse sentido, entende-se porque a frota reserva não deve compor a 

fórmula de cálculo do PMA, uma vez que os veículos substitutos somente irão 

gerar quilometragem na ausência de um veículo integrante da frota efetiva. A 

consideração da frota reserva no cálculo do PMA diminui a produtividade do 

sistema, tendo como conseqüência direta a sobrevalorização do custo 

quilométrico total. Além da distinção entre as frotas efetiva e reserva também se 

faz necessário o correto dimensionamento da primeira para fins de cálculo do 

PMA. Conforme apontado na Nota Técnica nº. 03, referente à frota e ao veículo 

híbrido, observa-se que a quantidade de veículos a ser considerada para fins de 

cálculo é inferior ao total atualmente empregado o que acaba por distorcer o 

parâmetro do PMA. 

 

Todavia, é importante também ressaltar a significativa interdependência 

entre os parâmetros que compõem o cálculo do PMA, ou seja, a impossibilidade 

de atualização de apenas um dos elementos mantendo-se os demais constantes. 

Assim, alterações do quantitativo da frota devem ser devidamente acompanhadas 

por atualizações do número de viagens, da oferta de linhas e de suas respectivas 

extensões quilométricas, uma vez que modificações isoladas podem agravar as 

distorções de cálculo do PMA. 



 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Somente a partir do processo de reajuste tarifário do ano de 2002 é que as 

Aglomerações Urbanas do SUL (AUSUL) passam a ter seu coeficiente tarifário 

calculado em uma planilha própria de custos. Até esta data o percentual de 

reajuste anualmente concedido para o sistema era o equivalente ao calculado 

para o Eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Com a 

construção de uma planilha própria de custos foram definidos para as AUSUL 

todos os parâmetros necessários à apuração do coeficiente tarifário. Assim, a 

apuração do número de linhas e de suas respectivas viagens e quilometragens no 

ano de 2002 permitiram ao órgão gestor – METROPLAN, definir o parâmetro do 

PMA.  

 

Atualmente, o PMA calculado em 2002 com base nos dados operacionais 

do exercício de 2001, mantém-se constante, perfazendo uma quilometragem 

média de 38.136. Durante este período, a frota das operadoras cadastradas junto 

ao órgão gestor tem sido anualmente atualizada e contemplada para fins de 

cálculo somente no que se refere aos parâmetros de depreciação, remuneração e 

veículo híbrido. Conforme anteriormente abordado, a manutenção do PMA face 

às modificações ocorridas na frota é justificada pela não atualização da 

quilometragem total percorrida (número de viagens X extensão das linhas). Com 

relação a estas informações, destaca-se que o BOD – Boletim de Oferta e 

Demanda, organizado pela Metroplan reúne os totais anuais referentes ao 

número de viagens e a quilometragem das linhas percorrida pelas empresas. 

Importante frisar que as informações compiladas pela Metroplan são 

originalmente fornecidas pelas próprias operadoras, nos mesmos moldes do 

Aproveitamento Econômico, o qual, identicamente ao PMA, encontra-se 

inalterado desde 2002 (ver Nota Técnica nº. 012).   

 

 

 

 



3 ANÁLISE COMPARADA 

 

Essa seção aborda as atuais metodologias de cálculo do PMA empregadas 

em algumas Agências Reguladoras Estaduais e na Agência Nacional de 

Transporte Terrestre (ANTT), indicando-se as principais semelhanças e 

diferenças em relação a AUSUL.  

 

3.1 Metodologia Adotada pela Agência Reguladora de Goiás (AGR) 

 

A fórmula de cálculo adotada pela AGR repete a metodologia empregada 

pela AGERGS bem como na grande maioria dos estados brasileiros. A diferença 

da AGR em relação à AGERGS diz respeito à confecção de diferentes PMAs de 

acordo com os tipos de pavimento e serviço prestado. No caso da AUSUL um 

único PMA é calculado independente do tipo de piso (pavimentado e não 

pavimentado), uma vez que somente uma planilha de cálculo é formatada. No 

caso dos pisos não pavimentados o coeficiente tarifário recebe um plus ao final do 

cálculo de 12%, referente ao maior custo operacional arcado pelos ônibus que 

executam esse tipo de trajeto. Da mesma forma, as linhas diretas e semi-diretas 

tem seus valores majorados ao final do cálculo tarifário, uma vez que a planilha 

define apenas o coeficiente da modalidade comum. Todavia, ressalta-se que no 

transporte metropolitano da AUSUL as linhas referentes às modalidades direta e 

semi-direta são pouco representativas, diferentemente do sistema de transporte 

intermunicipal de longo curso. Por outro lado, conforme detalhado na seção inicial 

desta Nota Técnica, os percursos realizados em trechos não pavimentados ainda 

são bastante significativos na AUSUL, sendo recomendável uma especificação 

mais detalhada dos reais custos adicionais proporcionados por este tipo de 

percurso. Na medida em que a AGR calcula parâmetros e planilhas específicos 

para cada tipo de serviço e pavimento não existe a necessidade de plus tarifário 

como no caso da AUSUL. A Tabela 2 visualiza os PMAs calculados pela AGR 

tendo como base o ano de 2005. 

 

 

 



Tabela 2 – Percurso Médio Anual (PMA) por tipo de serviço - AGR 

 

SERVIÇO PMA 

Convencional – Tipo I 118.759 

Convencional – Tipo II 78.016 

Convencional – Tipo III 48.842 

Semi-Urbano 115.421 

Expresso 118.759 

 

 

3.2 Metodologia Adotada pela Agência Reguladora de Mato Grosso do Sul 

(AGEPAN) 

 

A revisão tarifária procedida pela AGEPAN em julho de 2005 corrigiu, 

dentre outros parâmetros, o PMA, uma vez que sua antiga formatação obedecia 

aos critérios ainda estabelecidos pelo GEIPOT, tendo como referência o 

transporte urbano de passageiros. Assim, no estudo procedido pela AGEPAN, 

foram levadas em consideração linhas com extensões iguais ou superiores a 

200 Km, uma menor oferta de horários nas linhas e um menor número de veículos 

disponibilizados pelas operadoras.  

 

Com relação à fórmula de cálculo destaca-se que a única e significativa 

diferença entre a metodologia implantada pela AGEPAN e a atualmente utilizada 

pela AGERGS diz respeito por parte da primeira da inclusão da frota reserva no 

divisor da equação do PMA. Por entender que a frota reserva é um investimento 

necessário a correta operação do sistema a AGEPAN acabou por considerar seu 

quantitativo físico no cálculo do PMA, o que, no nosso entendimento, acaba por 

diminuir artificialmente a produtividade do setor, uma vez que pressupõe a 

rodagem simultânea dos veículos reservas e efetivos. Assim sendo, a AGERGS 

opta por considerar a frota reserva somente para fins de depreciação e 

remuneração, entendendo tais ativos como fundamentais na correta prestação do 

serviço, todavia, sem alterar o sentido do PMA conforme a proposição da 

AGEPAN.  



 

Atualmente, o cálculo promovido pela AGEPAN, tendo como base as 

informações de quilometragem e frota repassadas pelas próprias operadoras 

através do seus boletins de controle alcançou um PMA de 85.000 Km/veículo x 

ano.  

 

3.3 Metodologia de Cálculo do PMA Adotada pela Agência Nacional de 

Transporte Terrestre – ANTT 

 

A metodologia adotada pela ANTT segue a fórmula empregada pela 

AGERGS e Metroplan na definição do coeficiente tarifário da AUSUL. Assim como 

a AGERGS a ANTT entende o PMA como um indicador de produtividade do 

sistema, sendo a frota reserva excluída da fórmula de cálculo. Com relação ao 

número de viagens a ANTT considera 249 dias úteis, 52 sábados, 52 domingos e 

12 feriados. Atualmente o valor considerado para a região Metropolitana de 

Brasília pela ANTT é de 89.000 Km/veículo x ano.  

 

4 RECOMENDAÇÕES 

 

Os estudos procedidos nesta revisão têm como padrão os dados 

operacionais obtidos no exercício de 2006. Na medida em que o PMA é uma 

variável resultante do número de viagens anualmente realizadas pelo sistema, 

das extensões das linhas que o compõe e do total da frota efetiva utilizada, a 

atualização de cálculo promovida neste ensaio utilizou como fonte, 

respectivamente, as informações provenientes (i) da escala de horários das linhas 

divulgadas no site da Metroplan (outubro de 2006); (ii) do Boletim de Oferta e 

Demanda e do cadastro de linhas do órgão gestor e, por último, (iii) do 

quantitativo de veículos resultante da Nota Técnica nº. 13 (Frota e Veículo 

Padrão).  

 

No cálculo do número de viagens anualmente realizadas foi utilizado o 

critério empregado pela ANTT, ou seja, 249 dias úteis, 52 sábados, e 64 

domingos, sendo que neste último já estão acrescidos os feriados.  Conforme 



previamente solicitado, as concessionárias enviaram o número de viagens 

efetivadas no exercício de 2006, o qual foi comparado com as estimativas 

realizadas por esta AGERGS conforme os critérios anteriormente citados. Em 

linhas gerais, pode-se concluir que as diferenças encontradas dizem respeito às 

sazonalidades de demanda em determinadas linhas. Assim, as operadoras 

acabam por flexibilizarem a oferta de viagens em conformidade com as oscilações 

de demanda encontradas em determinados períodos do ano, sendo tais variações 

devidamente informadas com antecedência ao órgão gestor, porém, não 

necessariamente atualizadas na escala de horários padrão divulgada no site. Via 

de regra, o número total de viagens informado pelas operadoras selecionadas em 

conformidade com a Nota Técnica nº. 11 foram superiores ou muito próximas 

daquelas calculadas pela AGERGS.  

  

A Tabela 3 traz o resumo da análise resultante do novo PMA, segregando 

o número de viagens estimado em 2006 por linha, respectivamente identificando 

as contagens projetadas para os dias úteis, sábados, domingos e feriados. Com 

relação às extensões destaca-se que as quilometragens informadas no cadastro 

de linhas referem-se exclusivamente aos trechos pavimentados, sendo que as 

informações do Boletim de Oferta e Demanda já contemplam o somatório dos 

dois tipos de piso (pavimentado e não pavimentado).  

 

A atualização promovida na Tabela 3 resultou em um PMA de 47.632 Km, 

ou seja, 25% superior ao atualmente utilizado para fins de cálculo tarifário. 

Todavia, mesmo tendo experimentado um acréscimo superior a 20%, o novo PMA 

calculado para a AUSUL continua inferior a média verificada em outros estados.  

Na comparação com os dados de 2001, observa-se que o PMA apurado nesta 

Nota Técnica chegou a uma quilometragem menor, um maior número de viagens 

e uma menor frota efetiva. Considerando-se uma quilometragem ociosa de 5%, 

conforme estudos procedidos por outras agências, o PMA passaria para 50.014. 

Na medida em que o PMA é o divisor de grande parte dos custos apurados na 

planilha tarifária, frisa-se que a consideração da quilometragem ociosa em seu 

cômputo de cálculo deve ser devidamente acompanhada por proporcionais 

aumentos (5%) nas extensões das linhas para fins tarifários (tarifa = coeficiente 



tarifário X extensão Km). Assim, conclui-se que o exclusivo acréscimo da 

quilometragem ociosa para fins de determinação do PMA proporcionaria prejuízos 

às operadoras.  

 

Importante destacar que a AGERGS firmou contrato com o 

CEPSRM/UFRGS (Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e 

Metereologia) por intermédio da FAURGS (Fundação de Apoio da Universidade 

Federal) para realizar a medição das linhas integrantes da AUSUL, bem como 

identificar o tipo de pavimento das mesmas. O contrato firmado em maio de 2006 

já realizou algumas medições em outros sistemas, sendo que os resultados vêm 

coincidindo com as quilometragens apontadas no BOD e no cadastro de linhas. 

As diferenças encontradas, quando existentes, são pouco significativas, não 

sugerindo correções nas extensões empregadas nesta Nota Técnica.  Assim, de 

acordo com as informações parcialmente recebidas, a principal contribuição a ser 

trazida pelo trabalho de campo da CEPSRM diz respeito à identificação atualizada 

dos tipos de pavimento encontrados nas linhas. 
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TABELA 3 – Número de Viagens, Quilometragem e PMA 

 

Número 
Linha Percurso De 2ª a 6ª Sábados  

Domingos 
e 

Feriados 
Total 

Viagens 

Ext. 
Linha 
(Km) Rodagem 

P 671  
PELOTAS / VILA EMBRAPA (CAPÃO 

DO LEÃO) - UFPEL         3.124          490             466         4.080         19,1       77.928  

P 671 B PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
           

4.588  
               
-    

                   
-           4.588         18,0       82.584  

P 671 C PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
           

1.756  
               
-    

             
-           1.756         18,0       31.608  

P 671 D PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
           

2.277  
               
-    

                   
-           2.277         17,0       38.709  

P 671 E PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
              

837  
               
-    

                   
-              837         19,0       15.903  

P 671 F PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
              

377  
               
-    

                   
-              377         18,0         6.786  

P 671 G PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
              

624  
               
-    

                   
-              624         19,0       11.856  

P 671 H PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
              

621  
               
-    

                   
-              621         18,0       11.178  

P 671 I PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
              

347  
               
-    

                   
-              347         17,0         5.899  

P 700 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- JARDIM AMÉRICA           159             -                -             159         22,0         3.498  

P 701 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- J AMERICA 
              

392  
            

113  
                   
-              505         23,0       11.615  

P 702 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- J AMERICA 
           

1.775  
            

201  
               

329         2.305         22,0       50.710  

P 703 PELOTAS - PALMA (CAPÃO DO LEÃO)           297             -                -             297         22,0         6.534  

P 704 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- J AMERICA 
              

412  
              

64  
               

132            608         23,0       13.984  



P 705 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- J AMERICA 
           

3.854  
            

756  
               

749         5.359         22,0     117.898  

P 706 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- J AMERICA 
              

166  
              

46  
                   
-              212         22,0         4.664  

P 707 
PELOTAS / PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 

- J AMERICA 
              

992  
              

70  
                
-           1.062         22,0       23.364  

P 710 PELOTAS - PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 
           

1.102  
              

76  
                   
-           1.178         23,7       27.919  

P 710 A PELOTAS - PALMA (CAPÃO DO LEÃO) 
              

492  
         
-    

                   
-              492         22,0       10.824  

P 720 
PELOTAS / JARDIM AMÉRICA 

(CAPÃO DO LEÃO)         3.198          372             325         3.895         14,0       54.530  

P 721 
PELOTAS / JARDIM AMÉRICA 

(CAPÃO DO LEÃO)         4.675        1.008          1.088         6.771         13,0       88.023  

P 721 A 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) UFPEL 
              

246  
        

1.008  
                   
-    

       1.254         14,2  
     17.807  

P 722 
PELOTAS / JARDIM AMÉRICA 

(CAPÃO DO LEÃO)           984            53               -   
       1.037         14,0  

     14.518  

P 723 
PELOTAS / JARDIM AMÉRICA 

(CAPÃO DO LEÃO)         2.706          424             395         3.525         16,0       56.400  

P 723 A 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - LOT. ZONA SUL         3.199          689          1.073         4.961         16,0       79.376  

P 723 B 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - EXTREMO SUL           246             -                -             246         16,0         3.936  

P 723 C 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - EXTREMO SUL              -             53               65            118         15,0         1.770  

P 724 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO)           984             -                -             984         14,0       13.776  

P 725 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO)         2.560          424             460         3.444         18,0       61.992  

P 730  
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA 
           

2.460  
            

530  
               

498         3.488         14,0       48.832  



P 730 A 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

492  
            

105  
               

130            727         14,0       10.178  

P 730 B 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
                  
-    

              
53  

               
282            335         14,5         4.858  

P 731 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - ESQUERDA (CIRCULAR) 
           

1.475  
            

317  
           

103         1.895         13,5       25.583  

P 731 A 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - SITIO SÃO MARCOS 
              

246  
               
-    

                   
-              246         24,0         5.904  

P 731 B 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

492  
               
-    

                   
-              492         14,0         6.888  

P 732 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

983  
            

211  
               

130         1.324         14,0       18.536  

P 732 A 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

984  
               
-    

                   
-              984         14,0       13.776  

P 733 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

492  
               
-    

                   
-              492         15,5         7.626  

P 733 A 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

492  
               
-    

                   
-              492         14,5         7.134  

P 733 B 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA 
              

246  
               
-    

                   
-              246         32,0         7.872  

P 734 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
           

1.476  
            

212  
                   
-           1.688         15,0       25.320  

P 734 B 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR) 
              

246  
              

53  
               

130            429         14,0         6.006  

P 734A 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-ESQUERDA (CIRCULAR)              -              -                27              27         19,0            513  

P 740 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - DIREITA (CIRCULAR) 
              

984  
           

212  
                   
-           1.196         14,0       16.744  

P 740 A 
PELOTAS / J AMERICA (CAPÃO DO 

LEÃO) - DIREITA (CIRCULAR) 
           

2.461  
            

530  
               

650         3.641         15,0       54.615  

P 740 B 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-DIREITA (CIRCULAR) 
                  
-    

            
106  

               
130            236         14,0         3.304  



P 741 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-DIREITA (CIRCULAR) 
              

492  
            

530  
               

119         1.141         13,5       15.404  

P 741 B 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-DIREITA (CIRCULAR) 
                  
-    

            
106  

                 
54            160         14,0         2.240  

P 743 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-DIREITA (CIRCULAR) 
              

983  
               
-    

                   
-              983         15,5       15.237  

P 743 A 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-DIREITA (CIRCULAR) 
              

984  
               
-    

                   
-              984         14,5       14.268  

P 744 
PELOTAS / J. AMÉRICA(CAPÃO DO 

LEÃO)-DIREITA (CIRCULAR) 
              

984  
            

106  
                 

54         1.144         15,0       17.160  

P 761 A PELOTAS / CAPÃO DO LEÃO - UFPEL 
           

5.985  
               
-    

                   
-           5.985         18,0     107.730  

TOTAL GERAL 65.947 8.918 7.389 82.254       902,5  1.381.314 

       PMA 47.632 
       PMA* 50.014 

 

Empresa 
FROTA 

EFETIVA 

QUILOME-
TRAGEM 
TOTAL PMA 

SANTA SILVANA 29 1.381.314       47.632  
 


