
Redesenho da rede de ônibus (Bus Network Redesign)

Melhor rede de ônibus: novas 
conexões, mais serviços, 
com maior frequência

Veja o que isso significa para Chelsea.



A rede hoje



Nossa proposta Todos os detalhes e mapas 
completos disponíveis  em:

mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Novas Conexões

Como fica seu percurso em Chelsea

Se estiver indo para… A nova linha é... Novidades...

Arlington, Somerville, 90  Chelsea - Everett - A Linha 90 passa na Clarendon Hill, Arlington, Everett Sq, Chelsea 
Medford, Everett, Chelsea Assembly - Arlington Station e substitui a 88. Transferências da Orange Line mantidas na 

Assembly e não na Sullivan; serviço matinal e de madrugada; maior 
frequência de serviços aos fins de semanas e noite

Malden Center, Everett, T104 Malden - Everett - Linha T104 com maior frequência de serviços todos os dias; vai para 
Chelsea, East Boston, Chelsea Chelsea e Blue Line e substitui parte da 112; não passa no Everett Sq 
Wood Island - Sullivan; dependendo da Análise de Alternativas SLX, pode ser 

combinada com SL3 via Chelsea Station no futuro

Detalhes disponíveis em: mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Como fica seu percurso em Chelsea

Linhas atuais
Se estava tomando 

a linha… A nova linha é... Novidades...

111 T111 Woodlawn - Chelsea -
Haymarket

A Linha T111 continua a mesma com maior 
aos domingos à noite

frequência de serviços 

112 (Admiral's 
Hospital)

Hill - Quigley 112  Admiral's 
Hospital

Hill - Quigley A Linha 112 se converte em serviço circular para atender a Admiral 's 
Hill e Powderhorn Hill; com conexão ao Market Basket, Bellingham 
Sq e a várias linhas com maior frequência de serviços (SL3, T104, 
T111, T116) todos os dias

112 (Wood Island 
Orange Line)

- Everett, T104  Malden - Everett -
Chelsea

Linha T104 com maior frequência de serviços todos os dias; vai para 
o Chelsea e a Blue Line e não para a Sullivan e substitui parte da 112

114 (Bellingham Sq -
Maverick)

T116 Wonderland - Chelsea 
- Maverick

Linha T116 com maior frequência de 
substitui a 114, 117

serviços todos os dias e 

116 T116 Wonderland 
- Maverick

- Chelsea Linha T116 com maior 
substitui a 114, 117

frequência de serviços todos os dias e 

117 (Broadway & Central -
Maverick)

T116 Wonderland 
- Maverick

- Chelsea Linha T116 com maior 
substitui a 114, 117

frequência de serviços todos os dias e 

117 (Wonderland -
Broadway & Central)

T110 Wellington - Everett -
Wonderland

Linha T110 com maior frequência de serviços todos os dias; substitui 
parte da 117 na Central Ave, Beach St; ou vá até a Broadway para 
conexão com maior frequência de serviços para Maverick na T116

SL3 (Chelsea - South 
Station)

SL3 Chelsea - South Station As Linhas SL1 e SL3 não param na Silver Line Way para um percurso 
mais rápido entre a  South Station e o Aeroporto

SL3 (Silver Line Way) SL2 Design Center - South 
Station ou SLW Silver Line 
Way - South Station

A SL2 opera apenas no horário de 
Trade Center em outros horários

rush; Ande até  a D St ou World 

Linhas designadas como "T" na frente do número oferecem serviços a 
cada 15 minutos ou menos, 7 dias por semana, das 05h00 às 01h00

Detalhes disponíveis em: mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


O que significa para você
Maior frequência de serviços.

Hoje Proposto

3 4
Número de linhas com 

serviço a cada 15 min ou 
menos

Nova linha de ônibus com maior frequência para 
Everett, Malden,  Wood Island, Orange Line e 
Blue Line.

A Bellingham Square oferece linhas de ônibus 
com maior frequência para a Green Line, Orange 
Line, Blue Line e Linha local para a Red Line.

Mais serviços. Período. 

Proposto

55%
% de aumento nos serviços 

(receita por 
milhas/veículos)

Mais serviço ao meio-dia, à noite e fins de 
semana.

Mantém o serviço da Route 112 para Admiral's 
Hill e Powder Horn Hill, com conexões para 
quatro linhas de ônibus com maior frequência.

Melhor acesso aos principais destinos.
Proposto

29K
Mais residentes com 

serviço mais rápido e com 
maior frequência a Everett

Melhores serviços e conexões para onde você 
quer ir: Everett,  East Boston/Logan Airport,
Seaport, Malden, Revere e Somerville.

Mas não podemos fazer sem sua ajuda.
Deixe sua opinião em: mbta.com/bnrd

http://mbta.com/bnrd



