
Redesenho da rede de ônibus (Bus Network Redesign)

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

Veja o que significa para Hingham, Hull,
and North Weymouth.

 



A rede hoje



Nossa proposta Todos os detalhes e mapas 
completos disponíveis  em:

mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Como fica seu percurso em Hingham, Hull 
e North Weymouth

Linhas atuais
Se estava tomando 

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

220 (Hingham Depot -
Quincy)

220 Hingham Depot -
Quincy

Maior frequência de serviços da Linha 220 aos domingos

220 (Hingham Center 
Loop)

Não há serviço em  1/2 milha Mais de 1/2 milha para chegar na Linha 220

220 (Bicknell Sq - Quincy) 220 Hingham Depot -
Quincy ou 222 - Lovell 
Corners - Quincy Center

Linha 220 e 222 se combinam para fornecer maior frequência de 
serviços todos os dias

221 (Fort Point, River St, 
Neck St)

220 Hingham Depot -
Quincy

Mais de 1/2 milha para chegar na Linha 220, cronograma atual

221 (Desmoines Rd or 
1000 Southern Artery)

225 Weymouth Landing -
Quincy Center

Ande 1/4 de milha até a Linha 225

222 (Lovell Corners -
Bicknell Sq)

222 Lovell Corners - Quincy 
Center

A Linha 222 opera de forma consistente para Lovell Corners; maior 
frequência de serviços aos domingos

222 (Jackson Sq, High St) 222 Lovell Corners - Quincy 
Center

Ande até a Pleasant St; pode levar mais de 1/2 milha para chegar

222 (Bicknell Sq - Quincy) 220 Hingham Depot -
Quincy ou 222 - Lovell 
Corners - Quincy Center

Linha 220 e 222 se combinam para fornecer maior frequência de 
serviços todos os dias

225 (Weymouth Landing -
Quincy Center)

225 Weymouth Landing -
Quincy Center

A Linha 225 continua a mesma com maior frequência de serviços 
aos domingos na Southern Artery/South St

225 (Quincy Ave variant) 225  Weymouth Landing -
Quincy Center

A Linha 225 continua a mesma e há agora serviços aos domingos 
para a Quincy Ave entre Scamemell St e Southern Artery

226 226  Columbian Square -
Braintree

A Linha 226 continua a mesma com serviços noturnos aos sábados; 
novo serviço aos domingos

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
Mais serviços aos fins de semana.

Proposto

120%
% de aumento nos serviços 
aos domingos (receita por 

milhas/veículos)

As Routes 220 e 222 são melhoradas e se 
combinam para fornecer serviços com maior 
frequência ao longo da Route 3A entre o Quincy 
Center e a North Street.

Novo serviço da Route 226 aos domingos.

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

Melhor acesso aos principais destinos.

Proposto

5K
Mais moradores com 

serviço mais rápido e com 
maior frequência ao 

Quincy Center

Melhores serviços e conexões para onde você 
quer ir: Quincy Center.

Serviço simplificado.
Hoje Proposto

0 1
Número de linhas com 

serviço consistente 7 dias 
por semana

As Routes 220, 222 e 716 serão simplificadas 
para executar a mesma linha, o dia todo, todos os 
dias. Menos exceções, variações e complicações.

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

http://mbta.com/bnrd



