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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 
ENERGY FACILITIES SITING BOARD 

 
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

E AUDIÊNCIA ADJUDICATÓRIA 
 
Solicitação de certificado de subestação de East Boston pela Eversource Energy, EFSB 22-
01 
 
É notificado por este instrumento que a NSTAR Electric Company, cujo nome fantasia é 
Eversource Energy (“Eversource” ou a “Empresa”), apresentou ao Energy Facilities Siting Board 
(o “Conselho” ou “EFSB”), de acordo com a G.L. c. 164, §§ 69K-69O, uma Petição inicial e um 
Pedido de certificado de impacto ambiental e interesse público (“Certificado”) para a emissão 
pelo EFSB de 15 alvarás estaduais e municipais necessárias para a construção e operação de uma 
nova subestação elétrica em East Boston (a “Subestação”).  A Subestação foi aprovada em 2017, 
como parte do Projeto de confiabilidade de Mystic-East Eagle-Chelsea (o “Projeto”)  na 
Eversource Energy, EFSB-14-04/D.P.U. 14-153/14-154 (2017) (“Eversource 2017”).  O 
Conselho aprovou a realocação da Subestação, em 2021, 190 pés a oeste da localização 
originalmente aprovada na 400 Condor Street, East Bostonna Eversource Energy, EFSB-14-
04A/D.P.U. 14-153A/14-154A (2021) (“Eversource 2021”).  A página informativa do Conselho 
para este processo será atualizada no decorrer do processo: https://mass.gov/info-details/east-
eagle-certificate.   
 
 
DATAS IMPORTANTES: 
 
Quarta-feira, 30 de março de 2022:  O Conselho realizará uma audiência pública remota, a 
respeito do Projeto, pelo Zoom, às 18h e, se necessário, retomará na quinta-feira, 31 de 
março de 2022, às 18h.Os participantes podem participar clicando (ou acessando) o seguinte 
link: https://us06web.zoom.us/j/82397324201 de um computador, smartphone ou tablet.  Não é 
necessário download prévio de software.  Para participação somente com áudio, os participantes 
podem ligar para (646) 558-8656 (ligação gratuita) e, em seguida, inserir o ID do seminário on-
line:  82397324201.  Haverá tradução simultânea do inglês para o espanhol e do espanhol para o 
inglês.  Todos os participantes devem selecionar o idioma de preferência (inglês ou espanhol) 
para ouvir o intérprete traduzir para esse idioma.  Pressione o ícone de globo  e escolha o 
idioma desejado. Uma gravação da audiência pública será publicada no canal do YouTube do 
Departamento  após a audiência.   

 
Terça-feira, 29 de março de 2022:  Se você pretende comentar no Zoom durante a audiência 
pública, inscreva-se pelo e-mail geneen.bartley@mass.gov enviando seu nome, e-mail e 
endereço de correspondência até 29 de março.  Caso pretenda fazer comentários por telefone, 
deixe uma mensagem no correio de voz do número +1 (617) 305-3529 informando seu nome 
completo, número de telefone e endereço de correspondência até esta data.  Comentários 
adicionais poderão ser permitidos durante a audiência pública a critério da Presidente da sessão.   

 
Terça-feira, 19 de abril de 2022: (1) pessoas físicas e jurídicas que queiram participar do 

https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate
https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate
https://us06web.zoom.us/j/82397324201
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
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processo como interveniente ou participante limitado precisam apresentar uma petição ao EFSB, 
seguindo as instruções descritas abaixo; e (2) as pessoas que desejarem enviar comentários por 
escrito devem enviá-los ao EFSB até 19 de abril.  Seus comentários por escrito ajudam a 
informar o Conselho a respeito das preocupações públicas no que diz respeito à solicitação de 
Certificado e questões importantes para análise no processo.   
 
Intervenientes ou participantes limitados do Eversource 2017 ou Eversource 2021 recebem 
automaticamente o mesmo status neste processo sem necessidade de uma nova petição.  As 
petições para intervir ou participar precisam satisfazer as exigências materiais e temporais do 
980 CMR 1.05, as regras processuais do Conselho, que podem ser encontradas no site do 
Conselho em: https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-
siting-case.  Petições para intervir ou participar e fazer comentários por escrito precisam ser 
protocolados junto ao: (1) Conselho, em formato eletrônico, por anexo de e-mail para 
dpu.efiling@mass.gov; e donna.sharkey@mass.gov; e (2) advogado da Eversource para 
drosen@keeganwerlin.com e ckeuthen@keeganwerlin.com.  O texto do e-mail precisa 
especificar: (1) o número do processo (EFSB 22-01); (2) o nome da pessoa física ou jurídica que 
esteja protocolando a petição; e (3) uma breve descrição do documento.  O registro eletrônico 
também deve incluir o nome, título, número de telefone e e-mail de uma pessoa para contato, 
para eventuais esclarecimentos sobre o protocolo da petição. 
 
Terça-feira, 17 de maio de 2022:  O Conselho conduzirá uma audiência adjudicatória remota 
inicial, para revisar a Petição inicial e o Pedido da Eversource, começando início às 10h, por 
meio de videoconferência do Zoom.  Detalhes sobre a visualização ou participação nessa 
audiência serão publicados na página de informações do EFSB antes da audiência. 
 
Notificação de condições climáticas adversas 
 
Se houver condições climáticas adversas, os adiamentos serão anunciados no link do Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82397324201 e no site informacional do EFSB para o processo 
declarado acima.  No caso de condições climáticas adversas na quarta-feira, 30 de março de 
2022, o Conselho conduzirá a audiência pública na quinta-feira, 31 de março de 2022, às 18h. 
 
Jurisdição do Conselho 
 
Nesta adjudicação, o Conselho revisará a Petição inicial e o Pedido da Eversource, foram 
protocolados juntos em 16 de fevereiro de 2022.  Em 23 de fevereiro de 2022, o Presidente do 
Conselho emitiu uma Determinação estabelecendo que o Conselho: (1) aceitaria a Petição inicial 
da Eversource para um Certificado; (2) consolidaria a Petição inicial da Eversource com seu 
Pedido; (3) protelaria uma sentença de mérito da Petição inicial; e (4) adjudicaria a Petição 
inicial e o Pedido da Eversource simultaneamente. 
 
Licenças solicitadas pela Eversource 
 
Segundo a Eversource, o exercício da autoridade de Certificação do Conselho é necessária para 
construir e operar o projeto conforme aprovado anteriormente pelo Conselho.  A Eversource 
declara que o processamento e a concessão de diversas autorizações e aprovações da cidade de 

https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
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Boston foram indevidamente atrasadas e/ou injustificadamente condicionadas.  O Pedido da 
empresa busca as seguintes aprovações e autorizações necessárias para o Projeto na forma de um 
Certificado emitido pelo Conselho. 

 
1. aprovação para edifícios e estruturas construídas ou alteradas a 100 pés de um parque ou 

parkway, nos termos da Seção 7-4.11 do Código municipal de Boston, normalmente 
emitida pela Comissão de Parques e Lazer (Parks and Recreation Commission) da cidade 
de Boston (“Aprovação da Comissão de parques e lazer da cidade de Boston”); 
 

2. aprovação de acesso para pedestres na Condor Street, normalmente emitida pela 
Comissão de Melhoria Pública (Public Improvement Commission) da cidade de Boston 
(coletivamente, com as aprovações listadas como 3 e 4 abaixo, as “Aprovações PIC de 
Boston”); 

 
3. aprovação de concessõe de localização para novos bancos de dutos, conduítes e bueiros 

em uma via pública (Condor Street, East Eagle Street, Glendon Street, Lexington Street, 
Shelby Street, e Chelsea Street), normalmente emitidos pela Comissão de Melhoria 
Pública da cidade de Boston; 

 
4. aprovação de um plano de reparos específicos para a Condor Street, normalmente emitido 

pela Comissão de Melhoria Pública da cidade de Boston; 
 
5. aprovação de uma Licença de hidrovia G.L. c. 91, normalmente emitido pelo 

Departamento de Proteção Ambiental (Department of Environmental Protection) de 
Massachusetts, de acordo com a G.L. C. 91 e seus regulamentos de implementação no 
310 C.M.R. § 9.00; 

 
6. aprovação de uma Ordem final de condições nos termos da Lei de proteção de zonas 

úmidas, G.L. c. 131, § 40 e 310 C.M.R. § 10.00, normalmente emitido pelo 
Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts;  

 
7. aprovação de uma Ordem final de condições sob o Decreto de zonas úmidas de Boston, 

normalmente emitido pela Comissão de Conservação (Conservation Commission) da 
cidade de Boston; 

 
8. aprovação de uma Fundação e Alvarás de construção, normalmente emitido pelo 

Departamento de Serviços Inspecionais (Inspectional Services Department) da cidade de 
Boston; 

 
9. aprovação de um Alvará de escavação de rua (Condor Street, East Eagle Street, Glendon 

Street, Lexington Street, Shelby Street, Saratoga Street e Chelsea Street), normalmente 
emitido pelo Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works) da cidade 
de Boston; 
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10. aprovação de um Alvará de ocupação de rua/bueiro (Condor Street, East Eagle Street, 
Glendon Street, Lexington Street, Shelby Street e Chelsea Street), normalmente emitido 
pelo Departamento de Obras Públicas da cidade de Boston; 

 
11. aprovação de um Alvará de ocupação de calçada (Condor Street), normalmente emitido 

pelo Departamento de Obras Públicas da cidade de Boston; 
 
12. aprovação de um Alvará de águas pluviais para construção, normalmente emitido pela 

Comissão de Água e Esgoto (Water & Sewer Commission) da cidade de Boston; 
 
13. aprovação de um Alvará para o desaguamento de Construção, normalmente emitid pela 

Comissão de Água e Esgoto da cidade de Boston; 
 
14. aprovação de um Pedido de serviços gerais, normalmente emitido pela Comissão de 

Água e Esgoto da Cidade de Boston e; 
 
15. aprovação de um Alvará de ocupação de rua (Willow Street), normalmente emitido pelo 

Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works) da cidade de Chelsea. 
 
Petição inicial e Pedido da Eversource 
 
Segundo a Eversource, o exercício da autoridade de Certificação do Conselho é necessário para 
construir e operar o projeto conforme aprovado pelo Conselho.  A Eversource declara que, o 
processamento e a concessão da Aprovação pela Comissão de Parques e Lazer da cidade de 
Boston e as Aprovações da PIC da cidade de Boston foram indevidamente atrasadas e 
condicionadas injustificadamente.  Até a data desta Notificação, a Eversource ainda não obteve, 
de forma definitiva e irrecorrível, os 15 alvarás e aprovações necessários indicados acima.  
Consequentemente, a Eversource solicitou que, de acordo com a G.L. c. 164, §§ 69K-69O, o 
Conselho emita o Certificado na forma de um composto de todas os alvarás, aprovações e 
autorizações necessários para a construção da Subestação e a operação do Projeto em Boston e 
Chelsea.  A Eversource não solicita que o Certificado inclua os alvarás, aprovações ou 
autorizações definitivos e irrecorríveis que tenham sido emitidos anteriormente. 

 
No decorrer deste processo, o Conselho determinará se a Empresa está impedida de construir o 
Projeto porque: (1) o processamento ou concessão da Aprovação da Comissão de Parques e 
Lazer da cidade de Boston ou as Aprovações da PIC da cidade de Boston foram indevidamente 
atrasadas pela Comissão de Parques e Lazer da cidade de Boston ou pela PIC da cidade de 
Boston, respectivamente; ou (2) a Comissão de Parques e Lazer da cidade de Boston ou a PIC da 
cidade de Boston impôs uma condição ou limitação onerosa com impacto significativo nas 
responsabilidades do Conselho, conforme estabelecido na G.L. c. 164, § 69H.  Consulte G.L. c. 
164, § 69K. 

 
O Conselho também fará descobertas, conforme exigido pela G.L. c. 164, § 69O, no que diz 
respeito: (1) à necessidade de a instalação atender às exigências de energia da área de mercado 
do requerente, levando-se em consideração vendas ou compras de energia ou gás por atacado ou 
outros acordos de cooperação com outras concessionárias e políticas de energia adotadas pela 
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Commonwealth ; (2) a compatibilidade da instalação com considerações de proteção ambiental, 
saúde pública e segurança pública; (3) a até que ponto a construção e a operação da instalação 
não estarão em conformidade com as leis, portarias, regulações, regras e regulamentos estaduais 
e locais existentes e a justificativa da isenção, se houver, consistente com a implementação das 
políticas de energia contidas na GL c. 164 para fornecer o abastecimento de energia necessário 
para a Commonwealth com um impacto mínimo sobre o meio ambiente, ao menor custo 
possível; e (4) ao interesse público, conveniência e necessidade de construção e operação da 
instalação.  Consulte G.L. c. 164, § 69O.   
 
Acesso à Petição inicial e Pedido da Eversource 
 
Os documentos deste processo, em formato eletrônico, podem ser acessados para consulta pelo 
público nos seguintes locais: 
 

• Site do Conselho: 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB22-01 
(arquivado sob “Tipo de documento: Registro inicial”).   

• Site da Eversource:  www.eversource.com/east-eagle-reliability  
 
As cópias físicas da Petição inicial e do Pedido também podem ser consultadas nos seguintes 
locais: 
 

• Energy Facilities Siting Board, One South Station, Boston, MA, 02110 
• Boston City Clerk’s Office, Boston City Hall, One City Hall Square, Boston, MA, 02201  
• East Boston Public Library, 365 Bremen Street, East Boston, MA, 02128 
• Chelsea City Clerk’s Office, Chelsea City Hall, 500 Broadway, Chelsea, MA, 02150 
• Chelsea Public Library, 569 Broadway, Chelsea, MA, 02150 

 
Para solicitar materiais em formatos acessíveis (Braille, letras grandes ou em áudio) entre em 
contato com o coordenador da ADA no melixza.esenyie2@mass.gov. 
 
Solicitações de acomodação 

 
Acomodações razoáveis para pessoas com deficiências estarão disponíveis mediante solicitação.  
Inclua uma descrição completa da acomodação que você precisará e uma forma de entrarmos 
em contato com você caso sejam necessárias mais informações.  Faça isso com o máximo de 
antecedência possível.  Observe que pode não ser possível acomodar a solicitações de última 
hora.  Você pode entrar em contato com o coordenador da ADA no 
melixza.esenyie2@mass.gov. 
 
Os serviços de interpretação para pessoas com proficiência limitada em inglês estarão 
disponíveis mediante solicitação.  Inclua na sua solicitação o idioma necessário e uma maneira 
de entrarmos em contato com você caso a Presidente da sessão precise de mais informações.  
Faça isso com o máximo de antecedência possível, o mais tardar 23 de março.  Os pedidos de 
última hora poderão não ser atendidos.  Entre em contato com a Presidente da sessão 
(informações de contato abaixo). 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB22-01
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.eversource.com%2feast-eagle-reliability&c=E,1,bdXzQcmJemO4NHDsRFO7UFAQ5V4M0T1STeDR8W77w5M5XGxBX8MLTkJNPA7Cab2woeaqxtK6N309-HI-pBKRGzTWCOMC7C4ppvzOSk4Yn1s,&typo=1
mailto:melixza.esenyie2@mass.gov
mailto:melixza.esenyie2@mass.gov


6 
 

 
Contato 
 
Para obter mais informações sobre esta Notificação, inclusive informações sobre intervenção ou 
participação no processo, entre em contato com o Conselho por intermédio da Presidente da 
sessão pelo seguinte e-mail: 
 

Donna Sharkey, Presidente da sessão 
Energy Facilities Siting Board 

One South Station 
Boston, Massachusetts 02110 
617 305-3625 (correio de voz) 

donna.sharkey@mass.gov 
 
Descrição do projeto 
 

 
A Subestação incluirá dois painéis de 115 quilovolts (“kV”) isolados a gás com seis disjuntores 
de 115 kV; um gabinete de controle; dois transformadores de 62,5 megavoltamperes, 115/14 kV; 
dispositivo de manobra; e bancos de capacitores.  As atividades de construção incluirão a 
instalação de sapatas, fundações, cabeamento elétrico subterrâneo, aterramento, iluminação, 
combinações de paredes de concreto e cercas de fibra de vidro, relés de proteção associados 
diversos, medidores, fiação de controle e equipamentos relacionados e barreiras de 
isolamento/incêndio e sistemas de contenção de derramamento de óleo para cada um dos 
transformadores.  Consulte Eversource 2017 e Eversource 2021 para mais informações. 

 
Além da Subestação, o Projeto inclui a conexão com as duas linhas de transmissão de 115 kV 
que foram aprovadas pelo Conselho no Eversource 2017: (1) uma linha de aproximadamente 3,2 
milhas da Subestação de Mystic da Empresa em Everett até a Subestação; e (2) uma linha de 
aproximadamente 1,5 milhas da Subestação para a Subestação de Chelsea da Empresa em 
Chelsea.  Atualmente, as duas linhas foram construídas no lado de Chelsea e de Chelsea Creek e 
foram colocadas em operação em 17 de setembro de 2020, conectando as Subestações de Mystic 
e Chelsea da Empresa.  Assim que a Subestação se tornar operacional, a Empresa instalará as 
duas linhas abaixo da Chelsea Creek em um conduíte existente e o interconectará com a 
Subestação, conforme previsto no Eversource 2017 e no Eversource 2021, aumentando a 
capacidade de transmissão para East Boston.  A Empresa também instalará 7.000 pés (1,3 
milhas) de novos bancos de dutos de linha de distribuição e 17 bueiros sob a Condor Street, East 
Eagle Street, Glendon Street, Lexington Street, Shelby Street e Chelsea Street, para uma nova 
rede de distribuição de 3,6 milhas conectada à Subestação. 
 

mailto:donna.sharkey@mass.gov


7 
 

Figura 1:  Visão geral do local da subestação. 
 

 
 
Uma versão maior desta figura está disponível no seguinte link: https://www.mass.gov/doc/east-
eagle-update-substation-map/download 
 
Figura 2: Possível projeto da fachada da subestação para entrada da comunidade 
 

 

https://www.mass.gov/doc/east-eagle-update-substation-map/download
https://www.mass.gov/doc/east-eagle-update-substation-map/download
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Obs.: Este é apenas o conceito do projeto preliminar. O projeto final será escolhido pela Empresa 
em colaboração com a comunidade e a Agência de Planejamento e Desenvolvimento de Boston 
(Boston Planning & Development Agency) e pode variar. 
 
Figura 3: Mapa da visão geral do projeto. 
 

 
Uma versão maior desta figura está disponível no seguinte link: https://www.mass.gov/doc/east-
eagle-locus-map/download. 

 
 

 

Pés 

Subestação de  
East Eagle Street 
proposta 

Subestação de 
Chelsea Nº 488 

Parte do projeto já construída 
Chelsea Creek Crossing (existente) 

Conduíte de distribuição proposto 

Local de construção proposto 

Subestação de 
Mystic Nº 250 

https://www.mass.gov/doc/east-eagle-locus-map/download
https://www.mass.gov/doc/east-eagle-locus-map/download

