
PROJETO DE CONFIABILIDADE MYSTIC - 

EAST EAGLE - CHELSEA 
A demanda de energia elétrica vem crescendo na parte leste de 

Massachusetts. A área precisa de uma subestação adicional e de mais 

capacidade de transmissão para comportar o fornecimento confiável 

de energia elétrica para atender a demanda atual da região. 

Para solucionar esse problema, estamos instalando uma nova subestação de 

115/14 kilovolts (kV) na região de East Eagle e duas novas linhas de 

transmissão subterrâneas de 115 kV para ligar a nova subestação às 

subestações existentes de Everett e Chelsea. 

Também estamos fazendo pequenas melhorias na área interna da Subestação 

Mystic na Broadway, em Everett, e na Subestação Chelsea na Willoughby 

Street, em Chelsea. 

A linha de transmissão East Eagle - Mystic será construída sob as ruas de 

Chelsea e Everett e se conectará a um banco de dutos existente que liga 

Chelsea a East Boston. A linha de transmissão East Eagle - Chelsea será 

posicionada em um sistema de banco de dutos e câmaras existente em East 

Boston e Chelsea. 

Fatos do projeto: 

• Subestação de East Eagle:  nova subestação na East Eagle Street em East 

Boston, Massachusetts. 

• Extensão: aproximadamente 8 km 

• Cidades: East Boston, Chelsea e Everett, Massachusetts. 

• Tensão da rede: 115.000 volts (115-kV) 

• Análise do local realizada por: Conselho de Localização de Serviços de 

Energia e Departamento de Serviços Públicos de Massachusetts 

Cronograma previsto: 

• Aprovação do Conselho de Localização de Serviços de 

Energia: 1/12/2017 



• Início das obras da rede de transmissão:  segundo trimestre de 2018 

• Data prevista para início do serviço: segundo trimestre de 2019 para a 

linha de transmissão 

ATUALIZAÇÕES DA OBRA 

A Eversource tem o compromisso de manter vizinhos, empresas e todos os 

membros da comunidade atualizados sobre as atividades do projeto, 

principalmente durante as obras. 

Antes de iniciar os trabalhos, a Eversource vai receber residentes e 

empresários locais em reuniões informais, para que eles obtenham mais 

informações sobre o projeto e façam perguntas aos especialistas da 

Eversource. 

Cronograma das reuniões: 

• Chelsea – Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018 

• Everett -Terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 

• East Boston - A ser agendada 

Quando iniciarmos as obras nas comunidades locais, os residentes e empresas 

situados na rota da rede receberão cartas e visitas anunciando o início dos 

trabalhos. Futuras atualizações e avisos serão enviados para o seu endereço 

postal.  

• Carta de Início dos Trabalhos da Cidade de Everett 

PLANOS DE GESTÃO DE TRÁFEGO 

Trabalhando em conjunto com autoridades municipais e estaduais, incluindo o  

Departamento de Transportes de Massachusetts, a Eversource criou um 

conjunto de Planos de Gestão de Tráfego (TMP - Traffic Management Plan) 

para cada parte do Projeto de Confiabilidade Mystic-East Eagle-Chelsea. 

Os TMPs incluem condições específicas relacionadas ao roteamento, definidas 

pela EFSB em sua decisão final. Os TMPs ilustram planos detalhados, 

mostrando localizações de linhas subterrâneas, tempo de construção, 

controles de tráfego específicos para a área e muito mais. 



Os TMPs estão sujeitos a alteração e podem ser atualizados. 

• Planos de Gestão de Tráfego de Boston 

• Planos de Gestão de Tráfego de Chelsea 

• Planos de Gestão de Tráfego de Everett 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Para obter mais informações sobre o projeto, envie um e-mail para 

TransmissionInfo@eversource.com ou ligue para 800-793-2202.  

 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-boston-tmp.pdf?sfvrsn=c872c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-chelsea-tmp.pdf?sfvrsn=d972c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-everett-tmp.pdf?sfvrsn=6472c362_0
mailto:TransmissionInfo@eversource.com

