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Como estipulado em uma cláusula do Acordo de Benefícios para a Comunidade de 
31/8/2021 com a Associação Cívica de Eagle Hill, a apresentação a seguir fornece 
materiais sobre as atuais iniciativas da Eversource relativas a energia renovável e 
sustentabilidade e, onde apropriado, oportunidades seletas para os residentes 
aprenderem mais sobre como podem participar.
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Integrando Energia Limpa

Estamos oferecendo soluções inovadoras 
para reduzir as omissões, melhorar a 
confiabilidade e integrar recursos de 
energia limpa em nosso sistema. Trazemos 
esse compromisso para o nosso trabalho 
todos os dias, e nos desafiamos a melhorar 
sempre.

ENTREGANDO UM FUTURO 
COM ENERGIA LIMPA
Queremos fazer a nossa parte no combate 
às mudanças climáticas. Estamos 
apoiando os três estados que atendemos 
em suas metas agressivas de redução de 
emissões de GEE, por meio de investimos 
em projetos que resultarão em uma rede 
elétrica mais limpa. Estamos apoiando o 
desenvolvimento de armazenamento de 
energia eólica, solar e offshore - e também 
de soluções inovadoras como redes 
geotérmicas - como uma potencial 
alternativa ao aquecimento e resfriamento 
que utiliza combustíveis fósseis.

O processo de planejamento e obtenção de 
alvarás para a infraestrutura é complexo. 
Nosso objetivo é garantir que todos os vizinhos 
nas comunidades impactadas por nossos 
projetos tenham a oportunidade de participar 
do processo de tomada de decisão. Estamos 
empenhados em nos conectar proativamente 
com nossos usuários e nossas comunidades 
de várias maneiras a fim de fornecer 
comunicações transparentes e engajantes. 
Continuamos a modernizar a rede e encontrar 
maneiras de fazer a transição para que a 
energia limpa possa funcionar para todos. 
Estamos oferecendo mais oportunidades para 
nossos usuários participarem da transição 
para energia limpa, oferecendo a eles 
oportunidades de adotar novas tecnologias, 
como veículos elétricos, e ajudando-os a 
reduzir o consumo de energia.
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Saiba mais sobre os programas de energia solar residencial
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Hoje, nosso portfólio de 
energia solar de 70 MW 
gera eletricidade suficiente 
para abastecer mais de 
11.000 residências

ENERGIA

Solar
Nossos primeiros projetos para aproveitar a 
força do sol foram criados há mais de 10 anos. 
e hoje nosso portfólio solar de 70 MW gera 
eletricidade suficiente para abastecer mais de 
11.000 residências. Uma legislação recente 
em Massachusetts expandiu as oportunidades 
de propriedade de sistemas de energia solar 
por empresas de utilidade pública e estamos 
aproveitando tais oportunidades tanto quanto 
possível. Temos o compromisso de educar 
nossas comunidades sobre a geração de 
energia solar e de ajudar nossos usuários a 
entender o potencial que a geração solar 
representa para infundir a rede elétrica com 
energia renovável. Estamos otimistas com a 
formação de parcerias com as comunidades 
que servimos para desenvolver, adquirir e 
operar projetos de energia solar combinados 
com armazenamento de energia - uma solução 
dinâmica para apoiar a resiliência climática da 
comunidade e reduzir a demanda de pico.

Também administramos programas de 
incentivo solar para o desenvolvimento de 
sistemas fotovoltaicos, que podem reduzir os 
custos de energia dos usuários participantes e 
apoiar as metas climáticas da região. Até esta 
data, os usuários da Eversource já instalaram 
painéis que geram 1,9 gigawatts de energia 
solar. Trabalhamos proativamente para apoiar 
políticas em nossos planos para sustentar o 
crescimento do mercado de energia solar por 
meio de planejamento de sistemas e 
investimentos econômicos de longo prazo. Com 
essa finalidade, estamos lançando um 
programa comunitário de energia solar em 
Connecticut e propusemos uma nova iniciativa 
comunitária de energia solar em Massachusetts 
para ajudar a diminuir as barreiras ao acesso a 
energia solar para usuários de baixa renda.

https://www.eversource.com/content/nh/residential/save-money-energy/clean-energy-options/learn-about-solar-energy


Saiba mais sobre o programa de tarifas 
renováveis disponível aos usuários que 
usam sua própria fonte de energia 
renovável para gerar eletricidade.
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Mais de 113.000 
usuários da 
Eversource instalaram 
equipamentos de 
geração distribuída
Geração Distribuída
Um número crescente de usuários está explorando recursos de energia 
distribuída (DER - Distributed Energy Resources), que significa produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia de pequena escala, incluindo solar, 
eólica, células de combustível e microturbinas. Estamos permitindo a 
interconexão segura desses recursos ao nosso sistema de distribuição 
elétrica, apoiando nossa visão comum de uma rede elétrica segura, confiável 
e limpa. Até o final de 2021, mais de 113.000 usuários da Eversource
instalaram equipamentos de geração distribuída, totalizando mais de 2.959 
MW de recursos energéticos de propriedade dos usuários, que agora estão 
conectados ao nosso sistema de distribuição de eletricidade.

https://www.eversource.com/content/nh/business/about/doing-business-with-us/builders-contractors/interconnections/massachusetts/net-metering
https://www.eversource.com/content/nh/business/about/doing-business-with-us/builders-contractors/interconnections/massachusetts/net-metering


Saiba mais sobre o 
ConnectedSolutions
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A transformação para o uso de 
energia limpa requer armazenamento 
de energia
Armazenamento de Energia
O armazenamento de energia pode ser usado em uma configuração autônoma ou 
em combinação com outras fontes de energia, como geração renovável. Esta 
tecnologia oferece oportunidades para maior adoção de energia limpa, maior 
confiabilidade e resiliência. Também pode servir como uma alternativa às soluções 
de distribuição tradicionais, quando viável.

Em 2021, iniciamos o Energy Storage Solutions (Soluções de Armazenamento de 
Energia), um programa de armazenamento em baterias para usuários residenciais, 
comerciais e municipais em Connecticut. Como nosso programa 
ConnectedSolutions, ele oferece acesso a armazenamento de energia de backup 
acessível para ajudar os usuários a estarem mais preparados durante tempestades. 
A participação em nosso programa de resposta à demanda de baterias recompensa 
os usuários por usarem energia de seu sistema de bateria durante períodos de alta 
demanda, diminuindo a tensão na rede elétrica. Em muitos casos, essa energia é 
extraída de baterias que armazenam energia produzida pelos painéis solares de 
nossos usuários.

Também estamos realizando um projeto-piloto de um Sistema de Armazenamento 
de Energia em Baterias (BESS - Battery Energy Storage System) inovador e 
pioneiro no setor, o primeiro sistema desse tipo em Provincetown, Massachusetts. 
O BESS foi projetado para melhorar a confiabilidade do sistema e fornecer energia 
de backup limpa durante interrupções no Sine de distribuição única que atende a 
mais de 10.000 usuários na frota de Provincetown, Truro e Well. Estamos 
construindo um sistema de bateria de íons de lítio de última geração de 24,9 MW 
que será capaz de fornecer 1,5 a 3 horas de energia de reserva nas condições de 
"pico" de verão e por até 10 horas em outras épocas do ano, quando a maioria 
grandes interrupções ocorreram, historicamente. Este projeto também fortalecerá a 
confiabilidade na área adicionando equipamentos atualizados que criarão uma 
"rede inteligente" para fornecer energia às cidades do Outer Cape continuamente, 
não apenas quando o sistema de armazenamento for colocado em operação.

ConnectedSolutions
na Eversource

Os programas ConnectedSolutions Demand Response 
(Resposta à Demanda com Soluções Conectadas) 
oferecem soluções que ajudam os usuários a gerenciar 
melhor sua energia e receber incentivos visando 
reduzir o uso da eletricidade durante eventos de pico 
de energia.
Os programas variam de acordo com o estado e 
podem utilizar dispositivos inteligentes, incluindo 
termostatos inteligentes, sistemas domésticos de 
armazenamento em bateria, carregadores de veículos 
elétricos e condicionadores de ar com Wi-Fi.

As baterias armazenam 
energia que pode ser 
usada em vez de puxar 
energia da rede elétrica

Carregadores de 
veículos elétricos são
reduzidos do nível 2 
de carregamento para 
o nível 1

Aumenta-se alguns graus 
na temperatura nos 
Termostatos para 
economizar energia no 
resfriamento

https://www.eversource.com/content/nh/residential/save-money-energy/energy-efficiency-programs/demand-response/battery-storage-demand-response/home-battery-storage-faqs
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Liderando o 
carregamento na 
infraestrutura de 
veículos elétricos

Infraestrutura
para veículos
elétricos
O transporte representa a maior contribuição 
para a pegada de GEE na região, e estamos 
ajudando a combater essa fonte de emissões 
trabalhando em estreita colaboração com os 
três estados que atendemos e outras 
concessionárias. Nosso investimento em 
atualizações da rede local para oferecer apoio 
a mais estações de carregamento de veículos 
elétricos (EV) e os recursos educacionais 
relacionados que fornecemos a nossos 
usuários desempenham um papel significativo 
na promoção da adoção de veículos elétricos.

Em Massachusetts, instalamos estações de 
carregamento em mais de 400 locais de 
usuários até o final de 2021 e construímos uma 
alocação de 555 milhões com 3.500 postos de 
carregamento de veículos elétricos (EV) 
públicos. Com esse trabalho, mantivemos um 
forte foco na equidade, com 19% dos locais de 
carregamento de VE instalados em 
comunidades de justiça ambiental, superando 
nossa meta de 10%. 

Fizemos uma parceria com a cidade de Boston, 
E4TheFuture e Nuestra Comunidad para 
construir estações de recarga e levar o 
programa de compartilhamento de carros 
Good2Go à Bartlett Station em Roxbury, 
Massachusetts, oferecendo opções de 
transporte limpas e equitativas ao bairro. 
Também trabalhamos com nossos reguladores 
em 2021 para conseguir aprovação para 
expandir este programa.

Em 2021, os reguladores de Connecticut 
aprovaram um amplo programa de EV (veículos 
elétricos) de nove anos que estamos 
gerenciando, oferecendo descontos para 
estações de carregamento qualificadas e a 
instalação associada em residências, empresas 
e espaços públicos. Também administraremos 
um programa para atender às demandas de pico 
de carregadores de veículos elétricos 
domésticos. O programa apoia as metas de 
eletrificação do transporte do estado e oferece 
incentivos para carregamento de veículos 
elétricos em vários locais residenciais, 
comerciais e de acesso público, incluindo 
comunidades carentes.

Temos orgulho de estabelecer parcerias com 
mais de 50 das principais empresas de 
serviços públicos do país na National Electric 
Highway Coalition (NEHC - Coalizão Nacional 
de Estradas Elétricas), que permitirá aos 
motoristas de veículos elétricos viagens sem 
interrupção em grande parte do país. Cada 
concessionária fornecerá soluções de 
carregamento de veículos elétricos em seu 
território de serviço, conectando os principais 
sistemas rodoviários em todo o país. As 
estações de carregamento fornecerão 
carregadores rápidos DC universais capazes 
de colocar os motoristas de volta na estrada 
em aproximadamente 20 a 30 minutos, e o 
NEHC se comprometeu a implementar esses 
carregadores até o final de 2023.

AstraZeneca 
Atualização dos pontos de 
carregamento de veículos 
elétricos (EV, na sigla em inglês)

Como parte de uma meta ambiciosa para 
eliminar emissões de GEE (Gases do Efeito 
Estufa) de suas instalações e frotas até 2025, 
a AstraZeneca estabeleceu uma parceria com 
a Eversource e com o estado de 
Massachusetts com o objetivo de atualizar 
suas instalações na área de Boston a fim de 
expandir o acesso de seus colaboradores a
estações de carregamento de veículos 
elétricos (EV, na sigla em inglês). O enorme 
centro de carregamento de veículos elétricos 
(EV) com 250 postos desta empresa 
biofarmacêutica global, localizado em 
Waltham, Massachusetts, é o maior centro 
deste tipo na Costa Leste.Saiba mais sobre os benefícios

dos veículos elétricos

National Electric 
Highway Coalition
(Coalizão Nacional de 
Estradas Elétricas)

https://www.eversource.com/content/nh/business/save-money-energy/clean-energy-options/electric-vehicles


Saiba mais sobre o programa de eficiência energética Mass Save
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Eficiência energética
Temos orgulho de ser consistentemente 
reconhecidos como líderes em eficiência 
energética por organizações industriais nacionais, 
incluindo o Conselho Americano para uma 
Economia Energeticamente Eficiente (American 
Council for an Energy-Efficient Economy). Em 
2021, investimos aproximadamente US$ 674 
milhões em programas de eficiência energética dos 
usuários, o que resultou em reduções vitalícias no 
consumo de eletricidade de 3.776 gigawatts-hora 
(GW 11) e no consumo de gás natural em 220 
milhões de thermes.

Nossos programas de eficiência energética ajudam 
nossos usuários de eletricidade e gás a usar 
menos energia e economizar dinheiro. Esses 
programas incluem descontos, abatimentos e 
incentivos para produtos e serviços de economia 
de energia, avaliações profissionais de energia, 
ferramentas para ajudar os usuários a entender 
melhor seu uso de energia e dicas fáceis de 
economia de energia.

À medida que implementamos soluções de 
eficiência energética em nossa região, 
aumentamos o envolvimento e fornecemos suporte 
adicional a grupos de usuários que historicamente 
tiveram baixa participação. Famílias e empresas 
com dificuldades econômicas que participam de 
nossos programas relacionados à renda agora se 
beneficiam de economias de longo prazo que 
tornam-se realidade com essas melhorias.

Estamos liderando a nação com nossos planos 
focados em carbono, representando uma 
transformação de programas de eficiência 
energética que se alinha com a redução agressiva 
de GEE em nosso território de serviço estadual e 
com as metas de justiça ambiental. Nosso plano 
para 2022-2024 em Massachusetts inclui um foco 
intenso em eletrificação e na substituição dos 
equipamentos de aquecimento a combustível fóssil 
dos usuários por equipamentos elétricos de alta 
eficiência. Os descontos fornecidos por meio dos 
programas do Mass Save® para eletrificação são 
alguns dos descontos mais altos do país.

Em 2021, como patrocinador do colaborativo de 
economia de energia Mass Save, lançamos o 
programa Clean Energy Pathways (Caminhos para a 
Energia Limpa). Esta iniciativa de desenvolvimento 
da força de trabalho busca impulsionar a força de 
trabalho com eficiência energética e aumentar o 
acesso a oportunidades para indivíduos 
historicamente sub-representados na indústria, 
incluindo mulheres, pessoas de cor, pessoas 
LGBTQI e indivíduos de primeira geração e/ou 
multilíngues que residem em comunidades de 
justiça ambiental. Este programa com estágios de 
três meses tem o objetivo de colocar 120 estagiários 
diversos na força de trabalho de eficiência 
energética, ao mesmo tempo em que oferece um 
salário por hora, treinamento de desenvolvimento 
profissional e outros serviços e recursos para apoiar 
os novos contratados.

Nosso programa Main Streets (Ruas Principais) de eficiência 
energética ajuda pequenas empresas a reduzir seus custos 
de energia e seu impacto ambiental. Empreiteiros autorizados 
agendam avaliações de energia gratuitas, respondem a 
perguntas sobre atualizações de equipamentos com eficiência 
energética e podem fazer algumas melhorias no local. 
Projetos maiores, como novos equipamentos MVAG ou 
controles de motores com eficiência energética, estão 
programados para instalação futura e podem se qualificar 
para incentivos e financiamento sem juros para compensar o 
custo de atualizações. Em Massachusetts, 2021 foi um ano 
de muito sucesso, com quase 54.000 pequenas e 
microempresas contatadas em 37 comunidades e mais de 
1.200 avaliações de energia concluídas, resultando em uma 
economia de mais de mais de 16 GWh.

https://www.masssave.com/en/learn/residential/?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwCXpUS3KgDKwKlpaamvoPrDGfianIToBfR_ATqY0UMqpCf_h_MbeQYaAhMsEALw_wcB


Ambiente



SOBRE A EVERSOURCE MENSAGEM DO NOSSO CEO INOVANDO para o FUTURO CONFIABILIDADE e RESILIÊNCIA Ambiente SOCIAL GOVERNANÇA APÊNDICE

Proteger e Preservar

NOSSA RESPOSTA ÀS 
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS
A mudança climática é um dos maiores desafios 
enfrentados pelo mundo, e sabemos que uma 
ação oportuna é necessária para proteger o 
futuro de nosso planeta, nossas comunidades e 
nossas empresas. Já estamos vendo esses 
impactos e tomamos medidas para fortalecer 
nossa infraestrutura e trabalhar com nossas 
comunidades e outras partes interessadas para 
garantir que estejamos preparados 
coletivamente para responder a eventos 
climáticos mais frequentes e severos. Embora 
nossa prioridade continue sendo a entrega 
segura de serviços essenciais dos quais nossos 
usuários dependem, também estamos em uma 
posição única para ajudar a mitigar as 
mudanças climáticas por meio de medidas 
agressivas de redução de emissões de nossas 
próprias operações e muito mais.

Em apoio às metas de nossa região para alcançar 
um futuro de baixo carbono, temos orgulho de 
servir como um catalisador de energia limpa para 
reduzir as emissões regionais dos setores elétrico, 
de aquecimento e de transporte e de desempenhar 
um papel crítico para alcançarmos as metas 
climáticas agressivas do estado . Nossos 
programas de fortalecimento do sistema e 
modernização da rede também irão mitigar o 
impacto de eventos climáticos severos devido às 
mudanças climáticas. Além disso, continuamos a 
aumentar a confiabilidade do sistema elétrico 
regional com iniciativas estratégicas para tornar a 
rede mais resiliente ao clima da Nova Inglaterra, 
que está cada vez mais imprevisível.
Também estamos trabalhando com os usuários 
para reduzir sua pegada de carbono por meio de 
soluções como programas de eficiência energética, 
permitindo a interconexão de energia renovável e 
avançando na infraestrutura de veículos elétricos e 
nos recursos de armazenamento de energia. 
Continuaremos a desenvolver essas conquistas à 
medida que identificamos oportunidades adicionais 
para mitigar e nos adaptar aos impactos das 
mudanças climáticas.

A Eversource e a 
Universidade de Connecticut
Em 2021, ampliamos nosso compromisso conjunto 
com a Universidade de Connecticut (UConn) 
através de investimentos adicionais de $14 milhões 
para a manutenção do Eversource Energy Center 
(Centro de Energia da Eversource) até 2028. O 
Eversource Energy Center teve início em 2015 e 
vem representando uma parceria dinâmica entre o 
corpo docente e alunos da UConn e a Eversource, 
na qual pesquisas e tecnologia de ponta e software 
da última geração têm o objetivos de resolver 
desafios do mundo real para usuários de 
eletricidade na interseção entre condições 
atmosféricas, clima e energia. As áreas de 
pesquisa atuais incluem projetos de previsão de 
interrupção por tempestades, manejo de árvores e 
florestas, reforço da rede elétrica, resiliência, 
mudanças climáticas e inundações, distúrbios 
geomagnéticos, integração de geração renovável e 
segurança cibernética. A parceria estendida inclui o 
compromisso de envolver estudantes de graduação 
diversificados e sub-representados em todas as 
áreas de pesquisa sustentável, alinhando-se com 
nosso foco crescente na justiça racial e social.
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OBJETIVO DE NEUTRALIDADE DE 
CARBONO
Uma das iniciativas mais importantes da Eversource é alcançar 
neutralidade de carbono em suas operações até o ano de 2030. 
Essa é uma meta agressiva que exige o apoio de todas as áreas 
da empresa para reduzir nossas emissões de GEE para o mais 
próximo possível de zero. Para emissões que não podem ser 
evitadas, estamos nos preparando para investir em 
compensações confiáveis.

Desde o ano base de 2018, nossa pegada de GEE diminuiu 
13%. Grande parte desse sucesso se deve aos projetos 
dedicados associados à nossa meta de neutralidade de carbono, 
que estão gerando reduções em nossas emissões operacionais. 
No entanto, o quanto podemos influenciar diretamente essas 
emissões varia. Um exemplo importante disso são as emissões 
de escopo 2 associadas à perda em linha, ou a energia perdida 
por meio da transmissão e distribuição de eletricidade entregue 
aos nossos usuários. DEVIDO aos ambientes regulatórios nos 
quais operamos, as leis estaduais nos impedem de possuir 
gerações diferentes de exceções muito específicas, como uma 
quantidade limitada de energia solar em Massachusetts. 
Portanto, as emissões associadas à geração de energia e 
subsequente perda em linha estão em grande parte fora de 
nosso controle. Quanto mais combustíveis fósseis são usados 
para gerar energia em vez de fontes mais limpas, como energia 
renovável, maior se torna a intensidade das emissões 
relacionadas à eletricidade e perda em linha.

É exatamente isso que aconteceu na Nova Inglaterra, pois o 
aumento do uso de combustíveis fósseis foi necessário para 
atender às crescentes demandas por energia, até que projetos 
de energia renovável em larga escala na região tenham a 
oportunidade de suprir a essa demanda. Como resultado, os 
fatores de emissão usados para calcular nossa perda em linha 
mostraram um aumento significativo e, como a perda em linha 
representa a maior parte de nossas emissões gerais, 
observamos um aumento de 5% em nossa pegada de GEE de 
2020 a 2021. 

Essa tendência de aumento nas emissões por perda em linha 
pode continuar no curto prazo. Nossos investimentos e 
programas para permitir mais energia solar e eólica em nossa 
região reduzirão a intensidade de emissão da rede e, 
consequentemente, mostrarão um declínio nas emissões 
associadas ao nosso próprio uso de energia e perda em linha.

É importante ressaltar que tivemos sucesso na redução de todas 
as outras fontes de nossas emissões de escopo 1 e 2 no ano 
passado, indicando que nossa dedicação em reduzir as 
emissões onde temos maior capacidade de fazê-lo está trazendo 
resultados favoráveis. Estamos melhorando a eficiência de 
nossas instalações, adotando mais veículos híbridos em nossa 
frota e implementando projetos de manutenção e atualização de 
sistemas para reduzir as emissões fugitivas de metano de 
nossos dutos e serviços de gás natural e vazamentos de 
hexafluoreto de enxofre (SF6) em nossos equipamentos de 
isolamento elétrico. Esses projetos de redução de emissões, 
atuais e futuros, são possibilitados pelo planejamento e 
implementação de maneira estratégica, juntamente com o apoio 
integral dos funcionários da Eversource em toda a empresa.

Ao vislumbrarmos nosso caminho até 2030, sabemos que ainda 
há muito trabalho a ser feito e continuaremos a testar 
tecnologias inovadoras e explorar todas as opções para reduzir 
emissões. Uma estrutura de governança interna dedicada está 
em vigor para implementar as iniciativas necessárias para atingir 
esse objetivo, e funcionários de toda a empresa estão 
implantando planos de redução de emissões, envolvendo partes 
interessadas internas e externas e se preparando para 
compensar as emissões que não podem ser evitadas com 
investimentos confiáveis. Também estamos procurando concluir 
uma avaliação abrangente das emissões indiretas de escopo 3 
de nossa cadeia de valor, quantificar essas fontes da melhor 
maneira possível e desenvolver uma estratégia de como 
podemos reduzir essas emissões indiretas. Esses esforços 
reforçam nosso compromisso de unir os estados onde 
operamos, nossos usuários, nossos funcionários, nossos 
investidores e outros no combate às mudanças climáticas.

Reduções de 2021 em todas as fontes de emissão direta
Redução de 4% de 2020 a 2021 
impulsionada por projetos para 
reduzir o uso de combustíveis 
fósseis e emissões fugitivas
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Emissões Diretas de Escopo 1

As emissões do escopo 1 refletem o C02e da combustão estacionária e da frota de
combustíveis fósseis e biocombustíveis, bem como emissões diretas (fugitivas) de
metano e SF6.

Aumento de 10% de 2020 a 2021
impulsionado por emissões de
rede regionais mais intensivas em
carbono
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Emissões Indiretas de Escopo 2

Aproximadamente 90% das emissões de escopo 2 advêm da perda em linha, e o
restante está associado à eletricidade usada nas instalações da Eversource e uma
quantidade muito pequena de aquecimento e resfriamento distrital em uma única
instalação.

Redução de 13% no total de emissões desde 2018
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Perda da linha Metano Instalações Frota SF6

A energia perdida quando a energia é 
transmitida e distribuída pela rede, 
conhecida como perda em linha, é uma das 
maiores fontes de emissões indiretas do 
setor elétrico. Colaborar com os esforços 
estaduais e regionais para incorporar uma 
mistura mais limpa de energia na rede é a 
maneira mais eficaz de minimizar os 
impactos associados à perda em linha. 
Também estamos implementando projetos 
de infraestrutura de distribuição que 
aumentarão a eficiência do sistema. Isso 
inclui projetos para interconectar recursos 
de energia distribuída e projetos que 
substituem transformadores de distribuição 
ineficientes.

Ao substituir gasodutos de gás natural 
envelhecidos, de aço nu e de ferro fundido, 
não estamos apenas reduzindo as emissões 
de metano, mas também aumentando a 
segurança da rede. Desde 2018, substituímos 
mais de 447 milhas de infraestrutura de 
distribuição de gás natural envelhecida e 
propensa a vazamentos, incluindo 125 milhas 
apenas em 2021. No futuro, planejamos 
superar as atualizações históricas com mais 
de 140 milhas de substituições de tubos em 
2022. Também continuamos focados em 
buscar soluções de longo prazo, como avaliar 
opções de eletrificação e descarbonizar o gás 
natural para nossos usuários, explorando 
gases de baixo ou sem carbono que podem 
ser misturados ao gás natural ou usados 
como um substituto eventual. Essas 
alternativas incluem o gás natural renovável, 
criado a partir de aterros sanitários, estações 
de tratamento de águas residuais e fazendas, 
e possivelmente o hidrogênio, que pode ser 
produzido a partir de recursos de energia 
limpa, como a energia eólica offshore.

Continuamos a buscar estratégias agressivas 
destinadas a reduzir o uso de eletricidade e 
combustível em nossas instalações. Estamos 
avaliando e atualizando equipamentos de 
HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado) com modelos mais eficientes, 
incluindo bombas de calor elétricas. Nosso 
esforços bem-sucedidos visando substituir 
iluminação que usa energia de maneira 
intensiva por LEDs na maioria de nossas 
instalações foram agora expandidos e nosso 
objetivo é converter todas as instalações até o 
final de 2022, inclusive as instalações da 
Eversource Gas of Massachusetts (EGMA) 
(instalações da antiga Columbia Gas), as quais 
adquirimos em 2020. Da mesma forma, 
estamos implementando medidas para reduzir 
nosso uso de energia com atualizações do 
sistema de controle e otimização de espaço, 
melhorando os revestimentos de edifícios e 
integrando energia renovável quando viável. 
Em 2021, adquirimos mais de 52.000 MWh de 
energia renovável para nossas instalações e 
concluímos a instalação de um sistema de 
energia solar no telhado de nosso centro de 
atendimento ao cliente da Aquarion em 
Monroe, Connecticut.

Um dos principais focos da operação de nossa 
frota é reduzir as emissões do consumo de 
combustível.
Para isso, continuamos a dotar veículos 
híbridos e incorporar fontes alternativas de 
combustível ao diesel e à gasolina, como o 
biodiesel. Em 2021, conseguimos substituir 
mais de 36% do diesel de nossa frota por uma 
mistura de biocombustível. Também 
estabelecemos parcerias com fornecedores que 
estão desenvolvendo tecnologias inovadoras, 
como a AltecJEMS® e XL Fleet, especializados 
em ferramentas e tecnologia de redução de 
emissões para ajudar a reduzir o tempo de 
ociosidade e melhorar a eficiência de 
combustível. Olhando para o futuro, 
pretendemos concluir a aquisição que iniciamos 
em 2021 para expandir nossa frota com veículos 
híbridos e continuaremos a explorar fontes 
emergentes de combustível, como diesel 
renovável e hidrogênio, como possíveis 
alternativas aos combustíveis fósseis. Até 2030, 
nossa meta é utilizar tecnologia híbrida em 
100% de nossos caminhões caçamba.

Fizemos grandes progressos na redução de 
emissões de gases de hexafluoreto de enxofre 
(SF6) em nossos equipamentos elétricos 
existentes por meio de fortes práticas de 
manutenção e da implementação bem-
sucedida de um detalhado rastreamento de 
gás de SF6 e um programa de inventário. 
Estamos trabalhando com parceiros do setor 
para pesquisar e testar soluções para reduzir 
a dependência do gás de SF6 em 
equipamentos elétricos de alta tensão, 
incluindo programas piloto de equipamentos 
sem SF6. Em 2020, começamos a planejar 
nosso primeiro projeto-piloto utilizando SF6, 
uma tecnologia alternativa em uma 
subestação em Preston, Connecticut, e 
esperamos que ela entre em funcionamento 
até o final de 2022. Em antecipação às 
soluções sem SF6 que estão chegando ao 
mercado, projetamos alguns equipamentos, 
incluindo uma subestação em Cambridge, 
Massachusetts, para que esteja pronta para 
aceitar esses gases alternativos.

8%↑ 5%↓ 1%↓ 3%↓ 1% ↓

Estamos focados em atingir nossa meta de neutralidade de carbono reduzindo as emissões em cinco áreas operacionais principais.

Progresso de 2020 a 2021
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LIMPA

PROTEGENDO A ÁGUA 
Manejo de recursos hídricos
Temos o compromisso de proteger e preservar a água como um 
recurso natural em todas as nossas operações. A maior contribuição 
para nossa pegada hídrica está associada à nossa concessionária de 
água, a Aquarion Water.

Usamos métodos de alta tecnologia e práticos para encontrar 
vazamentos em nosso sistema de distribuição. Em 2021, 
substituímos 22 milhas de tubulação para reduzir a probabilidade de 
vazamentos e quebras na tubulação.

Incentivamos os usuários a se unirem a nós no uso responsável da 
água. Apesar de um ano chuvoso em 2021, expandimos nossos 
programas de conservação de água para incluir comunicação 
proativa com usuários de água em alta e adicionamos cidades 
adicionais a um cronograma de irrigação duas vezes por semana. 
A gestão da demanda é uma ferramenta importante na medida 
em que buscamos tornar nossa concessionária de água à prova 
do clima.

Qualidade da Água Potável
Como guardiões do meio ambiente, promovemos práticas 
sustentáveis e gestão do habitat. Isso inclui monitorar ativamente os 
ecossistemas do reservatório em toda a nossa empresa Aquarion
Water. Temos um longo histórico de monitoramento da qualidade da 
água em nossas bacias hidrográficas e reservatórios para otimizar o 
tratamento. Em 2021, concluímos um esforço de vários anos para 
mapear a presença e a densidade de plantas aquáticas invasoras 
em todos os nossos reservatórios da Aquarion. Essas plantas 
expulsam as espécies nativas, afetando os níveis de luz, a cadeia 
alimentar e a qualidade da água, além de contribuir para o aumento 
da carga orgânica em nossas instalações de tratamento. Além do 
esforço de mapeamento, realizamos um projeto-piloto de manejo de 
espécies invasoras no Reservatório Laurel em Stamford, 
Connecticut, a fim de remover hydrilla e Eurasian milfoil (pinheirinha
d’água). A biomassa do reservatório foi mapeada antes e depois dos 
esforços de remoção e será avaliada novamente em 2022 para 
medir a eficácia dos diferentes métodos de remoção. Este programa
piloto nos ajudará a determinar o método mais eficaz e econômico
de remoção de espécies invasoras.

Água potável segura e 
limpa é nossa maior 
prioridade; com isso em 
mente, realizamos mais 
de 175.000 testes de 
qualidade da água 
em 2021
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O programa de tambores de 
água da Aquation ajuda os 
usuários a economizar água e 
reduzir suas contas de água

Água segura e limpa é nossa maior prioridade e 
realizamos mais de 175.000 testes de qualidade da água 
em 2021. As amostras são coletadas de vários locais, 
pois monitoramos continuamente a água de nossos 
reservatórios, poços, instalações de tratamento e 
sistemas de distribuição analisando mais de 100 
compostos, incluindo:

• Contaminantes microbianos de sistemas sépticos, 
operações agrícolas e pecuárias e animais silvestres.

• Contaminantes inorgânicos, como sais e metais que 
podem ocorrer naturalmente ou resultar do 
escoamento de águas pluviais urbanas, descargas de 
águas residuais industriais ou domésticas ou 
agricultura.

• Pesticidas e herbicidas de fontes como agricultura, 
escoamento de águas pluviais urbanas e usos 
residenciais.

• Contaminantes químicos orgânicos, incluindo 
produtos químicos orgânicos voláteis e sintéticos, 
que são subprodutos de processos industriais.

• Contaminantes radioativos de ocorrência natural

• Chumbo e outros contaminantes, conforme exigido 
pela EPA.

Em toda a Nova Inglaterra e em todo o país, autoridades 
estaduais e locais, departamentos de saúde e 
concessionárias de água concentraram sua atenção em 
surfactantes fluorados (PFAS), um grupo de produtos 
químicos produzidos pelo homem que foram detectados 
na água potável. Os PFAS podem entrar na água potável 
por meio de descargas industriais e comerciais na água ou 
no ar, descargas de estações de tratamento de esgoto; 
lixiviação de sistemas sépticos e aterros sanitários; 
aplicação em solo de biossólidos para tratamento de 
águas residuais, e o uso de espuma para combate a 
incêndios. Estamos monitorando nossos sistemas de água 
em busca de PFAS e disponibilizamos nossos resultados 
de amostragem no site da Aquarion: aquarionwater.com.

Toda a água fornecida a residentes e empresas em 
Connecticut. Massachusetts e New Hampshire satisfazem 
as diretrizes e padrões regulatórios. Em alguns casos, 
interrompemos o uso de poços específicos devido à 
presença de PFAS. Nesses casos, estamos investindo em 
sistemas de tratamento para garantir a resiliência de 
nosso abastecimento de água e a segurança de nossa 
água potável.

Da Aquarion
Programa de 
Tambores de Água

A Aquarion oferece a seus usuários tambores 
para a coleta de água de chuva para ajudá-los 
a economizar água pela coleta e armazenando 
da água da chuva. Os tambores de 60 galões 
são projetados para caber no escoamento de 
calhas e capturar a água da chuva e são 
oferecidos aos usuários a preços com 
desconto. Esses tambores reciclados ajudam a 
direcionar a água para longe das fundações da 
casa e incluem um kit para conectar sistemas 
de irrigação por gotejamento e imersão, além 
de mangueiras de jardim.
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Possuímos e mantemos 
aproximadamente 40.000 
acres de terreno em 
todo o nosso território 
de serviço

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL
Temos um compromisso com a gestão 
ambiental e tomamos muito cuidado para 
preservar a biodiversidade, promover a 
conservação e proteger os animais silvestres, 
e os recursos naturais e culturais. Também 
estamos comprometidos em avaliar e reduzir 
os possíveis impactos de nossas operações 
no meio ambiente.

Preservação da Terra
Promovemos a vitalidade de longo prazo da 
terra que administramos e nos esforçamos 
para promover habitats nativos 
diversificados. Nosso Eversource Land Trust 
(Fundo Territorial) consiste em quase 1.000 
acres de espaço aberto permanentemente 
protegido em Connecticut, e uma grande 
parcela desse espaço está disponibilizado ao 
público para uso recreacional. 

Também possuímos e mantemos 
aproximadamente 40.000 acres de terreno em 
todo o nosso território de serviço, juntamente com 
mais de 15.000 acres de terras protegidas de 
bacias hidrográficas administradas por uma 
parceria com o Departamento de Energia e 
Proteção Ambiental de Connecticut (Connecticut 
Department of Energy and Environmental 
Protection). A Nature Conservancy e a Aquarion. 
Com essa parceria, trabalhamos para proteger as 
diversas funções e recursos das terras florestais.
Nossas atividades de manejo incluem ajudar 
nossos parceiros a criar e manter trilhas 
recreativas, evitando erosão e protegendo 
habitats críticos, aplicando as regulamentações de 
uso e leis estaduais e agindo como um bom 
vizinho dos proprietários dos terrenos adjacentes.

Food Forest Initiative
(Iniciativa Alimentação 
da Floresta) de Cape Cod
e a Eversource
Estamos nos unindo à Food Forest Initiative (Iniciativa 
Alimentação da Floresta) de Cape Cod e ao 
Departamento de Água de Harwich, Massachusetts, para 
plantar arbustos comestíveis e polinizadores dentro de 
uma faixa de servidão de linhas de transmissão. Essa 
colaboração criará uma paisagem sustentável composta 
por várias espécies de plantas comestíveis, incluindo 
framboesa, blueberry e avelãs, acessíveis ao público e 
compatíveis com a faixa de servidão existente.
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Estudo dos Linces nos Terrenos da Eversource

Gillian é um lince que vive em um terreno da Eversource em Connecticut. Ela se chama Gillian por causa de Gillian Carroll, Administradora da 

Gestão dos Terrenos da Eversource, que está em parceria com a Divisão de Vida Silvestre do Departamento de Energia e Proteção 

Ambiental de Connecticut (CT DEEP - Connecticut's Department of Energy and Environmental Protection) e com biólogos da Uconn, com o 

objetivo de apoiar os estudos sobre linces em áreas urbanas. Esses estudos permitem que os cientistas estudem mais sobre os movimentos 

e a necessidades de recursos dos linces e como eles interagem com a paisagem. A colaboração com a Divisão de Vida Silvestre do CT 

DEEP faz parte de nossa iniciativa de gestão ambiental para desenvolver relacionamentos existentes com reguladores e partes interessadas 

ambientais, como fundos de terras e organizações sem fins lucrativos que promovem a conservação das espécies.

Proteção da Vida silvestre e do 
Habitat
Em parceria com nossas divisões de 
transmissão, distribuição e manejo da 
vegetação, nos esforçamos para minimizar os 
impactos de nossas operações no habitat que 
sustenta uma variedade de espécies dentro de 
nossa faixa de servidão. Através da gestão de 
nossa faixa de servidão para o habitat de 
sucessão inicial, podemos fornecer um habitat 
de nicho, que é essencial para a conservação 
de muitas espécies protegidas de insetos, 
plantas, aves, anfíbios e répteis.

Frequentemente trabalhamos em parceria com 
agências ambientais estaduais e federais e 
outras partes interessadas externas nesse 
manejo.

As iniciativas de 2021 incluíram:

• Instalar um novo poste e plataforma para 
um casal de águias-pescadoras retornando 
a um novo local de nidificação em um 
movimentado canteiro de obras em 
Branford. Connecticut. As águias-
pescadoras, que geralmente têm um 
parceiro por toda a vida, retornam ao 
mesmo ninho todos os anos.

• Parceria com a Divisão de Vida Silvestre 
do CT DEEP em Connecticut para estudar 
o uso do habitat pelos linces em oito 
terrenos da Eversource. Os dados 
coletados nessas propriedades, que 
representam apenas uma parte da área 
total de estudo, serão usados para 
determinar a abundância e distribuição de 
linces no estado.

Trabalhamos em parceria com 
órgãos ambientais estaduais e 
federais em iniciativas de manejo



SOBRE A EVERSOURCE MENSAGEM DO NOSSO CEO INOVANDO para o FUTURO CONFIABILIDADE e RESILIÊNCIA Ambiente SOCIAL GOVERNANÇA APÊNDICE

Manejo da Águia-pescadora

As Águias-pescadoras costumam ser atraídas por estruturas 
de serviços públicos como um local para pousar e construir 
seus ninhos, o que pode ser perigoso para as aves e causar 
problemas de confiabilidade do serviço para os usuários. 
Para ajudar a gerenciar esse problema, instalamos 
dispositivos para desencorajar a construção de ninhos pelas 
águias-pescadoras em locais que possam causar danos a 
elas e seguimos diretrizes rígidas definidas pelo Serviço de 
Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos e Lei do Tratado 
de Aves Migratórias ao fazer a manutenção de nosso sistema 
elétrico perto de ninhos de águias-pescadoras já 
estabelecidos. Essas regras incluem não perturbar os ninhos 
ativos que contenham ovos ou filhotes que ainda não voam, 
a menos que a vida ou viabilidade do ovo ou filhote esteja 
ameaçada pela presença contínua do ninho na estrutura da 
concessionária. Caso o ninho precise ser removido, iremos 
mudar o ninho de lugar ou trabalhar com nossos parceiros 
reabilitadores da vida silvestre para garantir que as aves 
estejam preparadas para serem devolvidas à natureza. 
Incentivamos o público a informar a existência de ninhos por 
meio de um formulário online no site da Eversource.

Dada a abundância de ninhos de águias-pescadoras em 
nossos postes em Cape Cod, desenvolvemos o Plano de 
Manejo de Águias-Pescadoras de Cape Cod (CCOMP –
Cape Cod Osprey Management Plan) através de estreita 
colaboração com as partes interessadas ambientais, 
incluindo a Audubon de Massachusetts, a Wild Care, Inc., 
os New England Wildlife Centers (Centros de Vida Silvestre 
da Nova Inglaterra), as Cidades de Barnstable e Falmouth, 
e a Divisão de Pesca e Vida Silvestre do Estado de 
Massachusetts. Orientado por nosso Plano de Proteção de 
Aves, o CCOMP foi desenvolvido para proteger as águias-
pescadoras e reduzir as interrupções de serviço e falta de 
energia relacionadas às águias-pescadoras.
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GESTÃO DE RESÍDUOS
Estamos minimizando o desperdício por 
meio de práticas de reutilização, reciclagem 
e recuperação de investimentos. Em 2021, 
nossos programas evitaram que quase 
20.000 toneladas métricas de resíduos 
fossem colocadas em aterros sanitários. 
Uma avaliação formal de todos os fluxos de 
resíduos está em andamento para identificar 
oportunidades de reduzir o volume e garantir 
que os resíduos sejam gerenciados ou 
reciclados da maneira mais adequada 
para o ambiente.

Também procuramos oportunidades para evitar 
a geração de resíduos. Nossos funcionários 
são incentivados a evitar a impressão de 
documentos sempre que possível e, quando 
isto for necessário, a imprimir na frente e no 
verso da página. Em 2021, evitamos o uso de 
mais de 820.000 folhas de papel através da 
restrição de algumas impressões. No final 
de 2021, mais de 37% de nossos usuários 
optaram por participar do programa de 
contas sem papel (online).

Nossa meta é ter mais de 40% de nossos 
usuários cadastrados até o final de 2022, 
reduzindo o uso de papel e melhorando a 
conveniência para os usuários.

A sustentabilidade é um dos principais focos de 
nosso robusto programa de recuperação de 
investimentos, focado na recuperação do valor 
dos ativos e na redução do desperdício por 
meio do reaproveitamento de materiais por meio 
de vendas, leilões e doações. Os materiais que 
visamos para a recuperação do investimento 
incluem sucata, transformadores de distribuição 
e subestações, baterias, geradores, excesso de 
estoque, veículos, móveis de escritório, 
computadores e equipamentos de almoxarifado. 
Para limitar o impacto sobre os recursos 
naturais, estamos reconstruindo alguns de 
nossos transformadores do sistema elétrico 
de acordo com novos padrões.

evitamos que quase

20.000
toneladas métricas

de resíduos 
em aterros

37%
dos nossos 

usuários usam 
contas sem 

papel...
...nossa meta é ter 
mais de 40% de 
nossos usuários 

inscritos até final 
de 2022

evitamos o 
uso de mais

820.000 
folhas de papel


