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Introducao 
 A Lixeira da Parker Street (PSWS, por suas siglas em ingles) abrange uma area de mais de 114 acres em New

t (PSWS, por suas siglas em ingles) abrange uma area de mais de 114 acres em New 
Bedford, Massachusets.   Orgaos estaduais e federais estao investgando a contamina<ao na PSWS para verifcar 
seus l limites.  A PSWS norm lalmente in lclui a a area cerc dada pella Durffee Street ao norte, a L biberty Street e o Cemi eterio 
Oak Grove ao leste, a Hillman Street ao sul e a Summit Street ao oeste. No local fcam as escolas de ensino medio 
Bedford High School e Keith Middle School, os campos desportvos Walsh e Andre McCoy, imoveis residenciais, 
comerciais e complexos de apartamentos. Recentemente, a Agendia de Prote�ao Ambiental dos EUA (EPA, por 
suas siglas em ingles) e o Departamento de Prote�ao Ambiental de Massadhusets (MassDEP, por suas siglas em 
ingles) conclufram a 1� Fase da coleta de amostras, em junho de 2010, e a 2� Fase da coleta de amostras no outono 
dede 2 2010100 paparara d defefninirr memelhlhoror e esssseses l limimititeses. 

Essa segunda edi<ao do Boletm do Comunidode tem como objetvo fornecer informa<6es atualizadas e 
abrangentes sobre a PSWS em uma (nica fonte. Esse Boletm sera publicado periodicamente ou conforme 
surgirem marcos importantes, estamos abertos as respostas e comentarios. Esse Boletm e produzido atraves do 
programa Servi<os de Assistencia Tecnica para as Comunidades (TASC, por suas siglas em ingles), que trabalha 
com prestadores de servi<os independentes para ajudar as comunidades a compreender as informa<6es tecnicas 
sobre a periculosidade dos depositos de lixo dos arredores. A EPA esta trabalhando em coopera<ao com o 
MassDEP, a Agendia de Registro de Doen�as e Substandias T6xidas dos EUA (ATSDR, por suas siglas em ingles) e 
o Departamento de Saude Publida de Massadhusets, Esdrit6rio de Saude Ambiental (MDPH, por suas siglas em 
ingles).  

Lixeira da Parker Street 

Este documento foi criado, no todo ou em parte, por meio do programa TASC da EPA. Seu conteudo nao refete 
necessariamente as polfticas, ac6es ou posic6es da EPA. 

To obtain a translated version of this document, 
Please contact: 
Kelsey O'Neil, EPA  • (617) 918-1799 • Oneil.kelsey@epa.gov 

Para obtener una versi6n traducida de este documento, 
favor de communicarse con: 
Kelsey O'Neil, EPA  • (617) 918-1799 • Oneil.kelsey@epa.gov 

��������������������� 
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AMOSTRAS LEVAM A LIMPEZA DE 
CINCO PROPRIEDADES 
A EPA e o MassDEP realizaram a 1� Fase da coleta de 
amostras na primavera de 2010. Os resultados das 
amostras de cinco propriedades apontaram presen<a de 
altos nfveis de contaminantes nas camadas superfciais 
do solo. A EPA come<ou a remover solo dessas cinco 
propriedades no come<o de Novembro de 2010 e 
terminou o trabalho em janeiro de 2011.  

Hist6rico 
No outono de 2010, a EPA, o MassDEP e um 
representante da ATSDR e/ou MDPH/BEH discutram 
a 1� Fase da coleta de amostras de dados com os 
proprietarios dos terrenos e apresentaram para cada 
um deles um Guio sobre os resultados das amostras 
do solo. As agencias tambem ofereceram sess6es de 
disponibilidade para os moradores dos complexos 
domiciliares dos arredores. Os resultados da 1� Fase da 
coleta de amostras e o resumo das a<6es realizadas pela 
EPA foram apresentados em uma Reuniao P(blica aberta 
a toda comunidade, no dia 10 de fevereiro de 2011.     

o Trabalho de Saneamento 
De acordo com as avalia<6es iniciais de risco realizadas 
pelo MassDEP, a EPA e o MassDEP priorizaram 
as propriedades que precisavam ser atendidas e 
responderam ao problema de contamina<ao em cinco 
domicflios. A resposta foi realizada de acordo com o 
Plano de Contngencia Nacional (NCP, por suas siglas 
em ingles) e tambem com o Plano de Contngencia 
de Massachusets (MCP, por suas siglas em ingles). O 
MCP exige a elimina<ao ou controle dos danos, quando 
contaminantes graves sao encontrados nas camadas do 
solo proximas a superfcie. Existem varias op<6es em 
potencial para se alcan<ar esse objetvo, dentre elas, 
podem estar a remo<ao do solo em questao da area 
atngida e a substtui<ao desse solo com solo limpo ou 
o estabelecimento de uma barreira de contamina<ao 
feita pela constru<ao de um barrete aceitavel pelo uso 
de solo limpo ou de uma superfcie impenetravel. Os 
regulamentos tambem profbem qualquer atvidade 
que possa romper os solos nas propriedades em que 
ha contamina<ao ate que o problema tenha sido 
adequadamente resolvido.  
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COLETA DE AMOSTRAS E O PLANO DE 
LONGO PRAZO 
Os principais objetvos das investga<6es atuais da EPA e do MassDEP sao: 
(1) confrmar o perfmetro da PSWS (areas ou marcas em que se sabe que 
ha contamina<ao) e (2) desenvolver um plano para tratar a contamina<ao 
e garantr que os nfveis de contamina<ao que possam causar problemas de 
sa(de sejam reduzidos ou eliminados. Resultados da 1� Fase da coleta de 
amostras - realizada na primavera de 2010 - melhorou a compreensao do 
local, mas sugeriu a necessidade de mais amostras. 

A EPA e o MassDEP coletaram uma segunda rodada de amostras de solo, 
2� Fase, come<ando no meio de setembro de 2010. A 2� Fase da coleta de 
amostras se concentrou em propriedades nos perfmetros sul e sudeste da 
PSWS. Foi conclufda em outubro de 2010.    

Os resultados da 2� Fase serao divulgados para os proprietarios dos terrenos 
nesta primavera.  Depois que os resultados individuais forem divulgados, 
a EPA e o MassDEP vao realizar uma reuniao com a comunidade para 
apresentar os resultados ao p(blico.  De acordo com os resultados da 2� Fase 
da coleta de amostras, as agencias irao determinar se ha uma necessidade de 
coletar amostras em mais propriedades para identfcar a extensao fnal da 
contamina<ao. 

As amostras de solo do local foram coletadas e 
analisadas. 
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A EPA concluiu as a<6es relatvas a remo<ao de solo 
nas cinco propriedades, no perfodo de dezembro de 
2010 a janeiro de 2011. Uma parte do solo escavado 
foi descartada no Turnkey Landfll em Rochester, New 
Hampshire, uma instala<ao qualifcada e aprovada. 
O solo escavado adicional foi temporariamente 
armazenado do lado de fora das instala<6es da 
propriedade do Departamento de Infraestrutura 
P(blica, na avenida Shawmut.  Para evitar qualquer 
contamina<ao cruzada no local de armazenamento, 
a EPA pavimentou a area, colocou um revestmento 
plastco no topo do pavimento, isolou a area 
completamente com acostamentos e conteve a area 
com fardos de feno e cerca de silte para controlar o 
vazamento.  Alem disso, a EPA instalou uma cerca 
temporaria para fornecer seguran<a e exige que todas as 
amostras de solo sejam cobertas por uma lona fora do 
horario de funcionamento. 

Foi recolhida uma amostra nao contaminada das 
propriedades escavadas na tentatva de restabelecer 
as propriedades ao seu grau original. Essa amostra 
nao contaminada foi armazenada na Liberty Street. 

Uma cerca no lado norte da rua protege e contem essa 
amostra nao contaminada.  

Durante a escava<ao em uma das propriedades, na 
Hunter Street, foram descobertos objetos metalicos, 
dentre eles, um tambor de aproximadamente 140 litros 
amassado, pe<as de automoveis e sucatas. Foi realizada 
uma pesquisa nessa area, em meados de janeiro, para 
ajudar a determinar se havia algum item metalico 
remanescente.   

Pr6ximas Etapas 
O trabalho fnal nas cinco propriedades em que a 
escava<ao do solo ja foi realizada sera conclufdo 
na primavera de 2011. A mata sera substtufda e a 
estetca da propriedade sera restabelecida nas mesmas 
condi<6es em que se encontrava antes de a EPA entrar 
na propriedade, sempre que possfvel. Alem disso, a EPA 
contnuara a trabalhar com o MassDEP na avalia<ao 
das propriedades restantes com solos contaminados 
para determinar se e possfvel tomar providencias. Em 
caso afrmatvo, a EPA e o MassDEP irao se reunir com 
os proprietarios dos terrenos atngidos para tratar do 
escopo das atvidades de limpeza necessarias para 
sanar a contamina<ao. Assim como outras reuni6es 
de propriedade residencial, a EPA e o MassDEP irao 
entrar em contato com o ATSDR e o MDPH para 
obter assistencia na comunica<ao dos riscos a sa(de 
associados a contamina<ao ambiental. Os membros 
da comunidade tveram a oportunidade de saber mais 
sobre as atvidades realizadas pela EPA e os resultados 
da 1� Fase de coleta de amostras de solo ao partciparem 
da Reuniao P(blica do dia 10 de fevereiro de 2011. 
Paralelamente, a EPA fornece notcias periodicas por 
e-mail sobre as atvidades na PSWS.  Consulte o quadro 
na pagina 5 para se inscrever e receber as notcias.  

SUPORTE TECNICO 
INDEPENDENTE A COMUNIDADE 
O programa TASC fornece suporte tecnico independente 
para as comunidades com o objetvo de melhorar a 
compreensao sobre problemas de lixo toxico e ajudar as 
comunidades a partcipar efetvamente no processo de 
limpeza e avalia<ao.  A EPA fundou tres projetos TASC 
separados para ajudar os cidadaos de New Bedford, o 
que inclui: a assistencia no estabelecimento de uma 
rede educacional relacionada a problemas de just<a 
ambiental, o fornecimento de consultoria tecnica 

o solo foi removido de cinco propriedades em que a contamina98o foi 
descoberta na Fase 1 da amostragem. 
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independente e a produ<ao desta serie de documentos 
Boletm do Comunidode. 

Rede edudadional de just �a ambiental:  O programa 
TASC da EPA forneceu assistencia no estabelecimento 
de uma rede educacional ou forum relacionado 
aos problemas de just<a ambiental que engloba 
toda a comunidade de New Bedford. Varias ofcinas 
educacionais de sa(de foram oferecidas durante esse 
projeto.  O apoio do TASC para esse projeto fcou 
disponfvel por um tempo limitado e foi conclufdo 
recentemente, no outono de 2010.  A EPA espera que os 
esfor<os da comunidade ate entao e as li<6es aprendidas 
sirvam como base para a forma<ao de uma coalizao 
futura.  A EPA contnuara a apoiar atvamente qualquer 
comunidade que se esforce no estabelecimento de uma 
rede de just<a ambiental.    

Consultor:  O segundo projeto TASC fornece 
assistencia tecnica para o grupo local, Citzens Leading 
Environmental Acton Network Inc. (CLEAN) e outras 
comunidades partcipantes. Esse projeto fornece 
assistencia tecnica para ajudar o p(blico a entender os 
relatorios e analisar dados de amostra.  Um consultor 
tecnico independente fez varias viagens a New Bedford 
para dar apresenta<6es e apoio a comunidade com 
rela<ao a assuntos tecnicos. 

Boletm da Comunidade: O terceiro projeto TASC esta 
produzindo esta serie de Boletns do Comunidode. Os 
prestadores de servi<os do TASC preparam esses Boletns 
informatvos para ajudar a comunidade de New Bedford 
na compreensao dos dados tecnicos e relatorios sobre 
a PSWS.  A EPA esta trabalhando em coopera<ao com 
o MassDEP, ATSDR e o MDPH/BEH para desenvolver 
materiais para o Boletm. 

E N T R E  E  M  C  O N T  A  T  O  

Este Boletm e a segunda publida� ao de uma serie. 
Diga o que adhou desta edi� ao e envie perguntas ou 
assuntos que deseja ver nas edi�ees uuturas para o 
seguinte endere�o: 

ParkerStreetUpdate@gmail.com ou ligue para Nancy 
Farrell no tele/one (617) 357-5772 x 11. 

Se tver duvidas sobre a dontamina� ao ambiental ou a 
limpeza do lodal, entre em dontato dom: 

Kelsey OfNeil, EPA de New England EUA, Coordenadora 
de Envolvimento da Comunidade, (617) 918-1799 ou  
Oneil.Kelsey@epa.gov 

O calendario das reuni6es da EPA com a comunidade do 
bairro da Parker Street pode se encontrado em: htp:// 
www.epa.gov/region1/mccoyfeld/calendar.html 

Molly Cote, MassDEP Regiao Sudeste, Gerente de 
Projetos (508) 946-2792 ou  Molly.Cote@state.ma.us 

Se tver duvidas sobre saude ou sobre estudos de 
saude, entre em dontato dom: 

Jan Sullivan, MDPH Escritorio de Sa(de Ambiental 
(617) 624-5757 ou Jan.Sullivan@state.ma.us 

Tarah Somers, ATSDR 
(617) 918-1493 ou Somers.Tarah@epa.gov 

PARTICIPACAO PUBLICA 
A EPA, o MassDEP, o MDPH/BEH, o ATSDR e outras 

agencias se reuniram com as organiza<6es civis e 

o p(blico em varias ocasi6es durante 2010 e 2011. 

As reuni6es abertas e fechadas serao agendadas 

nos proximos meses.  Essas sess6es fornecerao 

aos moradores e ao p(blico interessado os 

resultados das analises das amostras e dos 

estudos de sa(de que estao, atualmente, em 

andamento. Eles tambem irao identfcar as 

proximas etapas e problemas emergentes e 

responderao perguntas.  

o solo contaminado escavado foi removido do local e descartado com 
seguran9a. 
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FEVEREIRO DE 2011      
 A EPA e o MassDEP realizaram, no dia 10 de 

fevereiro de 2011, uma Reuniao P(blica aberta 
a comunidade sobre os resultados da 1� Fase da 
coleta de amostras e a resposta planejada. 

INrCIO DA PRIMAVERA DE 2011
 A EPA e o MassDEP pretendem comunicar os 

resultados da 2� Fase da coleta de amostras do solo 
aos proprietarios e locatarios dos terrenos.

  As agencias pretendem se reunir com os 
proprietarios/locatarios para discutr os resultados 
da 2� Fase da coleta de amostras do solo e, em 
seguida, informar aos membros interessados da 
comunidade.

  O ATSDR pretende apresentar as descobertas e os 
resultados do seu documento de consultoria de 
sa(de no Walsh Field. 

FINAL DA PRIMAVERA DE 2011
  MDPH/BEH planeja realizar duas reuni6es p(blicas: 

uma sessao a tarde sobre dados de serum PCB 
(provavel agente cancerfgeno, por sua sigla em 
ingles) e ar interior e a incidencia de cancer 
com rela<ao ao pessoal da escola, e mais uma 
apresenta<ao a noite sobre teste de serum PCB e 
cancer na regiao da PSWS. 

PRIMAVERA/VERAO DE 2011
  Restaura<ao completa da paisagem e local nas 

cinco propriedades da 1� Fase em que as a<6es de 
remo<ao foram realizadas no inverno passado. Isso 
ira envolver o trabalho de paisagismo para garantr 
que as arvores, matas e a estetca da propriedade 
voltem ao mais proximo possfvel de seu estado 
original.

  Realiza<ao de todas as atvidades de remo<ao 
necessarias de acordo com os resultados da 1� e 2� 
Fase da coleta de amostras. 

� � � �  
M � � � � �  �  � � � � � �  � �  � � � � � � �  

Observarao: As reunioes com a comunidade serao anunciadas via e-mail para a imprensa e no website da EPA. A 
agenda abaixo apresenta os objetivos desses eventos, de acordo com as informaroes atuais. Se desejar receber notfcias 
sobre a PSWS por e-mail, visite o website da EPA no enderero www.epa.govlregionllparkerstreetlindex.html 

EPA CRIA  O   EBSITE DE PRO ETOS DE NE BED ORD  

A EPA lan<ou um novo website sobre seus projetos de limpeza em 
New Bedford, Massachusets, incluindo a PSWS.  O website da 
EPA fornece notcias periodicas sobre o trabalho realizado pela 
EPA na PSWS. Isso inclui informa<6es do historico, datas de 
reuni6es p(blicas, como entrar em contato com coordenadores 
da comunidade e como fazer parte da lista de correspondencia 
da PSWS. As copias do Boletm da Comunidade estao disponfveis 
no website em ingles, espanhol e portugues. O website tambem 
conta com links para informa<6es sobre o trabalho realizado 
pela EPA no pato do Porto de New Bedford abrangido pelo 
fundo fduciario que fnancia esses trabalhos de despolui<ao 
(Superfund). 

O website e: www.epa.gov/nbh/educatonalresources.html 

A pagina da PSWS se encontra no endere<o: www.epa.gov/region1/ 
parkerstreet/ 

Para esclarecer d(vidas ou enviar sugest6es sobre o site, entre em contato com a Coordenadora de Envolvimento 
da Comunidade da EPA Kelsey O'Neil (Oneil.kelsey@epa.gov, (617) 918-1799, ou gratuitamente pelo telefone 
(888) 372-7341 ramal 8-1799). 
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