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TRABALHAMOS PARA SI 
 
O Department0 de Infraestruturas Públicas (DPI), (Licença de abastecimento públicoI.D. #4201000) está 
empenhado em fornecer de forma segura água de qualidade. Temos o prazer de apresentar um resumo da 
qualidade de água fornecida durante o ano passado. Testes e regular controlo da qualidade garantem que a água 
de abastecimento público da responsabilidade de DPI garante ou excede todos os parâmetros exigidos pelo 
enquadramento legal estadual e federal. Este relatório resume os testes laboratoriais realizados para todas as 
amostras recolhidas e testadas. A responsabilidade para manter o abastecimento de água é garantio pela equipa 
de profissionais certificados pelo Massachusetts Division of Professional Licensure. 
 
Temos por objectivo continuar a promover e melhorrar o nosso Sistema cada ano e assim garantir que os nossos 
consumidores continuem a ususfruir de uma água de qualidade.  

• Algumas actividade do DPI em 2020 incluem: 
• reconversão de 40 ramais de chumbo pelo DPI; 
• reconversão de 21 ramais de chumbo pelo programa “Phase I”; 
• instalação de 4580 pés de novas condutas de abastecimento; 
• inspecção e exercício de 305 válvulas; 
• reparação/troca/instalação de 39 hidrantes; 
• reparação de 8 roturas nas condutas principais; 
• troca de 40 válvulas das condutas principais; 
• 5857 descargas de hidrantes; 
• desbaste de 40 acres na floresta envolvente da bacia hidrográfica para manter a a saúde desta; 
• detecção de fugas de água ao longo de 300 milhas nas condutas principais; 
• programa de substituição e melhoria de contadores 

o substituídos  2,887 Meter MIU’s  
o verificados 129 grandes contadores 

• continuação da reabilitação do Reservatório de High Hill 
• melhorias na Estação de tratamento de água de Quittacas; 

 
ORIGEM DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
A origem do abastecimento de água situa-se em Assawompsett Pond Complex compreeendendo , 
Assawompsett, Pocksha, Great Quittacas, e Little Quittacas Ponds localizado em Freetown, Lakeville, 
Rochester and Middleboro. A Estação de tratamento de água abastece-se a partir de Little Quittacas Pond para 
tratar a água que a cidade consome. O tratamento consiste em filtragem convencional, desinfecção, controlo de 
corrosão e tratamento com flúor (desde Janeiro de 2007). Para além da população servida da cidade de New 
Bedford (95072, 2010 Census) a cidade fornece também água a partes de Freetown, Acushnet e Dartmouth e 
sazonalmente a Fairhaven em situações de emergência. 
 
O Massachusetts Department of Environmental Protection (MassDEP), através de Source Water Assessment 
and Protection (SWAP) Program Analisa a susceptibilidade do abastecimento público de água. O SWAP produz 
relatórios sobre questões relacionadas com a protecção à zona de abastecimento. As questões mais importantes 
a ter em conta são os pântanos de produção de “cranberrys, pequenas fazendas, estradas e áreas residenciais. 
Como resultado o relatório produz um escalonamento da susceptibilidade relativa à protecção da zona de 
abstecimento público de água.New Bedford DPI tem desenvolvido uma actuação proactiva em proteger esta 
zona. A cidade possui 3000 acres de terra nesta zona, incluindo uma linha de costa ao longo de Little and Great 
Quittacas Ponds (com milhas de trilhos para disfrutar). Esta zona é mantida em condições excepcionais 
garantido uma barreira a potenciais poluentes. Esta zona é patrulhada periodicamente e os relatórios são 
submetidos ao comité de avaliação da bacia hidrográfica. Quittacas Water Treatment Plant trata e realiza testes 
regulares à qualidade, produzindo uma água de qualidade para os residents da cidade de New Bedford. Este 
relatório está disponível em New Bedford DPI office at 1105 Shawmut Avenue New Bedford, MA. 02746 ou 
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“online” através de https://www.mass.gov/doc/southeast-region-source-water-assessment-protection-swap-
program-reports/download. 
 
Para mais informações por favor contacte Ymane Galotti, Superintendent of Water, New Bedford DPI  
ymane.galotti@newbedford-ma.gov or (508) 979-1550. 
 
CUIDADOS A TER COM TUBAGENS EM CHUMBO 
Elevados níveis de teor de chumbo podem causar sérios problemas de saúde, especialmente em grávidas e 
crianças. A presença de chumbo na água de abastecimento tem origem principalmente em materiais e 
componentes associados às linhas de distribuição e sistemas de bombagem. A Cidade de New Bedford DPI é 
responsável pela qualidade da água de abastecimento ao público mas não tem controlo sobrea variedade de 
materiais e componentes usados nas tubagens em chumbo. Quando a água permanece em repouso por várias 
horas é possível minimizar a exposição ao chumbo deixando correr a água de 30 segundos a 2 minutos antes de 
a usar para beber ou cozinhar. Se está preocupado em saber do valor do teor de chumbo na água que usa em 
casa deve fazer um teste. Os equipamentos para fazer este tipo de teste podem ser adquiridos no DPI. 
Informações sobre níveis de chumbo na água de consume, tipo de testes e procedimentos para minimizer a 
exposição estão disponíveis em Safe Drinking Water Hotline (800-426-4791) e 
http://www.epa.gov/safewater/lead. 
 
As crianças que consomem água com níveis elevados de teor de chumbo podem experimentar atrasos no 
desenvolvimento físico e mental bem como problemas na concentração e processo de aprendizagem. Os adultos 
podem sofrer e desenvolver problemas renais e hipertensão . 
 
New Bedford DPI tem toda esta informação disponível no “website” para os residents poderem ser informados 
da presença de tubagens em chumbo e a forma de as substituir. Pode verificar se tem tubagem em chumbo e 
complementar informação sobre a forma de reduzir o risco a esta exposição no “website “at 
http://www.newbedford-ma.gov/public-infrastructure/lead-water-service-lookup/” 
 
DPI está neste momento a agir de uma forma muito mais empenhada na na substiituição dos ramais 
domiciliários de abastecimento de água com a colaboração de empresas exteriores fazendo parte deste 
programa. Na Estação de Tratamento de água o tratamento de controlo de corrosão tem sido optimizado para 
minimizar a lixiviação do chumbo das tubagens para a água. Têm sido realizadas contínuas amostragens e testes 
ao teor de chumbo na água de abastecimento público. Se está interessado em subsitituir o seu ramal domiciliário 
entre em contacto com a Cidade de New Bedford DPI (508) 979-1550. 
 
COMO LER A SEGUINTE TABELA: 
A tabela mostra os resultados dos análises da qualidade da nossa água.  Cada um dos contaminantes regulados 
que nós detetamos na água, mesmo nos mais insignificantes vestígios, estão registados aqui.  A tabela contém o 
nome de cada substância, o nível mais alto que é permitido pela regulação (MCL), os níveis ideais para a saúde 
pública (MCLG), a quantidade detetada, as origens usuais de tal contaminante, notas de rodapé que explicam o 
que encontramos, e uma chave com as unidades de medida.  As definições de MCL e MCLG são importantes.  
Os dados presentes neste relatório são de testes executados em 2020, ou como indicado.  Todos os testes foram 
feitos de acordo com as regulações para à água potável. 
  

CONTAMINANTES REGULAMENTADOS 

CONTAMINANTES 
 

CUMPRE 
MCL 

INTERVALO 
DETECTADO MÉDIA MCLG MCL 

DATA DA 
AMOSTR

A 
ORIGEM 

Total Tri halomethanos 1, 2 

(ppb) SIM 25.5 - 56.8 41.8 N/A 80 2020 Produto de desinfecção da água 

Ácidos halo-acéticos 1, 2 (ppb) SIM 24.3 - 55.9 44.5 N/A 60 2020 Produto de desinfecção da água 

Cloro Residual Total 2, 3 (ppm) SIM 0.87 - 2.50 1.68 MRDL
G 4 

MRDL
G 4 2020 Produto de cloração.  Aditivo 

usado no controlo de micróbios 
Carbono Orgânico Total (ppm) SIM 2.11 - 2.53 2.31 N/A TT 2020 Presença natural no ambiente 
Turbidez (NTU) SIM 0.03 - 0.22 0.07 N/A TT 4 2020 Escoamento no solo 

Sódio (ppm) N/A 16.5 N/A N/A N/A5 2020 
Origens naturais; escoamento do 
sal usado nas estradas; produto 
de controlo de corrosão 

Coliformes Totais 6                                                

(% de amostras mensais 
positivas) 

SIM 0 0 0 5 2020 Presença natural no ambiente 

Bário (ppm) SIM 0.0063 N/A 2 2 2020 

Descargas de materiais 
deperfuração ; descargas de 
refinarias de metal; erosão de 
depósitos naturais 

Flúor (ppm) SIM 0.5 - 0.8 0.7 4 4 2020 

Erosão de depósitos naturais; 
aditivos para a água na promoção 
da saúde dos dentes; descargas 
de fertlizantes e de fábricas de 
produção de alumínio 

Rádio Combinado (pCi/L) SIM 1.2 N/A 0 5 2015 Erosão de depósitos naturais 
Adição de flúor: De acordo com o Departamento de Saúde da Cidade de New Bedford , flúor tem sido adicionado ao abstecimento da Cidade de New 
Bedford Drinking Water supply desde 2007 with numa dosagem of 0.7 parts por milhão (ppm).  Flúor tem também um contaminante secundário com nível 
máximo (SMCL) de 2 ppm.   
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CONTAMINANTE 

Em 
conformidade 
com os níveis 

ACTION 
LEVEL 

PERCENTIL 90 Nível de 
acção 

Locais acima dos 
níveis de acção 

ANO DA 
AMOSTRA ORIGEM 

Chumbo 7 (ppb) Yes 2.3 15 0 2020 Corrosão dos sistemas domiciliários; 
erosão de depósitos naturais 

Cobre (ppm) Yes 0.0169 1.30 0 2020 
Corrosão dos sistemas domiciliários; 
erosão de depósitos naturais e 
lixiviação 

 
 

CONTAMINANTES SECUNDÁRIOS 

CONTAMINANTES MÉDIA INTERVALO 
DETECTADO 

SMCL 
(PPB) 

SAÚDE 
CONSULTIVO 

ANO DA 
AMOSTRA ORIGEM 

Manganésio 8 (ppb) 16.6 15.6 - 17.6 50 300 2020 Erosão de depósitos naturais 

Cloreto (ppm) N/A   24.
8   250 N/A 2020 Erosão de depósitos naturais 

Sulfato (ppm) N/A   14.
4   250 N/A 2020 Erosão de depósitos naturais 

Sólidos totais dissolvidos (ppm) N/A   84   500 N/A 2020 Erosão de depósitos naturais 

Alumínio (ppb) N/A 188 200 N/A 2020 Resíduos do processo de tratamento 
da àgua: erosão de depósitos naturais 

                   
 

CONTAMINANTES NÃO REGULADOS 9 

CONTAMINANTE MÉDIA INTERVALO DETECTADO ANO DA 
AMOSTRA TYPICAL SOURCE 

Cloratos (ppb) 110 71 - 150 2016 Produto de desinfecção da água 
Clorofórmio (ppb) N/A   34.2   2020 Produto de desinfecção da água 
Bromo diclorometano (ppb) N/A   5.38   2020 Produto de desinfecção da água 
          
Footnotes:                   
(1) Algumas pessoas que bebem água contendo metanos trihalogenados (trihalometanos) acima do MCL por muitos anos podem chegar a experimentar 
problemas no fígado, rins, ou sistema nervoso central e podem  também aumentar o risco de contrairem cancro; (2) Turvação é a medida de partículas rm 
suspensão na água.  É monitorizada como bom indicador da eficácia do nosso sistema de filtração.  Baseada num TT verificou-se que nenhuma das amostras 
individuais excedem 1 NTU e 95% das amostras por mês menos de 0.3 NTU.  A percentagem mensal mais baixa foi 100%.   (3) O Departamento de Proteção do 
Ambiente de Massachusetts mantem um nível de 20 ppm.  (4) Das 109 amostras coletadas mensalmente, todas indicaram a ausência de coliforme total.  (5)  Em 
2020, 30 amostras foram coletadas para análises de chumbo.  A cidade está em conformidade com os valores para o  chumbo e cobre. No entanto, entre 2014 e 
2016, a cidade não completou a remoção de 7% de todos os ramais de chumbo por ano, conforme necessário.  Como resultado, o D.P.I. está agora mais 
agressivamente a substituir os ramais de chumbo com a assistência do programa de substituição de ramais de chumbo.  (6)  Contaminantes não regulados são 
aqueles para os quais o EPA não tem estabelecidos Padrões de Água Potável.  O propósito de monitorizar contaminantes não regulados e informar o EPA ou 
determinar sua ocorrência na água potável e tem como objectivo verificar  a possibilidade de regulamentação futura.  (7) Em 2019, 30 amostras foram colhidas 
para a análise chumbo. (8) US EPA and MassDEP estabeleceram cuidados a tomar relativamente aos níveis de manganésiopara proteger contra potenciais efeitos 
neurológicos  e exposição a 10-day HA of 1,000 ppb . (9) Contaminants não regulamentados são todos aqueles que o EPA não estabeleceu ainda Drinking Water 
Standards.  A razão da investigação de contaminates não regulamentados tem por base o interesse do EPA em determinar a sua  influência na qualidade da água 
de abastecimento e futuro enquadramento legal.  

 

 
TERMOS E ABREVIAÇÕES USADAS NA TABELA DE DADOS: 
 
Alvo do Nível Máximo de Contaminação (Maximum Contamination Level Goal – MCLG):  É o nível de 
contaminante na água potável, em baixo o qual, não há nenhum risco esperado ou conhecido à saúde.  MCLGs  permitem 
uma margem de segurança. 
 
Nível Máximo de Contaminante (Maximum Contaminant Level – MCL):  É o nível mais alto de contaminante 
permitido na água potável.  Os MCLs são estabelecidos o mais perto dos MCLGs que é praticável usando o melhor 
tratamento disponível. 
 
Alvo do Nível Máximo de Residual de Desinfetante (Maximum Residual Disinfectant Level Goal – MRDLG):  É o 
nível de um desinfetante de água potável, em baixo o qual, não há nenhum risco esperado ou conhecido à saúde.  Os 
MRDLGs não reflectam os benefícios do uso de desinfetantes para controlar contaminantes microbianos. 
 
Nível Máximo de Residual de Desinfetante (Maximum Residual Disinfectant Level – MRDL):  É o nível mais alto de 
desinfetante permitido em água potável.  Há evidência convincente que a adição de um desinfetante é necessária para o 
controle de contaminantes microbianos. 
 
Nível de Ação (Action Level – AL):  É a concentração de contaminante que, se for excedida, provoca tratamento ou 
outros requisitos que o sistema de água tem que seguir 
 
Percentil Nonagésimo (90th Percentile):  Noventa por cento das amostras estão abaixo deste nível.  (Nove de dez 
localidades onde as amostras estão no, ou abaixo de, o limite).  Este número é comparado ao Nível de Ação a fim de 
determinar a conformidade com o chumbo e cobre. 

 
N/A (N/A):  Não applicável. 
 
Unidades Nefelométricas de Turvação (Nephelometric Turbidity Units – NTU):  É a medida da claridade ou turvação 
da água. Turvação mais de 5 NTU é pouco notável à pessoa comum. 
 
Partes por Milhão (Parts per Million – ppm):  Uma parte de substância por cada milhão partes de água ou miligramas 
por litro (mg/l). 
 
Partes por Bilião (Parts per Billion – ppb):  Uma parte de substância por cada bilhão partes de água ou microgramas 
por litro (ug/l). 

http://context.reverso.net/translation/portuguese-english/milh%C3%A3o


4 de 5 

 
Picocuries por Litro (Picocuries per Liter – pCi/L):  Uma medida de radioatividade. 
 
RAA (Média anual): a média de quatro quartos consecutivos de dados. 
 
Nível Máximo de Contaminante Secundário (Secondary Maximum Contaminant Level – SMCL):  SMCLs são 
estabelecidos para regular a cor da água potável, como aparecimento, gosto e odor. 
 
Técnica de Tratamento (Treatment Technique – TT):  É um processo com o fim de reduzir o nível de contaminante na 
água potável. 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL DE SAUDE: 
Para assegurar que a água da torneira está segura para beber, o Departamento de Proteção Ambiental (Department of 
Environmental Protection) e a Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency − EPA) estabelecem 
limites na quantitade de certos contaminantes na água fornecida pelos sistemas de água pública.  Regulações da 
Administração de Alimentos e Drogas (Food and Drug Administration) e do Departamento da Saúde Pública de 
Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health) estabelecem limites para contaminantes em água engarrafada 
que tem que fornecer a mesma proteção a saúde pública.  Pode-se razoavelmente esperar que a potável, igualmente que a 
água engarrafada, contenha pelo menos pequenas quantidades de alguns contaminantes.  A presença de contaminantes não 
indica necessariamente que a água presente um risco à saúde.  Mais informação sobre contaminantes e seus efeitos 
potenciais na saúde pode ser obtida chamando a Linha Directa da Água Potável (Safe Drinking Water Hotline) (800) 
426-4791 do EPA. 
As fontes da água para beber (tanto a da torneira como à engarrafada) incluem os rios, lagos, córregos, lagoas, 
reservatórios, nascentes e poços.  Assim que a água percorre sobre a superfície da terra ou através do solo, ela dissolve 
minerais que ocorrem naturalmente e materiais radioativos, e também pode juntar substâncias produzidas por animais ou 
atividade humana.  Os contaminantes que podem estar presentes nestas fontes de água incluem: 
 
• Microbianos; tais como virus e bactérias, que podem ser provenientes de estações de tratamento de esgotos, fossas 

sépticas, operações agrícolas e animais selvagens. 
• Inorgânicos; tais como os sais e os metais, os quais podem ocorrer naturalmente ou ser resultado das águas de chuva 

das áreas urbanas, despejo de esgoto doméstico e industrial, produção de óleo e gás, mineração e práticas agrícolas. 
• Pesticidas e herbicidas; os quais podem ser provenientes de varias origens, tais como a agricultura, aguas de chuva e 

usos residenciais. 
• Químicos orgânicos; os quais incluem os orgânicos sintéticos e os voláteis, os quais são produtos derivados de 

processos industriais e produção de petróleo, e podem também serem provenientes de postos de gasolina, águas de 
chuva de áreas urbanas e fossas sépticas. 

• Radioativos; os quais podem ocorrer naturalmente ou ser resultado da produção de óleo e gás, ou de atividades de 
mineração. 

 
Algumas pessoas podem ser mais vulneráveis aos contaminantes na água potável do que a população em geral.  As 
pessoas que possuem um sistema imunológico comprometido, tais como as pessoas com cancro que fazem quimioterapia, 
as pessoas que tiveram transplantes de orgãos, as pessoas com SIDA (HIV/AIDS) ou outros tipos de desordens do sistema 
imunológico, igual que algumas pessoas idosas e crianças, podem estar sujeitas ao risco de infecção. Estas pessoas devem 
consultar seus médicos em relacão à água que estão a beber.  As normas do EPA/CDC sobre as maneiras apropriadas de 
diminuir o risco de infecção pelo Cryptosporidium estão disponíveis através da Linha Directa da Água Potável (Safe 
Drinking Water Hotline) (800) 426-4791.  
 

QUANDO O POÇO ESTÁ SECO, SABEMOS O VALOR DE ÁGUA. 
 

BENJAMIN FRANKLIN 
 

A ÁGUA É PRECIOSA 
CONSERVE-A 

As medidas de preservação da água devem garantir reservas para as mais críticas situações uso em zonas residenciais e 
emergência na eventualidade de corte no custo do tratamento. 

• Averigue as fugas. Estas podem originar enormes perdas de volume de água por semana; 
• Escolha espécies vegetais nativas que necessitem de menos água; 
• Varra o espaço exterior em vez de o lavar; 
• Use chuveiros de menor consumo de água; 
• Utilize as máquinas de lavar roupa e louça apenas nos programas com a carga máxima; 
• Escolha equipamentos de bombagem de alta eficiência; 
• Re-utilize a água para regar as plantas; 
• Garanta que os aspersores estão direccionados para as plantas e não para o pavimento. 

 
O QUE É UMA CONTAMINAÇÃO CRUZADA? 
Uma contaminacão cruzada ocorre sempre que uma linha de água potável é diretamente ou indiretamente conectada a 
equipamento (fornalhas), sistemas químicos (AC, sistema de extinção automática de incêndios, irrigação), ou qualquer 
água não-potável.  A contaminação pode ocorrer quando a pressão no equipamento ou sistema é maior do que a pressão 
na linha de água potável (contrapressão) ou se houver uma baixa na pressão no sistema de água (ruptura de tubagem), 
causando sucção de contaminantes fora do equipamento ou sistema para a linha de água potável (sifonagem). Doenças 
severas e danos, até mortes, foram causados por eventos de contaminação cruzada e que poderiam ter sido prevenidos. 
 

http://context.reverso.net/translation/portuguese-english/po%C3%A7o+de+%C3%A1gua
http://context.reverso.net/translation/portuguese-english/est%C3%A1
http://context.reverso.net/translation/portuguese-english/liga%C3%A7%C3%A3o+transversal
http://context.reverso.net/translation/portuguese-english/contrapress%C3%A3o+no
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As mangueiras de jardim deitadas no chao (perto de fertilizantes, fossas, ou produtos químicos de jardim), ligadas a 
pulverizadores químicos ou submergidas em piscinas são uma fonte comum de contaminação cruzada.  As válvulas de 
sanita impropriamente instaladas também podem ser uma causa de contaminação. 
 
Inspecionamos instalações industriais, comerciais e institucionais na área de serviço para assegurar que os locais com 
potencial de contaminacão cruzada sejam identificados e eliminados, ou sejam protegidos por equipamento de prevenção 
de refluxo.  Nós também temos um programa de inspeção de equipamento de prevenção de refluxo para prover a máxima 
proteção.  Para mais informação sobre equipamento de prevenção de refluxo, contate a Linha Directa da Água Potável 
(Safe Drinking Water Hotline) (800) 426-4791. 
 

 
 

CIDADE DE NEW BEDFORD 
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS PÚBLICAS 

1105 SHAWMUT AVENUE 
NEW BEDFORD, MA 02746 

(508) 979-1550 

  
QUESTÕES OU COMENTÁRIOS 
Tem alguma questão relativa a este relatório? Por favor contacte Ymane Galotti, Superintendente do 
Departamento de Água em ymane.galotti@newbedford-ma.gov. A sua participação e interesse são importantes 
no processo de decisão relativamente ao serviço de abastecimento de água. Procure mais informação sobre o 
Departamento de Infraestruturas Públicas em www.newbedford-ma.gov. Os dados relativos à qualidade da água 
nos Estados Unidos estão disponíveis em www.waterdata.com. 
 

ÁGUA É A FORÇA MOTRIZ DE TODA A NATUREZA.  
  

LEONARDO DA VINCI 
 
 
 
 
 
 

Spanish – Este informe contiene informacion muy importante sobre su agua beber.  Traduzálo o hable con alguien que lo 
entienda bien. 

  
French – Ce rapport contient des informations concernant la qualité de l’eau de votre communauté.  Faites-le traduire, ou 

parlez-en a un ami qui le comprend bien. 
  

Portuguese – A informação contida neste documento é extremamente importante. Para uma tradução em português faça 
favor de telefonar 508-979-1550 e uma cópia será mandada pelo correio para sua casa. 

Obrigado. 
 
 
 

RESPEITE E PROTEJA A NATUREZA 
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