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INTRODUÇÃO: 
O Departamento de Infra-estruturas Públicas de New Bedford – Divisão da Água (Número de Identificação de 
Abastecimento Público de Água 4201000) tem por objectivo fornecer-lhe água potável.  Temos o prazer de lhe apresentar 
um sumário sobre a qualidade da água fornecida durante o ano passado.  Análises regulares asseguram que a água 
fornecida pelo Departamento de Infra-estruturas Públicas de New Bedford satisfaz, ou excede, os requisitos estaduais e 
federais.  Neste relatório resumem-se os resultados laboratóriais de substâncias detetadas na água.  A responsibilidade de 
manter a qualidade da água reside com a nossa equipa de funcionários, que são certificados como operadores de estações 
de tratamento de águas e licenciados pelo Conselho de Certificação de Massachusetts Para Operadores de Redes de Água 
Potável (Massachusetts Board of Certification of Operators of  Drinking Water). 
 
TRABALHANDO PARA VOCE: 
Num esforço contínuo para fornecer os residentes de New Bedford com água potável de alta qualidade, muitas atividades 
foram realizadas em 2017. 
• 185 Ramais foram substituídos ou reparados.   
• 1,962 pés de tubagem de água foram instalados ou substituídos.      
• 386 Válvulas foram inspecionadas e testadas.  
• 17 Hidrantes foram reparados/substituídos/instalados.  
• 10 Roturas grandes na rede de água foram reparadas.   
• 30 Válvulas de cunha foram substituídas. 
• 4,544 Hidrantes foram descarregados. 
• 4 Válvulas de grande diâmetro foram instaladas em tubagens de distribuição. 
• Melhorias na estação de tratamento de água. 
• Programa de substituição de ramais de chumbo. 
 
A FONTE DA SUA ÁGUA: 
A água tratada na Estação de Tratamento de Água Quittacas (Quittacas Water Treatment Plant) para a cidade de New 
Bedford vem duma captacão de superfície que consiste de cinco lagoas.  A área principal de armazenamento é a lagoa 
Little Quittacas, localizada no Município de Rochester.  As outras lagoas são a de Great Quittacas, Pocksha, 
Assawampsett e Long Pond, situadas nos municípios de Freetown, Lakeville e Middleboro.  O tratamento consiste de 
filtração convencional, desinfecção, controle de corrosão e tratamento com flúor (desde Janeiro de 2007).  A cidade de 
New Bedford também fornece água para partes de Freetown e Acushnet, junto com os municípios de Dartmouth, com 
base temporária, e de Fairhaven, com base de emergência. 
O Departamento de Protecção Ambiental de Massachusetts, através do seu Programa de Avaliação e Proteção das Fontes 
de Água (Source Water Assessment and Protection Program − SWAP), avalia a suscetibilidade do abastecimento público 
de água. O relatório salienta algumas questões situadas na área de protecção do abastecimento público de água em New 
Bedford.  Tais são as turfeiras de oxicoco ativas e pequenas fazendas, estradas, servidão com direito de passagem para 
acesso a utilidades, e usos residenciais de terras. Como resultado, o relatório designa uma classificação de suscetibilidade 
« alta » à área de protecção do abastecimento público de água. O Departamento de Infra-estruturas Públicas de New 
Bedford tem sido proativo em proteger a  área de protecção do abastecimento público de água.  A cidade possui mais de 3 
mil hectares de terra nesta área, incluindo todos os direitos de propriedade de linha costeira em redor das lagoas Little 
Quittacas e Great Quittacas. Esta terra é mantida em condição impecável, fornecendo uma barreira protetora contra 
poluentes potenciais.  Gestão florestal, supervisionada por um silvicultor certificado pelo estado, é de forma contínua. A 
terra é rotineiramente patrulhada pela equipe da bacia hidrográfica e relatórios são apresentados ao comité consultivo da 
bacia hidrográfica. Testes do abastecimento de água são realizados regularmente e o tratamento é fornecido pelo pessoal 
de operações certificados pelo estado na estação de tratamento de água Quittacas, produzindo água potável limpa e segura 
para os residentes da cidade de New Bedford.  O relatório completo do SWAP está disponível no escritório do 
Departamento de Infra-estruturas Públicas de New Bedford em 1105 Shawmut Avenue, New Bedford, MA  02746, ou na 
internet em:  http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/water/drinking/source-water-protection-for-drinking-water-
supplies.html.  Para obter mais informações, entre em contato com Ymane Galotti, Superintendente de Água, no 
Departamento de Infra-estruturas Públicas de New Bedford (508) 979-1550. 
 
CONSCIENCIA SOBRE O CHUMBO: 
Se presentes, níveis de chumbo elevados podem causar problemas de saúde sérios, especialmente para mulheres grávidas 
e crianças jovens.  O chumbo na água potável é derivado principalmente de materiais e componentes associados com os 
ramais e na tubagem da sua casa.  O Departamento de Infra-estruturas Públicas de New Bedford é responsável por 
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fornecer água potável de alta qualidade, mas não pode controlar a variedade de materiais usados nos componentes de 
sondagem.  Quando a sua água não tem sido usada durante várias horas, você pode minimizar o potencial da exposição ao 
chumbo deixando sua torneira correr de 30 segundos a 2 minutos antes de usar a água para beber ou cozinhar.  Se estiver 
preocupado com o chumbo na sua água, pode desejar mandar testar a sua água.  Informação sobre o chumbo na água 
potável, os métodos de testar, e passos que deve tomar para minimizar a exposição está disponível através da Linha 
Directa da Água Potável (Safe Drinking Water Hotline) (800) 426-4791 ou em http://www.epa.gov/safewater/lead.  
Recém-nascidos e crianças que consomem água contendo chumbo em excesso do nível de ação poderão sofrer atrasos no 
seu desenvolvimento físico ou mental.  As crianças podem apresentar ligeiros defeitos nas capacidades de atenção e 
aprendizagem.  Adultos que bebem esta água ao longo de muitos anos podem desenvolver problemas nos rins ou tensão 
arterial alta.  O Departamento de Infra-estruturas Públicas de New Bedford iniciou um site de informações na web através 
do qual os residentes podem verificar se eles têm um ramal de chumbo e tambem obter informações sobre a substituição 
do seu ramal de chumbo. Pode verificar se tem um ramal de chumbo e descobrir mais informações sobre como reduzir o 
seu risco de exposição ao chumbo no site da Cidade de New Bedford http://www.newbedford-ma.gov/public-
infrastructure/lead-water-service-lookup/.  Junto com isso, as tubagens feitas de chumbo que conectam a rede de água 
para as residências estão sendo sistematicamente substituídas por toda a cidade como parte do programa de substituição de 
ramais de chumbo que está em curso.  Na estação de tratamento da água, o tratamento para o controle de corrosão foi 
otimizado para minimizar lixiviação do chumbo da tubagem para a água.  Amostragem e análise de chumbo contínua está 
em andamento para monitorizar os níveis de chumbo na água potável.  Se tiver um ramal de água feita de chumbo e esta 
interessado em substituí-lo, entre em contato com D.P.I. em (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 2017, ou como indicado.  Todos os testes foram feitos de acordo com as regulações para à água 
potável. 
  

CONTAMINANTES REGULADOS 

CONTAMINANTE SATISFAZ 
MCL 

INTERVALO 
DETETADO MÉDIA MCLG MCL DATA DA 

AMOSTRA FONTE TÍPICA 

Trihalometanos Total(1) (ppb) Sim 24-51 40 N/A 80(1) 2017 Produtos derivados da cloração da água 
potável 

Carbono Orgânico Total (ppm) Sim 1.91-2.94 2.43 N/A TT 2017 Presente naturalmente no ambiente 

Ácidos Haloacéticos (ppb) Sim 24-56 42 N/A 60(1) 2017 Produtos derivados da cloração da água 
potável 

Turvação (NTU) Sim 0.08-0.15 0.10 N/A TT(2) 2017 Arrasto do solo 

Residual de Cloro Total (ppm) Sim 1.32-2.22 1.88 MRDLG 
4 

MRDL 
4 2017 Produto da cloraminação; Aditivo na 

água utilizado para controlar micróbios 

Sódio (ppm) N/A 29 N/A N/A N/A(3) 2017 

Ocorre naturalmente; Escoamento 
superficial da utilização de sal em 
estradas; Produtos derivados do controle 
da corrosão 

Coliforme Total(4) 
(% mensal de amostras positivas) Sim 0 0 0 5 2017 Presente naturalmente no ambiente 

Bário (ppm) Sim 0.0076 N/A 2 2 2017 
Descarga de resíduos de perfuração; 
Descarga das refinarias de metal; Erosão 
de depósitos naturais 

Flúor (ppm) Sim 0.5-0.8 0.7 4 4 2017 

Erosão de depósitos naturais; Aditivo na 
água que promove dentes fortes; 
Descarga de fábricas de fertilizantes e 
alumínio 

Rádio Combinado (pCi/L) Sim 1.2 N/A 0 5 2015 Erosão de depósitos naturais 

Nitrato Sim 0.054 N/A 10 10 2014 

Escoamento superficial da utilização de 
fertilizantes; Lixiviação de fossas 
sépticas, água de esgoto; Erosão de 
depósitos naturais 

Adição de Fluoreto: 
Como indicado pelo Departamento de Saúde de New Bedford, o flúor foi adicionado no abastecimento de água potável de New Bedford desde 2007 com uma 
dosagem ideal de 0.7 partes por milhão (ppm).  O flúor tambem tem um Nível Máximo de Contaminante Secundário (SMCL) de 2 ppm para melhor proteger a 
saúde humana. 

 
CONTAMINANTE 

SATISFAZ O 
NÍVEL DE 

AÇÃO 

PERCENTIL 
NONAGÉSIMO (90TH 

PERCENTILE) 

NÍVEL DE 
AÇÃO 

NÚMERO DE 
LOCAIS ACIMA DO 

NÍVEL DE AÇÃO 
(AL) 

DATA DA 
AMOSTRA FONTE TÍPICA 

Chumbo(5)  (ppm) Sim 4 15 1 2017 Corrosão dos sistemas de tubagem 
residenciais; Erosão de depósitos naturais 

Cobre (ppm) Sim 0.027 1.3 0 2017 
Erosão de depósitos naturais; Corrosão 
dos sistemas de tubagem residenciais; 
lixivio de preservativos de madeira 

    

CONTAMINANTES SECUNDÁRIOS 

CONTAMINANTE 
MÉDIA DOS 

NÍVEIS 
DETECTADOS 

GAMA DE 
NÍVEIS 

DETECTADOS 
SMCL (PPB) AVISO DE 

SAÚDE 
DATA DA 

AMOSTRA FONTE TÍPICA 

Manganésio (ppb) 43 N/A 50 300 2017 Erosão de depósitos naturais 

http://www.epa.gov/safewater/lead
http://www.epa.gov/safewater/lead
http://www.newbedford-ma.gov/public-infrastructure/lead-water-service-lookup/
http://www.newbedford-ma.gov/public-infrastructure/lead-water-service-lookup/
http://www.newbedford-ma.gov/public-infrastructure/lead-water-service-lookup/
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Alumínio (ppb) 163 79-383 200 N/A 2017 Resíduo do processo de tratamento de água; 
Erosão de depósitos naturais 

 
CONTAMINANTES NÃO REGULADOS(6) 

CONTAMINANTE 
MÉDIA DOS 

NÍVEIS 
DETECTADOS 

GAMA DE NÍVEIS DETECTADOS DATA DA 
AMOSTRA FONTE TÍPICA 

Clorato (ppb) 110 71-150 2016 Produtos derivados da cloração da água potável 

Crómio Total (ppb) 0.29 N.D.-0.42 2014 Elemento ocorre naturalmente 

Crómio-6 (ppb) 0.034 N.D.-0.057 2014 Elemento ocorre naturalmente 

Estrôncio (ppb) 28 26-31 2014 Elemento ocorre naturalmente 

Vanádio (ppb) 0.26 N.D.-0.35 2014 Elemento ocorre naturalmente 

Clorofórmio (ppb) 12.4 N/A 2017 Produtos derivados da cloração da água potável 

Bromodiclorometano (ppb) 3.97 N/A 2017 Produtos derivados da cloração da água potável 

 
Notas: 
(1) Algumas pessoas que bebem água contendo metanos trihalogenados (trihalomethanes) 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; o MCL Baseado na Média.    (2) Turvação é a medida de partículas rm 
suspensão na água.  Nós monitorizamos-o porque é bom indicador da eficácia do nosso sistema de filtração.  Complacência e baseada num TT, com nenhuma das 
amostras individuais excedendo 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 ausensia de coliforme total.  (5)  
Em 2017, 30 amostras foram coletadas para análises de chumbo.  A cidade esta em conformidade com a Regra de Chumbo e de 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 subcontratado.  (6)  Contaminantes não regulados são aqueles para 
os quais o EPA não ha estabelecido Padrões De Água Potável.  O propósito de monitorizar contaminantes não regulados é asistir ao EPA em determinar sua ocorrência 
na água potável e se regulamentação futura será necessária. 
 
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). 
 
Picocuries por Litro (Picocuries per Liter – pCi/L):  Uma medida de radioatividade. 
 
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. 
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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 
 
CONSERVE ÁGUA! 
As medidas de conservação de água asseguram reservas de água adequadas para os usos residenciais e de emergência 
mais críticos e também podem cortar o preço do tratamento de água. 
• Repare as roturas! As roturas podem chegar a centenas de galões de água perdida por semana. 
• Regue sua erva cedo nas manhãs ou nas tardes, para reduzir evaporação. 
• Escolha plantas nativas que precisam de menos água. 
• Varra áreas existentes ao ar livre com uma vassoura em vez de esguichá-los. 
• Use chuveiros de economia de água para tomar banho. 
• Lave só cargas cheias de roupa e louça. 
• Escolha produtos de sonda de alta eficiência. 
• Reutilize água de casa limpa para regar as plantas. 
 
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. 
 
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. 
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CIDADE DE NEW BEDFORD 
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS PÚBLICAS 

1105 SHAWMUT AVENUE 
NEW BEDFORD, MA 02746 

(508) 979-1550 

  
PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS: 
Tem perguntas sobre a informação que está neste relatório?  Se tem, por favor telefone a Ymane Galotti, Superintendente 
de Água, no (508) 979-1550, ou poderá passar pelo escritório no 1105 Shawmut Avenue.  Nós incentivamos o interesse e 
a participação do público nas decisões que afetam a água potável da nossa comunidade.  Descubra mais sobre o 
Departmaneto da Água/Saneamrnto na internet na www.newbedford-ma.gov.  Dados da Qualidade de Água para as 
comunidades através dos Estados Unidos estão disponíveis na www.waterdata.com. 
 

ÁGUA É A FORÇA MOTRIZ DE TODA A NATUREZA.  
  

LEONARDO DA VINCI 

http://www.newbedford-ma.gov/
http://www.newbedford-ma.gov/
http://www.waterdata.com/
http://www.waterdata.com/
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