
 
INFORMAÇÃO SOBRE OS ESFORÇOS DA CIDADE DE 

NEWARK NA ABORDAGEM À PRESENÇA DE CHUMBO NA 
ÁGUA POTÁVEL 

 
 

 As habitações servidas pelo sistema de abastecimento de água de Pequannock estão em risco de 
apresentar níveis de chumbo elevados, o tratamento do chumbo no sistema de abastecimento de 
água de Wanaque continua a ser eficaz. 

o Não há impacto na maioria das habitações de Newark, pois são abastecidas pelo sistema de 

Wanaque, onde os testes demonstram que o controlo de corrosão (ortofosfato) continua a ser 

eficaz.  

o As canalizações das casas construídas a partir de 1986 não contêm chumbo, por interdição 

federal das tubagens com chumbo e, em 1953, a Cidade de Newark deixou de autorizar que os 

novos projetos de construção utilizassem canalizações e tubagens com chumbo.  

o Os edifícios de escritórios, os grandes edifícios de apartamentos, os hotéis e os hospitais 

dificilmente terão canalizações com chumbo porque na construção de edifícios de grandes 

dimensões eram normalmente utilizadas tubagens de ferro dúctil e fundido, em detrimento 

do chumbo. 

 

 Newark obteve fundos para substituir todas as canalizações com chumbo da cidade sem qualquer 
custo para os residentes. 

o Na cidade, há cerca de 18.000 canalizações com chumbo e com várias décadas em propriedades 
privadas; 15.000 destas situam-se no sistema de abastecimento de água de Pequannock.  

o O chumbo infiltra-se na água quando esta flui através dessa canalização. A fonte de água de 
Newark mantém-se limpa. 

o É importante que todos os proprietários de imóveis que possuam canalizações com chumbo 
se inscrevam para que essas canalizações sejam retiradas, em 
https://www.NewarkLeadServiceLine.com/Register. 

 

 A partir de outubro de 2018, a Cidade de Newark tomou medidas proativas para proteger as famílias 

que possam estar em risco:  

1. Implementou um novo sistema de controlo de corrosão (o mesmo sistema usado no sistema de 

abastecimento de água de Wanaque) que os especialistas esperam vir a reduzir os níveis de 

chumbo até ao final deste ano. 

2. Criou um programa de 120 milhões de dólares para agilizar a substituição de canalizações com 

chumbo em propriedades privadas e modernizar a infraestrutura de Newark. Foram substituídas 

mais de 800 canalizações com chumbo até à data. 

3. Distribuiu mais de 38.000 filtros de água e mais de 31.000 cartuchos de substituição, 

gratuitamente. Também gratuitamente, disponibilizou testes sanguíneos para crianças com 

menos de 6 anos e testes à água. 

 



 Em 9/8/19, a Cidade de Newark e o NJ DEP (Departamento de Proteção Ambiental de Nova Jérsia) 

constataram que os filtros de água de duas habitações poderão não estar a funcionar como esperado. 

o A Cidade, o NJ DEP, a EPA e o fabricante dos filtros estão a testar a água potável filtrada em 

muitas mais habitações para determinar o panorama completo da situação e a melhor forma 

de agir. 

o Como medida preventiva, irá ser distribuída água engarrafada aos habitantes afetados até 

serem concluídos testes adicionais. 

 

 É importante salientar que esta situação é muito diferente daquela que se verificou em Flint. 

o Flint foi o resultado de uma alteração deliberada para uma fonte de água mais corrosiva para 

poupar dinheiro, sem a utilização de químicos de controlo da corrosão. A Cidade de Newark 

tem usado de forma consistente o mesmo tratamento de controlo da corrosão e 

abastecimento de água em conformidade com todas as regulamentações.  

o Em Flint, o governo federal interveio para financiar uma grande parte da remoção das 

canalizações com chumbo. Em Newark, a cidade, o Estado e o condado estão a trabalhar em 

conjunto para agilizar a substituição de todas as canalizações com chumbo na cidade sem 

qualquer custo para os proprietários. 

 
O QUE PODERÁ FAZER PARA MINIMIZAR O RISCO 
 

 Os habitantes na área de abastecimento de Pequannock que possuam canalizações com chumbo nas 

suas residências são aconselhados a utilizar água engarrafada para beber, cozinhar e preparar papas 

para bebés. 

 Saiba se é elegível para água engarrafada em www.NewarkLeadServiceLine.com ou ligue para 973-

733-6303. 

 Pode solicitar uma inspeção gratuita da sua canalização com chumbo ou testes à água da sua habitação 

em www.NewarkLeadServiceLine.com ou ligando para 973-733-6303.  

 Inscreva-se online para substituir a canalização com chumbo da sua residência em 

https://www.NewarkLeadServiceLine.com/Register. 

 Para submeter os seus filhos a testes de presença de chumbo, ligue para 973-733-5323  

 

Os habitantes afetados de Pequannock podem obter água nos seguintes locais: 

 8:30 am-4:30 pm – de segunda a sexta-feira:    

o Newark Department of Health and Wellness (Departamento de Saúde e Bem-Estar de Newark), 110 

Williams Street  

o As grávidas e os residentes abrangidos pelo WIC são aconselhados a dirigirem-se ao Departamento 

de Saúde e Bem-Estar 

 11:00 am-7:00 pm – de segunda a sexta-feira; 11:00 am-6:00 pm ao sábado; 11:00 am-5:00 pm ao 

domingo:  

o Bo Porter Sports Complex, 378 Lyons Avenue 

o Boylan Street Recreation Center, 916 South Orange Avenue 

o Vince Lombardi Center, 201 Bloomfield Avenue 
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