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RESUMOS DO SITE

O PROGRAMA DE RESPOSTA E REMOÇÃO DE 
EMERGÊNCIA responde a liberações químicas, 

biológicas e radiológicas e emergências nacionais em 
grande escala, incluindo incidentes de segurança interna. 

A EPA realiza limpezas de curto prazo no programa de remoção 
quando necessário para proteger a saúde humana e o meio ambiente, 
financiando ações de resposta diretamente ou supervisionando e 
aplicando ações conduzidas por partes potencialmente responsáveis.
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INTRODUÇÃO
A instalação de Conway Park de 2,8 acres (1,133 hectares), localizado na 550 Somerville 
Avenue, é propriedade da cidade de Somerville e apresenta um complexo recreativo 
muito usado que inclui um grande campo de futebol, parquinho infantil e almofada splash. 
Atualmente, toda a área do campo está fechada ao público e apenas uma parte do 
playground está aberta. O parque fica em uma área densamente povoada e era usado 
anteriormente para finalidades industriais até que a cidade adquiriu a propriedade por 
meio de escritura fiscal iniciada em 1937.

Uma reunião pública virtual será realizada na quarta-feira, 24 de março às 18h30 
para discutir os detalhes do plano de limpeza e esclarecer quaisquer dúvidas ou 
preocupações dos residentes da cidade. Para obter mais informações ou para se 
inscrever para participar da reunião, visite: somervillema.gov/conwayfield

HISTÓRICO
Em 2017, a cidade, por meio de sua contratada, iniciou um trabalho de avaliação ambiental 
ao investigar uma falha no muro de contenção em Allen Court. A amostragem revelou 
grandes quantidades de detritos de construção e demolição que foram usados como 
material de preenchimento de subsuperfície em todo o campo, juntamente com níveis 
elevados de bifenilos policlorados (PCBs) e chumbo acima dos padrões de limpeza do Plano 
de Contingência de Massachusetts (MCP). A cidade trabalhou em estreita colaboração 
com o Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts (MassDEP) e um consultor 
entre 2017 e 2019 para realizar a amostragem do solo em Conway Park para definir a 
natureza e a extensão da contaminação.

ENVOLVIMENTO DA EPA
Em 9 de abril de 2019, o MassDEP solicitou a assistência da EPA para limpar o solo do 
local. Posteriormente, a EPA e a cidade concordaram em abordar a limpeza do local sob 
uma abordagem de trabalho misto cuidadosamente coordenada. Espera-se que a EPA 
gaste até aproximadamente US$ 3 milhões em trabalho de limpeza e a cidade realizando  
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o restante do trabalho (estimado em pelo menos US$ 3 milhões) sob a supervisão da EPA. A limpeza incluirá a remoção da fonte de 
contaminação escavando e descartando solos contaminados com PCBs maiores que 50 partes por milhão (ppm), chumbo e outras 
substâncias potencialmente perigosas e eliminará a ameaça de contato direto fornecendo material de cobertura suficiente sobre 
qualquer resíduo contaminação. 

PRÓXIMOS PASSOS/O QUE ESPERAR
A EPA espera que a limpeza geral inclua a preparação do local (por exemplo, remoção de árvores/vegetação, desligamento  
e/ou remoção de serviços públicos, criação de estradas de acesso etc.); atividades de remoção (por exemplo, escavação, transporte 
e descarte de solo contaminado com PCB acima de 50 ppm); e restauração do local.

A cidade desenvolveu planos de trabalho e projeto para aprovação da EPA e está conduzindo seu processo de licitação para  
a contratação de empreiteiros para realizar atividades de limpeza na primavera de 2021. 

Quando o trabalho do local começar, as atividades de limpeza serão divididas em quatro (4) fases, da seguinte forma:

• A Fase 1 se concentrará na preparação do local para permitir a remoção e disposição externa de solo contaminado. 
Este trabalho incluirá: remover e descartar adequadamente o solo contaminado na parte atualmente fechada da área do 
playground e construir uma estrada de acesso através do playground da Avenida Somerville até o local; instalar uma zona 
de descontaminação para garantir que os caminhões não espalhem contaminação além dos limites do local; adicionar à 
cerca do local; e colocar um trailer de trabalho. Este trabalho será conduzido pela cidade com a supervisão da EPA.

• A Fase 2 se concentrará na remoção de todos os solos do local onde os PCBs são iguais ou superiores a 50 ppm. 
Essas áreas quentes foram pré-identificadas por meio de várias rodadas de amostragem e análise. O reaterro para essas 
escavações será com solo escavado de porções restantes do campo onde as concentrações de PCB permanecem abaixo 
de 50 ppm. Uma vez que essas áreas sejam trazidas para a classificação final, elas serão cobertas com um tecido geotêxtil. 
A EPA conduzirá este trabalho.

• A Fase 3 começará quando a EPA estiver chegando ao fim de sua parte no trabalho de limpeza e se concentrará na 
preparação do local para a construção final do campo. Este trabalho envolve a requalificação do campo (sem perturbar 
as áreas previamente escavadas) e a preparação do perímetro do campo para a instalação de utilidades do local e novas 
árvores. Este trabalho será conduzido pela cidade com a supervisão da EPA.

• A Fase 4 se concentrará na restauração do local para uso público e inclui: instalação de uma camada de drenagem e 
grama sintética; reparar e substituir muros de contenção ao longo das fronteiras sul e sudeste do Site; instalando todos os 
utilitários e complementos necessários (arquibancadas, barreiras) para o campo de futebol; remodelação do playground, 
incluindo a instalação de uma nova almofada splash; e descartar adequadamente fora do local qualquer solo contaminado 
remanescente em uma instalação externa apropriada. Este trabalho será conduzido pela Cidade com a supervisão limitada 
da EPA (conforme determinado apropriadamente).

O tempo e a ordem das atividades acima podem mudar conforme o planejamento detalhado está em andamento. 

La EPA comenzará la limpieza de Conway Park a la brevedad para eliminar los contaminantes del suelo. Para obtener información 
en español, visite: somervillema.gov/conwayfield

A EPA começará a limpeza do Conway Park em breve para remover os contaminantes do solo. Para informações em português, 
visite: somervillema.gov/conwayfield
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