
 

350 Irving Street Framingham  
Projeto de Remediação 

 
 

 
A propriedade no número 350 da Irving Street, em Framingham, no estado de Massachusetts, foi ocupada por uma 

antiga usina de gás manufaturado que funcionou de 1889 a 1967, produzindo gás a partir de carvão e petróleo para 

distribuição a residências e empresas em Framingham e cidades vizinhas. Partes da propriedade foram impactadas por 

essas antigas atividades e o projeto contribuirá para a remoção desses subprodutos que foram deixados no local.   

 
 

Descrição do projeto  
Desde a aquisição da propriedade pela NSTAR Gas em 2008, estamos trabalhando com o MassDEP (Departamento 

de Proteção Ambiental de Massachusetts) para garantir que a remediação proposta (limpeza) atenda às condições 

ambientais da propriedade à época. A Eversource já realizou várias atividades dedicadas de limpeza, incluindo a 

escavação e o descarte de subprodutos de um córrego adjacente não identificado, bem como a remoção de solos 

superficiais que foram impactados pela produção de gás. A remediação futura incluirá a contenção e remoção de 

contaminantes do solo e das águas subterrâneas, bem como a remoção de sedimentos do córrego nas imediações 

de Beaver Brook. Será implementado um plano abrangente de recuperação de áreas úmidas e melhoria de zonas 

de amortecimento, e as atualizações do sistema existente para o gerenciamento de águas pluviais garantirão que 

esses sistemas atendam aos padrões atuais do MassDEP.   

 

 

O que você pode esperar 
Os membros da equipe do projeto deverão disponibilizar informações sobre quaisquer impactos temporários durante 

essas operações de limpeza. Serão realizadas atividades como a remoção da vegetação existente (incluindo a remoção 

de árvores) e de solo e sedimentos; a Eversource empregará medidas para a gestão desses materiais à medida que 

forem retirados. Assim que for concluída essa limpeza, a Eversource solicitará o encerramento formal do projeto por 

parte do MassDEP.  

 

 

Cronograma previsto* 

• Reuniões públicas (sessões abertas): Fim da primavera e verão de 2022 (hemisfério norte) 

• Apresentação do Formulário de Notificação Ambiental: Projeção: junho de 2022  

• Início das atividades de remediação: Primavera/verão de 2023 (hemisfério norte) 

• Data prevista da conclusão: Outono de 2025  

*As datas estão sujeitas a alteração 

 

  Extensão comunitária 
A Eversource está empenhada em colaborar com membros da comunidade, líderes municipais e outras partes 

interessadas para fornecer informações sobre o projeto, obter feedback e esclarecer eventuais dúvidas. Reuniões 

informativas recorrentes abertas ao público e encontros pontuais serão realizados na comunidade a partir da 

primavera e do verão de 2022. 



(mais informações na página seguinte) 

 

Para mais informações 

• Envie um e-mail para a Eversource (ProjectInfo@eversource.com) ou ligue para 800-793-2202 e forneça seus 
dados de contato  
para receber por e-mail as atualizações sobre o projeto.  

• Visite o site do projeto no endereço www.eversource.com/content/350-Remediation-Project ou digitalize o 
código QR abaixo. 
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