
Remoção de Estruturas no Local
Na Antiga Tidewater MGP e na Central Eléctrica

Informações Gerais
Este Verão, a National Grid irá remover três edifícios na 
antiga Tidewater MGP e na Central Eléctrica—a antiga 
casa de máquinas, a casa purificadora e a sala dos 
contadores. Estes foram construídos entre 1902 e 1923 
e estão em estado de abandono. Atualmente estão 
todos devolutos e, na sua maioria, não são utilizados 
desde os anos 60. A National Grid decidiu retirar 
estes edifícios agora porque vai permitir uma maior 
flexibilidade para o uso futuro do local pela National 
Grid e pela comunidade. Embora este trabalho tenha 
lugar no Tidewater Site, não está associado à limpeza 
ambiental do local.

Processo de Demolição de Edifícios de Nove 
Semanas 
A National Grid e o seu empreiteiro designado mobilizar-
se-ão para remover estes edifícios em meados de junho 
e iniciar a demolição no final de junho. O processo 
deverá levar cerca de nove semanas a completar e 
envolverá:

• A remoção das paredes e telhados  
• A remoção de fundações e lajes de betão até 

uma profundidade de 15 centímetros abaixo de 
superfícies de solo existentes

• O preenchimento das restantes caves, poços, 
abóbadas e trincheiras para níveis circundantes 
com um enchimento de cascalho importado. 

Durante este período antecipamos o mínimo de  
impacto para a comunidade circundante. Todo o 
trabalho será realizado entre as 7h00 e as 18h00,  
de segunda a sexta-feira, a menos que solicitado em 
contrário pelo empreiteiro e aprovado pela National  
Grid e pela Câmara de Pawtucket. No caso improvável 
de ser necessário trabalho noturno ou ao fim de 
semana, iremos publicar atualizações do horário na 

Os edificios, que estão em estado de abandono, não são utilizados, na 
sua maioria, desde os anos 60.

This is an important notice. 
Please have it translated.



página da National Grid Tidewater (www.tidewatersite.com) e nos painéis informativos locais. O tráfego de camiões 
será mantido a um mínimo necessário e os residentes nas proximidades notarão apenas um ligeiro aumento no 
número de camiões a entrar ou a sair do local. 

Monitorização do Ambiente
A National Grid terá um representante no local que irá monitorizar o trabalho e realizar a monitorização do ar durante 
todo o projeto de demolição. A monitorização do ar será consistente com o Plano de Monitorização da Qualidade 
do Ar aprovado pelo Departamento de Gestão Ambiental de Rhode Island (RIDEM) específico para o local, que inclui 
uma abordagem em duas etapas durante as atividades intrusivas. No entanto, é importante notar que a National 
Grid não prevê que quaisquer dos trabalhos a serem realizados neste verão tenham um efeito adverso sobre a 
qualidade do ar ou do ambiente em torno do local. Nenhum solo será removido durante este projeto. Embora  
alguns destes edifícios tenham materiais que se sabe conterem amianto, estes serão removidos e eliminados de 
acordo com um plano de trabalho aprovado no Departamento de Saúde de redução de amianto de Rhode Island 
com uma notificação de 10 dias. As atividades de demolição serão concluídas após a recepção de uma autorização 
de demolição da Câmara de Pawtucket.

Próximos Passos
Embora este trabalho não caia sob o Plano de Envolvimento Público que abrange o trabalho associado à  
correção do local Tidewater, estamos empenhados em manter a comunidade informada do nosso progresso. Serão 
publicadas informações na página Web da National Grid Tidewater (www.tidewatersite.com) e na página do RIDEM 
(www.dem.ri.gov./programs/benviron/waste/tide.htm), bem como nos painéis informativos próximos do local. 

Se você tem dúvidas e comentários

Para obter mais informações sobre as atividades da National Grid no local, por favor, entre em contato com Michele Leone 
pelo telefone 401-784-7337 ou michele.leone@nationalgrid. com, ou visite nosso website em www.tidewatersite.com.

N antiga casa das máquinas, a casa purificadora e a sala dos contadores serão removidas este verão.
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