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I. Solicitantes da licença e instalações 
 
A Região 1 da EPA, em New England, desenvolveu cinco projetos de licenciamento do Sistema Nacional 

de Eliminação de Descargas de Poluentes (NPDES) para instalações de armazenamento de graneleiros 

(as Instalações) localizadas ao longo do Rio Chelsea (também conhecido como Chelsea Creek) em 

Chelsea, East Boston, e Revere, Massachusetts, de acordo com os requisitos da Lei da Água Limpa 

(CWA). As Instalações e seus respectivos números de licença NPDES são: 

Global Companies LLC – Global Companies LLC Terminal 
Licença: MA00008251  
Local: 49/96, 71/140 e 10/186 Lee Burbank Highway, Revere, MA 02151  
Águas afluentes: Rio Chelsea (MA71-06) e Sales Creek (MA71-12)  
 
Gulf Oil Limited Partnership – Gulf Oil Terminal 
Licença: MA0001091 
Local: 281 Eastern Avenue, Chelsea, MA 02150  
Águas afluentes: Chelsea River (MA1-06)  
 
Irving Oil Terminals, Inc – Irving Oil Revere Terminal 
Licença: MA0001929 
Local: 40/41 Lee Burbank Highway, Revere, MA 02151 
Águas afluentes: Chelsea River (MA1-06)  
 
Chelsea Sandwich LLC - Chelsea Sandwich Terminal 
Licença: MA0003280 
Local: 11 Broadway, Chelsea, MA 02150 
Águas afluentes: Chelsea River (MA1-06)  
 
Sunoco Partners Marketing and Terminals LP – Sunoco Logistics East Boston Terminals 
Licença: MA0004006 
Local: 467 Chelsea Street, East Boston, MA 02128 
Águas afluentes: Chelsea River (MA1-06) 
 

Essas instalações recebem, armazenam e distribuem produtos petrolíferos e aditivos, como gasolina, 

diesel, querosene, carborreactores e óleo combustível. Atualmente, os produtos petrolíferos e aditivos 

são recebidos principalmente em grandes quantidades por navio ou barcaça nas docas de embarcações 

marítimas e transferidos para tanques de aço acima do solo localizados dentro da área do tanque de 

cada instalação para armazenamento. Os produtos petrolíferos são transportados off-site em navios 

menores, como caminhões-tanque ou via oleoduto. 

 

A capacidade aproximada de armazenamento de produtos de petróleo nas Instalações de cada licença 

estão resumidas na tabela abaixo.2 

 
1 A EPA está consolidando em uma licença as três licenças emitidas para a Global Companies LLC em 2014 nas 
seguintes instalações: Global South (MA0000825), Global Petroleum (MA0003425) e Global REVCO (MA0003298). 
2 Detalhes adicionais de cada instalação podem ser encontrados nas fichas técnicas dos projetos de licenciamento 
emhttps://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits. 

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits
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Instalação Capacidade aproximada de armazenamento do produto 
Global Companies 89,5 milhões de galões 

Gulf Oil 55 milhões de galões 

Irving Oil 32 milhões de galões 

Chelsea Sandwich 28 milhões de galões 
Sunoco Partners 41,7 milhões de galões 

 

O projeto de licenciamento limitará a poluição da água das cinco instalações, regulando o escoamento 

de águas pluviais e as descargas não pluviais, como: 

• Água de teste hidrostático usada na manutenção ou substituição de tanques e tubulações 
• Água subterrânea tratada de remediação ou infiltração de água subterrânea 
• Purga de caldeira e condensado de vapor de caldeiras a vapor  

II. Sumário executivo 
 
Em março de 2014, a EPA emitiu uma Análise de Justiça Ambiental (EJ) em apoio às licenças NPDES emitidas 
para as Instalações que entraram em vigor em dezembro de 2014.3 Este documento é uma Análise de JA 
atualizada em apoio ao projeto de licenças NPDES atualmente emitido pela EPA. Esta Análise de JA foi 
desenvolvida em conformidade com a Ordem Executiva 12898 (Ordem Executiva 12898), Ações federais para 
abordar a justiça ambiental em populações minoritárias e de baixa renda e explica os esforços da EPA para 
identificar e abordar, conforme apropriado, os efeitos desproporcionalmente altos e adversos à saúde 
humana ou ao meio ambiente das ações de permissão atuais da EPA em populações minoritárias e de 
baixa renda. Por meio do processo de desenvolvimento dos projetos de licenciamento, a EPA considerou 
as preocupações expressas por membros do público em relação às Instalações e, quando permitido por lei, 
abordou essas preocupações através da inclusão de termos e condições apropriados nos projetos de 
licenciamento. Embora a EPA reconheça que o Rio Chelsea e as comunidades vizinhas são afetados por 
muitos encargos ambientais, a EPA determinou que as descargas das instalações não resultarão em efeitos 
desproporcionalmente altos e adversos à saúde humana ou ao meio-ambiente em minorias ou populações 
de baixa renda, conforme o significado da Ordem Executiva 12898.   

III. Histórico  

A. Estrutura regulatória 
 
O Congresso aprovou a Lei Federal de Controle da Poluição da Água, codificada em33 U.S.C. § 1251 – 1387 
e comumente conhecido como CWA, "para restaurar e manter a integridade química, física e biológica 
das águas da nação". CWA § 101(a). Para atingir este objetivo, a CWA torna ilegal para qualquer pessoa 
descarregar qualquer poluente nas águas dos Estados Unidos a partir de qualquer ponto de origem, 

 
3 A Análise EJ de 2014 e as licenças preliminares e finais de 2014 para as Instalações podem ser encontradas em: 
https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits#Background. 
Durante um período de comentários públicos de 60 dias, a EPA recebeu comentários sobre os projetos de 
licenciamentos de 2014 e a Análise de JA. Partes da Análise de JA de março de 2014 foram atualizadas e 
incorporadas às respostas aos comentários emitidos com as autorizações finais em setembro de 2014. 
 

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits#Background
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exceto conforme autorizado por seções de licenciamento específicas da CWA, uma das quais é § 402. 
Consulte CWA §§ 301(a), 402(a).  
 
A Seção 402(a) estabeleceu um dos principais programas de permissão da CWA, o Programa de Licenciamento 
da NPDES. De acordo com esta seção, a EPA pode "emitir uma licença para a descarga de qualquer poluente 
ou combinação de poluentes" de acordo com certas condições. CWA § 402(a). As licenças NPDES geralmente 
contêm limitações de descarga e estabelecem requisitos de monitoramento e relatórios relacionados. Consulte 
CWA § 402(a)(1) e (2). Os regulamentos que regem o programa de autorização NPDES da EPA são geralmente 
encontrados em 40 CFR §§ 122, 124, 125 e 136. A seção 402(p) da Lei 33 U.S.C. § 1342(p), e o regulamento 
de implementação em 40 C.F.R. § 122.26, exigem especificamente que as instalações que descarregam águas 
pluviais associadas à atividade industrial obtenham cobertura sob uma licença.   
 
O objetivo da CWA é restaurar e manter a integridade química, física e biológica das águas da nação. 
Portanto, além dos estatutos e regulamentos federais, a CWA exige que cada estado desenvolva 
padrões de qualidade da água para todos os corpos d'água de cada estado. Consulte CWA § 303 e 
40 CFR §§ 131.10-12.  Os padrões estaduais de qualidade da água aplicáveis podem ser encontrados 
em Título 314 do Código de Regulamentos de Massachusetts, Capítulo 4 (314 CMR 4.00). 
 
Geralmente, os padrões de qualidade da água consistem em três partes:  

1) Uso designado benéfico ou usos de um corpo de água ou um segmento de um corpo de água 
2) Critérios numéricos ou narrativos de qualidade da água suficientes para proteger o(s) uso(s) 
designado(s); e  
3) Requisitos de antidegradação para garantir que uma vez que um uso seja alcançado,  
ele não será degradado e para proteger as águas de recursos nacionais de alta qualidade.  
Consulte CWA § 303(c)(2)(A) e 40 CFR § 131.12.  

 
A EPA não pode emitir uma licença, a menos que a Agência Estadual de Controle de Poluição da Água com 
jurisdição sobre as águas receptoras certifique que as limitações de efluentes contidas na licença sejam 
rigorosas o suficiente para garantir que a descarga não fará com que a água receptora viole o estado padrão 
de qualidade da água, ou o estado renuncia, ou considera-se que renunciou, ao seu direito de certificar. 
Os regulamentos que regem a certificação estadual são estabelecidos em 40 CFR § 124.53 e § 124.55. A EPA 
solicitou a certificação da licença pelo Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts (MADEP) 
de acordo com 40 CFR § 124.53 e espera que o projeto de licenciamento seja certificado.  
  

B. Justiça ambiental 
 
No cumprimento das suas responsabilidades e no exercício das suas autoridades de acordo com a CWA, a 
EPA é orientada pela Ordem Executiva 12898. De acordo com a Ordem Executiva 12898, "[t]o na medida do 
possível e permitida por lei . . . Cada agência federal deve fazer com que a justiça ambiental seja parte de sua 
missão, identificando e abordando, conforme apropriado, os efeitos desproporcionalmente altos e adversos 
à saúde humana ou ambientais de seus programas, políticas e atividades em populações minoritárias e de 
baixa renda nos Estados Unidos".4  Consulte Ações Federais para Abordar a Justiça Ambiental em Populações 
Minoritárias e Populações de Baixa Renda, Ordem Executiva, 12898, 59 Reg. Fed. 7629 (16 de fevereiro de 
1994), § 1-101. Além disso, "[cada] órgão federal deve conduzir seus programas, políticas e atividades que 
afetem substancialmente a saúde humana ou o meio ambiente, de forma a assegurar que tais programas, 

 
4 A Ordem Executiva 12898 pode ser encontrada em https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-
orders/pdf/12898.pdf. 
 

https://www.mass.gov/regulations/314-CMR-4-the-massachusetts-surface-water-quality-standards#current-regulations
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
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políticas e atividades não tenham o efeito de . . . sujeitar pessoas (incluindo populações) à discriminação 
de acordo com tais programas, políticas e atividades, devido à sua raça, cor ou origem nacional". Id. § 2-2.  
 
Com relação ao processo público, a Ordem Executiva 12898 também autoriza agências federais a "traduzir 
documentos públicos cruciais, notificações e audiências relacionadas à saúde humana ou ao meio-ambiente 
para populações limitadas de língua inglesa", id. § 5-5(b) e exige que as agências federais "trabalhem para 
garantir que os documentos públicos, notificações e audiências relacionadas à saúde humana ou ao 
meio-ambiente sejam concisos, compreensíveis e prontamente atribuídos ao público", id. § 5-5(c). 
 
A EPA também é guiada por sua própria definição de JA: 
 

Justiça Ambiental é o tratamento justo e o envolvimento significativo de todas as 
pessoas, independentemente de raça, cor, nacionalidade ou renda com relação ao 
desenvolvimento, implementação e aplicação de leis, regulamentos e políticas 
ambientais.  A EPA tem esse objetivo para todas as comunidades e pessoas desta 
Nação.  Será alcançado quando todos desfrutarem do mesmo grau de proteção 
contra riscos ambientais e de saúde e igual acesso ao processo de tomada de 
decisão para ter um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar.5 

     
As licenças ambientais desempenham um papel fundamental no fornecimento de proteção eficaz da saúde 
pública e do meio-ambiente nas comunidades. Um objetivo da Agenda de Ação EJ 2020 da EPA (EJ 2020), 
o plano estratégico da Agência para promover a JA, é considerar as preocupações da JA em todas as 
atividades de licenciamento EPA adequadas. Também pode haver oportunidades para tratar de questões 
de JA levantadas durante o processo de licenciamento fora da ação de licenciamento específica por lei.  
 
Em maio de 2013, os escritórios regionais da EPA emitiram planos de implementação que descrevem como 
as regiões usam os critérios de triagem e outras informações disponíveis para priorizar quais autorizações 
devem receber maior alcance. A triagem também é usada para ajudar a identificar quais tipos de divulgação 
aprimorada são mais apropriados. O Plano de Implementação Regional da Região 1 da EPA para Promover 
o Envolvimento Significativo de Comunidades Sobrecarregadas I Atividades de Permissão descreve ações 
que os programas de licenciamento da Região realizará ao emitir licenças EPA, a fim de promover 
uma participação maior no processo de licenciamento por comunidades que têm sido historicamente 
sub-representadas no processo6. Ele aborda quatro elementos: (1) quais tipos de licenças serão priorizados, 
(2) como essas licenças serão revisadas para questões de JA, (3) funções e responsabilidades dentro da 
Região 1 para realizar este plano, e (4) quais ações a Região 1 realizará para garantir um envolvimento 
significativo e reforçado onde houver preocupações de JA. Conduzir uma divulgação maior para licenças 
que impactam comunidades que têm sido historicamente sub-representadas no processo de licenciamento 
é um elemento-chave dos esforços da Região 1 para ajudar a garantir um envolvimento significativo.   
  

 
5 Disponível em: https://www.epa.gov/environmentaljustice 
6 Disponível em: https://www.epa.gov/environmentaljustice/epa-region-1-regional-implementation-plan-
promote-meaningful-engagement 

https://www.epa.gov/environmentaljustice
https://www.epa.gov/environmentaljustice/epa-region-1-regional-implementation-plan-promote-meaningful-engagement
https://www.epa.gov/environmentaljustice/epa-region-1-regional-implementation-plan-promote-meaningful-engagement
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IV.  Escopo e metodologia 
 

O objetivo desta Análise JA é identificar e abordar, conforme apropriado, os efeitos desproporcionalmente 

altos e adversos à saúde humana ou ao meio-ambiente das ações de permissão da EPA em relação às 

Instalações em populações minoritárias e de baixa renda. Além disso, a EPA usará a Análise de JA para 

caracterizar de forma mais completa os fatores demográficos, econômicos, ambientais e de saúde em 

torno das Instalações e das populações próximas.  

Esta análise das questões e preocupações de JA se concentra em uma área dentro de um raio de 1,6 km 
do Rio Chelsea nas proximidades das Instalações (a "Área de Estudo") (ver Figura 1).7 A EPA acredita que 
esta área de estudo foi dimensionada de forma adequada para capturar características relevantes para a 
população que foi provavelmente mais impactada pelas ações de permissão NPDES da EPA, embora não 
seja tão grande a ponto de diluir a análise com populações que estão mais distantes e menos prováveis 
de serem impactadas. Com base nas informações do relatório resumido de 5 anos da Pesquisa da 
Comunidade Americana de 2013-2017 do Departamento do Censo dos EUA, 111.005 pessoas vivem 
na Área de Estudo com uma densidade populacional de 16.106 por milha quadrada.    
 
As comunidades que fazem fronteira com o rio Chelsea incluem a cidade de Chelsea, a cidade de Revere 
e East Boston (um bairro da cidade de Boston). Conforme definido pela Política EJ 2017 do Escritório 
Executivo de Energia e Assuntos Ambientais de Massachusetts (EEA), as "populações JA" residem na 
maioria das áreas em East Boston, Chelsea e Revere.8 De acordo com a Política de JA de 2017 da EEA, 
essas comunidades incluem "populações JA" porque incluem bairros onde 25% das famílias têm uma 
renda familiar média anual igual ou inferior a 65% da mediana estadual ou 25% da população é minoria9 
ou se identifica como uma família que tem isolamento inglês10. A Figura 1 mostra onde as populações 
JA, conforme definido pela Política JA 2017 da EEA, residem na Área de Estudo.  

V.  Descrição de comunidades 
 
Para obter uma compreensão melhor das informações demográficas, econômicas, ambientais e de 
saúde na Área de Estudo, a EPA coletou dados prontamente disponíveis que estão resumidos abaixo. 
Esses dados ajudam a avaliar a suscetibilidade da população hospedeira, a habilidade da população 
hospedeira de participar da tomada de decisões e a distribuição de cargas ambientais.  

  

 
7 Além de Chelsea, Revere e East Boston, a Área de Estudo inclui áreas localizadas em Everett e Charlestown. 
8 Disponível em http://maps.massgis.state.ma.us/map_ol/ej.php 
9 Definido como indivíduos que se identificam como latinos/hispânicos, negros/afroamericanos, asiáticos, 
indígenas e pessoas que se identificam como não brancos. 
10 Definido como se referindo a famílias cujo idioma inglês é isolado de acordo com os formulários do censo federal 
ou não têm um adulto com mais de 14 anos que fala apenas inglês ou inglês muito bem. 

http://maps.massgis.state.ma.us/map_ol/ej.php
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A. Demografia social  
 

A EPA compilou indicadores demográficos para a Área de Estudo, bem como indicadores comparáveis para a 
Comunidade de Massachusetts usando EJSCREEN, a ferramenta de mapeamento e triagem de justiça ambiental 
da EPA e a Pesquisa da Comunidade Americana 2013-2017 do Departamento do Censo dos EUA (ACS)11.  
 

Indicador demográfico  Área de estudo Massachusetts 

População por raça   

     Branco 60% 78,9% 

     Preto 6% 7,4% 

     Asiático 5% 6,3% 
     Outra raça 7% 4,1% 

     Relatório da população de duas ou mais raças 22% 3,1% 

     População total hispânica 55% 11,2% 

Renda per capita US$ 28.822 US$ 39.913 

Não falam inglês em casa 65% 23,1% 

Fontes:   
Área de estudo: Relatório resumido do EJSCREEN ACS. (ver Anexo A).  

Estado: Departamento do Censo dos EUA, Pesquisa da Comunidade Americana de 2013-2017. 
https://www.census.gov/acs/www/data/data-tables-and-tools/data-profiles/2017/ 

(Tabelas DP03 e DP04). 
 

No geral, o percentual da população residente na Área de Estudo que se identifica como de origem hispânica 
é cerca de cinco vezes maior do que o relatado para o estado como um todo, e mais da metade dos indivíduos 
residentes na área de estudo relatam falar um outro idioma do que o inglês em casa. Além disso, a renda per 
capita relatada para residentes na área de estudo é aproximadamente 28% menor do que a renda per capita 
relatada de todos os residentes de Massachusetts.   

B. Meio-ambiente 
 

A EPA compilou dados prontamente disponíveis sobre a qualidade da água de superfície e locais ou 
instalações localizadas na Área de Estudo em Chelsea, Revere, East Boston, Everett e Charlestown. 
 

1. Qualidade da água de superfície 
 

Quatro instalações operam, cada uma, um emissário que deságua no rio Chelsea. Uma instalação, 
a Global Companies, opera três emissários que descarregam no Rio Chelsea e um emissário que 
descarrega em Sales Creek. O Rio Chelsea é um rio urbano que flui da foz de Mill Creek, entre Chelsea 
e Revere, até o Porto Fluvial de Boston, entre East Boston e Chelsea. Este segmento consiste em 
96 quilômetros quadrados entre a confluência com Mill Creek, em Chelsea e Revere, até a confluência 
com Boston Inner Harbor, em Chelsea, East Boston e Charlestown. O rio Chelsea faz parte da Bacia 
de Mystic River e da área de drenagem do porto de Boston. Sales Creek é um pequeno corpo de água 
que deságua em Belle Isle Marsh e na Baía de Winthrop. Sales Creek consiste em 2,59 quilômetros 

 
11 EJSCREEN disponível em: https://www.epa.gov/ejscreen. Os dados da ACS estão disponíveis na EJSCREEN ou 
do Departamento do Censo dos Estados Unidos em: https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html. 
 
 

https://www.census.gov/acs/www/data/data-tables-and-tools/data-profiles/2017/
https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html.
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quadrados das cabeceiras perto da Route 145, Revere, até a entrada/confluência da Bennington Street 
com Belle Isle Inlet, em Boston e Revere. 

Durante séculos, o rio Chelsea foi ladeado por indústrias em funcionamento que usaram o canal para 
transportar matérias-primas e produtos acabados. O Rio Chelsea é uma das dez Áreas Portuárias 
Designadas (DPAs) estabelecidas pelo Escritório de Gerenciamento da Zona Costeira de Massachusetts 
(CZM) para promover e proteger os usos industriais dependentes de água.12 Os objetivos principais do 
Programa de Planejamento de Portos e Ancoradouros da CZM são garantir que as áreas da orla em 
Massachusetts cresçam de uma maneira segura, ambientalmente correta e economicamente próspera 
que equilibre usos potencialmente concorrentes dentro de um porto ou ancoradouro.13  

A maioria das instalações está localizada dentro do DPA de Chelsea Creek, com exceção da instalação de 
Chelsea Sandwich, que está localizada dentro do DPA de Mystic River. De acordo com a CZM, esses DPAs 
têm "características físicas e operacionais particulares importantes para usos industriais dependentes 
de água - como pesca comercial, transporte marítimo e outras atividades comerciais marítimas 
relacionadas a embarcações - e/ou para atividades de fabricação, processamento, pesquisa e produção 
que requerem transporte marítimo ou grandes volumes de água para retirada ou descarga. Embora 
os usos industriais dependentes de água variem em escala e intensidade, todos eles geralmente 
compartilham a necessidade de infraestrutura com três componentes essenciais: (1) uma hidrovia e orla 
marítima associada que foi desenvolvida para alguma forma de navegação comercial ou outra utilização 
direta da água; (2) espaço de sertão que seja propício, tanto na configuração física quanto no caráter de 
uso, para a localização de instalações e operações industriais; e (3) transporte terrestre e serviços de 
utilidade pública apropriados para fins industriais gerais”14. 

As licenças NPDES que autorizam descargas dentro da zona costeira devem passar por uma revisão 
de consistência federal com a CZM antes da emissão final. Esta revisão é concluída para garantir que 
as ações de permissão estejam alinhadas com a política de Massachusetts para "preservar e aumentar 
a capacidade das DPAs para acomodar usos industriais dependentes de água e prevenir prejuízo 
significativo por tipos de desenvolvimento não industriais ou não dependentes de água, que têm uma 
gama muito maior de opções de localização".15 As licenças de projeto não devem entrar em conflito 
com as DPAs de Chelsea ou Mystic River. 

Conforme discutido nas fichas técnicas das licenças preliminares, os padrões de qualidade da água 
aprovados pelo governo federal do MADEP classificam o segmento do rio Chelsea para o qual as instalações 
descarregam como Classe SB (CSO).16 As águas da Classe SB são descritas nos Padrões de Qualidade 
de Água de Superfície da Comunidade de Massachusetts em 314 CMR 4.05 (4) (b) da seguinte forma: 
"Essas águas são designadas como habitat para peixes, outras formas de vida aquática e vida selvagem, 
inclusive para sua reprodução, migração, crescimento e outras funções críticas, e para recreação de contato 
primário e secundário. Em certas águas, o habitat de peixes, outras formas de vida aquática e vida selvagem 
pode incluir, mas não está limitado a, ervas marinhas... Essas águas devem ter um valor estético 
consistentemente bom".   
 

 
12 Informações disponíveis em: https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-
designated-port-areas 
13 Consulte https://www.mass.gov/service-details/overview-and-index-czm-port-and-harbor-planning-program 
14 https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas. Mapas 
que descrevem os limites de Chelsea Creek e DPAs de Mystic River estão disponíveis 
emhttps://www.mass.gov/service-details/designated-port-area-boundary-maps. 
15 Id. 
16 http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/water quality 
standardslibrary/upload/mawqs_figures_tables.pdf 

https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas
https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas
https://www.mass.gov/service-details/overview-and-index-czm-port-and-harbor-planning-program
https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas
https://www.mass.gov/service-details/designated-port-area-boundary-maps
http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/water%20quality%20standardslibrary/upload/mawqs_figures_tables.pdf
http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/water%20quality%20standardslibrary/upload/mawqs_figures_tables.pdf
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Sales Creek é classificado como SA (ORW). As águas da Classe SA são descritas nos Padrões de Qualidade 
de Água de Superfície da Comunidade de Massachusetts em 314 CMR 4.05 (4) (a) da seguinte forma: 
"Essas águas são designadas como um excelente habitat para peixes, outras formas de vida aquática e vida 
selvagem, inclusive para sua reprodução, migração, crescimento e outras funções críticas, e para recreação 
de contato primário e secundário. Em certas águas, excelente habitat de peixes, outras formas de vida 
aquática e vida selvagem pode incluir, mas não está limitado a, ervas marinhas. Quando designadas nas 
tabelas a 314 CMR 4.00 para a pesca de marisco, essas águas devem ser adequadas para a captura de 
marisco sem depuração (zonas de marisco aprovadas e condicionalmente aprovadas). Essas águas terão 
excelente valor estético". A designação Excelente recurso de água (ORW) está relacionada à presença de 
áreas de preocupação ambiental crítica (ou seja, Rumney Marshes).17 A pesca marítima é um uso designado. 
 
Desde 2006, a Região 1 da EPA atribuiu uma nota no boletim de qualidade da água para a Bacia Hidrográfica 
do Rio Mystic (que inclui o Rio Chelsea) com base na contaminação bacteriana. Antes de 2014, uma única 
nota era atribuída à bacia hidrográfica como um todo. Desde o ano civil de 2014, a EPA, em coordenação 
com a Mystic River Watershed Association (MyRWA), utilizou uma análise aprimorada e mais específica  
do local da qualidade da água na Mystic River Watershed para iluminar melhor as condições ambientais 
para o público. Desde 2014, a EPA e o MyRWA emitiram notas para cada segmento da bacia hidrográfica, 
totalizando 14 trechos separados do rio e seus afluentes, incluindo o rio Chelsea. Desde 2014, a EPA e o 
MyRWA emitiram notas para cada segmento da bacia hidrográfica, totalizando 14 trechos separados  
do rio e seus afluentes, incluindo o rio Chelsea. O segmento do rio Chelsea da bacia hidrográfica 
recebeu as seguintes notas entre 2014 e 201918: 
  

Ano Grau de qualidade da água Taxa de conformidade  

2019 A 90,4% 

2018 A 95,0% 
2017 A 94,6% 

2016 A 91,2% 

2015 A- 90,0% 

2014 A- 87,0% 
 
Finalmente, as licenças de 2014 exigiam que as instalações coletassem e analisassem amostras do 
Rio Chelsea nas proximidades do(s) emissário(s) de cada instalação. Isso incluiu a análise química da 
água de recebimento conduzida como parte dos requisitos dos teste de Toxicidade de Efluente Total 
(WET) e os requisitos de monitoramento de varredura de poluentes das licenças. Os resultados indicam 
que, em geral, os poluentes necessários para esse monitoramento geralmente não estão presentes em 
quantidades detectáveis no rio Chelsea nas proximidades dos emissários da instalação de 
armazenamento a granel de petróleo. Os poluentes detectados em pelo menos uma ocasião nas 
proximidades do(s) emissário(s) de cada instalação foram os seguintes: 

• Emissário de Chelsea Sandwich 001: seis dos sete hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) 
do Grupo I, quatro dos nove PAHs do Grupo II, cloro residual total (TRC), sólidos suspensos 
totais (TSS), amônia, cobre, chumbo, níquel e zinco; 

 
17 Áreas de preocupação ambiental crítica de Massachusetts em:https://www.mass.gov/doc/massachusetts-areas-
of-critical-environmental-concern-acecs-statewide-map/download.  
18 O mapa do boletim da Mystic River Watershed 2019 da EPA está anexado como Figura 2 e pode ser encontrado em: 
https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-river-watershed-report-cards 
 

https://www.mass.gov/doc/massachusetts-areas-of-critical-environmental-concern-acecs-statewide-map/download
https://www.mass.gov/doc/massachusetts-areas-of-critical-environmental-concern-acecs-statewide-map/download
https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-river-watershed-report-cards
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• Emissário da Global Companies 001: cinco dos nove PAHs, TRC, TSS, amônia, cobre, chumbo, 
níquel e zinco do Grupo II; 

• Emissário da Global Companies 002: um dos nove PAHs, TRC, TSS, amônia, zinco do Grupo II; 

• Emissário da Global Companies 004: seis dos sete PAHs, sete dos nove PAHs, TRC, TSS, amônia, 
cobre, chumbo, níquel e zinco do Grupo II; 

• Emissário da Gulf Oil 003: sete dos sete PAHs do Grupo I, cinco dos nove PAHs, TRC, TSS, 
amônia, cobre, cádmio, chumbo, níquel e zinco do Grupo II; 

• Emissário da Irving 001: TRC, TSS, amônia, cobre, chumbo, níquel e zinco; e 

• Emissário da Sunoco Logistics 001: BTEX, seis dos sete PAHs do Grupo I, seis dos nove PAHs, TRC, 
TSS, amônia, cádmio, cobre, chumbo, níquel e zinco do Grupo II. 

 

2. Instalações ou locais regulamentados 
 
O número e tipo de instalações ou locais regulamentados localizados dentro da Área de Estudo estão 
resumidos abaixo e uma lista completa de instalações ou locais regulamentados está incluída como 
Anexo B. A localização dessas instalações ou locais está ilustrada na Figura 1. Os critérios que a EPA e a 
MADEP usam para determinar quais locais ou instalações rastrear variam dependendo do tipo específico 
de local ou instalação envolvida. O fato de os locais e instalações serem rastreados pelas agências não 
reflete necessariamente qualquer conclusão sobre até que ponto determinados locais ou instalações 
representam um risco à saúde ou ao meio-ambiente para a comunidade circundante.  
 
Número e tipo de instalações ou locais regulamentados19 
 

Tipo de local Área de estudo Chelsea East Boston Revere Everett Charlestown 

Locais de resíduos 
perigosos classificados 
de nível MassDEP 

43 12 11 7 7 3 

Emissários Combinados 
de Esgoto (CSOs) 

9 3 5 0 0 1 

Inventário de liberação 
tóxica (TRI) 

24 12 2 4 3 0 

Sistema de instalação 
aérea (AFS) Principal 

6 1 1 2 1 0 

AFS Menor 55 22 3 8 4 4 

NPDES maior 2 1 1 0 0 0 
NPDES não maior 69 26 11 12 1 3 

Lei de Conservação e 
Recuperação de Recursos 
(RCRA) Geradores de 
Grande Quantidade (LQGs) 

17 6 2 4 1 2 

Instalações do Plano de 
Gestão de Risco 

2 1 0 1 0 0 

Fontes:  Consulte o Anexo B e a Figura 1 

 

 
19 Algumas instalações ou locais podem se enquadrar em mais de um dos tipos de locais listados abaixo e no Anexo B. 
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C. Indicadores e índices EJSCREEN 
 
EJSCREEN é uma ferramenta de mapeamento e triagem de JA que fornece à EPA e ao público um conjunto 
de dados e abordagem nacionalmente consistente para combinar indicadores ambientais e demográficos em 
"Índices de JA". EJSCREEN usa "Índices de JA" para destacar locais que podem ter maiores cargas ambientais 
e populações vulneráveis para cada grupo do censo dos Estados Unidos. Os índices de JA são uma 
combinação de uma ou mais medidas de dados ambientais sobrepostas a medidas de dados demográficos 
de minorias e/ou de baixa renda.   
 
A EJSCREEN usa seis fatores demográficos como indicadores muito gerais da suscetibilidade potencial de 
uma comunidade à poluição ambiental. Conforme mostrado em mais detalhes no Anexo C, um relatório 
padrão da Tela de JA para a Área de Estudo indica os seguintes percentis estaduais e nacionais para os 
seis indicadores demográficos 20: 
 

Indicador demográfico Percentil estadual Percentil nacional 

População minoritária 89 77 

População de baixa renda 84 71 

População linguisticamente 
isolada 

94 95 

População com menos de 
ensino médio 

92 88 

População com menos de 5 
anos de idade 

80 72 

População com mais de 64 anos 
de idade 

27 32 

Fonte: https://www.epa.gov/ejscreen 
 
Os índices de JA da EJSCREEN fornecem uma medida da classificação relativa de um local (expressa 
como um percentil em unidades de 0 a 100) em comparação com outros grupos de blocos do censo 
em um estado, região da EPA ou nacionalmente. Por exemplo, uma área que está classificada no 80º 
percentil em todo o país para material particulado (PM) significa que apenas 20% do país tem um maior 
potencial de exposição ao material particulado. A classificação dos valores em percentis permite a 
comparação de indicadores medidos com unidades diferentes, mas não significa que os riscos sejam 
iguais ou comparáveis. Um valor de índice de JA de 80% ou mais no âmbito nacional é frequentemente 
usado para indicar possíveis preocupações com JA e acionar avaliações adicionais.  
 
Conforme mostrado em mais detalhes no Anexo C, um relatório padrão da Tela de JA para a Área de 
Estudo indica os seguintes percentis estaduais e nacionais para os onze índices de JA21: 
 

Índice JA Média principal Percentil estadual  Percentil nacional 

Assunto particular (PM) 2.5 Ar 90 75 

Ozônio Ar 89 77 

 
20 Informações explicando os indicadores demográficos em mais detalhes podem ser encontradas 

em:https://www.epa.gov/ejscreen/overview-demographic-indicators-ejscreen 
21 Informações explicando os Índices JA em mais detalhes podem ser encontradas em: 
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-environmental-indicators-ejscreen 
 

https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-demographic-indicators-ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-environmental-indicators-ejscreen
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Avaliação Tóxica do Ar em Escala 
Nacional (NATA) Diesel PM 

Ar 95 87 

Risco de câncer de tóxicos no 
ar NATA 

Ar 91 77 

Índice de risco respiratório NATA Ar 92 78 
Proximidade e volume de tráfego Ar/outro 96 95 

Indicador de tinta de chumbo Poeira/tinta com 
chumbo 

90 91 

Proximidade Superfunda Resíduos/ar/água 87 79 

Proximidade do Programa 
de Gestão de Risco (RPM) 

Resíduos/ar/água 95 90 

Proximidade de instalações 
de resíduos perigosos 

Resíduos/ar/água 96 95 

Indicador de descarga 
de águas residuais 

Água 98 96 

Fonte: https://www.epa.gov/ejscreen 
 
Consulte a Figura 3 para mapas EJSCREEN representando percentis nacionais para cada indicador 

demográfico e índice de JA dentro da Área de Estudo.    

D. Saúde  
 
A EPA compilou indicadores de saúde e dados de taxa de incidência de asma e câncer do banco de dados da 
Rede de Rastreamento de Saúde Pública Ambiental do Departamento de Massachusetts (MADPH) usando os 
dados mais recentes disponíveis. Este banco de dados contém informações de saúde para Boston, Revere, 
Chelsea e Everett, bem como para o estado de Massachusetts, e foi escolhido porque a escala de resolução de 
dados de saúde (por exemplo, cidade versus nível de condado) é mais fina do que aquela oferecida por outros 
bancos de dados. Infelizmente, as estatísticas de saúde não eram de resolução fina o suficiente para permitir 
caracterizações de saúde específicas para a área de estudo. Ao apresentar essas informações de saúde, não 
se deve concluir que a incidência de problemas de saúde nessas cidades está específica ou diretamente 
ligada à existência de qualquer fonte de poluição específica na área ou afetando-a, ou da poluição em geral. 
 
Indicadores do estado de saúde da comunidade e dados sobre asma 
 

Indicador de estado de saúde Cidade 
de Boston 

Cidade de 
Revere 

Cidade 
de Chelsea 

Cidade 
de Everett 

Mass 

Estado  

Porcentagem de baixo peso ao nascer22 2,6% 1,7% 2,6% 2,3% 2,2% 

Taxa de casos de envenenamento por chumbo23 3,0 2,0 4,6 3,5 3,1 

Taxa de câncer ajustada por idade24  181,3 197,2 192,5 212,8 170,3 

   Taxa ajustada por idade de mortes por câncer 
de pulmão25  

100 131 125 133 ND 

   Taxa ajustada por idade de mortes por câncer 
de mama incidências 26  

95 95 81 89 ND 

 
22 Porcentagem de nascimentos com baixo peso (<2.500 gramas) (2015) 
23 As taxas de intoxicação por chumbo são expressas por 1.000 crianças examinadas (2017) 
24 Taxa ajustada por idade de morte por câncer por 100.000 pessoas (2010) 
25 Taxas padronizadas de câncer indireto (2009-2013) 
26 Taxas padronizadas de câncer indireto (2009-2013) 

https://www.epa.gov/ejscreen
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   Taxa ajustada por idade de hospitalização por 
ataque cardíaco27  

22,4* 29,6 32,9 41,1* 25,3 

Taxa total ajustada por idade de hospitalização 
de pacientes com asma 28 

13,3* 8,6 15,0* 10,1 7,9 

 Com menos de 5 anos de idade 2,65* 2,00 3,54 2,40 ND 

 65 ou acima 1,27* 0,59 2,52 0,70 ND 

Taxa ajustada por idade para atendimentos 
de emergência por asma 29 

97,1* 61,1 91,5* 86,4* 61,1 

Prevalência de asma pediátrica30 16,8 8,5 10,5 9,8 12,1 

ND = não disponível. 
Fonte: https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html. Esta fonte foi acessada em outubro de 2020. 

 
As taxas de incidência de câncer para vários tipos de câncer são apresentadas na tabela abaixo com 
base nos tipos de tumor associados aos principais constituintes do petróleo incluídos nas licenças 
NPDES. Dois principais constituintes do petróleo que são cancerígenos e incluídos nas licenças NPDES 
incluem o benzeno, que é conhecido por causar leucemia em humanos, e o benzo(a)pireno, um HAP 
que é um provável cancerígeno humano com base na evidência de que causa tumores no estômago, 
laringe e no esôfago em animais de laboratório. Enquanto outros PAHs com potencial carcinogênico 
estão presentes em produtos de petróleo (por exemplo, benzo (a)antraceno), por uma questão de 
política, a EPA indexa a toxicidade dos PAHs carcinogênicos àquela do benzo(a)pireno estudado de 
forma mais completa. Consequentemente, o benzo(a)pireno é comumente usado como substituto 
para esses outros PAHs cancerígenos. Outros constituintes do petróleo incluem hidrocarbonetos 
(por exemplo, tolueno, xilenos), mas não foram classificados quanto à sua carcinogenicidade pela 
EPA ou pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Taxas de incidência padrão (SIRs)31 
para selecionar tipos de tumor relevantes para vários constituintes importantes incluídos nas licenças 
NPDES são apresentados na tabela abaixo. 
 
Razões de incidência padrão de cânceres selecionados em cidades selecionadas de Massachusetts 

(2009-2013) 

(Limites de confiança de 95% entre parênteses) 

Tipo de tumor Chelsea Boston Everett Revere 

Leucemia - homens 115 
(61-197) 

78 
(66-91) 

66 
(32-121) 

140 
(95-198) 

Leucemia - mulheres 119 
(75-178) 

80 
(71-89) 

85 
(54-128) 

108 
(78-146) 

 
27 Taxas ajustadas por idade de admissão hospitalar por infarto do miocárdio por 10.000 pessoas com mais 
de 35 anos (2016)    
28 Taxas de asma por 10.000 pessoas (2016) 
29 Taxas de asma por 10.000 pessoas (2016) 
30 Prevalência de asma em crianças matriculadas no jardim de infância até a 8ª série (2016-2017) 
31 A Taxa de Incidência Padrão (SIRs) representa o número observado de casos de câncer (para o período de interesse) 
dividido pelo número esperado de casos com base nas taxas de incidência médias anuais específicas do estado, que 
é então multiplicado por 100. Uma SIR é um método indireto de ajuste para idade e sexo que descreve em termos 
numéricos como a experiência de câncer em uma cidade ou município em um determinado período de tempo se 
compara com a do estado como um todo. Uma SIR de mais de 100 indica que a incidência de uma cidade/município 
de um determinado tipo de câncer é mais alto que o esperado para o tipo de câncer com base em taxas de incidência 
específicas por idade anuais médias em todo o estado, enquanto uma SIR inferior a 100 é menor que o esperado com 
base na média estadual de taxas de incidência específicas por idade. 

https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html
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Laringe - homens 158 
(58-345) 
 

123 
(99-152) 

11 
(41-242) 

111 
(41-242) 

Laringe - mulheres 144 
(58-297) 

109 
(89-132) 

111 
(48-218) 

169 
(100-268) 

Esôfago - homens 92  
(81-117) 

98 
(81-117) 

130 
(67-226) 

78 
(39-140) 

Esôfago - mulheres 
 

74 
(27-162) 

97 
(82-114) 

117 
(64-196) 

89 
(51-144) 

Estômago - homens 169 
(81-311) 

152 
(129-177) 

179 
(100-295) 

148 
(89-231) 

Estômago - 
Mulher 

139 
(74-238) 

150 
(132-169) 

152 
(94-233) 

130 
(85-189) 

Os dados não estavam disponíveis nos bairros de East Boston ou Charlestown neste período do relatório. 
O sombreamento indica taxas elevadas estatisticamente significativas. 
Fonte:  https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html.  Esta fonte foi acessada em outubro 
de 2020. 
 
A EPA também se referiu aos dados de disparidade de saúde fornecidos como Apêndice 3 da Resposta da 
EPA aos Comentários anexado às licenças NPDES finais de 2014 para as Instalações.32 Tanto quanto é do 
conhecimento da EPA, o MADPH não atualizou o seu relatório intitulado Disparidades de saúde raciais e étnicas 
por regiões EOHHS em Massachusetts: Região Metropolitana de Boston (Novembro de 2007). Este relatório foi 
a fonte primária das informações de disparidades de saúde incluídas na Resposta aos Comentários de 2014 da 
EPA anexada às licenças NPDES finais de 2014. De acordo com o conhecimento da EPA, o banco de dados da 
Rede de Rastreamento de Saúde Pública Ambiental do MADPH não inclui conjuntos de dados atualizados de 
disparidade de saúde publicados por local e por identidade racial e étnica. O Apêndice 3 da Resposta aos 
Comentários de 2014 da EPA está anexado a esta Análise de EJ como Anexo D.  
 

E. Conformidade e aplicação 
 
O banco de dados do Histórico de aplicação e conformidade on-line (ECHO)33 da EPA fornece informações 
resumidas de conformidade estadual e federal e registros de fiscalização para instalações regulamentadas pela 
CWA, a Lei do Ar Limpo (CAA), a Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (RCRA) e a Lei de Água Potável 
Segura (SDWA). A tabela abaixo inclui informações sobre o cumprimento da CWA e histórico de aplicação das 
Instalações, incluindo o número de trimestres civis em que um valor numérico em cada uma das Instalações 
atuais da licença NPDES foi excedido durante os últimos três anos, o número total de inspeções das CWAs 
federais e estaduais realizadas durante os últimos cinco anos e a data da inspeção da CWA mais recente para 
cada instalação. Nenhuma ação de execução federal ou estadual foi tomada contra as Instalações por violações 
da CWA durante os últimos cinco anos. 
  
  

 
32A resposta da EPA aos comentários de 2014 pode ser encontrada aqui, anexada a cada licença final de 2014 das 
Instalações: https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits 
33 O banco de dados ECHO da EPA pode ser encontrado em:  https://echo.epa.gov/ 
 

https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html
https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits
https://echo.epa.gov/
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Conformidade CWA e histórico de inspeção  

Número da 
instalação/permissão 

Data da 
inspeção CWA 
mais recente 

Número de 
inspeções 
CWA 
federais 
(últimos 
5 anos) 

Número de 
inspeções 
CWA 
estaduais 
(últimos 
5 anos) 

Breve descrição de possíveis problemas 
de conformidade com a permissão NPDES 
indicados no ECHO (últimos 3 anos) 

Global Petroleum 
Terminal 
(MA0003425) 

28/09/2017 3 1 4 meses de excedentes do limite de descarga 
de benzeno 

Global Revco Terminal 
(MA0003298) 

13/04/2017 2 0 1 mês de ultrapassagem do limite de descarga 
de benzeno; 1 mês de superação dos limites 
de descarga de benzo(a)pireno; 2 meses de 
excedentes de limite de descarga de sólidos 
suspensos totais (TSS) 

Global South Terminal 
(MA0000825) 

14/04/2017 2 0 Nenhum problema de conformidade indicado 

Gulf Oil Terminal 
(MA0001091) 

19/07/2017 3 0 1 mês de excedência dos limites de descarga de 
benzo(a)pireno; 8 meses de excedência do limite 
de descarga do TSS; 3 meses de excedência do 
limite de descarga de pH 

Irving Oil Terminal 
(MA0001929) 

21/07/2017 3 0 1 mês de excedência do limite de descarga de TSS 

Chelsea Sandwich 
(MA0003280) 

15/06/2017 3 0 1 mês de excedência dos limites de descarga de 
óleo e graxa; múltiplos trimestres de medições 
atrasadas ou ausentes do Relatório de 
Monitoramento de Descarga (DMR) 

Sunoco Logistics– East 
Boston (MA0004006) 

24/04/2019 3 0 1 mês de excedência dos limites de descarga de 
benzo(a)pireno; 2 meses de excedência do limite 
de descarga de pH; vários quartos das medições 
DMR atrasadas ou ausentes 

Fonte: https://echo.epa.gov/. Banco de dados acessado em 16 de outubro de 2020. 

Todas as inspeções federais da CWA mencionadas acima têm o foco em avaliar a conformidade das 
Instalações com a Lei de Poluição por Óleo e a Seção 311 (j) da CWA34 sob a qual todas as Instalações 
são obrigadas a preparar e apresentar um Plano de Resposta da Instalação (FRP). O FRP demonstra a 
preparação de uma instalação para responder a uma descarga de óleo de pior cenário.35 A inspeção 
CWA estadual mencionada acima tem o foco em avaliar o cumprimento da antiga licença NPDES da 
Global Petroleum Terminal. 
 
Um programa abrangente e robusto de conformidade e fiscalização é um componente crítico de um programa 
NPDES eficaz. A EPA usa vários mecanismos, incluindo inspeções, para garantir a conformidade com as licenças. 
As inspeções de instalações com licenças NPDES são realizadas pela EPA e MADEP. A EPA também inspeciona 
regularmente as instalações para verificar sua conformidade com a Lei de Poluição por Óleo. A frequência de 
inspeção da EPA depende de fatores como os requisitos regulatórios do programa, o histórico de conformidade 

 
34 Informações adicionais sobre a Lei de Poluição por Óleo podem ser encontradas em https://www.epa.gov/laws-
regulations/summary-oil-pollution-act. 
35 Informações adicionais sobre os Planos de Resposta da Instalação podem ser encontradas em: 
https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/facility-response-plan-frp-overview. 
 

https://echo.epa.gov/
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-oil-pollution-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-oil-pollution-act
https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/facility-response-plan-frp-overview
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da instalação, os recursos da EPA disponíveis para realizar as inspeções e a extensão das prioridades ambientais 
concorrentes. Os resultados do monitoramento são revisados com o objetivo de priorizar as inspeções, bem 
como para resolver quaisquer violações identificadas em tempo hábil. A EPA tenta levar todos os fatores acima 
em consideração ao desenvolver uma frequência de inspeção apropriada. As inspeções conduzidas pela EPA 
incluem inspeções anunciadas e não anunciadas. Dependendo das circunstâncias específicas de uma inspeção, 
o permissionário pode ou não ser notificado antes da inspeção. Cada agência e programa usa critérios 
diferentes para determinar o tipo de inspeção mais apropriado. 
 
Durante os últimos cinco anos, a EPA ou Massachusetts realizou um pequeno número de ações de 
execução formal contra instalações na Área de Estudo, incluindo uma ação de execução formal sob o 
CAA que incluiu a Gulf Oil Terminal. Em setembro de 2020, uma ordem final foi emitida em uma ação 
judicial civil na qual a Gulf Oil Limited Partnership pagou uma multa de US$ 2,4 milhões aos Estados 
Unidos por supostas violações dos padrões de combustível sob a Seção 211 da CAA em suas instalações 
de Chelsea e South Portland, ME. Outras ações formais de execução incluem: 
 

• Civitas Therapeutics, 190 Everett Ave., Chelsea, MA - Em setembro de 2020, Civitas Therapeutics 
pagou uma multa civil de US$ 6.310 para a Comunidade de Massachusetts por supostas 
violações do gerador de resíduos perigosos RCRA. 

 

• Kayem Foods, 75 Arlington St., Chelsea, MA - Em julho de 2019, uma Ordem Final foi emitida 
em uma ação judicial civil na qual a Kayem Foods pagou uma multa de US$ 138.000 por supostas 
violações dos regulamentos do Plano de Gestão de Risco de acordo com a Seção 112(r) da CAA.  

 

• Revere Water Department (MWRA), Revere, MA - Em novembro de 2017, o MADEP emitiu uma 
ordem de conformidade administrativa sem penalidade para o monitoramento das regras de 
chumbo e cobre e relatórios de violações sob o SDWA. 

 

• JSB Industries, 130 Cresent Ave., Chelsea, MA - Em agosto de 2016, uma Ordem Final foi emitida 
em uma ação judicial civil na qual a JSB Industries pagou uma multa de US$ 156.000 aos 
Estados Unidos e concordou em implementar um projeto ambiental suplementar avaliado 
em US$ 119.000 por supostas violações da cláusula de dever geral na Seção 112(r) da CAA, 
os requisitos de notificação de liberação de produtos químicos na Seção 103 da Lei de Resposta, 
Compensação e Responsabilidade Ambiental Abrangente (CERCLA) e requisitos de relatório de 
inventário de produtos químicos nas Seções 311 e 312 do Planejamento de Emergência e Lei do 
Direito de Saber da Comunidade (EPCRA). A maioria das violações resultou de uma liberação em 
2009 de amônia anidra de um sistema de refrigeração nas instalações da empresa em Chelsea. 
 

Além disso, em maio de 2020, a EPA e a Comunidade de Massachusetts entraram em um acordo proposto 

com a Sprague Resources LP para limitar as emissões de compostos orgânicos voláteis de tanques de 

armazenamento de petróleo aquecidos em sete instalações em toda a Nova Inglaterra, incluindo a instalação 

de Sprague localizada em 43 Beacham Street em Everett. Esta instalação está localizada fora da Área de 

Estudo e a oeste da área representada na Figura 1. De acordo com os termos do acordo proposto, Sprague 

deve solicitar uma licença estadual revisada de controle de poluição do ar, que limitará a quantidade de óleo 

combustível e asfalto nº 6 que a empresa pode passar pela instalação de Everett e limitará o número de 

tanques que podem armazenar óleo e asfalto #6 ao mesmo tempo. Segundo o acordo, a Sprague vai pagar 

US$ 350.000 em penalidades civis. No momento, os Estados Unidos e a Comunidade de Massachusetts estão 

analisando os comentários públicos recebidos sobre o acordo. 
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VI. Descrição das descargas   
 

Os seguintes tipos de descargas são autorizados pelas licenças NPDES das Instalações, sujeitos aos 

termos e condições de cada licença. 

 

Descarga A (Água pluvial) – Qualquer descarga resultante da água da chuva e escoamento de 

superfícies, calhas e drenos, ou infraestrutura, incluindo doca de embarcações marítimas, parque de 

tanques e áreas de pátio de terminais dentro das instalações sujeitas às licenças. Todas as instalações 

descarregam águas pluviais após o tratamento. 

Descarga B (Água de Teste Hidrostático) - Qualquer água residual resultante da manutenção e/ou teste 

de tanques e/ou redes de tubos usados para o armazenamento e transporte de produtos petrolíferos 

dentro das instalações sujeitas às licenças. Todas as instalações descarregam a água de teste 

hidrostático após o tratamento. 

Descarga C (efluente de remediação de águas subterrâneas) - Qualquer água residual resultante da 

remoção e tratamento de águas subterrâneas contaminadas dentro das instalações sujeitas às licenças. 

Três instalações descarregam efluentes subterrâneos após o tratamento. 

Descarga D (Descarga da Caldeira/Condensado de Vapor) - Qualquer água residual resultante da água 

retirada das caldeiras a vapor como parte da operação e manutenção necessárias dentro da instalação 

sujeita à licença. Uma instalação descarrega pequenos volumes (ou seja, ½ galão por dia) após o tratamento. 

Descarga E (Descargas de águas não pluviais permitidas) - Qualquer água que consiste em descargas de 

atividades de combate a incêndio de emergência/não planejadas, descargas de hidrantes, água potável, 

condensado não contaminado, drenagem de irrigação, irrigação paisagística, águas de lavagem do 

pavimento, lavagem externa de rotina do edifício/água de lavagem de alta pressão, água subterrânea 

não contaminada ou água de nascente, fundações não contaminadas ou fluxos de drenagem da base e 

névoa incidental trazida pelo vento de torres de resfriamento. 

Consulte a tabela abaixo para tipos de descarga e volumes de descarga mensais totais máximos 

por instalação para cada emissário, conforme relatado nos relatórios de monitoramento de descarga 

dos cinco anos anteriores, 1º de dezembro de 2014 a 30 de novembro de 2019. Onde vários tipos 

de descarga são descarregados do emissário, a vazão mensal total máxima representa o volume 

total descarregado do emissário e não diferencia entre os tipos de descarga. Os volumes máximos 

de descarga estão resumidos na tabela abaixo em milhões de galões por mês (MG/Mo). 

Volumes de descarga de instalações 

Instalação Emissário Tipo de descarga Volume máximo 
(MG/Mo) 

Sunoco Logistics 
 

Emissário 001 A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), E (Descargas não pluviais 
permitidas) 

3,19 

   

Irving Oil  Emissário 001 A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), E (Descargas não pluviais 
permitidas) 

17,2 
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Global Companies 
(ex-Global South) 

Emissário 001 A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), E (Descargas não pluviais 
permitidas) 

9,82 

 
(ex-Global 
Petroleum) 

Emissário 001, 
renomeado 
Emissário 002 
no projeto de 
licenciamento 

A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), C (Efluente de 
Remediação de Água Subterrânea) 
E (Descargas não pluviais permitidas) 

2,66 

Emissário 002 
(interno), 
eliminado no 
projeto de 
licenciamento 

A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), E (Descargas não pluviais 
permitidas) 

2,88 

Emissário 003 
(interno) 

C (Efluente de Remediação de Água 
Subterrânea) 

0,09179 

(ex-Global REVCO) Emissário 001, 
renomeado 
Emissário 004 
no projeto de 
licenciamento 

A (Água pluvial), E (Descargas não 
pluviais permitidas) 

0,139 

Emissário 005 
(para Sales Creek) 

A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), E (Descargas não pluviais 
permitidas) 

7,17 

Gulf Oil Emissário 003 A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), E (Descargas não pluviais 
permitidas) 

4,09 

Chelsea Sandwich 
 

Emissário 001 A (Água pluvial), B (Água de teste 
hidrostático), C (Efluente de 
Remediação de Água Subterrânea), D 
(Descarga da Caldeira),  E (Descargas 
não pluviais permitidas) 

1,116 

Emissário 002 
(interno) 

003 (Efluente de Remediação de Água 
Subterrânea) 

0,129 

Fonte:  Apêndice A da Folha de Dados do projeto de licenciamento, por instalação 

VII. Consideração da EPA da justiça ambiental durante o processo 

de licenciamento 
 

Esta seção descreve como a EPA considerou a JA durante o processo de licenciamento e avalia os 

impactos potenciais das ações de licenciamento da EPA.  

A. Participação pública e divulgação 
 
Envolver significativamente as comunidades sobrecarregadas, ou comunidades com um interesse significativo 
no processo de licenciamento, pode ajudar os membros da comunidade a se envolver ativamente e melhorar 
o resultado do processo de licenciamento para todos os participantes, incluindo autoridades licenciadoras, 
membros da comunidade e solicitantes de permissão. As ações de permissão em que a EPA se envolve em 
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uma ou mais atividades de divulgação aprimoradas e os tipos de atividades de divulgação dependem de 
considerações específicas do local e da disponibilidade de recursos. O alcance aprimorado inclui aquelas 
atividades que vão além das atividades de envolvimento público exigidas pela CWA. 
 
As atividades de participação pública exigidas incluem:  

•  Fornecimento de avisos públicos de ações da EPA relacionadas a um pedido de licença, 
incluindo a emissão de um projeto de licença 

•  Fornecimento de um período formal para comentários públicos sobre a ação de licenciamento proposta 

•  Fornecimento de uma audiência pública se houver um grau significativo de interesse público 
 
Consistentes com o Plano de Implementação Regional da Região 1 da EPA de 2013 para Promover 

o Envolvimento Significativo de Comunidades Sobrecarregadas em Atividades de Licenciamento, 

as atividades aprimoradas de divulgação da EPA para essas licenças incluirão: 

• Coordenação com o MADEP no processo de comentários públicos, na medida do possível 

• Chamadas telefônicas e/ou notificação por e-mail e divulgação para as partes interessadas 
da comunidade sobre o projeto de licenciamento 

• Um período de comentários públicos de 60 dias, em vez do mínimo exigido de 30 dias 

• Hospedar uma reunião informativa pública virtual em dezembro de 2020. Durante esta reunião 
virtual, a EPA apresentará uma visão geral dos projetos de licenciamento e da Análise de JA e 
responderá às perguntas dos participantes da reunião. Para cumprir as orientações atuais da 
COVID-19 dos Centros de Controle de Doenças e as restrições estaduais e locais sobre grandes 
reuniões atualmente em vigor, esta reunião será conduzida virtualmente e poderá ser acessada 
por computador, dispositivo móvel ou telefone.  

• Organizar uma audiência pública virtual formal para permitir ao público a oportunidade de 
fornecer comentários orais para o registro. Para cumprir as orientações atuais da COVID-19 
dos Centros de Controle de Doenças e as restrições estaduais e locais sobre grandes reuniões 
atualmente em vigor, esta audição será conduzida virtualmente e poderá ser acessada por 
computador, dispositivo móvel ou telefone. 

• Fornecimento de serviços de tradução e interpretação nos principais idiomas falados pelos 
membros da comunidade em reuniões e audiências públicas virtuais 

• Colocação de editais de reunião pública virtual e audiência em publicações locais 

• Tradução de documentos importantes para os principais idiomas falados pelos membros 
da comunidade 

• Designar um ponto de contato da EPA que a comunidade possa contatar para discutir as 
preocupações de JA. Este contato é Marcus Holmes, Coordenador de Justiça Ambiental, 
Região 1 da EPA. Marcus pode ser contatado em holmes.marcus@epa.gov ou em 617-918-1630.  

• Elaboração de um folheto informativo conciso para benefício da comunidade, explicando em 
linguagem simples as licenças e o processo público. Este documento será traduzido para os 
principais idiomas falados e compreendidos pelos membros da comunidade  

 
A EPA abordará os comentários escritos e orais que receber em relação às preocupações de JA levantadas pelo 
público na resposta da EPA aos comentários sobre os projetos de licenciamento do NPDES. Na medida do 
permitido pelo CWA, a EPA considerará a inclusão de condições adicionais nas licenças finais que abordem 
as preocupações de EJ levantadas durante o período de comentários públicos.  
  

mailto:holmes.marcus@epa.gov


 

20 
 

B. Impactos em potencial das ações de permissão NPDES propostas pela EPA 
 

1. Impactos em potencial nos usos designados do rio Chelsea 

De acordo com a Seção 301 do CWA, "a descarga de qualquer poluente por qualquer pessoa será 

ilegal", a menos que em conformidade com, entre outras coisas, uma Licença NPDES emitida de acordo 

com a Seção 402 da Lei. Nesta ação, a EPA está reemitindo licenças sob o programa NPDES que autoriza 

as Instalações a descarregar certos poluentes no Rio Chelsea e em Sales Creek, sujeito a limites e 

condições particulares. De acordo com o projeto de licenciamento, as descargas das Instalações devem 

atender aos limites e requisitos numéricos derivados de acordo com o CWA e os Padrões de Qualidade 

de Água de Superfície de Massachusetts. É importante compreender que a Ordem Executiva 12898 não 

é um estatuto e, portanto, não fornece à EPA autoridade adicional além daquela concedida à EPA pelo 

CWA. Em vez disso, a EPA é obrigada a implementar a Ordem Executiva 12898 "consistente com, e na 

medida permitida pela, lei existente" Ações Federais para Abordar a Justiça Ambiental em Populações 

Minoritárias e Populações de Baixa Renda, Ordem Executiva 12898, 59 Reg. Fed. 7629 (16 de fevereiro 

de 1994), § 6-608. Assim, a Ordem Executiva 12898 dá à EPA liberdade para determinar a melhor forma 

de implementar seu mandato dentro dos limites da lei existente, que aqui consiste principalmente no 

CWA. A EPA avaliou o impacto da reemissão de licenças NPDES para essas Instalações em relação ao 

status e aos impactos potenciais sobre os usos designados do Rio Chelsea. A Ordem Executiva 12898 

não dita qualquer resultado particular nesta decisão de permissão, e o CWA não parece fornecer à EPA 

qualquer autoridade geral para impor condições de permissão com base em considerações de EJ que 

não estão conectadas aos impactos na qualidade da água ou limitações baseadas na tecnologia. Como 

tal, as condições propostas no projeto permitem o foco nas limitações de efluentes baseados em 

tecnologia (numéricos e não numéricos, e requisitos como medidas de controle, incluindo melhores 

práticas de gestão, BMPs, e ações corretivas) e impactos na qualidade da água (incluindo limitações 

numéricas e requisitos narrativos) aos usos designados do Rio Chelsea. 

O Rio Chelsea está listado na Lista de Águas Integradas do ano de 2016 de Massachusetts (Lista 303(d)) como 

uma Categoria 5 "Águas que requerem um TMDL".36 Os poluentes e as condições que requerem um TMDL são 

amônia (não ionizada), coliformes fecais, oxigênio dissolvido, bifenilos policlorados (PCBs) em tecidos de peixes, 

hidrocarbonetos de petróleo, valor de triagem de sedimentos, sabor e odor e turbidez. Este segmento também 

é prejudicado para detritos/flutuantes/lixo, mas é considerado não poluente e não requer um TMDL. O status 

de cada uso designado descrito no Relatório de Avaliação da Qualidade da Água de 2004-2008 (WQAR) da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mystic e da Área de Drenagem Costeira 37 é apresentado abaixo. 

  

 
36 Lista Integrada de Águas de Massachusetts de 2016. Divisão de Gestão de Bacias Hidrográficas do MassDEP 
Watershed Planning Program, Worcester, Massachusetts; dezembro de 2019. 
https://www.mass.gov/lists/integrated-lists-of-waters-related-reports#2016-integrated-list-of-waters- 
37 Relatório de Avaliação da Qualidade da Água de 2004-2008 da Bacia Hidrográfica do Rio Mystic e da Área de 
Drenagem Costeira. Divisão de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas do MassDEP, Worcester, Massachusetts; 
Março de 2010, número do relatório: 71-AC-2. 
http://www.mass.gov/eea/docs/dep/water/resources/71wqar09/71wqar09.pdf 

https://www.mass.gov/lists/integrated-lists-of-waters-related-reports#2016-integrated-list-of-waters-
http://www.mass.gov/eea/docs/dep/water/resources/71wqar09/71wqar09.pdf
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Resumo dos usos designados e status de listagem 
 

Uso designado Status Causa de Deficiência Fonte(s): 
Vida aquática Sem suporte Valor de triagem de sedimentos, 

hidrocarbonetos de petróleo, 
amônia (não ionizada), oxigênio 
dissolvido 

Água pluvial urbana não especificada, CSOs, 
descarga de ponto industrial, municipal 
(área urbanizada de alta densidade), 
carregamento/descarregamento de carga, 
vazamentos de tanques de armazenamento 
acima do solo, liberação acidental, 
sedimentos contaminados 

Estética Sem suporte Gosto e odor,  
turbidez, detritos/flutuantes/lixo, 
hidrocarbonetos de petróleo 

Água pluvial urbana não especificada, CSOs, 
descarga de ponto industrial, municipal 
(área urbanizada de alta densidade), 
carregamento/descarregamento de carga, 
vazamentos de tanques de armazenamento 
acima do solo, liberação acidental 

Contato 
primário 

Sem suporte Coliformes fecais, turbidez, 
detritos/flutuantes/lixo, sabor e 
odor, hidrocarbonetos de petróleo 

Água pluvial urbana não especificada, CSOs, 
descarga de ponto industrial, 
carregamento/descarregamento de carga, 
vazamentos de tanques de armazenamento 
acima do solo, liberação acidental 

Contato 
secundário 

Sem suporte Coliformes fecais, turbidez, 
detritos/flutuantes/lixo, sabor e 
odor, hidrocarbonetos de petróleo 

Água pluvial urbana não especificada, CSOs, 
descarga de ponto industrial 

Consumo 
de peixes 

Sem suporte PCB em tecido de peixe, outro Sedimentos contaminados, desconhecido 

Marisco Sem suporte Coliformes fecais Desconhecido 

 
Como afirmado acima, o Rio Chelsea não está apoiando usos específicos para a vida aquática, estética, 
contato primário, contato secundário e consumo de peixes/marisco. O WQAR identificou as fontes 
dessas deficiências como vazamentos de tanques de armazenamento acima do solo (de fazendas 
de tanques), vazamentos/derramamentos acidentais e/ou carregamento/descarregamento de carga 
associados a terminais de petróleo a granel e fontes municipais (ou seja, uma área urbanizada de alta 
densidade). No caso da vida aquática e usos estéticos, o WQAR observa adicionalmente a contaminação 
das águas subterrâneas como resultado de lançamentos de petróleo. Poluentes relacionados a materiais 
atual e/ou historicamente presentes nas Instalações são listados de forma clara como a causa dessas 
deficiências, e as fontes desses poluentes foram atribuídas a uma ou mais atividades atuais e/ou 
históricas nas Instalações. Com relação aos sedimentos contaminados como uma causa adicional 
do comprometimento da vida aquática, um estudo da Pesquisa Geológica dos Estados Unidos de 
2005 identificou produtos químicos presentes em concentrações suficientemente altas nos sedimentos 
do Rio Chelsea para representar uma ameaça aos organismos bentônicos.38 Os usos designados para 
consumo de peixe e marisco não tem suporte como resultado de PCBs em tecidos de peixes e coliformes 
fecais, respectivamente. O WQAR também observa "outros contaminantes em peixes e mariscos". 
A fonte dessas deficiências é listada como sedimentos contaminados, bem como fontes desconhecidas. 

 
38 Breault, R.F., Durant, J.L., e Robbat, A., 2005. Qualidade do sedimento de lagos, rios e estuários na Bacia 

de Mystic River, Eastern Massachusetts, 2001–03. Relatório de Investigações Científicas do Serviço Geológico 

dos EUA: 2005-5191, 110 p. 
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O projeto permite limitar especificamente os poluentes listados nas deficiências do Rio Chelsea que foram 

identificadas nas descargas das Instalações. Os limites são baseados de forma mais exigente em: 1) limites 

de tecnologia com base no desempenho das tecnologias de tratamento em uso em uma ou mais das 

Instalações; ou 2) limites de qualidade da água com base nos padrões estaduais de qualidade da água. 

Especificamente, o projeto permite limitar a amônia, coliformes fecais, hidrocarbonetos de petróleo e 

poluentes relacionados a sedimentos e gosto/odor para garantir que as descargas das Instalações não 

causem ou contribuam para o comprometimento das águas superficiais causado por esses poluentes.  

Em particular, o projeto de licenciamento impõe limites mais rigorosos do que as licenças existentes 

e limites mais rigorosos do que os critérios de qualidade da água para hidrocarbonetos de petróleo 

específicos conhecidos por estarem presentes nas descargas das Instalações, incluindo benzeno e 

naftaleno. O projeto permite impor limites numéricos para coliformes fecais, conforme exigido pelo 

Boston Harbor Pathogen TMDL. Portanto, não se espera que a emissão do projeto de licença cause ou 

contribua para os prejuízos da pesca com coliformes fecais observados no Rio Chelsea.  Descargas que 

contêm amônia estão sujeitas a limites numéricos baseados em padrões estaduais de qualidade da 

água para a proteção da vida aquática. Com base no extenso programa de monitoramento exigido 

nas licenças existentes, a EPA também identificou poluentes em descargas que excedem os padrões de 

qualidade da água, mas não estão listados para uma deficiência existente. Especificamente, o projeto 

de licenciamento inclui limites para cloro residual total e cianeto total para uma ou mais das Instalações. 

Finalmente, uma instalação, a Irving Oil, está sujeita a limites para a toxicidade do efluente total, porque 

a descarga dessa instalação mostrou exibir toxicidade em organismos aquáticos de teste em uma ou 

mais ocasiões nos cinco anos anteriores. 

Além disso, as instalações que descarregam águas subterrâneas tratadas em águas superficiais estão 

sujeitas a requisitos adicionais e limitações sobre emissários internos e estão sujeitas a BMPs adicionais 

e monitoramento de poluentes para garantir que as águas subterrâneas tratadas das instalações não 

contribuam para a deterioração da qualidade das águas superficiais. Instalações que não descarregam 

efluentes subterrâneos tratados, mas que podem ter contaminação das águas subterrâneas no local, 

estão sujeitas a BMPs para controlar as descargas de água de superfície e são proibidas de descargas de 

qualquer água subterrânea contaminada que se infiltre no sistema de águas pluviais dessas instalações.   

A EPA observa que os usos designados para consumo de peixe do Rio Chelsea estão listados como 

prejudicados como resultado de PCBs no tecido de peixes. A origem dessas deficiências é listada como 

desconhecida. Com base nas operações conduzidas nas instalações, não se espera que as descargas de 

águas pluviais tratadas, água de teste hidrostático e/ou efluente de remediação de águas subterrâneas 

contenham PCBs. Portanto, não se espera que a emissão das licenças provisórias cause ou contribua 

para o prejuízo no consumo de peixes de PCB observado para o Rio Chelsea.   

Finalmente, quando não há informações suficientes para determinar se uma descarga contribuirá para uma 

excursão acima dos padrões de qualidade da água, o projeto de licenças muitas vezes impõe condições às 

permissionárias para realizar monitoramento ou testes adicionais para informar futuras autorizações ou 

modificações nas autorizações ou ambos. Especificamente, o projeto de licenciamento contém requisitos 

de monitoramento para vários poluentes de preocupação emergente para os quais os critérios de 

qualidade da água da vida aquática não foram adotados. Isso inclui seis substâncias per e polifluoroalquiladas 

(PFAS) e etanol. Licenças NPDES como essas são emitidas por um período máximo de cinco anos. 
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2. Potenciais efeitos adversos à saúde humana e ao meio-ambiente sob 

as licenças preliminares 

Conforme observado anteriormente, a Ordem Executiva 12898 não altera os requisitos e obrigações 

estatutários ou regulamentares da EPA,39 mas, em vez disso, ordena que as agências o implementem 

"de forma consistente e na medida do permitido pela legislação existente". Id. § 6-608. O CWA e seus 

regulamentos de implementação geralmente regem o desenvolvimento de licenças NPDES. 

A EPA espera que as ações de licenciamento em questão - a renovação das licenças NPDES para as cinco 

instalações de armazenamento a granel - não tenham um efeito desproporcionalmente alto e adverso 

à saúde humana ou ao meio-ambiente em populações minoritárias ou de baixa renda próximas às 

instalações permitidas, porque, conforme explicado abaixo, a renovação da licença NPDES não causará 

efeitos "adversos" dentro do significado da Ordem Executiva 12898. 

Conforme observado anteriormente, bem como na ficha de cada licença, o Rio Chelsea é avaliado como 

prejudicado por seus diversos usos designados (ou seja, vida aquática, estética, contato primário, contato 

secundário, consumo de peixe e marisco) devido a uma série de causas, incluindo sedimentos contaminados, 

vazamentos de tanques de armazenamento acima do solo (fazendas de tanques), liberações ou 

derramamentos acidentais, carregamento ou descarregamento de carga associado a instalações de petróleo 

a granel, fontes municipais (isto é, uma área urbanizada de alta densidade) e contaminação de águas 

subterrâneas como resultado de liberações de petróleo. O petróleo é listado como a causa dessas 

deficiências. Com base nessas informações, os materiais manuseados nas Instalações, a natureza das 

descargas das Instalações e outras informações relevantes, a EPA determinou que as descargas das 

Instalações poderiam contribuir de forma concebível com poluentes associados à causa das deficiências 

existentes no Rio Chelsea. No desenvolvimento do projeto de licenciamento, a EPA conduziu "análises de 

potencial razoável", quando apropriado, para determinar se um poluente específico é ou pode ser 

descarregado em um nível que "causará, terá o potencial razoável de causar ou contribuir para uma excursão 

acima de qualquer padrão estadual de qualidade da água". 40 CFR § 122.44(d)(1). Uma excursão ocorre se 

a concentração projetada ou real no fluxo exceder um critério de qualidade de água aplicável. Em muitos 

casos, as análises indicaram que as descargas sob as licenças existentes não têm um potencial razoável 

para causar desvios nos padrões de qualidade da água estabelecidos para a proteção da saúde pública, 

organismos aquáticos e outros usos. Quando as análises indicaram, no entanto, um potencial razoável para a 

descarga causar ou contribuir para uma excursão acima dos padrões de qualidade da água, o projeto permite 

propor limites para garantir que as descargas não causem ou contribuam para excursões. Esses limites são 

geralmente conhecidos como limitações de efluentes com base na qualidade da água ("WQBELs"). WQBELs 

podem ser limites numéricos ou BMPs narrativos.  

Em particular, o projeto de licenciamento impõe limites mais rigorosos do que as licenças existentes e limites 

iguais ou mais rigorosos do que os critérios de qualidade da água de saúde humana para hidrocarbonetos de 

petróleo específicos conhecidos por estarem presentes em descargas das Instalações, incluindo benzeno, 

naftaleno e vários hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). Poluentes conhecidos por transmitirem 

gosto ou odor, incluindo cobre, ferro, Metil-terciário-butil-éter e zinco, estão sujeitos a limites numéricos 

quando as descargas contêm esses poluentes em níveis que causam ou contribuem para uma excursão 

acima dos padrões de qualidade da água.  

 
39 Ver também In re Sierra Pacific Indus., 16 E.A.D. 1, 26 (EAB 2013). 
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Como a EPA está propondo limites de efluentes nessas licenças preliminares que garantirão que as descargas 
das instalações não causem ou contribuam para excursões acima dos padrões de qualidade da água, 
a EPA determinou que suas ações de licenciamento não terão efeitos adversos à saúde humana ou ao 
meio-ambiente. Isso ocorre porque os padrões de qualidade da água de um estado são elaborados "para 
proteger a saúde ou o bem-estar público, melhorar a qualidade da água e servir aos objetivos da [Lei da Água 
Limpa]". 33 U.S.C. § 1313(c)(2)(A); de acordo com In re HECLA Mining Co., 13 E.A.D. 216, 220 n.7 (EAB 2006). 
Além disso, os padrões de qualidade da água levam em consideração o uso e o valor das águas para o 
abastecimento público de água, propagação de peixes e vida selvagem, fins recreativos e agrícolas, 
industriais e outros. . . ." 33 U.S.C. § 1313(c)(2)(A); consulte também 40 CFR § 130.3. Além disso, 
Massachusetts adotou, e as licenças incorporam, os critérios de qualidade da água recomendados nacionais 
da EPA40 para a proteção da vida aquática e da saúde humana nas águas superficiais, ver 314 CMR 4.05(5)(e), 
que "reflete o conhecimento científico mais recente sobre[, entre outras coisas,] o tipo e a extensão de todos 
os efeitos identificáveis na saúde e bem-estar. . . que pode ser esperado da presença de poluentes em 
qualquer corpo de água", 33 U.S.C. § 1314(a)(1). Além disso, no caso de poluentes tóxicos, a seção 307 da 
CWA estabelece que os padrões de efluentes devem estar em um nível que "fornece uma ampla margem 
de segurança". 33 U.S.C. § 1317(a)(4). Em outras palavras, os padrões e critérios de qualidade da água são 
desenvolvidos para proteger contra efeitos adversos à saúde humana e ao meio-ambiente. 

Além disso, as análises potenciais razoáveis e quaisquer WQBELs estabelecidos posteriormente para 
cumprir os padrões de qualidade da água, são inerentemente responsáveis pelos efeitos cumulativos 
de múltiplas descargas de um determinado poluente - bem como contribuintes de fontes difusas desse 
poluente - para a água receptora. Ao determinar se a descarga de um permissionário desse poluente 
poderia causar ou contribuir para uma excursão acima dos padrões de qualidade da água e, novamente, 
ao calcular um WQBEL que atingirá os padrões de qualidade da água em um rio, os autores de licenças 
EPA consideram a concentração acima ou de fundo de um determinado poluente na água receptora, 
se disponível. Em geral, à medida que o nível de fundo do poluente aumenta, a descarga desse poluente 
que a EPA pode autorizar nas licenças NPDES das instalações diminui. O objetivo deste processo é 
garantir que as fontes poluentes combinadas não resultem em uma ultrapassagem de qualquer padrão 
de qualidade da água a jusante do lançamento. Se a concentração acima ou de fundo ultrapassar os 
padrões de qualidade da água, mesmo antes de o efluente descarregado ser adicionado, então esse 
poluente será normalmente limitado ao critério de qualidade da água para esse poluente, também 
referido como um limite de "fim de linha de critério". Desta forma, o efluente é tão limpo ou mais limpo 
que a água receptora em relação àquele poluente e, portanto, não pode fazer com que a água receptora 
ultrapasse o padrão de qualidade aplicável. Assim, de acordo com a autoridade da EPA sob a CWA, 
o projeto permite abordar os impactos cumulativos potenciais para a qualidade da água de descargas 
múltiplas que de outra forma poderiam afetar adversamente a saúde humana ou o meio ambiente.41 

Como observado anteriormente, quando não há informações suficientes para determinar se uma 
descarga contribuirá para uma excursão acima dos padrões de qualidade da água, o projeto de licenças 
muitas vezes impõe condições às permissionárias para realizar monitoramento ou testes adicionais 
para informar futuras autorizações ou modificações nas autorizações ou ambos. A EPA não tem 
conhecimento sobre qualquer informação que sugira que as descargas, conforme limitado pelas 
condições no projeto de licenciamento, violariam outras exigências federais projetadas para proteger 

 
40 http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm  
41 Os impactos cumulativos também são avaliados em algum grau nos testes WET, que examinam o 

efeito combinado resultante da exposição a uma mistura de poluentes presentes no efluente em uma 

espécie aquática representativa.  

 

http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm
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a saúde humana ou o meio-ambiente que se aplica às licenças NPDES. Em suma, as descargas permitidas 
não causarão ou contribuirão para uma excursão acima dos padrões de qualidade da água, e a ação da 
EPA aqui de definir os limites e condições de efluentes para as descargas, portanto, não terá efeitos 
adversos à saúde humana ou ao meio-ambiente. 

Além dos limites numéricos de efluentes e requisitos de monitoramento, o projeto de licenciamento contém 
várias medidas não numéricas para reduzir ou prevenir a descarga de poluentes através dos sistemas de águas 
pluviais e proibir vários tipos de descargas que poderiam contribuir com poluentes adicionais. Por exemplo, 
o projeto de licenciamento inclui condições que exigem que os permissionários desenvolvam planos de 
prevenção da poluição de águas pluviais (SWPPPs) e incorporem BMPs aos SWPPPs para as instalações. 
Além disso, o projeto de licenciamento exige que os permissionários monitorem as descargas e conduzam o 
monitoramento do ambiente em conexão com os testes WET, mesmo quando as licenças não impõem limites 
numéricos para poluentes específicos. Além disso, cada uma das autorizações pode ser modificada ou revogada 
e reemitida de acordo com a 40 CFR § 122,62, se, entre outras coisas, a EPA receber novas informações que não 
estavam disponíveis no momento da emissão da licença e que teriam justificado a aplicação de diferentes 
condições de licenciamento no momento da emissão. A menos que especificamente autorizado (por exemplo, 
efluente de remediação de águas subterrâneas), o projeto permite proibir as descargas de: água do fundo do 
tanque, resíduos sólidos perigosos, resíduos líquidos perigosos, água de lavagem de veículos e equipamentos, 
água de lastro, derramamentos e liberações acidentais, produtos químicos de emulsão, águas residuais 
remediação e espuma de proteção contra incêndio. 

Com base na análise da EPA e nas condições de licença descritas em mais detalhes nas fichas técnicas 
para cada projeto de licenciamento, a EPA determinou que as descargas não causarão ou contribuirão 
para excursões acima dos padrões de qualidade da água no rio Chelsea e, portanto, não terá efeitos 
adversos à saúde humana ou ao meio-ambiente em qualquer população, incluindo minorias ou 
população de baixa renda. Onde novos limites de efluentes mais rígidos são propostos, as ações da EPA 
devem aumentar o nível de proteção ambiental e de saúde humana. Como a EPA espera que as licenças 
ajudem a preservar a saúde dos ecossistemas aquáticos próximos às instalações regulamentadas, a EPA 
espera que todas as populações, incluindo minorias e populações de baixa renda, se beneficiem de 
melhores condições ambientais. Consequentemente, a EPA conclui que suas ações de permissão não 
terão efeitos desproporcionalmente altos e adversos à saúde humana ou ao meio-ambiente em 
minorias ou populações de baixa renda, conforme o significado da Ordem Executiva 12898.  

C. Requisitos e condições da licença 
 

Embora as descargas não causem efeitos adversos ao meio-ambiente ou à saúde humana em populações 
minoritárias ou de baixa renda, a EPA, de acordo com a CWA, propôs várias condições nas licenças que 
abordam as preocupações levantadas pelo público. Especificamente: 

1. Ao determinar se as descargas das Instalações têm potencial razoável para causar ou contribuir 
para uma violação dos padrões de qualidade da água, o projeto de licenciamento não permite 
uma zona de mistura. Em outras palavras, onde as limitações numéricas de efluentes foram 
derivadas para as descargas, elas se aplicam no fim do tubo, independentemente de qualquer 
diluição que a mistura com a água do rio proporcione.   

2. O projeto de licenciamento permite limitar o fluxo de cada instalação com base na capacidade 
de fluxo do projeto do respectivo sistema de tratamento de uma instalação. 

3. O projeto de licenciamento limita o descarte de sólidos suspensos totais de cada instalação com 
base na capacidade de fluxo do projeto do respectivo sistema de tratamento de uma instalação.  

4. O projeto de licenciamento estabelece novas limitações de efluentes para parâmetros 
indicadores de várias classes de poluentes associados a produtos de petróleo (por exemplo, 
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hidrocarbonetos aromáticos policíclicos individuais) em várias instalações onde tais limites não 
existiam anteriormente, e estabelece limites mais rigorosos para parâmetros indicadores para 
as instalações que atualmente têm esses limites (ou seja, benzeno, naftaleno). 

5. Como resultado das limitações acima para os parâmetros do indicador, o projeto de licenciamento 
impõe requisitos adicionais de monitoramento de efluentes e ambientais para confirmar que as 
limitações dos parâmetros do indicador são suficientes para tratar de outros poluentes associados 
aos produtos petrolíferos e para atender aos padrões de qualidade da água.  

6. O projeto de licenciamento estabelece novas limitações de efluentes para certos poluentes 
específicos do local, incluindo amônia, cloro residual total, cobre, cianeto, coliformes fecais 
e zinco, para atender aos padrões de qualidade da água.  

7. O projeto de licenciamento inclui limitações de efluentes adicionais ou requisitos de monitoramento 
para instalações que atualmente armazenam ou têm contaminação residual do armazenamento de 
certos oxigenados (por exemplo, Metil-terciário-butil-éter (MTBE) e etanol). 

8. O projeto de licenciamento continua com os requisitos de testes WET, a fim de continuar a 
avaliar o efeito combinado resultante da exposição a vários poluentes pode produzir um efeito 
tóxico em organismos aquáticos. Novas limitações de efluentes de toxicidade também foram 
estabelecidas para qualquer descarga que mostrou toxicidade durante o prazo de autorização. 

9. O projeto de licenciamento impõe novos requisitos de monitoramento para determinar se as 
substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) estão presentes nas descargas 
dessas instalações para uso em futuras decisões de licenciamento. 

10. O projeto de licenciamento inclui limitações adicionais de efluentes com base em tecnologia 
para instalações que descarregam águas subterrâneas tratadas em águas superficiais. 

11. O projeto de licenciamento impõe requisitos adicionais para descargas de água de teste 
hidrostático, que inclui requisitos para amostragem de água da superfície do ambiente, onde o 
Rio Chelsea é a fonte de água da instalação para o teste hidrostático e descargas de produtos 
químicos de tratamento e aditivos. 

12. O projeto de licenciamento proíbe a descarga de água do fundo do tanque, resíduos perigosos 
sólidos e líquidos, água da lavagem de veículos e equipamentos, água de lastro, escoamento de 
derramamentos ou vazamentos, produtos químicos de emulsão, efluente de remediação de 
águas residuais, a menos que explicitamente autorizado, espuma de combate a incêndio e 
sistema de tratamento desvios, a fim de proteger o rio Chelsea de poluentes tóxicos em tais 
materiais. A água do fundo do tanque, por exemplo, permanece em contato próximo com os 
produtos de petróleo por longos períodos de tempo, durante os quais alguns dos componentes 
mais solúveis e densos do petróleo podem atingir níveis tóxicos na água.  

13. O projeto de licenciamento contém requisitos para planos de prevenção de poluição de águas 
pluviais (SWPPPs) e melhores práticas de gerenciamento (BMPs) que exigem que as Instalações 
implementem melhorias estruturais, medidas aprimoradas de prevenção de poluição e outras 
medidas de mitigação.  

14. O projeto de licenciamento contém BMPs específicos do local, incluindo a minimização dos 
impactos das descargas de águas pluviais de grandes eventos de tempestades que causam 
condições extremas de inundação, limitando a exposição das águas pluviais ao solo 
contaminado, águas subterrâneas ou materiais de remediação no local e eliminação 
das descargas de águas subterrâneas impactadas para os sistemas de águas pluviais.  

15. O projeto de licenciamento inclui requisitos de autoimplementação, incluindo inspeções de 
rotina e ações corretivas no caso de ultrapassagem de uma limitação ou condição da licença. 

16. O projeto de licenciamento continua a incluir uma cláusula de reabertura para uso em certas 
circunstâncias, onde a EPA tem autoridade para modificar uma licença, por exemplo, 
se impactos ambientais adversos das descargas ocorrerem.  
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VIII. Ações relacionadas às preocupações da comunidade além do 

escopo do projeto de licenças NPDES 
 

Nos últimos anos, a EPA e seus parceiros têm se envolvido em atividades destinadas a melhorar a qualidade 

da água na Bacia Hidrográfica do Rio Mystic e, de forma mais geral, proteger a saúde humana e o meio-

ambiente nas comunidades localizadas dentro da Área de Estudo. Exemplos dessas atividades incluem: 

 

No final de 2014, a EPA ajudou a convocar reuniões e discussões entre representantes da comunidade 

e representantes das Instalações. A EPA fez isso a pedido de representantes da comunidade que 

desejavam abordar as preocupações que surgiram durante o processo de licenciamento NPDES de 2014. 

Um facilitador interno da EPA trabalhou com os representantes da comunidade e representantes das 

Instalações para reiniciar as reuniões trimestrais de "mesa redonda" que, no passado, serviram como 

um fórum positivo para comunicação e solução de problemas.  

 

Em 2015, a EPA lançou a bóia de monitoramento da qualidade da água do rio Mystic em frente ao Blessing 

of the Bay Boathouse na cidade de Somerville, Massachusetts. A bóia mede uma série de parâmetros de 

qualidade da água, como temperatura, oxigênio dissolvido, pH, turbidez, condutância específica e clorofila, 

que podem ser visualizados pelo público em tempo quase real, e os dados são disponibilizados no site Mystic 

River da EPA. Além de fornecer dados de qualidade da água em tempo real para o público, a bóia é usada 

para monitorar e rastrear a proliferação de cianobactérias (algas verde-azuladas).42 

 

Em 2016, a EPA emitiu requisitos gerais de atualização de licença para pequenos "Sistemas de esgoto de 

tempestade municipal separados" (MS4) localizados em Massachusetts ("Licença MS4 2016"). A licença 

foi criada para proteger melhor rios, riachos, lagoas, lagos e pântanos de poluentes, incluindo níveis 

elevados de nutrientes, que podem causar proliferação de algas e outros problemas nas comunidades 

de Massachusetts e se aplicariam a todas as comunidades na Bacia Hidrográfica do Rio Mystic. Em abril 

de 2020, a EPA propôs modificações na Licença MS4 2016.43 

   

Em maio de 2020, a EPA e a MADEP lançaram o "Desenvolvimento TMDL Alternativo da Bacia Hidrográfica 

do Rio Mystic para Gerenciamento de Fósforo - Relatório Final" ("TMDL Alternativo"). O TMDL Alternativo 

apresenta os resultados de um estudo de três anos para abordar a degradação da qualidade da água na Bacia 

Hidrográfica do Rio Mystic. O TMDL alternativo identifica o fósforo em excesso como o poluente que conduz 

a proliferação de algas prejudiciais e potencialmente tóxicas e outras deficiências relacionadas à eutrofização 

cultural na bacia do rio Mystic e fornece estimativas das reduções de carga necessárias para atingir os 

Padrões de Qualidade da Água de Superfície de Massachusetts e para recuperar o habitat aquático e retornar 

corpos d'água para seus usos designados, incluindo natação, canoagem e pesca.44 As principais conclusões do 

estudo incluem: 1) o escoamento de águas pluviais é a fonte predominante de fósforo na Bacia Hidrográfica 

do Rio Mystic; 2) as cargas de fósforo em águas pluviais em toda a bacia hidrográfica precisarão ser reduzidas 

 
42 Informações sobre a bóia de monitoramento do rio Mystic podem ser encontradas aqui: 
https://www.epa.gov/mysticriver/basic-information-about-mystic-river-buoy. 
43 Informações sobre a licença Massachusetts Small MS4 podem ser encontradas aqui: 
https://www.epa.gov/npdes-permits/massachusetts-small-ms4-general-permit#2016fgp. 
44 O TMDL Alternativo está disponível aqui: https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-alternative-tmdl-documents. 
 

https://www.epa.gov/mysticriver/basic-information-about-mystic-river-buoy
https://www.epa.gov/npdes-permits/massachusetts-small-ms4-general-permit#2016fgp
https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-alternative-tmdl-documents
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em aproximadamente 60% para restaurar a qualidade da água; e 3) EPA e MADEP recomendam um processo 

de gestão adaptativo em que as comunidades imediatamente começam a desenvolver e implementar 

estratégias de longo prazo com foco no aumento da gestão de águas pluviais para fazer melhorias 

incrementais na qualidade da água, com o benefício auxiliar de reduzir inundações e aumentar a resiliência 

da comunidade. O TMDL alternativo foi desenvolvido com base em conjuntos de dados de fluxo de água e 

qualidade da água coletados pela Associação da Bacia Hidrográfica de Mystic River, a Autoridade de Recursos 

Hídricos de Massachusetts, o Serviço Geológico dos EUA, MADEP e EPA. 

 

Em agosto de 2020, em resposta às preocupações da comunidade sobre poeira de construção e material 

particulado, a EPA emprestou nove sensores de material particulado PurpleAir para o Departamento 

de Proteção Ambiental de Massachusetts (MADEP), planejados para uso em Chelsea. Em setembro de 

2020, o MADEP convocou uma reunião virtual entre os defensores da comunidade de Chelsea, a cidade 

de Chelsea e a EPA para discutir as capacidades e limitações desses sensores de ar. A MADEP solicitou 

assistência local para garantir locais de amostragem para os sensores e de um local permanente 

planejado para um local de monitoramento de ar de grau regulatório em Chelsea. 

IX. Conclusão 
 

Esta Análise de JA foi desenvolvida pela EPA em conformidade com a Ordem Executiva 12898. Por meio do 

processo de desenvolvimento dos projetos de licenciamento, a EPA considerou as preocupações expressas 

por membros do público em relação às Instalações e, quando permitido por lei, abordou essas preocupações 

através da inclusão de termos e condições apropriados nos projetos de licenciamento. Embora a EPA 

reconheça que o Rio Chelsea e as comunidades vizinhas são afetados por muitos encargos ambientais,  

a EPA determinou que as descargas das instalações não resultarão em efeitos desproporcionalmente altos 

e adversos à saúde humana ou ao meio-ambiente em minorias ou populações de baixa renda, conforme 

o significado da Ordem Executiva 12898. A EPA está proporcionando oportunidades aprimoradas de 

envolvimento público em relação aos projetos de licenças. Caso a EPA receba comentários públicos 

levantando questões substanciais, a Agência pode incluir termos e condições adicionais, conforme 

permitido por lei, às licenças finais das Instalações que tratam de tais questões. 

 

X. Informações e recursos adicionais 
 
Envirofacts (https://www.epa.gov/enviro/envirofacts-overview) – Um site que fornece acesso a vários 
bancos de dados da EPA com informações sobre atividades ambientais que podem afetar o ar, a água 
e a terra em qualquer lugar dos Estados Unidos. 
 
NEPAssist (https://www.epa.gov/nepa/nepassist) - Uma ferramenta que facilita o processo de revisão 
ambiental da Lei de Política Ambiental Nacional e o planejamento de projetos em relação às 
considerações ambientais. O aplicativo baseado na web extrai dados ambientais de forma dinâmica 
dos bancos de dados do Sistema de Informação Geográfica da EPA e serviços da web e fornece triagem 
imediata de indicadores de avaliação ambiental para uma área de interesse definida pelo usuário. 
 
Banco de Dados da EPA Resilience and Adaptation in New England (RAINE) 
(https://www.epa.gov/raine) – Uma coleção de relatórios, planos e páginas da web de vulnerabilidade, 
resiliência e adaptação nos níveis estadual, regional e comunitário. Inclui informações e recursos sobre 

https://www.epa.gov/enviro/envirofacts-overview
https://www.epa.gov/nepa/nepassist
https://www.epa.gov/raine
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a cidade de Chelsea (https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=CHELSEA_MA), a Cidade 
de Boston (https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=BOSTON_MA) e a Cidade de Revere 
(https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=REVERE_MA). 

 

Mapa de zonas de inundação da EMA (https://www.fema.gov/flood-maps) – A FEMA fornece dados 

de risco e perigo de inundação para ajudar a orientar as ações de mitigação. 

Site da Resposta a furacões da EPA (https://www.epa.gov/hurricane-response) – A EPA trabalha em 

estreita colaboração com agências federais, governos estaduais e locais para responder rapidamente 

às preocupações ambientais e desastres naturais, incluindo furacões. O site Resposta a furacões da 

EPA inclui informações sobre os esforços para abordar a saúde humana e os impactos ambientais dos 

furacões (incluindo o furacão Harvey em 2017) e suas consequências, incluindo o monitoramento de 

sistemas de água e esgoto e avaliação de derramamentos ou descargas como resultado de tempestades 

Programa e dados de inventário de liberação tóxica (TRI) (https://www.epa.gov/toxics-release-

inventory-tri-program) – o TRI é um recurso para aprender sobre a liberação de produtos químicos 

tóxicos e atividades de prevenção da poluição relatadas por instalações industriais e federais.  

Efeitos de Ilha de Calor (https://www.epa.gov/heatislands) - As ilhas de calor são áreas urbanizadas que 

apresentam temperaturas mais altas do que as áreas periféricas. Os impactos da ilha de calor podem 

incluir: aumento do consumo de energia; emissões elevadas de poluentes atmosféricos e gases de efeito 

estufa; comprometem a saúde e o conforto humanos e prejudicam a qualidade da água. 

Site de matéria particulada da EPA (https://www.epa.gov/pm-pollution) – Inclui informações sobre as 

fontes e os efeitos nocivos do material particulado, também conhecido como poluição por partículas. 

Criando Comunidades Equitativas, Saudáveis e Sustentáveis: Estratégias para promover o crescimento 

inteligente, justiça ambiental e desenvolvimento equitativo 

(https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-01/documents/equitable-development-report-508-

011713b.pdf) – Número da publicação da EPA 231-K-10-005, Fevereiro de 2013 

Ferramentas Legais do Plano EJ 2014 da EPA (https://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej-2014-

legal-tools) – Um documento que identifica estatutos e outras ferramentas legais que podem ajudar a 

EPA a avançar em seu objetivo de justiça ambiental nos Estados Unidos. 

Projeto dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 500 Cidades 

(https://www.cdc.gov/500Cities/) – Fornece estimativas de pequenas áreas municipais e do setor 

censitário para fatores de risco de doenças crônicas, resultados de saúde e uso de serviço preventivo 

clínico para as 500 maiores cidades dos Estados Unidos, incluindo Boston. 

Site do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, Escritório de Gerenciamento de Dados 

e Avaliação de Resultados de Saúde (https://www.mass.gov/orgs/office-of-data-management-and-

outcomes-assessment) – Dados de saúde usados para melhorar a prática de saúde pública, avaliar as 

necessidades de saúde da comunidade, apoiar pesquisas e pedidos de subsídios e desenvolvimento 

de políticas em Massachusetts. 

  

https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=CHELSEA_MA
https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=BOSTON_MA
https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=REVERE_MA
https://www.fema.gov/flood-maps
https://www.epa.gov/hurricane-response
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/heatislands
https://www.epa.gov/pm-pollution
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-01/documents/equitable-development-report-508-011713b.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-01/documents/equitable-development-report-508-011713b.pdf
https://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej-2014-legal-tools
https://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej-2014-legal-tools
https://www.cdc.gov/500Cities/
https://www.mass.gov/orgs/office-of-data-management-and-outcomes-assessment
https://www.mass.gov/orgs/office-of-data-management-and-outcomes-assessment
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XI. Lista de figuras e anexos 
 

Figura 1 – Mapa da área de estudo, incluindo instalações e locais regulamentados 

Figura 2 - Qualidade da bacia hidrográfica de Mystic River - Notas e taxas de conformidade no ano de 2019 

Figura 3 - Indicador Demográfico EJSCREEN e Mapas de Índice Ambiental 

Anexo A - Relatório resumido do EJSCREEN ACS 

Anexo B - Instalações e locais localizados na área de estudo  

Anexo C - Relatório Padrão EJSCREEN para a área de estudo 

Anexo D - Apêndice 3 da Resposta da EPA aos Comentários anexado às licenças NPDES finais de 2014 

para as Instalações 
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