
Interpretation - Interpretación

Entepretasyon - Interpretação

You MUST select a language!

Language options: English, Portuguese, Spanish, Haitian Creole

DEBE seleccionar un idioma.

Opciones de idiomas: inglés, portugués, español, criollo haitiano

Ou DWE seleksyone yon lang!

Chwa lang: Anglè, Pòtigè, Espanyòl, Kreyòl Ayisyen

Você DEVE selecionar um idioma!

Opções de idiomas: Inglês, português, espanhol, crioulo haitiano



Projeto das instalações de armazenamento de 

petróleo a granel de Chelsea Creek, licenças 

do NPDES e análise de justiça ambiental

Reunião informativa

segunda-feira, 15 de março de 2021



Apresentadores

Damien Houlihan, Chefe Interino

Filial de licenças de água

Shauna Little, Autora da licença

Filial de licenças de água

Marcus Holmes

Coordenador de justiça ambiental

Escritório do administrador regional

Evan Lewis, Autor da licença

Filial de licenças de água



Visão geral da apresentação

• Descrição do processo de 

autorização federal do NPDES

• Visão geral das instalações

• Descrição dos requisitos 

do projeto de licenciamento

• Visão geral das atividades 

de justiça ambiental

• Oportunidades de 

participação pública
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COMO ENTRAR 

EM ZOOMGOV 
• Baixar o Zoom Client 

• Clique em BAIXAR AGORA para instalar 

o Zoom Client

– O Zoom Client permite mais recursos 

(ou seja, opções de intérprete de 

linguagem; visualizar galeria completa 

de participantes)

– A instalação do Zoom Client é grátis e 

segura. Leva apenas alguns segundos 

para instalar. 

• Assim que concluir, clique em INICIAR 

REUNIÃO

• Entre pelo SEU NAVEGADOR apenas se você 

estiver tendo problemas com a Instalação do 

Cliente, mas se você entrar no seu navegador, 

os recursos limitados estarão disponíveis. Você 

ainda poderá participar da reunião. A tradução 

de idiomas não está disponível pelo navegador.

• Se você quiser a experiência completa, 

saia ou feche a reunião e entre novamente 

baixando o Cliente Zoom

• Se entrar via Telefone celular: O recurso de 

interpretação de idioma não está disponível.

Clique em Abrir Reuniões do Zoom na caixa de diálogo mostrada em seu navegador

Se você não vir uma caixa de diálogo, clique em Iniciar uma reunião abaixo

Não tem um Cliente do zoom instalado? Baixar agora

Problemas com o Zoom Client? Entrar do seu navegador

Iniciar reunião



Usando o Zoom: Cliente Desktop



Usando o Zoom: Cliente Desktop

8Levantar a mão



Usando o Zoom: Cliente Desktop

Agência de Proteção Ambiental dos 9

EUA



Usando o Zoom pelo telefone

• Comandos principais
• Silenciar/Não silenciar: *6

• Levantar a mão: *9

• As apresentações estarão 
disponíveis no site se você 
quiser acompanhar
• O material de apresentação foi 

traduzido do inglês para o espanhol, 
português e crioulo haitiano.



Regras básicas para 

participação on-line
Nossas solicitações:

• Mantenha o microfone sem som quando 

não estiver falando

• Respeite os prazos para perguntas 

e comentários

• Mantenha os comentários e bate-papos 

respeitosos e apropriados para o público

• Siga as orientações e instruções dos 

facilitadores sobre como participar
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Processo de licenciamento 

Federal do NPDES
• A EPA emitiu projetos de autorização em 10 de fevereiro 

de 2021

• A EPA aceitará comentários públicos sobre os projetos 

de licenciamento até 11 de abril de 2021.

• A EPA sediará uma Audiência Pública em 29 de março 

de 2021

• A EPA preparará uma resposta por escrito aos comentários 

e emitirá licenças finais para as instalações 



Processo de licenciamento 

Estadual do NPDES

• EPA é a autoridade de licenciamento do NPDES em Massachusetts

• Até junho de 2020, a EPA e a MassDEP emitiram em conjunto licenças 

do NPDES e licenças estaduais de descarte de águas superficiais como 

um documento

• As agências agora emitem duas licenças separadas

• O MassDEP geralmente incorpora a licença EPA na licença estadual 

e, se necessário, adiciona quaisquer requisitos apenas estaduais

• Revise os projetos de licenciamento estaduais em:

https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-

comment-opportunities

• Comentários sobre a licença estadual devem ser enviados 

para massdep.npdes@mass.gov

https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
mailto:massdep.npdes@mass.gov
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Visão geral das instalações

• Global Companies, terminal LLC localizado 
em Revere – Licença #MA0000825

• Gulf Oil Limited Partnership localizada em Chelsea –
Licença # MA0001091

• Irving Oil, Terminal, Inc. localizada em Revere –
Licença #MA0001929

• Chelsea Sandwich, LLC localizada em Chelsea –
Licença # MA0003280

• Sunoco Logistics East Boston Terminal localizada 
em East Boston – Licença # MA0004006



Localização de instalações



Diagrama de fluxo do terminal de combustível

1) Doca de embarcações marítimas

2) Fazenda de tanques

3) Rack de carregamento de caminhão

Separador de óleo/água



Tipos de descargas
• Águas pluviais 

• Águas subterrâneas 

tratadas 

• Água de teste 

hidrostático

• Descarga da caldeira/

Condensado

• Descargas de águas 

pluviais permitidas



Limites numéricos

• Limites baseadas 

em tecnologia

• Limites baseados na 

qualidade da água

• Requisitos de 

monitoramento



Comparação de limites

Parâmetro
Requisito típico 

de 2005/2006
Requisito típico de 2014

Requisito típico 

de projeto de 2021

pH (SU) 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5

TSS (mg/L) 30/100 30/100 30/100

O&G (mg/L) 15 15 15

Benzeno (µg/L) 51 51 5

Benzo(a)pireno 

(µg/L)
Relatório 0,018 0,018

Naftalina (µg/L) Relatório 100 20

MtBE Relatório 20 20

TRC Nenhum Relatório 11/17

Metais Nenhum Relatório 5.8/300/95.1

Coliforme fecal Nenhum Relatório 88/100

PFAS Nenhum Nenhum Relatório

Teste WET (LC50) Nenhum Relatório LC50 ≥ 100%



Condições especiais

• Melhores práticas 

de gestão (BMPs)

• Plano de prevenção 

da poluição de águas 

pluviais (SWPPP)

• Descargas proibidas

• Condições adicionais 

para testes hidrostáticos e 

produtos químicos/aditivos

• Bioavaliação
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Justiça ambiental
• A EPA é orientada pela Ordem Executiva 12898 em JA

• Identificar e abordar os efeitos desproporcionalmente altos e adversos 

à saúde humana ou ao meio ambiente de suas ações nas populações 

minoritárias e de baixa renda, na medida do possível e permitido 

por lei

• Definição da EPA
• O tratamento do ar e o envolvimento significativo de todas as 

pessoas independentemente de raça, cor, nacionalidade ou renda 

no que diz respeito ao desenvolvimento, implementação e aplicação 

de leis, regulamentos e políticas ambientais.

• Uma Análise de JA, o mais alto nível de revisão, foi escolhido 

para este projeto para considerar as questões de justiça 

ambiental em conexão com essas licenças do NPDES.



Análise de JA: Metas e estrutura

• Emitido ao mesmo tempo que as licenças de projeto 

• Procura resolver quaisquer questões relacionadas a JA

• O conteúdo inclui:
• Descrição das descargas permitidas do NPDES

• Caracterizar os fatores demográficos, econômicos, ambientais 

e de saúde das comunidades afetadas 

• Identificação e consideração de efeitos desproporcionalmente 

altos e adversos à saúde humana em populações minoritárias 

e de baixa renda

• Informa o desenvolvimento das licenças, orientando as ações 

da EPA relacionadas a:

• Preocupações DENTRO do escopo das permissões do NPDES

• Preocupações ALÉM do escopo das permissões do NPDES
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Abordar a Justiça Ambiental 

(EJ) nesta Licença
1. A EPA conduziu uma série de sessões de audição 

de outubro de 2020 a janeiro de 2021

2. Desenvolveu e emitiu uma análise de JA 

abrangente atualizada (versão anterior de 2014)

3. Traduziu a análise de JA do inglês para três 

idiomas diferentes, incluindo espanhol, crioulo 

haitiano e português

4. Emitiu uma folha de informações da comunidade

5. Enviou com antecedência um aviso do edital 

para organizações comunitárias identificadas



Abordar a Justiça Ambiental 

(EJ) nesta Licença

6. Dobrou a duração do público de 30 dias período de 

comentários exigido por lei de 60 dias para permitir 

feedback adicional da comunidade

7. Hospedar ESTA reunião pública

• Sessão de perguntas e respostas 

após esta apresentação

8. Realizará uma audiência pública formal  

separada, bem como



Projetos de licenças 

disponíveis para revisão
Todos os documentos podem ser baixados e impressos 
do site da EPA: (Adobe Acrobat Reader é exigido)

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-
petroleum-storage-facilities-npdes-permits

Cópias impressas também estão disponíveis em:

EPA Records Center

5 Post Office Square

Boston

+1 (617) 918-1990

(Ligue para agendar uma consulta)

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits


Perguntas durante o período 

de comentários públicos:

Questões a respeito da Análise 

de Justiça Ambiental

Marcus Holmes

Coordenador de 

justiça ambiental

EPA Região I – New England

holmes.marcus@epa.gov

Escritório: +1 617-918-1630

Perguntas sobre a licença

Shauna Little

Cientista Físico

EPA Região I – New England

little.shauna@epa.gov

Escritório: +1 617-918-1989

mailto:holmes.marcus@epa.gov
mailto:little.shauna@epa.gov


Audiência pública:

• Uma Audiência Pública Virtual será realizada em 
29 de março de 2021, começando às 19:00 EST

• Qualquer pessoa pode enviar comentários orais

• As pessoas que desejam falar são incentivadas a se 
registrar com antecedência, usando o link fornecido 
no site da EPA
– www.npdespermitspublichearing.eventbrite.com

• O acesso à audiência pública será enviado para aqueles 
que fizerem o pré-registro e será fornecido no site da EPA.

• Site da EPA: https://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


Para enviar comentários:
A EPA está buscando seu feedback e comentários sobre 

as licenças preliminares e Análise de JA durante o período 

de comentários públicos

• 10 de fevereiro de 2021 - 11 de abril de 2021

Comentários orais podem ser 

fornecidos na Audiência Pública 

em segunda-feira, 29 de março 

de 2021

Comentários por escrito

podem ser enviados para:

Shauna Little

little.shauna@epa.gov

Fax: (617) 918-0989

mailto:little.shauna@epa.gov
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Perguntas e respostas: 

Como participar via Zoom
• Levante sua mão "virtual" para entrar na fila para falar. 

• Você também pode digitar perguntas via bate-papo

– O facilitador responderá periodicamente 

às perguntas/comentários do bate-papo 

e lê-los em voz alta

• A linha telefônica será desativada periodicamente 

para que os participantes possam fazer perguntas 

faladas

• Entenda que podemos não responder a todas 

as perguntas hoje (faladas ou via bate-papo)
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