
AMBIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AGÊNCIA 
DE PROTEÇÃO – REGIÃO 1 (EPA) AMBIENTAL DE MASSACHUSETTS 
(MASSDEP) DIVISÃO DE ÁGUAS COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 
5 POST OFFICE SQUARE 1 WINTER STREET 
BOSTON, MASSACHUSETTS 02109 BOSTON, MASSACHUSETTS 02108 

 
AVISO PÚBLICO DA EPA DE UM PROJETO DE PERMISSÃO NACIONAL DE ELIMINAÇÃO DE 
DESCARGA DE POLUENTES (NPDES) PARA DESCARGA NAS ÁGUAS DOS ESTADOS UNIDOS 
DE ACORDO COM A SEÇÃO 402 DA LEI DE ÁGUAS LIMPAS (CWA), COMO ALTERADO, E 
AVISO PÚBLICO DO MASSDEP PARA REQUISITO DE SEÇÃO DE ESTADO 401 DA CWA. 

 
PERÍODO DE AVISO PÚBLICO 12 de abril a 11 de junho de 2021 

 
DATA DE REUNIÃO PÚBLICA: 

10/05/2021 DATA DA AUDIÇÃO 

PÚBLICA: 24/05/2021 NÚMERO DA 

LICENÇA: MA0000787 NÚMERO DO 

AVISO PÚBLICO: MA-15-21 

NOME E ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA DO CANDIDATO: 
 

Unidade de Gestão Ambiental da 
Autoridade Portuária de 

Massachusetts One Harbourside 
Drive, Suite 200S 

East Boston, Massachusetts 02128-2090 
 
NOME E ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO ONDE OCORRE A DESCARGA: 

 
Aeroporto Internacional 

Logan da Autoridade 
Portuária de Massachusetts 

East Boston, Massachusetts 02128-2090 
 
 
ÁGUAS RECEPTORAS E CLASSIFICAÇÕES: 

 
Boston Harbor - Classe SB (MA 70-01); Boston Inner Harbor - Classe SB (CSO) (MA 70-02) 
Winthrop Bay - Classe SB (MA 70-10) 

 
PREPARAÇÃO DO PROJETO DE PERMISSÃO E PEDIDO DE EPA PARA A CERTIFICAÇÃO CWA § 
401: 

 
A EPA está emitindo para aviso e comentários públicos o Projeto de Licença NPDES para a Autoridade 
Portuária de Massachusetts, que descarrega águas pluviais associadas à atividade industrial do Aeroporto 
Internacional de Logan. Vinte e um inquilinos de aeroporto, que também descarregam águas pluviais 
associadas à atividade industrial, são designados como Co-Autorizados nesta Licença. Os limites de 
efluentes e as condições de permissão impostos foram elaborados de acordo, e garantem a conformidade 
com, a CWA, incluindo Padrões Estaduais de Qualidade de Água de Superfície aprovados pela EPA de 



acordo com o 314 CMR 4.00. O MassDEP cooperou com a EPA no desenvolvimento do Projeto de Licença 
do NPDES. O MassDEP detém autoridade independente sob a lei estadual para publicar no aviso público e 
emitir uma Licença de Descarte de Água de Superfície separada para o despejo, não sujeito a este aviso, sob 
a Lei de Águas Limpas de Massachusetts, M.G.L. c. 21, §§ 26-53. 
 
Além disso, a EPA solicitou que o MassDEP conceda ou negue a certificação deste Projeto de Licença de 
acordo com a Seção 401 do CWA e regulamentos de implementação. De acordo com os regulamentos 
federais que regem o programa NPDES no Código de Regulamentos Federais 40 (CFR) § 124.53(e), a 
certificação estadual deve conter as condições que são necessárias para garantir o cumprimento das 
disposições aplicáveis das seções da CWA  208(e), 301, 302, 303, 306 e 307 e com os requisitos 
apropriados da Lei estadual , incluindo quaisquer condições mais rigorosas do que aquelas no Projeto de 
Licençaque o MassDEP considera necessário para atender a esses requisitos. Além disso, o MassDEP 
pode fornecer uma declaração de até que ponto cada condição do Projeto de Licença pode ser menos 
rigorosa, sem violar os requisitos da lei estadual. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LICENÇA: 

 
O Projeto de Licença e a Folha de Dados explicativos podem ser obtidos sem nenhum custo no 
https://www.epa.gov/npdes- permits/massport-logan-international-airport-npdes-permits ou ao 
contatar: 

 
George Papadopoulos 
EPA Região 1 
5 Post Office Square, Suite 100 (06-1) 
Boston, MA 02109-3912 
Telefone: +1 (617) 918-1579 
E-mail: papadopoulos.george@epa.gov 

 
 

Seguindo as orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e do Escritório 
de Gestão de Pessoal (OPM) dos EUA, além de diretrizes estaduais específicas que afetam nossos 
escritórios regionais, a força de trabalho da EPA foi direcionada ao teletrabalho para ajudar a prevenir a 
transmissão do coronavírus. Enquanto estiver neste status de trabalho remoto da força de trabalho, há 
limitações práticas na capacidade do pessoal da Agência de permitir que o público analise o registro 
administrativo pessoalmente no escritório da EPA em Boston. No entanto, quaisquer documentos 
disponíveis eletronicamente que façam parte do registro administrativo podem ser solicitados ao contato da 
EPA acima. 

 
REUNIÃO E AUDIÇÃO PÚBLICAS: 

 
O Administrador Regional determinou, de acordo com 40 CFR §124.12, que existe um grau significativo 
de interesse público na licença proposta e que uma audiência pública deve ser realizada para considerar 
esta licença. Este edital serve para anunciar que será realizada uma audiência pública. Uma reunião e 
audiência públicas serão realizadas nas seguintes datas e horários: 

 
Reunião informativa pública: 
DATA: 10 de maio de 2021 
HORÁRIO: 19:00 
LOCAL: As informações da reunião virtual serão fornecidas no site da EPA, observado acima 

 
Audiência pública: 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=082047017b0b9be08dc0c842c39971a9&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=082047017b0b9be08dc0c842c39971a9&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=a65af6358b6fb418657a3d5f195b7431&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4334aaf0d9c0e9534622ad5db0e59f61&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=082047017b0b9be08dc0c842c39971a9&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6ca1e02f68d20132a2d9c5ba8a45339e&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6ca1e02f68d20132a2d9c5ba8a45339e&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:D:Part:124:Subpart:D:124.53
https://www.epa.gov/npdes-permits/massport-logan-international-airport-npdes-permit
https://www.epa.gov/npdes-permits/massport-logan-international-airport-npdes-permit
https://usepa.sharepoint.com/sites/R1/industrialnpdes/MA%20Permits%20Library/Crane%20and%20Company_MA0000671/Draft%20Permit/papadopoulos.george@epa.gov


DATA: 24 de maio de 2021 
HORÁRIO: 19:00 
LOCAL: As informações da reunião virtual serão fornecidas no site da EPA, observado acima 

 
 A seguir está um resumo dos procedimentos que serão seguidos na reunião de informação pública: 
 

a. O Presidente da Mesa terá autoridade para abrir e encerrar a reunião e para manter a 
ordem. 

b. A EPA fará uma breve apresentação descrevendo o processo de licença NPDES e o projeto de 
condições de licença, e então aceitará perguntas de esclarecimento do público. 

c. Comentários orais formais sobre o projeto de licença não serão aceitos na reunião pública. 
Comentários orais formais serão aceitos na audiência pública subsequente. 

 
A seguir está um resumo dos procedimentos que serão seguidos na audição pública: 

 
a. O Presidente da Mesa terá autoridade para abrir e encerrar a audição e para manter a 

ordem. 
b. Qualquer pessoa que comparecer a tal audiência pode apresentar declarações orais ou 

escritas sobre o projeto de licença. 
 
PERÍODO DE COMENTÁRIO PÚBLICO: 

 
Todas as pessoas, incluindo os candidatos, que acreditam que qualquer condição de qualquer um dos 
Projetos de Permissão é inadequada, devem levantar todas as questões verificáveis e enviar todos os 
argumentos razoavelmente disponíveis apoiando sua posição até 11 de junho de 2021, que é o fim do 
período de comentários públicos. Comentários, incluindo aqueles relativos à solicitação da EPA para a 
certificação CWA § 401, devem ser enviados ao contato da EPA no endereço ou e-mail listado acima. Após 
o encerramento do período de comentários públicos, a EPA disponibilizará todos os comentários para o 
MassDEP. Todos os comentaristas que desejam que o MassDEP considere seus comentários nos processos 
de tomada de decisão do estado (ou seja, a licença estadual separada e a certificação CWA § 401) também 
devem enviar tais comentários ao MassDEP durante o período de comentários para este Projeto de Licença. 
Os comentaristas devem acessar o seguinte link, que inclui instruções em cada postagem de aviso público 
sobre como enviar esses comentários: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-
comment-opportunities. 

 

Devido à Emergência Nacional de COVID-19, se os comentários forem enviados em formato de cópia 
impressa, envie também uma cópia por e-mail para o contato da EPA acima. 

 
DECISÃO DE LICENÇA FINAL: 

 
Após o encerramento do período de comentários, o Administrador Regional emitirá uma decisão final 
sobre a permissão, responderá a todos os comentários significativos e notificará o requerente e cada 
pessoa que enviou comentários por escrito ou solicitou notificação. 

 
KEN MORAFF, DIRETOR LEALDON LANGLEY, DIRETOR 
DIVISÃO DE ÁGUAS DIVISAO DE GESTÃO DE BACIA 
HIDROGRÁFICA AMBIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS       MASSACHUSETTS 
DEPARTAMENTO DE AGÊNCIA DE PROTEÇÃO – REGIÃO 1    PROTEÇÃO AMBIENTAL 

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

