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Aviso às Comunidades de Justiça Ambiental sobre uma Proposta de Projeto de Qualidade do Ar
Em apoio à iniciativa de Justiça Ambiental do MassDEP para aumentar as oportunidades de participação
pública, é dado aviso da seguinte Solicitação de Plano Aéreo Compreensivo Não-Principal submetida
para as seguintes instalações:
Nome da Instalação:
Localização:
ePlace Aplicativo No.:
Propósito:

P.J. Keating Company
72 South Main Street, Acushnet
20-AQ02P-0020-APP
O Pedido de Plano Compreensivo de Qualidade do Ar Não Principal foi
submetido de acordo com a Ordem de Consentimento Administrativo nº
00010423. O Pedido é necessário para estabelecer as Melhores
Tecnologias de Controle Disponíveis, mitigação de som e restrições
operacionais para uma usina de mistura de tambor de asfalto quente
realocada e equipamentos associados localizados na instalação existente
da PJ Keating

P.J. Keating Company opera uma pedreira de granito bluestone existente e uma planta de Hot Mix
Asphalt (HMA) localizada na 72 South Main Street em Acushnet, MA.
P.J. Keating Company propôs operar a planta HMA existente em um novo local na propriedade das
instalações. P.J. Keating apresentou um Pedido de Plano Compreensivo Não-Principal (NMCPA) que
inclui uma demonstração de modelagem de qualidade do ar e um formulário de som AQ e relatório para
apoiar a realocação da planta HMA. A usina HMA existente, incluindo a usina de tambor de asfalto de
mistura quente, os tanques de armazenamento de asfalto líquido e o aquecedor de óleo quente foram
movidos para mais perto da frente da instalação na South Main Street. Os silos da usina de asfalto
existentes foram substituídos como parte do projeto de relocação.
Os critérios de poluentes lançados na atmosfera da planta HMA realocada incluem óxidos de nitrogênio
(NOX), matéria particulada (PM), compostos orgânicos voláteis (VOC), monóxido de carbono (CO),
dióxido de enxofre (SO2) e poluentes atmosféricos perigosos (HAP).

This information is available in alternate format. Contact Michelle Waters-Ekanem, Director of Diversity/Civil Rights at 617-292-5751.
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O aplicativo de está disponível no EEA ePLACE Portal de Acesso Público no
http://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/PublicApp/ .1 Alternativamente, qualquer pessoa que deseje receber
uma cópia da inscrição pode enviar uma solicitação por escrito via correio eletrônico ou correio normal a
partir do contato listado abaixo.
O MassDEP analisará a inscrição da P.J. Keating Company e considerará a opinião pública durante o
processo de revisão. O MassDEP identificou populações de Justiça Ambiental dentro de uma (1) milha do
projeto proposto localizado na cidade de Fairhaven e na cidade de New Bedford. Este aviso destina-se a
atingir essas populações de justiça ambiental potencialmente afetadas.
Quando o MassDEP tiver feito uma proposta de decisão sobre a aplicação da P.J. Keating Company, um
Aviso Público de acordo com 310 CMR 7.02 (3) (h) será fornecido, solicitando comentários sobre o
documento. Este Edital, disponível em https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearingscomment-opportunities, conterá informações sobre a disponibilidade de documentos e como participar.
Quaisquer perguntas ou comentários relativos à aplicação do plano aéreo da P.J. Keating Company devem
ser dirigidos a Peter Russell, Bureau of Air and Waste, 20 Riverside Drive, Lakeville, MA 02347, em
peter.russell@mass.gov

Na página principal, clique no botão laranja “Search and / or Comment” e clique no aplicativo que deseja revisar
ou comentar.
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