
Covanta Essex Company, Instalação de Recuperação de Recursos do Condado de Essex, Newark, NJ 
AVISO DE INTENÇÃO DE RENOVAR A PERMISSÃO DE OPERAÇÃO TÍTULO V E 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SWF) 
Título V Interesse do Programa de Licença de Operação (PI) nº 07736 

Título V Atividade de Renovação de Licença de Operação Nº BOP170001 
Instalação de Resíduos Sólidos PI nº 133546, Licença de Renovação SWF nº RRF200001 

Ordem Administrativa 2021-25 Audiência Pública 
 
A notificação é dada, de acordo com a NJSA 13:1D-157 e a Ordem Administrativa do Departamento de Proteção 
Ambiental de Nova Jersey (NJDEP) 2021-25 (AO 2021-25), que a Covanta Essex Company, localizada em 183 
Raymond Boulevard, Newark, NJ 07105, pretende realizar uma Audiência Pública virtual como parte da 
renovação de sua Licença de Operação do Título V e da Licença de Instalação de Resíduos Sólidos (SWF) para a 
instalação de recuperação de recursos do Condado de Essex. 
 
A Licença de Operação do Título V foi inicialmente emitida em 8 de julho de 2004 e foi continuamente renovada 
conforme necessário desde então. O atual pedido de Renovação de Licença de Operação do Título V foi 
submetido ao NJDEP em 3 de outubro de 2017 e foi determinado como Administrativamente Completo em 5 de 
outubro de 2017. A Renovação de Licença de Operação do Título V proposta não solicita nenhuma modificação 
na licença de Título V existente da instalação. Após a aprovação final, a licença será renovada por mais 5 anos. 
 
A atual licença SWF foi renovada em 23 de fevereiro de 2016. O atual pedido de renovação de licença SWF foi 
submetido ao NJDEP em 19 de novembro de 2020 e foi determinado como Administrativamente Completo em 
26 de janeiro de 2021. A renovação proposta da licença SWF não requer nenhuma modificação à licença SWF 
existente da instalação. Após a aprovação final, a licença será renovada por mais 5 anos. 
 
A Central de Recuperação de Recursos do Condado de Essex é uma instalação de conversão de resíduos em 
energia de última geração que atende 22 municípios no Condado de Essex e na região circundante com 
gerenciamento de resíduos confiável e sustentável. Estamos comprometidos com a Justiça Ambiental, o 
cumprimento de nossas licenças ambientais e a melhoria contínua. 
 
Informações adicionais sobre a operação das instalações serão disponibilizadas durante a audiência. Os pedidos 
de autorização de Renovação do Título V e Renovação do SWF são publicados em nosso site em 
www.covanta.com/essex . Uma cópia impressa dos aplicativos também pode ser fornecida mediante solicitação, 
ligando para a Covanta Essex Company pelo telefone 973-817-7322. 
 
De acordo com o AO 2021-25, uma audiência pública será realizada virtualmente na quarta-feira, 16 de 
novembro de 2022, das 18h às 20h. A audiência pública será realizada via Zoom. Para participar da reunião, 
registre-se em https://info.covanta.com/essex-info-session-2022 para receber um link para a reunião. 
 
Simultaneamente a este aviso, a Covanta Essex Company aceitará comentários públicos sobre a renovação da 
Licença de Operação do Título V e a renovação da Licença SWF por um período de noventa dias começando em 
16 de setembro de 2022 e terminando em 16 de dezembro de 2022. Os comentários podem ser enviados por 
correio eletrônico para EssexInfoSession@covanta.com ou via Serviço Postal dos Estados Unidos para: 
 
Covanta Essex Company 
183 Raymond Boulevard 
Newark, NJ 07105 
Attn: Patricia Earls 

http://www.covanta.com/essex
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.covanta.com%2Fessex-info-session-2022&data=05%7C01%7CPEarls%40covanta.com%7C1cdd45afc41f469c8c7708da551b3f4e%7C4aabd90b7a094a17b04d52f3f6a8fab0%7C0%7C0%7C637915872750488928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSFj8kPe7SLSMoEEDB%2B1tnd%2BsTKEjnWQxYQPpqI0HSo%3D&reserved=0
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