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1. Capítulo Primeiro
Introdução
1.1 Visão Geral do Projecto
O Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) vulgarmente conhecido por
Hospital do Topo da Colina, é um dos três hospitais existentes em Macau. Foi
construído a 6 de Janeiro de 1874 e entrou em funcionamento, após a ampliação, a 29 de
Novembro de 1989. Está localizado na Rua Central da Areia Preta, Lote de Terreno. A
área do terreno tem 30.300m2, sendo a área construída de 67.535m2, interligados por
quatro edifícios e um heliporto.
A fim de melhorar a qualidade de serviços médicos, os Serviços de Saúde do
Governo da RAEM planearam a construção de um Edifício da Clínica da Especialidade
no lado sudoeste do Centro Hospitalar Conde de São Januário, conforme indicado na
figura 1.1-1; A área total do terreno planeado para o Edifício da Clínica da
Especialidade tem cerca de 9.700m2, a área de implantação tem cerca de 5.564,84 m2 e a
área coberta tem 5.785,86m2. A construção será acompanhada de uma avaliação do
impacto ambiental (ou avaliação ambiental) durante o desenvolvimento do projecto para
prever o impacto potencial nos arredores, e desenvolver as medidas de mitigação
apropriadas, e, assim, diminuir o impacto potencial ao mínimo.

Edifício da Clínica da
Especialidade

Figura 1.1-1 Localização planeada do projecto
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2. Capítulo Segundo
Descrição do Projecto
2.1 Natureza do Projecto
O objectivo do projecto de desenvolvimento é construir um Edifício da Clínica da
Especialidade no lado sudoeste do Centro Hospitalar Conde de São Januário, baseado
na «Lista Classificativa de Projectos de Construção Sujeitos à Avaliação de Impacto
Ambiental» (a título experimental), lançada pela Direcção dos Serviços de Protecção
Ambiental no dia 19 de Novembro de 2013. O projecto está relacionado com a primeira
parte – I.4 Projectos de estabelecimento de hospitais, pelo que é necessário realizar um
estudo de avaliação do impacto ambiental.

2.2

Localização, Plano e História do Local
O objecto de avaliação ambiental do projecto é a obra de ampliação de Centro
Hospitalar Conde de São Januário, este hospital foi construído a 6 de Janeiro de 1874 e
entrou em funcionamento, após a ampliação, a 29 de Novembro de 1989. Está
localizado na Rua Central da Areia Preta, Península de Macau, conforme indicado na
figura 2.2-1; No planeamento do projecto de desenvolvimento, o Edifício da Clínica da
Especialidade será construído entre o lado esquerdo da Estrada de São Francisco e a
Rua Nova à Guia, sendo este um local sensível devido nas áreas circunvizinhas
existerem escolas, residências e o próprio hospital. A fotografia aérea da área do
projecto é apresentada na figura 2.2-2.

Centro Hospitalar
Conde de São
Januário

Edifício da Clínica da
Especialidade

Figura 2.2-1 O diagrama esquemático da localização do projecto
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Edifício da Clínica da
Especialidade

Figura 2.2-2 A fotografia aérea da localização do projecto

2.3 Projecto de Design, Construção e Plano de Execução
O projecto de desenvolvimento é a construção do Edifício da Clínica da
Especialidade, sendo a área planeada do terreno de 9.700 m2, a área de construção do
edíficio de cerca de 5.600 m2 e a área total de construção de cerca de 35.600; A
principal finalidade do Edifício da Clínica da Especialidade é dotar de: alas
padrão/isolamentos especiais, estacionamento, instalações para serviços de logística
hospitalar e outras instalações mecânicas, electromecânicas e eléctricas, sala de
máquinas e outras áreas. O plano de execução pode ser dividido na fase de demolição da
construção actual, trabalhos de terraplenagem e escavação, bem como a obra de
construção da estrutura.
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2.4 Projecto Alternativo
Este projecto não incorpora nenhuma alternativa.

2.5 Calendário
O presente projecto encontra-se actualmente na fase de alteração do design, as
obras têm um prazo de execução previsto de 14 trimestres, e o edifício entrará em
funcionamento no prazo de 6 meses após a conclusão das obras.

2.6 Projectos Actuais, em Construção e o Planeamento em Redor do
Projecto
Em redor deste projecto, os Serviços de Saúde do Governo da RAEM planearam a
construção do Edifício Multiusos no lado este do Centro Hospitalar Conde de São
Januário, conforme indicado na figura 2.6-1; Devido a uma eventual coincidência dos
prazos de execução, à localização e à proximidade da área de impacto do projecto, esta
avaliação ambiental também inclui a avaliação da quantidade e impacto do projecto de
desenvolvimento ( Edifício Multiusos).

Edifício Multiusos

Figura 2.6-1 O diagrama esquemático do planeamento do projecto em redor
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3. Capítulo Terceiro
Avaliação do Impacto na Qualidade do Ar
3.1 Introdução
Este capítulo apresentará as leis relacionadas com a qualidade do ar, recolha e
organização dos dados existentes, e a previsão e avaliação de potenciais impactos na
qualidade do ar durante a fase de construção.

3.2 Fundamentos de Avaliação
A Lei n.º 2/91/M - ―Lei de Bases do Ambiente”, de 11 de Março de 1991, define
o enquadramento geral e os princípios fundamentais que a política de ambiente deve
observar. A defesa da qualidade de vida é hoje uma preocupação universal, e todos os
países e territórios possuem ou tendem a ter legislação e instrumentos adequados para
proteger o meio ambiente e evitar a poluição. No Artigo VIII:
1.

Todos têm direito a uma qualidade do ar conveniente à sua saúde e
bem-estar, quer nos espaços públicos de recreio, lazer e circulação, quer na
habitação, nos locais de trabalho e demais actividades humanas.

2.

O lançamento para a atmosfera de quaisquer substâncias, susceptíveis de
afectarem de forma nociva a qualidade do ar e o equilíbrio ecológico ou que
impliquem risco, dano ou incómodo grave para as pessoas e bens será objecto
de regulamentação especial.

3.

Todas as instalações, máquinas e meios de transporte cuja actividade
possa afectar a qualidade do ar na atmosfera devem ser dotados de dispositivos
ou processos adequados que garantam emissões não superiores aos limites
estabelecidos, sendo proibidos os que não respeitem as normas antipoluição.

As ―Instruções para elaboração do relatório de avaliação do impacto ambiental‖
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental descrevem o impacto de emissões
de gases e pó gerados na fase de construção e execução do projecto, e também
definem o guia ambiental ―Instruções para controlo da poluição proveniente dos
locais de obras‖, o qual descreve a prevenção e controlo da poluição atmosférica,
controlo de fumo negro produzido pelos equipamentos mecânicos, controlo da
poluição por pó volante, recomendando que se utilizem sempre combustíveis limpos
e ―amigos do ambiente‖, tais como diesel que contenha 0,5% de enxofre ou inferior,
evitando a utilização de produtos que contenham alto nível de enxofre, por exemplo,
diesel industrial e diesel; Nas operações de nivelamento ou de escavação em grandes
áreas, recomenda-se que estas sejam feitas por fases, de forma a evitar o
levantamento de muito pó da superfície da terra; Nas áreas de terra escavada e
exposta ao ar podem-se tomar medidas, nomeadamente, compactar o solo, espalhar
coberto vegetal, tapar com material de cobertura e regar, controlando assim o
levantamento de pó; Instalar tapumes cercando a área das obras, cuja altura deverá ser
superior a 2,4m; Deve-se limpar periodicamente o pó e arrumar os materiais no
recinto das obras; Deve-se disponibilizar um espaço para a lavagem dos veículos
perto da entrada/saída da área das obras, para que os veículos (incluindo os pneus)
fiquem devidamente limpos antes de abandonarem o local das obras, por forma a
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evitar que levem as lamas e o pó para fora.
Usando os dados baseados nas medições das concentrações diárias provenientes
das estações de monitorização da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
de Macau, que usa os poluentes PM10, SO2, NO2, CO, O3, PM2.5 e o grau da afectação
de cada poluente na saúde da população, o índice da qualidade do ar para uma estação
é definido a partir do maior valor do índice parcial entre os poluentes considerados.
Além disso, conforme cada concentração é possível definir 5 classificações: Bom
(0–50), Moderado (51–100), Insalubre (101–200), Muito insalubre (201–300),
Perigoso (301–400) e Muito Perigoso (401–500). Os índices da qualidade do ar dos
poluentes e os padrões são exibidos na tabela 3.2-1 a tabela 3.2.1-2.
Tabela 3.2-1 Matriz de índice da qualidade do ar de Macau e concentração dos poluentes
Partículas
inaláveis
Poluentes
em
suspensão
(PM10)
Unidade

µg/m3

Índice
0
50
100
200
300
400
500

Partículas
inaláveis finas
em suspensão
(PM2.5)

Dióxido de
enxofre
(SO2)

Dióxido
de azoto
(NO2)

Ozono
(O3)

Monóxido
de carbono
(CO)

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

Média de
1h*

Média de 24h
0
100
150
350
420
500
600

0
35
75
150
250
350
500

0
40
125
660
1300
1700
2120

* - Adoptar o valor mais elevado durante 24 horas
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0
100
200
750
1500
2000
2500

Média de 8h*
0
80
160
350
600
800
1000

0
5
10
17
34
46
57
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Tabela3.2-2 Padrões de concentração de poluentes do ar de Macau
Poluentes

Período de média

Padrão

Unidade

Média diária

125

µg/m3

Partículas inaláveis
em suspensão PM10

Média diária

150

µg/m3

Média anual

70

µg/m3

Partículas inaláveis
finas em
suspensão PM2.5

Média diária

75

µg/m3

Média anual

35

mg/m3

Dióxido de
azoto NO2

Média horária*

200

µg/m3

Média anual

40

µg/m3

Ozono O3

Média de 8h *

160

µg/m3

Monóxido de
carbono CO

Média de 8h *

10000

µg/m3

Dióxido de
enxofre SO2

* - Adoptar o valor mais elevado durante 24 horas
Fonte: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau

3.3 Â mbito da Avaliação
O projecto utiliza o modelo de dispersão da qualidade do ar para simular o
impacto durante a fase de execução da obra de construção. A delimitação da avaliação
é de 500 m de distância do projecto, devendo também ser estendido a todas as

áreas afectadas. As medidas de melhoria devem ser pesquisadas e propostas, e
o resultado do modelo será exibido na tabela com as concentrações de
poluentes atmosféricos, que são mensuradas nos receptores sensíveis. Devem
ser recolhidos: a previsão da qualidade do ar, obtida com os dados da Direcção
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau ou outros parâmetros
relevantes; os dados de potenciais emissões de poluentes durante a obra de
construção; e os potenciais impactos na qualidade do ar devido à acumulação
de poluentes durante o funcionamento do hospital. Com base nestas
informações e considerando as características da construção, a simulação deve
ser feita de modo adequado e os resultados devem ser comparados com os
dados da qualidade do ar recolhidos nas estações locais (sobreposição), a fim
de se avaliar o seu impacto.
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3.4 Identificação de Receptores Sensíveis
A fim de avaliar o potencial impacto na qualidade do ar durante o
funcionamento do hospital, foram identificados receptores sensíveis na área
envolvente de implantação do projecto, nomeadamente, Edifício Kam Lai, Ka On
Court, Bo Fung Court, Sun Fung Court, Edifício Tung Seng Kock, Edifício Nam
Kwong, Gabinete do Secretário para a Segurança, Escola Pui Tou, Colégio de Santa
Rosa de Lima - Secção Inglesa, Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa,
Pavilhão Polidesportivo Tap Seac e Edifício Chong Iun, etc., cujas localizações
relativas são exibidas na figura 3.4-1.

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac
0

100 m

Edifício Chong Iun

Edifício Multiusos

Edifício Tung
Seng Kock

Edifício da Clínica da
Especialidade
Edifício
Ka m Lai

Colégio de Santa Rosa de
Lima- Secção Chinesa

Colégio de Santa Rosa de
Lima - Secção Inglesa
Bo Fung Court, Sun Fung Court

Ka On
Court

Escola Pui Tou
Edifício Na m Kwong

Gabinete do Secretário para
a Segurança

Figura 3.4-1 Mapa de distribuição dos receptores sensíveis do projecto

3.5 Situação Actual do Ambiente
No total, existem 5 estações de monitorização da qualidade do ar, incluindo 2
localizadas na península de Macau e 3 localizadas na Taipa e Coloane. A estação de
monitorização mais adequada para referência na construção é a estação Alta
Densidade Habitacional da península de Macau. As localizações específicas são
exibidas na figura 3.5-1. Os resultados da qualidade do ar da estação de
monitorização durante 12 meses, de 2011 e 2015, estão indicados na tabela 3.5-1 e
na tabela 3.5-2.
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De acordo com os dados de monitorização, o nível de qualidade do ar na estação
Alta Densidade Habitacional da península de Macau nos últimos cinco anos é de
moderado a insalubre. A diminuição da percentagem de dias bons foi de 81,3% em
2011 para 52,0% em 2015, e o aumento da percentagem de dias maus foi de 0% para
9,0%, demonstrando que o índice da qualidade do ar de Macau tem tendência para
piorar.
Estação Alta Densidade Habitacional

Estação Berma da Rua
Centro Hospitalar Conde de
São Januário

Estação Ambiental (Taipa)
Estação Alta Densidade
Habitacional (Taipa)

Estação Ambiental (Coloane)

Localização do projecto

Fonte: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau

Localização das estações de
monitorização da qualidade
do ar

Figura 3.5-1 Mapa de localização das estações de monitorização do ar de Macau
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Tabela 3.5-1 Dados Estatísticos do índice da qualidade do ar da estação monitorização
mais próxima nos últimos 5 anos
Estação Alta Densidade Habitacional da península de Macau
Bom

Moderado Insalubre

Ano

Muito
insalubre
201 300

Perigoso

Muito
Perigoso

Inválido

1 - 50

51 - 100

101 200

2011

296 dias
(81,3 %)

68 dias
(18,7 %)

0 dias
(0,0 %)

0 dias
(0,0 %)

0 dias
(0,0 %)

0 dias
(0,0 %)

1 dia

2012

254 dias
(69,4 %)

105 dias
(28,7 %)

7 dias
(1,9 %)

0 dias
(0,0 %)

0 dias
(0,0 %)

0 dias
(0,0 %)

0 dias

2013

194 dias
(53,40%)

129 dias
(35,50%)

40 dias
(11,00%)

0 dias
(0,00%)

0 dias
(0,00%)

0 dias
(0,00%)

2 dias

2014

163 dias
(45,20%)

167 dias
(46,30%)

31 dias
(8,60%)

0 dias
(0,00%)

0 dias
(0,00%)

0 dias
(0,00%)

4 dias

2015

189 dias
(52,0%)

142 dias
(39,00%)

31 dias
(9,00%)

1 dia
(0,30%)

0 dias
(0,00%)

0 dias
(0,00%)

1 dia

301 - 400 401 - 500

Nota: Falta uma parte dos dados de 2012, os dados de 2015 são até ao mês de Dezembro.
Fonte: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau

Tabela 3.5-2
Ano
Unidade
2011
2012
2013
2014
2015
Média em 5 anos

Dados Estatísticos do índice da qualidade do ar da estação de
monitorização mais próxima nos últimos 5 anos

PM10
µg/m
65,0
52,5
55,4
54,9
50,7
55,7

3

SO2
µg/m
4,9
1,8
3,9
8,5
4,8
4,8

3

NO2
µg/m3
43,4
38,5
28,4
42,5
45,0
39,6

Nota: Os dados são até ao final de Dezembro de 2015.

Fonte: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau
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O3
µg/m3
19,1
15,5
19,8
24,8
28,4
21,5

CO
mg/m3
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
0,8

PM2.5
µg/m3
41,9
38,2
39,4
33,2
38,2
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3.6 Método de Avaliação
O projecto utiliza o modelo de dispersão da qualidade do ar para simular o
impacto durante a fase de execução da obra de construção. A delimitação da avaliação
é de 500 m de distância do projecto, devendo também ser estendida para todas as
áreas afectadas. As medidas de melhoria devem ser pesquisadas e propostas, e o
resultado do modelo será exibido na tabela com as concentrações de poluentes, que
são mensuradas nos receptores sensíveis.
Devem ser recolhidos: a previsão da qualidade do ar, obtida com os dados da
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau ou outros parâmetros
relevantes; os dados de potenciais emissões de poluentes durante a obra de construção;
e os potenciais impactos na qualidade do ar devido à acumulação de poluentes
durante o funcionamento do hospital. Com base nestas informações e considerando as
características da construção, a simulação deve ser feita de modo adequado e os
resultados devem ser comparados com os dados da qualidade do ar recolhidos nas
estações locais (sobreposição), a fim de se avaliar o seu impacto.
A modelação da dispersão da qualidade do ar será feita numa altura seleccionada
de acordo com janelas para ventilação ou design dos prédios dos receptores sensíveis.
Sobre a modelação utilizada de avaliação da qualidade do ar, os seguintes factores são
considerados de acordo com as características do projecto:
1. A modelação deve ser passível de aplicação às diversas fontes de poluentes.
2. A modelação deve ser capaz de prever o valor de concentração média de tempo
e valor máximo a longo prazo (ano, mês), a curto prazo (dia, hora),
possibilitando a comparação com os padrões da qualidade do ar da região.
3. A modelação deve estar de acordo com as características do terreno na zona
envolvente da construção.
4. A complexidade e os dados de entrada da modelação devem estar de acordo
com dados meteorológicos existentes.
5. A modelação deve ser amplamente reconhecida e verificada pela área
académica.
Após as considerações acima referidas, a modelação ISCST3, que é reconhecida
pela Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos, será utilizada como
ferramenta para a previsão do impacto na qualidade do ar durante a fase de
construção. As características aplicáveis da modelação são apresentadas na tabela
3.6-1. Os parâmetros meteorológicos inseridos da modelação ISCST3 serão
apresentados na tabela 3.6-2.
Sobre a avaliação do impacto na qualidade do ar durante a fase de execução, o
projecto utiliza o modelo Gaussiano de dispersão CALINE4, desenvolvido pelo
Departamento de Transportes da Califórnia para avaliar a concentração de poluentes
dos veículos rodoviários. Este modelo será utilizado para avaliar o impacto da
emissão de gases dos veículos na qualidade do ar nas imediações do local da
construção.
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Tabela 3.6-1
Características
aplicáveis da
modelação

Descrição das características aplicáveis da modelação ISCST3
Conteúdo

Descrição das características

1. Tipo de fonte de Fontes emissoras pontuais, lineares, distribuídas,
poluentes
excavações a céu aberto.
Poluentes inertes contagiosos ou inactivos em
2. Tipo de
reacção de primeira ordem (ex: Dióxido de
poluentes
enxofre), além disso, pode ser aplicada na emissão
de poluentes tóxicos contínuos.
3. Á reas
Á reas urbanas ou rurais
Versatilidade da
apropriadas
modelação ISCST3
4. Topografia
Terreno plano ou elevado
apropriada
5. Objectivo
apropriado da
Transporte em distâncias inferiores a 50 m
simulação
6. Tempo da
Apropriada para simulação de período curto (1
simulação
hora) ou longo (1 ano)
1. Tipo de
Modelos Gaussianos de Dispersão
modelação
Nas áreas urbanas, utiliza-se o coeficiente de
dispersão de Briggs (1976). Nas áreas rurais,
utiliza-se o coeficiente de dispersão de Tuner(1969).
y

2. Coeficiente de
dispersão

=465.11628x tan(TH)
TH=0.017453293[c-d lnx]

Z =axb

x：Distância a favor do vento (km)
y , Z

Características
básicas da
modelação

3. Coeficiente de
perfil de vento
4. Efeito
undershoot

：Escala de dispersão (m)
a, b, c, d：Coeficientes empíricos
(Conforme Guia de ISCST3 da EPA, EUA)
Pode ser modificado ou utiliza-se o valor padrão da
equação.
Considerar os efeitos stack tip downwash，Briggs
(1974), e building downwash, Scire & Schulman
(1980).
Considerar o impulso térmico e elevação de pluma,
usando a equação de Briggs (1969, 1971, 1975)

5. Elevação de
pluma
6. Cálculo de fonte
Hipótese de fontes emissoras lineares verticais.
de superfície
7. Cálculo de fontes
Usar fontes emissoras pontuais virtuais para simular
emissoras
fontes emissoras distribuídas.
distribuídas
8. Depósito e
Quantidade calculável.
sedimentação
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Tabela 3.6-2

Parâmetros meteorológicos inseridos na modelação ISCST3

Parâmetros inseridos
Fontes de dados e método de cálculo
1. Coeficiente de perfil de Usar o valor do modelo ISC3, USER'S GUIDE FOR THE INDUSTRIAL
vento
SOURCE COMPLEX (ISC3) DISPERSION MODELS VOLUME II DESCRIPTION OF MODEL ALGORITHMS . p1-5
Categoria de
Expoente Rural
Exponente Urbano
estabilidade
A
0,07
0,15
B
0,07
0,15
C
0,1
0,2
D
0,15
0,25
E
0,35
0,3
F
0,55
0,3
2. Direcção e velocidade Utilizar os dados de direcção e velocidade de vento e temperatura da
de vento e temperatura
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau
3. Altura da camada mista Não havendo informações de sondas espaciais em Macau, utiliza-se o
valor empírico ou a hipótese conservadora da literatura.
4. Estabilidade
Utilizam-se os dados de velocidade e volume de vento dos dados
meteorológicos e classe de Pasquill para estimar; ou utiliza-se o valor
empírico ou a hipótese conservadora da literatura.

3.7 Identificação de Impacto Ambiental Potencial
O Modelo ISCST3 avalia o impacto do aumento de concentração dos poluentes
próximos dos pontos sensíveis durante a obra de construção, e o aumento de tráfego
durante a execução da construção é simulado através da utilização do modelo
CALINE4, para avaliar o impacto na qualidade do ar dos pontos sensíveis. Com
efeito, o modelo ISCST3 simula o aumento das emissões de poluentes durante a
execução da obra, e o CALINE4 simula o aumento da concentração dos poluentes nas
vias próximas, o qual foi desenvolvido pelo Departamento de Transportes da
Califórnia para avaliar a concentração de poluentes dos veículos rodoviários com
base no modelo Gaussiano de dispersão.
1. A poluição do ar decorrente da fase de construção
As fontes do impacto na qualidade do ar na fase de execução da construção vêm
principalmente das operações no solo e a poluição gerada pelas emissões de máquinas
de construção. Geralmente, o alcance do impacto é limitado aos lugares próximos.
Estima-se, de acordo com coeficientes de emissão da AP-42 da Environmental
Protection Agency (EPA), 2,69 toneladas de partículas totais em suspensão por
hectare por mês (TSP próximo de 0,269 kg/m2/mês) serão emitidas durante a
terraplenagem como base de referência. Por experiência, as partículas inaláveis finas
em suspensão são por volta de 50% das partículas totais em suspensão (―A
percentagem de PM10/TSP emitida nos vários tipos de construção é entre 45% e
55%.‖, referindo a Revisão e Plano Revisto da Taxa de Controlo de Poluição do Ar
Durante a Obra de Construção, Professor Zhang Yumin, Autoridade de Protecção
Ambiental de Taiwan, 2000). Assim, o coeficiente de emissão das partículas inaláveis
finas em suspensão a ser considerado na execução da obra de construção deste
projecto é de 0.14Kg/m2/mês.
A redução da quantidade de partículas em suspensão será feita através de
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medidas de prevenção como rega frequente, compactação do solo e diminuição da
velocidade de circulação dos veículos durante a execução da obra. Estima-se que a
eficiência do controlo seja na ordem de 50% (vide tabela 3.7-1), pelo que a
quantidade de partículas inaláveis finas em suspensão, de facto, será de 0,07
Kg/m2/mês.
Tabela 3.7-1 Avaliação da eficiência contra o pó das diferentes medidas na construção
Medida de
prevenção

Conteúdo da medida

Eficiência contra
pó（%）
Limite Média

Ruas de veículos não
30～70
pavimentadas
Ruas de veículos
70～90
pavimentadas
Aspersão e spray Á reas de material e estoques 50～75
Trabalhos de
20～50
terraplenagem/despejo
40～65
Superfície a descoberto
30～50
Cascalheiras
Diâmetro 1 mm，nx/L=0.2
<20
Diâmetro 0.5 mm，
Capa (rede) contra
<30
nx/L=0.33
pó
Pano hermético de plástico à
80～100
prova de pó
10～70
Barreiras
Obra geral de construção
50～80
Câmaras de decantação
70～90
Filtro de Impacto Inercial
70～95
Colector centrífugo
Sistema colector de
95～99
Filtros de mangas
pó
Separador ciclónico Venturi 90～99
Separador ciclónico com
80～90
pulverizador
0～40
Gestão
Administração geral
Tais como coberto vegetal,
10～80
Outras medidas
estabilizadores químicos

50

Nota
Regar frequentemente

80
60
35
50
40
15
30

Tamanho de pó <100 μm
Tamanho de pó <100 μm

90
40
70
80
90
97
95
85
20
60

Fonte de dados: Estimativa da quantidade de pó volante e as medidas de prevenção contra poluições na
construção, Autoridade de Protecção Ambiental de Taiwan, junho de 1996.

2. A poluição do ar decorrente do funcionamento das máquinas na fase de
construção
As emissões das máquinas de construção são estimadas com base na quantidade
de máquinas utilizadas e planeadas, e nos coeficientes de emissão da AP-42. As
quantidades de máquinas planeadas para a fase de construção estão listadas na tabela
3.7-2 para se estimar os coeficientes de emissão de PM10, PM2.5, SOx, NOx, CO e a
quantidade emitida; A fase da obra com mais emissões é escolhida para representar e
fazer uma avaliação conservadora do impacto.
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Tabela 3.7-2



Estimativa de Coeficientes das Emissões de Gases das Máquinas de
Construção

Edifício Multiusos：
Coeficiente de emissão (g/h/unidade)

Processo e item
Demolição de
prédios
existentes e
escavação do
talude
(2 estações)

Máquina de
construção

Qtd

PM10

PM2.5

(nota1)

(nota1)

SOX

NOX

NO2

CO

(nota2)

Guindaste

1

27,89

6,08

Escavadora

2

101,20

22,08

Pá carregadora

1

41,25

9,00

158,00

575,84

57,58 1622,77

42,85

9,35

82,5

858,19

85,82

259,58

27,89
12,49
101,20

6,08
2,72
22,08

62,3
570,7
30,5
392,9
210,00 1740,74

57,07
39,29
174,07

157
137,97
568,19

33,83

7,38

40,9

575,84

57,58 1622,77

33,83

7,38

40,9

575,84

57,58 1622,77

33,83

7,38

40,9

575,84

57,58 1622,77

1
1
1
1
1

42,85
27,89
12,49
101,20

9,35
6,08
2,72
22,08

33,83

7,38

40,9

575,84

1
1
1

27,89
27,89

6,08
6,08

62,3
62,3

570,7
570,7

33,83

7,38

40,9

575,84

57,58 1622,77

1

42,85

9,35

82,5

858,19

85,82

Camião
basculante
Guindaste
Bate-estacas
Escavadora
Contenção e
Máquina de
proctecção de
perfuração
parede e
Bomba de
talude
projecção
(2 estações)
Camião de bomba
de betão
Camião betoneira
Guindaste
Terraplenagem
Bate-estacas
e escavação de
Escavadora
alicerces (2
Máquina
de
estações)
perfuração
Guindaste
Camião guindaste
Obra de
estrutura
Camião de bomba
(5 estações)
de betão
Camião betoneira

2
1
1
1
1
1
1

62,3

570,7

57,07

157

210,00 1740,74

174,07

568,19

82,5 858,19
62,3
570,7
30,5
392,9
210,00 1740,74

85,82
57,07
39,29
174,07

259,58
157
137,97
568,19

57,58 1622,77
57,07
157

157
157

259,58

Nota1: Refere-se à percentagem de PM2.5/PM10 e emissão de PM10 da AP42 construction dos E.U.A para estimar a
emissão de PM2.5. As emissões de PM10, PM2.5 das máquinas de construção são calculadas com base na construção
de prédios (estrutura SRC) e na percentagem de coeficientes de emissão de PM10, PM2.5 e TSP e na quantidade de
emissão de TSP.
Nota2: De acordo com relatórios de medição da EPA dps EUA, a percentagem de NO/NOx na emissão de diesel é
aproximadamente de 0,73-0,93 (dependendo do nível de funcionamento do motor), este projecto supõe no pior cenário
que as máquinas de construção estão sempre em funcionamento, então NO/NOx utiliza 0,9.
Nota3: Factor de Emissão para Equipamentos de Construção pesados e com motores a diesel. (AP42 Table II-7.1 Emission
Factor For Heavy-Duty, Diesel-Powered Construction Equipment.)
Nota4: ‖
‖ assinala máquinas de construção com maiores emissões de escape que podem ser utilizadas ao mesmo tempo
neste projecto.
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Tabela 3.7-2



Estimativa de Coeficientes das Emissões de Gases das Máquinas de
Construção (Continuação)

Edifício da Clínica da Especialidade：

Processo e
item

Máquinas de construção Qtd

PM10
(nota1)

Demolição
de prédios
existentes,
escavação
de
alicerces
(6
estações)
Obra de
estrutura
(5
estações)

Pá carregadora
Triturador
Escavadora
Máquina de perfuração

1
1
2
1

Coeficiente de emissão (g/h/unidade)
PM2.5
NO2
SOX
NOX
(nota1)

41,25
33,83
101,20
33,83

9,00
7,38
22,08
7,38

CO

(nota2)

158,00 575,84
40,9 575,84
210,00 1740,74
40,9 575,84

57,58 1622,77
57,58 1622,77
174,07 568,19
57,58 1622,77

Camião basculante

1

42,85

9,35

82,5

858,19

85,82

259,58

Guindaste
Camião guindaste
Camião de bomba de
betão
Camião betoneira

1
1

27,89
27,89

6,08
6,08

62,3
62,3

570,7
570,7

57,07
157

157
157

1

33,83

7,38

40,9

575,84

57,58 1622,77

1

42,85

9,35

82,5

858,19

85,82

259,58

Nota1: Refere-se à percentagem de PM2.5/PM10 e emissão de PM10 da AP42 construction dos E.U.A para estimar a
emissão de PM2.5. As emissões de PM10, PM2.5 das máquinas de construção são calculadas com base na construção
de prédios (estrutura SRC) e na percentagem de coeficientes de emissão de PM10, PM2.5 e TSP e na quantidade de
emissão de TSP.
Nota2: De acordo com relatórios de medição da EPA dos EUA, a percentagem de NO/NOx na emissão de diesel é
aproximadamente de 0,73-0,93 (dependendo do nível de funcionamento do motor), este projecto pressupõe no pior
cenário que as máquinas de construção estão sempre em funcionamento, então NO/NOx utiliza 0,9.
Nota3: Factor de Emissão para Equipamentos de Construção pesados e com motores a diesel. (AP42 Table II-7.1 Emission
Factor For Heavy-Duty, Diesel-Powered Construction Equipment.)
Nota4: ‖
‖ assinala máquinas de construção com maiores emissões de escape que podem ser utilizadas ao mesmo tempo
neste projecto.

3. A poluição do ar decorrente de veículos de transporte na fase de construção
A circulação de veículos afectos à obra, principalmente pesados, nas
estradas, durante a fase de construção e de funcionamento causará impacto na
qualidade do ar. O impacto do aumento de tráfego será estudado nesta
avaliação ambiental. As vias com aumento de tráfego são 6 no total,
designadamente: Estrada do Visconde de São Januário, Calçada dos Quartéis,
Estrada Nova, Estrada dos Parses, Estrada de São Francisco e Avenida do Dr.
Rodrigo Rodrigues.
Também será calculado o aumento das emissões em cada via devido ao
aumento de tráfego nas fases de construção e de funcionamento (ano estimado:
2030). Utilizam-se as Estimativas dos Factores de Emissões Poluentes por
Veículos Motorizados em Macau (PM10：0.149g/km/unidade, SOX：0.0235
g/km/unidade, NOX ：3.791 g/km/unidade, CO：4.629g/Km/unidade) para
calcular o coeficiente de emissão dos veículos de vários tipos. Utiliza-se o
CALINE4 para fazer a simulação, baseado nas condições atmosféricas mais
desfavoráveis à dispersão, para avaliar o impacto na qualidade do ar dos
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pontos sensíveis em redor com o aumento de tráfego. Os somatórios das
emissões de cada projecto durante a construção são exibidos na tabela 3.7-3, e
serão utilizados como parâmetros de entrada da avaliação da qualidade do ar.

Tabela 3.7-3

Estimativa de Quantidade de Poluentes do Ar Emitidos Durante a
Construção
Unidade: µg/m

Item poluente
Edifício Multiusos

Edifício da Clínica
da Especialidade

PM10

PM2.5

SOX

NO2

3

CO

Pó da construção

0,05

Emissão de máquina de construção

0,10

0,02

0,04

0,18 0,95

Total

0,15

0,02

0,04

0,18 0,95

Pó da construção

0,07

Emissão de máquina de construção

0,03

1,69

0,03

0,17 1,74

Total

0,03

1,69

0,03

0,17 1,74

3.8 Previsão e Avaliação dos Impactos Ambientais
1. Métodos de Avaliação
Avaliar individualmente os pontos sensíveis à volta da área de
funcionamento, incluindo principalmente: Edifício Kam Lai, Ka On Court,
Bo Fung Court, Sun Fung Court, Edificio Tung Seng Kock, Edifício Nam
Kwong, Gabinete do Secretário para a Segurança, Escola Pui Tou, Colégio de
Santa Rosa de Lima - Secção Inglesa, Colégio de Santa Rosa de Lima Secção Chinesa, Pavilhão Polidesportivo Tap Seac e Edifício Chong Iun, etc.
Utiliza-se o Modelo ISCST3 para avaliar o aumento da concentração de
poluente no ar dos pontos sensíveis mencionados durante a construção, e
utiliza-se o CALINE4 para simular o aumento de tráfego e avaliar o impacto
na qualidade do ar dos pontos sensíveis.
2. Resultado da Simulação do Modelo ISCST3
O resultado da simulação do aumento da concentração de poluentes no
ar durante a construção é exibido na tabela 3.8-1. As figuras 3.8-1 a 3.8-5
exibem os mapas das simulações do aumento da concentração de poluentes no
ar.
A maioria dos poluentes do ar cumpre os parâmetros legais de
concentração durante a fase de construção deste projecto, à excepção dos
parâmetros das concentrações de PM2.5 (38,2μg/m3) e de NO2 (39,56μg/m3),
os quais já excedem os valores médios anuais de 35μg/m3 e de 40μg/m3,
respectivamente, causando a ultrapassagem das concentrações compostas em
alguns pontos sensíveis durante a construção. As médias anuais de aumento
das concentrações são entre 0,01-2,72 μg/m3 e 0,31-22,21 μg/m3, pelo que não
se prevê um grande impacto no ambiente.
Dos quais, somente o aumento horário da concentração de NO2, o qual
está entre 45,56 - 275,94μg/m3, pode ultrapassar o padrão de valor máximo
horário durante o pico da construção. Pelo que é necessário fazer uma análise
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da simulação da percentagem de vezes em que ultrapassa o padrão; a
concentração de NO2 dessa área é de 39,56μg/m3; quando o valor incremental
é maior que 161μg/m3, a concentração composta já ultrapassa o padrão da
qualidade do ar. Como exibido no resultado da análise, de entre os receptores
sensíveis cujas concentrações de 6 horas ultrapassam os padrões, o Bo Fung
Court e o Sun Fung Court ultrapassam mais de – 12 vezes/ano (aumento da
concentração >161μg/m3) –, porém, equivale apenas a 0,14% em termos
anuais, conforme exibido na tabela 3.8-2.
Resumindo o resultado da avaliação, comparando-se as concentrações
decorrentes da fase de construção deste projecto e a qualidade do ar no
ambiente, não há um impacto significativo na qualidade geral do ar. Apenas
durante o pico de construção o NO2 por vezes excede o padrão máximo do
horário. É sugerido que se utilizem equipamentos de controlo de emissões do
motor diesel, tais como tubo de filtro de fuligem, sistema de
oxidação catalítica ou sistema de reacção SCR, etc. para diminuir as emissões
de fumo negro e óxidos de azoto das máquinas de construção.
3. Análise do impacto nas vias rodoviárias
A circulação dos veículos de transporte nas ruas durante a construção
causará impacto na qualidade do ar. Este projecto calcula a poluição do ar
causada pelo aumento da circulação de camiões nas vias em redor (Estrada do
Visconde de São Januário, Calçada dos Quartéis, Estrada Nova, Estrada dos
Parses, Estrada de São Francisco e Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues).
Este projecto calcula o coeficiente de emissão de gases dos veículos de
vários tipos utilizando as Estimativas dos Factores das Emissões Poluentes
por Veículos Motorizados em Macau, baseando-se nas condições atmosféricas
mais desfavoráveis à dispersão. O resultado da simulação do aumento de
circulação nas vias rodoviárias e os receptores sensíveis são exibidos na tabela
3.8-3. De acordo com o resultado da simulação, o aumento das concentrações
de todos os poluentes do ar nas vias rodoviárias em redor é de <0,1μg/m3,
pelo que consideramos que o impacto é ligeiro.
4. Análise do aumento de tráfego durante a fase de funcionamento
Durante a fase de funcionamento, o impacto da emissão na qualidade do
ar nas vias em redor vem principalmente de veículos. Na fase de
funcionamento (ano estimado: 2030) sob a condição de restrição de veículos
(supõe-se que a percentagem de crescimento do uso de veículos em Macau
seja controlada em 4%), é calculada a poluição do ar devido ao aumento de
motociclos, veículos ligeiros, veículos pesados nas vias em redor (Estrada do
Visconde de São Januário, Calçada dos Quartéis, Estrada Nova, Estrada dos
Parses, Estrada de São Francisco e Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues).
Este projecto calcula o coeficiente de emissão de gases de escape dos
veículos de vários tipos utilizando as Estimativas dos Factores de Emissões
Poluentes por Veículos Motorizados em Macau, baseando-se nas condições
atmosféricas mais desfavoráveis à dispersão, e os resultados da simulação de
aumento de todos os receptores sensíveis são exibidos na tabela 3.8-4. De
acordo com resultado da simulação, o aumento de PM10 é de 0,06-0,33μg/m3;
o aumento de SO2<0,1μg/m3; o aumento de NO2 é de 0,19-9,99μg/m3; o
aumento de CO e PM2.5 são de 3,81-16,92μg/m3 e 0,06-0,3μg/m3,
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respectivamente, não havendo impacto significativo; As concentrações
compostas estão dentro do padrão, com excepção de PM2.5, que devido à
concentração ambiental já excede o padrão da qualidade do ar e não o cumpre
após a sobreposição; a concentração ambiental de NO2 já está muito próxima
do padrão, pelo que excede ligeiramente o padrão da qualidade do ar dos
receptores sensíveis; os outros poluentes do ar PM10, SO2, CO também
cumprem os padrões da qualidade do ar mesmo após a sobreposição. Assim, a
condução de veículos durante o funcionamento não deverá causar impacto
significativo na qualidade do ar nas áreas circunvizinhas.
5. Emissões de odores das Estações de Tratamento de Á guas Residuais
Neste projecto, o Edifício da Clínica da Especialidade está planeado
para estabelecer as instalações de tratamento de águas residuais. As fases
possíveis de ocorrência de emissões de odores, como decantador primário,
disco biológico rotativo, etc., em que já foram projectadas coberturas, outros
tanques também já têm tampas ou poucos casos com placa de rede nas saídas,
pelo que quase não haverá fontes de emissão de odores. Ao mesmo tempo,
águas residuais hospitalares passam pela desinfecção e remoção de odores
com cloro, o que pode reduzir efectivamente a dispersão de odores. As águas
residuais do Edifício Multiusos foram planeadas para serem emitidas na rede
de colectores, pelo que não haverá emissões de odores.
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Tabela 3.8-1
Aumento da Concentração de Cada Poluente e Composta nos Receptores Sensíveis Durante a Obra de Construção
Item

Aumento de

Concentração

Concentração

PM10
(μg/m3) Média diária

Bo Fung Court, Sun Edifício Tung Seng
Edifício Nam
Fung Court
Kock
Kwong
Padrão
Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta
Ka On Court

Edifício Kam Lai

42,38

98,08

34,46

90,16

38,4

94,1

24,02

79,72

19,02

74,72

150

9,46

65,16

10,42

66,12

12,77

68,47

1,42

57,12

3,92

59,62

70

5,32

43,52

4,32

42,52

5,36

43,56

3,01

41,21

2,76

40,96

75

1,19

39,39

1,31

39,51

1,82

40,02

0,18

38,38

0,52

38,72

35

8,14

12,92

6,61

11,39

8,66

13,44

4,61

9,39

4,53

9,31

125

154,32

193,88

190,51

230,07

246,8

286,36

119,5

159,06

141,65

181,21

200

9,38

48,94

10,38

49,94

14,79

54,35

1,41

40,97

4,2

43,76

40

1148

1908

959

1719

795

1555

628

1388

399

1159

10000

55,7
Média anual

PM2.5
(μg/m3) Média diária

38,2

Média anual

SO2
(μg/m3) Média diária

4,78

NO2
(μg/m3) Máx. horário

39,56

Média anual

CO
(μg/m3) Valor de 8H

760

Nota: Concentração utiliza-se a média anual na estação Alta Densidade Habitacional na península de Macau nos últimos anos.
Fonte: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau
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Tabela 3.8-1 Aumento da Concentração de Cada Poluente e Composta nos Receptores Sensíveis Durante a Obra de Construção (Continuação1)

Item

Concentração Concentração

Gabinete do
Secretário para a
Segurança

Pavilhão
Polidesportivo Tap
Seac

Colégio de Santa
Rosa de Lima
Secção Inglesa

Escola Pui Tou

Colégio de Santa
Rosa de Lima
Secção Chinesa

Edifício Chong Iun
Padrão

Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta Aumento Composta
PM10
(μg/m3) Média diária

26,41

82,11

4,24

59,94

25,27

80,97

38,57

94,27

8,35

64,05

55,63

111,33

150

0,68

56,38

0,28

55,98

4,37

60,07

11,9

67,6

0,09

55,79

18,78

74,48

70

3,37

41,57

0,61

38,81

3,53

41,73

5,42

43,62

1,07

39,27

8,08

46,28

75

0,08

38,28

0,03

38,23

0,61

38,81

1,68

39,88

0,01

38,21

2,72

40,92

35

5,2

9,98

1,01

5,79

5,7

10,48

8,78

13,56

1,66

6,44

13,27

18,05

125

166,04

205,6

45,56

85,12

275,94

315,5

201,8

241,36

57,14

96,7

231,71

271,27

200

0,69

40,25

0,31

39,87

4,99

44,55

13,6

53,16

0,1

39,66

22,21

61,77

40

700

1460

77

837

495

1255

735

1495

240

1000

952

1712

10000

55,7

Média anual
PM2.5
(μg/m3)

Média diária

38,2

Média anual
SO2
(μg/m3) Média diária

4,78

NO2
(μg/m3) Máx. horário

39,56

Média anual
CO
(μg/m3) Valor de 8H

760

Nota: Concentração utiliza-se a média anual na estação Alta Densidade Habitacional na península de Macau nos últimos anos.
Fonte: Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau

3-17

Avaliação de Impacto Ambiental da Obra de Ampliação
do Centro Hospitalar Conde de São Januario

Serviços de Saúde do Governo da RAEM

1000

1000

900

900

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

Máx. média diária

0

Média anual

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Figura 3.8-1 Mapa da simulação de aumento da concentração de PM10
1000

1000

900

900

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

Máx.média diária

0

Média anual

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

Figura 3.8-2 Mapa da simulação de aumento da concentração de SO2
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Figura 3.8-3 Mapa da simulação de aumento da concentração de NO2
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Figura 3.8-4 Mapa da simulação de aumento da concentração de CO
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Figura 3.8-5 Mapa da simulação de aumento da concentração de PM2.5
Tabela 3.8-2 Percentagem em excesso dos padrões de dióxido de azoto dos receptores
sensíveis
Receptores sensíveis
Gabinete do Secretário
para a Segurança
Edifício Kam Lai
Escola Pui Tou
Bo Fung Court, Sun
Fung Court
Colégio de Santa Rosa
de Lima - Secção
Inglesa
Edifício Chong Iun

Horas de concentração composta
excessiva
(aumento>161μg/m3)

Percentagem do ano
(8760 horas)

1

0,01%

4
1

0,05%
0,01%

12

0,14%

6

0,07%

4

0,05%
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Tabela 3.8-3

Aumento da Concentração de Cada Poluente e Composta nos Receptores
Sensíveis Devido ao Transporte Durante a Obra de Construção
Unidade: μg/m3

Receptores sensíveis

Aumento da Concentração
SO2
NO2
CONota 1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

PM2.5
<0,1
<0,1

PM10
55,7
55,7

Concentração Composta
SO2
NO2
CONota 1
4,78
39,56
760
4,78
39,56
760

PM2.5
Ka On Court
38,2
Edifício Kam Lai
38,2
Bo Fung Court, Sun
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Fung Court
Edifício Tung Seng
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Kock
Edifício Nam Kwong
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Gabinete do Secretário
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
para a Segurança
Pavilhão Polidesportivo
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Tap Seac
Colégio de Santa Rosa
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
de Lima - Secção Inglesa
Escola Pui Tou
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Colégio de Santa Rosa
de Lima - Secção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Chinesa
Edifício Chong Iun
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,7
4,78
39,56
760
38,2
Padrão
70
125
40
10000
35
Nota 1: Concentração utiliza-se a média anual na estação Alta Densidade Habitacional na Península de Macau nos últimos
anos.
Nota 2: A simulação do aumento de concentração de poluentes do ar causado pelo aumento de tráfego é feita pelo modelo
CALINE, o resultado da simulação é o incremento por hora. A fim de comparar com os padrões de qualidade do ar,
supõe-se que os coeficientes correspondentes de acordo com relatórios de avaliação ambiental anteriores e a
experiência do centro de apoio do modelo, ou seja, supõe-se que a média anual seja no máximo de 0,3 por hora de
tráfego incremental TSP, PM10、PM2.5、SO2、NO2.

Tabela 3.8-4

PM10
<0,1
<0,1

Aumento da Concentração de Cada Poluente e Composta nos Receptores
Sensíveis Devido ao Transporte Durante a Funcionamento
Unidade: μg/m3

Receptores sensíveis
Ka On Court
Edifício Kam Lai
Bo Fung Court, Sun Fung
Court
Edifício Tung Seng Kock
Edifício Nam Kwong
Gabinete do Secretário
para a Segurança
Pavilhão Polidesportivo
Tap Seac
Colégio de Santa Rosa de
Lima - Secção Inglesa
Escola Pui Tou
Colégio de Santa Rosa de
Lima - Secção Chinesa
Edifício Chong Iun

PM10
0,18
0,21

Aumento da Concentração
SO2
NO2
CO Nota 1
<0,1
5,07
10,11
<0,1
6,09
10,11

PM2.5
0,15
0,18

PM10
55,88
55,91

Concentração Composta
SO2
NO2
CO Nota 1
4,78
44,63
770,11
4,78
45,65
770,11

PM2.5
38,35
38,38

0,24

<0,1

6,99

11,85

0,21

55,94

4,78

46,55

771,85

38,41

0,18
0,33

<0,1
<0,1

3,9
9,99

9,21
16,92

0,15
0,30

55,88
56,03

4,78
4,78

43,46
49,55

769,21
776,92

38,35
38,5

0,18

<0,1

4,56

9,18

0,15

55,88

4,78

44,12

769,18

38,35

0,06

<0,1

2,19

3,81

0,06

55,76

4,78

41,75

763,81

38,26

0,18

<0,1

5,37

9,09

0,18

55,88

4,78

44,93

769,09

38,38

0,21

<0,1

5,91

10,02

0,18

55,91

4,78

45,47

770,02

38,38

0,12

<0,1

3,15

7,05

0,12

55,82

4,78

42,71

767,05

38,32

0,21

<0,1
5,82
10,56
0,21
55,91
4,78
45,38
770,56
38,41
Padrão
70
125
40
10000
35
Nota 1: Concentração ambiente utiliza-se a média anual na estação Alta Densidade Habitacional na Península de Macau nos
últimos anos.
Nota 2: A simulação do aumento de concentração de poluentes do ar causado pelo aumento de tráfego é feita pelo modelo
CALINE, o resultado da simulação é o incremento por hora. A fim de comparar com os padrões de qualidade do ar,
supõe-se que os coeficientes correspondentes de acordo com relatórios de avaliação ambiental anteriores e a
experiência do centro de apoio do modelo, ou seja, supõe-se que a média anual seja no máximo de 0,3 por hora de
tráfego incremental TSP, PM10、PM2.5、SO2、NO2.
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3.9 Medidas de Mitigação
1. Fase de Planeamento
1) Empreiteiros devem executar as medidas de mitigação da qualidade do ar,
cumprindo com os princípios dos poluentes atmosféricos, definidos pela
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau.
2. Fase de Construção
1) Instalar tapumes em redor da área das obras, cuja altura deverá ser superior a
2,4 metros, para evitar a dispersão das partículas em suspensão.
2) Cobrir materiais de construção, montes de terra, etc. com panos para pó na
fase de construção, para evitar efectivamente a dispersão e emissão das
partículas em suspensão.
3) Cobertura dos caminhos de circulação internos e da área afecta ao estaleiro de
obra com materiais não pulvurentos (placa de aço, asfalto ou gravilha) ou
outros métodos para diminuir a emissão das partículas em suspensão.
4) Nas áreas de escavação e exposta ao ar podem-se tomar medidas,
nomeadamente de compactar o solo, aplicar coberto vegetal, tapar com
material de cobertura e regar, controlando assim o levantamento de pó.
5) Reduzir a velocidade de veículos de transporte; os veículos de transporte de
areias e pedras devem ser cobertos com telas adequadas (ex: panos para pó,
redes contra pó), para prevenir a poluição provocada pelo pó e evitar os
derramamentos dos materiais na rua, diminuindo a dispersão das partículas em
suspensão.
6) Deve-se disponibilizar um espaço para a lavagem dos veículos perto da
entrada/saída da área das obras, para que os veículos (incluindo os rodados)
fiquem devidamente limpos antes de abandonarem o local das obras, por
forma a evitar que levem as lamas e o pó para fora.
7) Parar o funcionamento das máquinas/veículos, sempre que possível, em
períodos de espera para evitar emissões desnecessárias.
8) Designar pessoas responsáveis pelo trabalho de protecção ambiental na área
de construção.
9) Controlar o fumo negro das máquinas de construção.
10) Deve-se efectuar a manutenção de máquinas de construção, veículos de
transporte e equipamentos afins.
11) Utilizem-se os equipamentos de controlo de emissões de gases de escape do
motor diesel, por exemplo, tubo de filtro de fuligem, sistema de
oxidação catalítica ou sistema de reacção SCR, etc., para diminuir as emissões
de fumo negro e óxidos de azoto das máquinas de construção.
3. Fase de Funcionamento
1) Incentivar pacientes e funcionários a usarem transporte público ou boleias,
para evitar o aumento de automóveis e motociclos, reduzindo o impacto das
emissões na qualidade do ar.
2) Tratar resíduos sólidos urbanos e efectuar limpeza diária geral e, se necessário,
instalar equipamentos de ventilação e desodorização.
3) Planear adequadamente o trajecto de entrada e saída do estacionamento para
reduzir desvios desnecessários e emissão de gases de escape.
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3.10 Sumário
Conforme as ―Instruções para elaboração do relatório de avaliação do impacto
ambiental‖ da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, este projecto descreve o
impacto de emissões de gases e pó gerados na fase de construção e funcionamento do
projecto. Utiliza-se o Modelo ISCST3 para avaliar o aumento da concentração de
poluentes do ar nos pontos sensíveis mencionados durante a construção, e utiliza-se o
CALINE4 para similar o aumento do tráfego e avaliar o impacto na qualidade do ar nos
pontos sensíveis.
A maioria dos poluentes do ar cumpre os padrões de concentração durante a
construção deste projecto, à excepção das concentrações de PM2.5 (38,2μg/m3) e de NO2
(39,56μg/m3), as quais já excedem os padrões da média anual de 35μg/m3 e de 40μg/m3,
respectivamente, excedendo as concentrações compostas de alguns pontos sensíveis
durante a construção. As médias anuais de aumento das concentrações são entre
0,01-2,72 μg/m3 e 0,31-22,21 μg/m3. O aumento horário da concentração de NO2 é entre
45,56 - 275,94μg/m3, sendo que o valor máximo pode exceder o padrão até 12
vezes/ano, e a percentagem de acontecimento por ano é de 0,14%.
Resumindo o resultado da avaliação, comparando-se as concentrações decorrentes
da fase construção deste projecto e a qualidade do ar no ambiente, não há um impacto
significativo na qualidade geral do ar. Apenas durante o pico de construção o NO2 às
vezes excede o padrão máximo do horário. É sugerido que se utilizem equipamentos de
controlo de emissões do motor diesel, tais como tubo de filtro de fuligem, sistema de
oxidação catalítica ou sistema de reacção SCR, etc. para diminuir as emissões de fumo
negro e óxidos de azoto das máquinas de construção. O aumento da concentração de
poluição causada pelo aumento do tráfego durante o funcionamento deste projecto não é
significativo, e julgamos que o impacto é ligeiro.
Este projecto seguirá as ―Instruções para controlo da poluição proveniente dos
locais de obras‖ para realizar a prevenção e controlo da poluição atmosférica, controlo
de fumo negro produzido pelos equipamentos mecânicos, controlo da poluição por pó
volante. Equipamentos de controlo de emissões de gases de escape do motor diesel
serão utilizados para diminuir as emissões de fumo negro e óxidos de azoto das
máquinas de construção. Assim, executando-se, de facto, as medidas de mitigação
mencionadas, é esperada uma diminuição do impacto ao ar dos receptores sensíveis em
redor.
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4. Capítulo Quarto
Avaliação do Impacto de Ruído
4.1 Introdução
Devido ao número elevado da população e à área territorial reduzida, induzindo a
que as densidades habitacional e populacional sejam altas em Macau, e ao facto de que
este projecto será construído junto de habitações, hospitais e escolas, pelo que o foco no
ruído tornou-se ainda mais importante. Para este fim, o projecto avaliará o possível
impacto de ruídos na área envolvente durante a construção e o funcionamento, proporá
medidas de mitigação, e também descreverá o impacto residual.

4.2 Fundamentos de Avaliação
A avaliação do impacto de ruído é baseada nas instruções de avaliação
relacionadas que foram publicadas pelo Governo da RAEM. Além disso, as leis e
regulamentos ambientais aplicáveis em Macau e as convenções internacionais servem
como critérios e princípios de avaliação. A sequência de legislação ambiental utilizada
será a seguinte:
1. Dar prioridade às normas ambientais de Macau.
2. Não havendo normas ambientais aplicáveis a Macau, dar prioridade às
normas técnicas da República Popular da China ou da Região Administrativa
Especial de Hong Kong.
3. Outras normas internacionalmente reconhecidas.
Esta avaliação ambiental considerará a consistência das políticas ambientais do
Governo da RAEM e o rumo deste projecto; Os fundamentos da avaliação de ruído
deste projecto são exibidos na tabela 4.2-1.
Tabela 4.2-1 Fundamentos da avaliação de ruído





1. Leis,
regulamentos
e convenções
internacionais 
aplicáveis



2. Normas
instruções
aplicáveis
avaliação

e
à







Fundamentos da avaliação
Lei n.º 8/2014 - ―Prevenção e controlo do ruído ambiental‖
Despacho do Chefe do Executivo n.º 248/2014
―Norma sobre Acústica‖
Memorando Técnico sobre o Processo de Avaliação de Impacto
Ambiental de Hong Kong, anexo 5 (‗Technical memorandum on
environmental impact assessment process‘)
Memorando Técnico para a Avaliação do Ruído de Lugares
Diferentes de Instalações Domésticas, Locais Públicos Ou Á reas de
Construção (“Technical Memorandum for the Assessment of Noise
from Places Other Than Domestic Premises, Public Places or
Construction Sites”) de Hong Kong
Lista Classificativa de Projectos de Construção Sujeitos à Avaliação
de Impacto Ambiental
Instruções para elaboração do relatório de avaliação do impacto
ambiental (versão 2014)
Instruções para Avaliação do Impacto de Ruído
Instruções para controlo do ruído e fumo negro provocado por obras
de construção e obras com cravação de estacas
Instruções para controlo da poluição proveniente dos locais de obras
Instruções para o controlo de poluição proveniente das obras de
demolição
Instruções para o controlo de poluição proveniente dos processos de
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explosão e demolição
 Condições mínimas de isolamento e absorção acústica
 Instruções para elaboração do projecto de fundações (protecção do
ambiente)

4.3 Â mbito de Avaliação
Este projecto avaliará o impacto ambiental da ampliação do Edifício Multiusos e
do Edifício da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário,
seguindo as características do projecto (incluindo as obras de construção e
funcionamento) e o ambiente de localização.
O âmbito da avaliação do estudo preliminar será a área do Centro Hospitalar
Conde de São Januário estendida de 300m. Através da avaliação adequada e
conhecendo o potencial impacto ambiental do projecto durante o seu desenvolvimento,
é possível elaborarem-se as medidas de mitigação ambientais adequadas e viáveis para
reduzir o impacto ambiental causado pelo processo de desenvolvimento.

4.4 Identificação de Receptores Sensíveis
Este projecto tem como objectivo a construção do Edifício Multiusos e do Edifício
da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário, sendo que o
impacto de ruído que pode ser causado durante a construção e funcionamento são
principalmente os ruídos de tráfego gerados pelos veículos de transporte e o ruído
gerado pelas operações das máquinas durante a construção. Os receptores sensíveis
próximos deste projecto estão localizados em 8 lugares, designadamente: Centro
Hospitalar Conde de São Januário (Hospital do Topo da Colina), residências na Rua da
Encosta, Escola Pui Tou, Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa, Colégio de
Santa Rosa de Lima - Secção Inglesa, Edifício Tung Seng Kock, Edifício Chong Iun e
residências na Estrada de S. Francisco do lado sudeste do Edifício Multiusos, que está
em planeamento, conforme exibidos na figura 4.4-1 e tabela 4.4-1.
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Edifício Chong Iun

Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Chinesa

Centro Hospitalar Conde de
São Januario
(Hospital do Topo da
Colina)
Edifício Multiusos

Edifício da Clínica
da Especialidade

Colégio de Santa Rosa de
Lima - Secção Inglesa
Edifício Tung
Seng Kock
Residências na Rua da Encosta
Residências ao Escola Pui Tou
lado sudeste

Pontos sensíveis
de ruído

Figura 4.4-1 Mapa dos receptores sensíveis em redor deste projecto

4-3

Avaliação de Impacto Ambiental da Obra de Ampliação
do Centro Hospitalar Conde de São Januario

Serviços de Saúde do Governo da RAEM

Tabela 4.4-1 Receptores sensíveis em redor e respectivas fotografias

Localizações sensíveis

Centro Hospitalar Conde de São Januário
(Hospital do Topo da Colina)

Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção
Inglesa

Escola Pui Tou

Edifício Tung Seng Kock

Edifício Chong Iun

Residências na Estrada de S. Francisco ao lado
sudeste do Edifício Multiusos, que está em
planeamento (Ka On Court, Edifício Kam Lai)

Residências na Rua da Encosta

Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção
Chinesa
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4.5 Identificação da Fonte do Poluente
1. Fase da obra de construção
1)Ruído das máquinas de construção
2)Ruído dos veículos de construção
2. Fase de funcionamento
1)Ruído dos veículos ligeiros na fase de funcionamento.
2)Ruído das fontes fixas na fase de funcionamento.

4.6 Situação Actual do Ambiente
1. Recolha de dados actuais
Este projecto recolhe dados actuais da área envolvente, para serem
utilizados como valores de base na avaliação. A Direcção dos Serviços de
Protecção Ambiental estabelece quatro estações fixas de monitorização contínua
do ruído durante 24 horas, incluindo a Avenida Horta e Costa, a Rua de Braga, a
Avenida de Venceslau de Morais e a Rua Correia da Silva na Ilha de Taipa no
total de 4 estações. A estação mais próxima do projecto é a da Rua de Braga com
cerca de 750m de distância. Os valores da monitorização do ruído de Julho a
Setembro, 2015 são exibidos na tabela 4.6-1. Porém, caso haja dificuldade
técnica na determinação do ruído de fundo e do seu nível sonoro, deve-se tomar
como valores de referência para o ruído de fundo, o Despacho do Chefe do
Executivo n.º 248/2014 do Governo de Macau, conforme mencionados na
tabela 4.6-2.
Tabela 4.6-1 Valores da monitorização do ruído de Julho a Setembro, 2015
Unidade：dB (A)
Média mensal
do nível
Parâmetros de medição
sonoro
contínuo
equivalente
Julho
65,7
Rua de
Braga
Agosto
65,5
Setembro
65,5

Média de 24h do
nível sonoro
contínuo
equivalente

Período
diurno
(8-20h) Leq

Período
nocturno
(20-8h) Leq

65,7
65,5
65,5

66,8
66,6
66,5

64,1
63,9
64,1

Fonte de dados: estações de monitorização, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental de Macau, Julho a
Setembro, 2015.

Tabela 4.6-2 Valores definidos em Despacho do Chefe do Executivo n.º 248/2014 de Macau
Á rea
Península de Macau
Taipa
Cotai
Coloane

Diurno dB (A)

Nocturno dB (A)

60
56
55
50

53
50
48
44
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2. Pesquisa Complementar do Projecto
A fim de verificar as condições dos níveis de ruído ambiente na
envolvente dos pontos sensíveis, foi realizada uma campanha de medição do
nível de ruído, de 24 horas, nos dias 21 a 24 de Setembro de 2015, no Hospital
do Topo da Colina, do lado mais próximo ao planeamento do Edifício da Clínica
da Especialidade; no Hospital do Topo da Colina, do lado mais próximo ao
planeamento do Edifício Multiusos; escolas e residências na Rua da Encosta;
Edifício Tung Seng Kock; Edifício Chong Iun; e residências da Estrada de São
Francisco do lado sudeste do Edifício da Clínica da Especialidade, no total de 6
locais, conforme exibidos na tabela 4.6-3. Os resultados da medição são
exibidos na tabela 4.6-4 e a localização dos pontos de monitorização na figura
4.6-1. Os resultados obtidos de monitorização são mais altos do que os valores
referidos na legislação em Macau.

Tabela 4.6-3 Pesquisa ambiental complementar do projecto
Tipo

Pesquisa do
ruído
ambiente
(Leq e Lmax)
6 locais







Localização
Hospital do Topo da Colina, do lado mais próximo
ao planeamento do Edifício da Clínica da
Especialidade
Hospital do Topo da Colina, do lado mais próximo
ao planeamento do Edifício Multiusos
Escolas e residências na Rua da Encosta
Edifício Tung Seng Kock
Edifício Chong Iun
Residências de Estrada de São Francisco do lado
sudeste do Edifício Multiusos

Frequência/tempo

Uma vez (24
horas)

Centro Hospitalar Conde de
São Januario (Hospital do
Topo da Colina)

Edifício Multiusos

Edifício da Clínica da
Especialidade

Localizações dos pontos
de monitorização

Figura 4.6-1 Mapa de pesquisa de monitorização do ruído do projecto
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Tabela 4.6-4 Valores do ruído nos receptores sensíveis em redor
Unidade：dB (A)
Parâmetros de medição

24 horas
Lmax

24 horas
Leq

Período
diurno
(8-20h)
Leq

Período
nocturno
(20-8h)
Leq

Ponto de medição 1
(Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício da Clínica da
Especialidade)

94,9

60,8

62,7

57,5

Ponto de medição 2
(Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício Multiusos)

103,5

66,8

69,5

58,1

Ponto de medição 3
(Escolas e residências
na Rua da Encosta)

87,2

64,1

66,1

60,2

Ponto de medição 4
(Edifício Tung Seng
Kock)

97,7

64,9

67,0

60,9

Ponto de medição 5
(Edifício Chong Iun)

96,5

66,8

68,3

64,5

Ponto de medição 6
(Residências de
Estrada de São
Francisco do lado
sudeste do Edifício
Multiusos)

95,6

68,7

70,7

64,9

Fontes de dados: medição feita de 21 a 24 de Setembro de 2015.
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4.7 Método de Avaliação
O método principal utilizado neste projecto é o software de simulação acústica
CadnaA, desenvolvido pela empresa alemã DataKustik seguindo RLS-90, ISO9613 e
outros princípios acústicos ao ar livre relacionados (como VDI2714, VDI2720 e
VDI2751), o qual pode calcular o volume de obras inserindo parâmetros tais como
máquinas de construção, tempo de funcionamento, pontos sensíveis, características
ambientais, instalações de prevenção de ruído, vias principais e volume de tráfego, etc.,
e assim prevê e simula os valores sonoros e desenha mapas acústicos relacionados. Este
software é amplamente utilizado internacionalmente e os casos de aplicação são em
cidades de grande dimensão, pelo que é o mais adequado a este projecto na avaliação do
nível sonoro ou mapeamento acústico da cidade nas condições actuais.
1. Fase de Construção
Utiliza-se o software alemão de simulação acústica CadnaA, e insere-se a
quantidade de veículos de transporte, máquinas de construção e a condição
ambiental da área, configurando-se o número de reflexões para 1. Após a
montagem do modelo acústico avalia-se o resultado da simulação.
2. Fase de funcionamento
Utiliza-se o software alemão de simulação acústica CadnaA, e insere-se a
quantidade de veículos de transporte na fase de funcionamento, fontes de ruídos
fixas e a condição ambiental da área, configurando-se o número de reflexões
para 1. Após a montagem do modelo acústico, avalia-se o resultado da
simulação, exibindo as condições de ruídos de distância, terreno e pisos
diferentes.

4.8 Previsão e Avaliação de Impacto Ambiental
A prevenção e a avaliação de impacto do ruído deste projecto dividem-se
principalmente nas fases de construção e de funcionamento. Devido à possibilidade de
construírem-se o Edifício da Clínica da Especialidade e o Edifício Multiusos
simultaneamente, avalia-se o impacto acumulado dos dois edifícios nas fases de
construção e de funcionamento, sendo as descrições a seguir diferenciadas:
1. Fase de Construção
1) Plano de Obras
A condição avaliada das fontes de ruído deste item depende
principalmente de máquinas e veículos de construção. O período laboral será,
em média, de 25 dias de trabalho por mês (não há trabalho aos domingos e
feriados públicos) e de 9 horas de trabalho por dia (horário de trabalho das 8:00
horas às 18:00 horas, com intervalo de 1 hora às 12:00 horas). De acordo com a
estimativa de quantidade de transporte de solo e dias de construção, a
quantidade máxima de veículos de transporte é de 4 por hora. (o trajecto é da
Rua Central da Areia Preta- Estrada Nova- Estrada de São Francisco - Estrada
dos Parses - Estrada de Cacilhas- Estrada do Reservatório- Avenida da
Amizade-Taipa).
No que se refere ao uso de máquinas de construção, o item que usa mais
máquinas durante a construção do Edifício Multiusos é ―a contenção e a
protecção da parede e talude‖, e o item que usa mais máquinas durante a
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construção do Edifício da Clínica da Especialidade é ― a demolição de prédios
existentes e a escavação de alicerces‖. Os picos de utilização de máquinas na
construção dos Edifício Multiusos e Edifício da Clínica da Especialidade as são
exibidos na tabela 4.8-1. As potências sonoras das máquinas referem-se às
Normas Técnicas de Módulo de Avaliação de ruído em obras de construção (營
建工程噪音評估模式技術規範 ) da Autoridade de Protecção Ambiental de
Taiwan e ao projecto de fundações (protecção do ambiente) de Macau. A altura
da fonte sonora de algumas máquinas é de 0-0,5m, e de outras é de 1,5-2m, pelo
que a média de altura de fonte sonora das máquinas de construção é de 1 m.
Tabela 4.8-1 Os valores medidos de ruído dos receptores sensíveis.
Á rea

Item da construção

Contenção e
protecção de parede
e talude.

Edifício
Multiusos

Edifício da
Clínica da
Especialidade

Demolição de
prédios existentes,
escavação de
alicerces.

Máquina de construção
Guindaste
Bate-estacas
Escavadora
Máquina de perfuração
Bomba de projecção
Camião de bomba de
betão
Caminhão betoneira
Escavadora
Pá carregadora
Máquina de perfuração
Triturador
Camiões basculantes

Quantidade
de máquina
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Potência
sonora
104
129
111
118
109
109
108
111
113
118
122
109

Nota: Nesta avaliação de ruído utiliza-se o item de construção com nível de ruído mais elevado para
simular, para evitar a subestimação do nível de ruído.
Fonte de dados: Normas Técnicas de Módulo de Avaliação de ruído em obras de construção da
Autoridade de Protecção Ambiental de Taiwan e projecto de fundações (protecção do
ambiente) de Macau.

2) Avaliação de Impacto do Ruído em Obras de Construção
Inserindo os parâmetros de construção e de condição anteriormente
mencionados no software de simulação do ruído, e de acordo com texto do
―Memorando Técnico sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental” de
Hong Kong, o padrão de Leq de residências ou hotelarias é de 75dB(A), e o
padrão de Leq de locais de institutos educacionais é de 70dB(A). Utilizando-os
para avaliar o ruído na zona envolvente dos receptores sensíveis, os resultados
são listados na tabela 4.8-2, e a distribuição de ruído é exibida na figura 4.8-1.
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Tabela 4.8-2 Prevenção do ruído na construção do projecto

Nível sonoro diurno das obras
dB (A)

Ponto sensível

Hospital do
Topo da Colina,
do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício da
Clínica da
Especialidade

1 º piso

Hospital do
Topo da Colina,
do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício
Multiusos

Residências na
Rua da Encosta

Nível
Padrão de
sonoro
Hong
diurno
Valor
Ruído
Kong
dB (A) Valor previsto
composto incremental
diurno
Leq (30min)
62,7
85,5
75,0
85,5
22,8

2 º piso

62,7

87,2

75,0

87,2

24,5

3 º piso

62,7

89,3

75,0

89,3

26,6

4 º piso

62,7

90

75,0

90,0

27,3

5 º piso

62,7

90

75,0

90,0

27,3

1 º piso

69,5

85,6

75,0

85,7

16,2

2 º piso

69,5

89,6

75,0

89,6

20,1

3 º piso

69,5

89,7

75,0

89,7

20,2

4 º piso

69,5

89,7

75,0

89,7

20,2

5 º piso

69,5

89,7

75,0

89,7

20,2

1 º piso

66,1

85,2

75,0

85,3

19,2

2 º piso

66,1

86,8

75,0

86,8

20,7

3 º piso

66,1

88,7

75,0

88,7

22,6

4 º piso

66,1

91,1

75,0

91,1

25,0

5 º piso

66,1

94,3

75,0

94,3

28,2

6 º piso

66,1

99,3

75,0

99,3

33,2

7 º piso

66,1

99,2

75,0

99,2

33,1

8 º piso

66,1

99,1

75,0

99,1

33,0

9 º piso

66,1

98,9

75,0

98,9

32,8

10 º piso

66,1

98,6

75,0

98,6

32,5

11 º piso

66,1

98,3

75,0

98,3

32,2

12 º piso

66,1

98

75,0

98,0

31,9

13 º piso

66,1

97,6

75,0

97,6

31,5

14 º piso

66,1

97,1

75,0

97,1

31,0

15 º piso

66,1

96,7

75,0

96,7

30,6
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Tabela 4.8-2 Prevenção do ruído na construção do projecto (Continuação)

Valor previsto

1 º piso

66,1

79,9

2 º piso

66,1

81,3

70,0

81,4

15,3

3 º piso

66,1

82,9

70,0

83,0

16,9

4 º piso

66,1

84,9

70,0

85,0

18,9

5 º piso

66,1

86,5

70,0

86,5

20,4

6 º piso

66,1

91,4

70,0

91,4

25,3

7 º piso

66,1

91,4

70,0

91,4

25,3

1 º piso

67,0

79,5

75,0

79,7

12,7

2 º piso

67,0

82,6

75,0

82,7

15,7

3 º piso

67,0

85,4

75,0

85,5

18,5

4 º piso

67,0

85,5

75,0

85,6

18,6

5 º piso

67,0

85,5

75,0

85,6

18,6

6 º piso

67,0

85,5

75,0

85,6

18,6

1 º piso

68,3

84,7

75,0

84,8

16,5

2 º piso

68,3

84

75,0

84,1

15,8

3 º piso

68,3

84,2

75,0

84,3

16,0

4 º piso

68,3

84,3

75,0

84,4

16,1

5 º piso

68,3

84,3

75,0

84,4

16,1

6 º piso

68,3

84,3

75,0

84,4

16,1

1 º piso

70,7

78,2

75,0

78,9

8,2

2 º piso

70,7

81,2

75,0

81,6

10,9

3 º piso

70,7

83,7

75,0

83,9

13,2

4 º piso

70,7

86,2

75,0

86,3

15,6

5 º piso

70,7

86,2

75,0

86,3

15,6

6 º piso

70,7

86,2

75,0

86,3

15,6

Ponto sensível

Escola Pui Tou

Edifício Tung
Seng Kock

Edifício Chong
Iun

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Edifício Kam
Lai)

Nível sonoro diurno das obras
dB (A)

Nível
sonoro
diurno
dB (A)
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Tabela 4.8-2 Prevenção do ruído na construção do projecto (Continuação)

Valor previsto

1 º piso

70,7

86,1

75,0

86,2

15,5

2 º piso

70,7

87

75,0

87,1

16,4

3 º piso

70,7

87,1

75,0

87,2

16,5

4 º piso

70,7

87,3

75,0

87,4

16,7

5 º piso

70,7

87,3

75,0

87,4

16,7

6 º piso

70,7

87,2

75,0

87,3

16,6

7 º piso

70,7

87,2

75,0

87,3

16,6

8 º piso

70,7

87,1

75,0

87,2

16,5

9 º piso

70,7

87

75,0

87,1

16,4

10 º piso

70,7

87

75,0

87,1

16,4

11 º piso

70,7

86,9

75,0

87,0

16,3

12 º piso

70,7

86,8

75,0

86,9

16,2

1 º piso

67,0

70,9

70,0

72,4

5,4

2 º piso

67,0

71,8

70,0

73,0

6,0

3 º piso

67,0

72

70,0

73,2

6,2

1 º piso

66,1

78,7

70,0

78,9

12,8

2 º piso

66,1

80

70,0

80,2

14,1

3 º piso

66,1

81,1

70,0

81,2

15,1

4 º piso

66,1

83,1

70,0

83,2

17,1

5 º piso

66,1

85,5

70,0

85,5

19,4

6 º piso

66,1

89,4

70,0

89,4

23,3

Ponto sensível

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Ka On Court)

Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Chinesa

Colégio de Santa
Rosa de Lima
Secção Inglesa

Nível sonoro diurno das obras
dB (A)

Nível
sonoro
diurno
dB (A)
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松 苑 大 廈
Edifício
Chong Iun
山頂醫院
Hospital do topo
da colina
東昇閣
Edifíco Tung
Seng Kock

山 邊 街 住 宅 及 學校
Residências na Rua da
Encosta

Figura 4.8-1 Mapeamento do gráfico isométrico do ruído durante as obras de construção
(altura 1.5m)
Seguindo o regulamento previsto no artigo 4.º da Lei n.º 8/2014, é
necessário a execução de obras de cravação de estacas. Utiliza-se o padrão
do nível sonoro contínuo equivalente (Leq) de 20 minutos a 85dB(A) no
receptor sensível mais próximo do local de construção para avaliar o
volume sonoro dos receptores sensíveis em redor durante a construção do
Edifício Multiusos. A fim de diminuir o impacto do ruído, o bate-estaca
precisa ser operado individualmente, ou seja, não pode ser operado
simultaneamente com outras máquinas. Os resultados da avaliação de
impacto do ruído de obras de cravação de estacas são exibidos na tabela
4.8-3. Alguns receptores sensíveis excedem o regulamento de 85dB(A) em
obras de cravação de estacas da Lei n.º 8/2014, pelo que é necessário
adoptar medidas de mitigação, tais como usar bate-estacas de baixo ruído,
panos de isolamento acústico, etc.
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Tabela 4.8-3 Prevenção do ruído dos pontos sensíveis próximo de obras de cravação de

estacas do projecto
Nível
sonoro
diurno
dB (A)
1 º piso

62,7

72,6

Padrão de Leq
em obras de
cravação de
estacas na Lei n.º
8/2014
85,0

2 º piso

62,7

74,5

85,0

3 º piso

62,7

78,6

85,0

4 º piso

62,7

79,7

85,0

5 º piso

62,7

80,1

85,0

1 º piso

69,5

83,9

85,0

2 º piso

69,5

85,4

85,0

3 º piso

69,5

86,7

85,0

4 º piso

69,5

86,8

85,0

5 º piso

69,5

86,2

85,0

1 º piso

66,1

82,6

85,0

2 º piso

66,1

83,7

85,0

3 º piso

66,1

85,2

85,0

4 º piso

66,1

86,7

85,0

5 º piso

66,1

88

85,0

6 º piso

66,1

89,5

85,0

7 º piso

66,1

91,4

85,0

8 º piso

66,1

93,6

85,0

9 º piso

66,1

95,9

85,0

10 º piso

66,1

95,8

85,0

11 º piso

66,1

96

85,0

12 º piso

66,1

95,9

85,0

13 º piso

66,1

95,7

85,0

14 º piso

66,1

95,4

85,0

15 º piso

66,1

95

85,0

Ponto sensível

Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo do planeamento
do Edifício da Clínica da
Especialidade

Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo do planeamento
do Edifício Multiusos

Residências na Rua da
Encosta

Nível sonoro diurno das obras
dB (A)
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Tabela 4.8-3 Prevenção do ruído dos pontos sensíveis próximo de obras de cravação de

estacas do projecto (Continuação)

Valor previsto

1 º piso

66,1

77,3

Padrão de Leq em
obras de cravação
de estacas na Lei
n.º 8/2014
85,0

2 º piso

66,1

77,9

85,0

3 º piso

66,1

79,4

85,0

4 º piso

66,1

80,2

85,0

5 º piso

66,1

80,9

85,0

6 º piso

66,1

81,9

85,0

7 º piso

66,1

83

85,0

1 º piso

67,0

62,8

85,0

2 º piso

67,0

65,9

85,0

3 º piso

67,0

66,3

85,0

4 º piso

67,0

66,7

85,0

5 º piso

67,0

67,1

85,0

6 º piso

67,0

67,3

85,0

1 º piso

68,3

79

85,0

2 º piso

68,3

82,5

85,0

3 º piso

68,3

83,3

85,0

4 º piso

68,3

83,8

85,0

5 º piso

68,3

83

85,0

6 º piso

68,3

82,9

85,0

1 º piso

70,7

67,8

85,0

2 º piso

70,7

68,1

85,0

3 º piso

70,7

68,5

85,0

4 º piso

70,7

73,6

85,0

5 º piso

70,7

74,1

85,0

6 º piso

70,7

75,2

85,0

Ponto sensível

Escola Pui
Tou

Edifício
Tung Seng
Kock

Edifício
Chong Iun

Residências
do lado
sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Edifício
Kam Lai)

Nível sonoro diurno das obras
dB (A)

Nível
sonoro
diurno
dB (A)
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Tabela 4.8-3 Prevenção do ruído dos pontos sensíveis próximo de obras de cravação de

estacas do projecto (Continuação)

Valor previsto

Padrão de Leq em
obras de cravação
de estacas na Lei
n.º 8/2014

1 º piso

70,7

66,3

85,0

2 º piso

70,7

72,8

85,0

3 º piso

70,7

76,3

85,0

4 º piso

70,7

76,5

85,0

5 º piso

70,7

76,6

85,0

6 º piso

70,7

76,8

85,0

7 º piso

70,7

77

85,0

8 º piso

70,7

77,4

85,0

9 º piso

70,7

77,8

85,0

10 º piso

70,7

78,1

85,0

11 º piso

70,7

78,6

85,0

12 º piso

70,7

77,2

85,0

1 º piso

67,0

57,7

85,0

2 º piso

67,0

58

85,0

3 º piso

67,0

58,4

85,0

1 º piso

66,1

76,3

85,0

2 º piso

66,1

77,4

85,0

3 º piso

66,1

78,5

85,0

4 º piso

66,1

79,6

85,0

5 º piso

66,1

81,5

85,0

6 º piso

66,1

82,6

85,0

Ponto sensível

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Ka On Court)

Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Chinesa

Colégio de Santa
Rosa de Lima
Secção Inglesa

Nível sonoro diurno das obras
dB (A)

Nível
sonoro
diurno
dB (A)
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3) Medidas de Mitigação de Ruído da construção
Tendo como referência o resultado de avaliação do ruído supra,
todos os volumes sonoros das obras diurnas dos pontos sensíveis excedem
os padrões de Hong Kong ―Memorando Técnico sobre o Processo de
Avaliação de Impacto Ambiental de Hong Kong”, e também excedem o
Padrão de Leq em obras de cravação de estacas previsto na Lei n.º 8/2014
de 85dB(A). Desta forma, a fim de diminuir o impacto do ruído nos
pontos sensíveis, utilizam-se as medidas de mitigação para diminuir o
ruído da construção, descritas detalhadamente conforme as seguintes:
I.

Utilização de algumas máquinas de construção de baixo nível de
ruído, como as exibidas na tabela 4.8-4.

II.

Instalação barreiras de isolamento e de protecção de 3m de altura em
redor do local de construção.

III. É sugerido que se utilize o método de quebra sem ruído ou nível
baixo ruído na obra de perfuração.
IV. Utilização de material de insonorização de ruído aplicado no
revestimento do motor que não interfira com as indicações do
fabricante.
V.

Uso de barreiras amovíveis com isolamento acústico em redor das
máquinas de construção quando a obra realizar-se junto das
residências, escolas e hospitais.

VI. Quando o camião basculante, o camião betoneira e o camião de
bomba de betão não estiverem em funcionamento, devem ser
afastados do local de construção. Somente devem entrar no local das
obras quando forem chamados pela rádio, e afastam-se do local de
construção após funcionamento e não podem circular em redor do
local de construção.
VII. O bate-estaca e as bombas de projecção precisam de funcionar
independentemente, e não podem funcionar em simultâneo com as
outras máquinas na construção de Edifício Multiusos; Na construção
do Edifício da Clínica da Especialidade, não se podem operar
simultaneamente duas escavadoras, e as trituradoras e as máquinas
de perfuração não podem funcionar em simultâneo.
VIII. Depois de serem adoptadas as medidas de mitigação acima
mencionadas, todos os níveis sonoros nos pontos sensíveis próximos
estão dentro dos valores de referência, conforme os valores
indicados na figura 4.8-2 e tabela 4.8-5. Somente durante o período
da realização das provas nas escolas na Rua da Encosta, mesmo com
o nível de ruído diminuído para 65 decibéis, este ainda excede o
valor de referência, pelo que deverá ser prestada particular atenção à
supervisão do ruído durante a construção e a diminuição da
intensidade da obra durante a prova, para minimizar o impacto do
ruído nos estudantes. As medidas de mitigação em detalhes são
exibidas no ponto 4.9 deste relatório.
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Tabela 4.8-4 Número máximo de máquinas de construção após medidas de mitigação
Á rea

Item da construção

Edifício
Multiusos

Contenção e protecção
de parede e talude

Edifício da
Clínica da
Especialidade

Demolição de prédios
existentes, escavação
de alicerces

Máquina de construção

Quantidade de
máquina

Potência
sonora

Guindaste
* Escavadora
*Máquina de perfuração

1
1
1

104
105
108

*Bate-estacas

1

100

Bomba de projecção

1

109

* Escavadora
* Pá carregadora
* Máquina de perfuração

1
1
1

105
105
108

* Triturador

1

108

Nota1：Quando o camião basculante, o camião betoneira e o camião de bomba de betão não estiverem em
funcionamento, precisam ser afastados do local de construção. Somente entram no local das obras quando
forem chamados pelo rádio, e afastam-se do local de construção após a funcionamento e não podem
circular em redor do local de construção.
2：É sugerido que se utilize o método de quebra sem ruído ou baixo ruído nas obras de quebra de alicerce.
3：‖*‖ indica máquina de baixo ruído.
4：O bate-estaca e as bombas de projecção precisam de funcionar independentemente, e não podem
funcionar em simultâneo com outras máquinas na construção de Edifício Multiusos; Na construção do
Edifício da Clínica da Especialidade, não se podem operar simultaneamente duas escavadoras, e as
trituradoras e as máquinas de perfuração não podem funcionar em simultâneo.
5：‖ ‖ indica máquinas de construção com mais ruído no maior item da obra
6：Nesta avaliação do ruído utiliza-se o item de construção com maior volume de ruído para simular, a fim de
evitar a subestimação do volume de ruído.
Fonte de dados: Normas Técnicas de Módulo de Avaliação do Ruído em Obras de Construção da Autoridade de
Protecção Ambiental de Taiwan e projecto de fundações (protecção do ambiente) de Macau.

松 苑 大 廈
Edifício
Chong Iun

東昇閣
Edifício
Tung
Seng Kock

山頂醫院
Hospital do
topo
da
colina

山邊街住宅及學校
Residências na Rua da
Encosta

Figura 4.8-2

Mapeamento do gráfico isométrico do ruído durante as obras de construção
depois de tomadas medidas de mitigação (altura 1.5m)
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Tabela 4.8-5 Prevenção de ruído deste projecto depois de tomadas medidas de mitigação
Nível sonoro diurno de obras dB(A)
Ponto sensível

Hospital do Topo
da Colina, do lado
mais próximo ao
planeamento do
Edifício da Clínica
da Especialidade

Hospital do Topo
da Colina, do lado
mais próximo ao
planeamento do
Edifício Multiusos

Residências na
Rua da Encosta

1 º piso

Nível
Valor de
sonoro
referência
Valor
Valor
Ruído
diurno
diurno de Hong
composto incremental
dB (A) previsto
Kong
Leq (30min)
62,7
64,5
75,0
66,7
4,0

2 º piso

62,7

64,8

75,0

66,9

4,2

3 º piso

62,7

65,1

75,0

67,1

4,4

4 º piso

62,7

65,4

75,0

67,3

4,6

5 º piso

62,7

65,8

75,0

67,5

4,8

1 º piso

69,5

62,8

75,0

70,3

0,8

2 º piso

69,5

63,8

75,0

70,5

1,0

3 º piso

69,5

64,5

75,0

70,7

1,2

4 º piso

69,5

65

75,0

70,8

1,3

5 º piso

69,5

65,3

75,0

70,9

1,4

1 º piso

66,1

62,4

75,0

67,6

1,5

2 º piso

66,1

63,4

75,0

68,0

1,9

3 º piso

66,1

64,4

75,0

68,3

2,2

4 º piso

66,1

65,6

75,0

68,9

2,8

5 º piso

66,1

66,5

75,0

69,3

3,2

6 º piso

66,1

67,3

75,0

69,8

3,7

7 º piso

66,1

69,1

75,0

70,9

4,8

8 º piso

66,1

70,4

75,0

71,8

5,7

9 º piso

66,1

71,6

75,0

72,7

6,6

10 º piso

66,1

71,8

75,0

72,8

6,7

11 º piso

66,1

72

75,0

73,0

6,9

12 º piso

66,1

70,6

75,0

71,9

5,8

13 º piso

66,1

70,9

75,0

72,1

6,0

14º piso

66,1

71,1

75,0

72,3

6,2

15º piso

66,1

71,3

75,0

72,4

6,3
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Tabela 4.8-5 Prevenção de ruído deste projecto depois de tomar medidas de mitigação
(continuação)
Nível sonoro diurno de obras dB(A)

Ponto sensível

1 º piso

Escola Pui Tou

Edifício Tung
Seng Kock

Edifício Chong
Iun

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Edifício Kam
Lai)

Valor de
Nível
referência
sonoro
Valor
Ruído
diurno Valor previsto diurno de
Hong composto incremental
dB (A)
Kong
Leq (30min)
66,1
57
70,0
66,6
0,5

2 º piso

66,1

57,4

70,0

66,6

0,5

3 º piso

66,1

58,3

70,0

66,8

0,7

4 º piso

66,1

58,7

70,0

66,8

0,7

5 º piso

66,1

59,3

70,0

66,9

0,8

6 º piso

66,1

59,8

70,0

67,0

0,9

7 º piso

66,1

61,7

70,0

67,4

1,3

1 º piso

67,0

61,2

75,0

68,0

1,0

2 º piso

67,0

63,9

75,0

68,7

1,7

3 º piso

67,0

64,4

75,0

68,9

1,9

4 º piso

67,0

64,5

75,0

68,9

1,9

5 º piso

67,0

64,6

75,0

69,0

2,0

6 º piso

67,0

64,7

75,0

69,0

2,0

1 º piso

68,3

56,4

75,0

68,6

0,3

2 º piso

68,3

59

75,0

68,8

0,5

3 º piso

68,3

59,3

75,0

68,8

0,5

4 º piso

68,3

59,7

75,0

68,9

0,6

5 º piso

68,3

60,1

75,0

68,9

0,6

6 º piso

68,3

60,4

75,0

69,0

0,7

1 º piso

70,7

58

75,0

70,9

0,2

2 º piso

70,7

59,8

75,0

71,0

0,3

3 º piso

70,7

62,9

75,0

71,4

0,7

4 º piso

70,7

63,2

75,0

71,4

0,7

5 º piso

70,7

63,6

75,0

71,5

0,8

6 º piso

70,7

64

75,0

71,5

0,8
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Tabela 4.8-5 Prevenção de ruído deste projecto depois de tomadas medidas de mitigação
(continuação)

Ponto sensível

1 º piso

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade (Ka
On Court)

Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Chinesa
Colégio de Santa
Rosa de Lima
Secção Inglesa

Nível sonoro diurno de obras dB(A)
Valor de
Nível
referência
sonoro
diurno de
Valor
diurno Valor previsto
Ruído
Hong composto
dB (A)
incremental
Kong
Leq (30min)
70,7
59,6
75,0
71,0
0,3

2 º piso

70,7

62,9

75,0

71,4

0,7

3 º piso

70,7

63,1

75,0

71,4

0,7

4 º piso

70,7

63,3

75,0

71,4

0,7

5 º piso

70,7

63,5

75,0

71,5

0,8

6 º piso

70,7

63,9

75,0

71,5

0,8

7 º piso

70,7

64,1

75,0

71,6

0,9

8 º piso

70,7

64,2

75,0

71,6

0,9

9 º piso

70,7

64,4

75,0

71,6

0,9

10 º piso

70,7

64,7

75,0

71,7

1,0

11 º piso

70,7

64,9

75,0

71,7

1,0

12 º piso
1 º piso
2 º piso
3 º piso
1 º piso
2 º piso
3 º piso
4 º piso
5 º piso
6 º piso

70,7
67,0
67,0
67,0
66,1
66,1
66,1
66,1
66,1
66,1

65,3
49,9
50,7
51,6
56,1
56,7
57,4
58,2
59,3
60

75,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

71,8
67,1
67,1
67,1
66,5
66,6
66,6
66,8
66,9
67,1

1,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,5
0,5
0,7
0,8
1,0

Este projecto avalia o impacto do ruído das obras de cravação de
estacas no ponto sensível junto das ‗Residências na Rua da Encosta‘
seguindo o artigo 4.o da Lei n.º 8/2014, conforme acima mencionado.
Depois de aplicadas as medidas de mitigação de diminuição do ruído, os
níveis sonoros podem ser reduzidos para valores inferiores a 85dB(A),
cumprindo o valor estipulado de 85dB(A) em obras de cravação de estacas
segundo a Lei n.º 8/2014, conforme exibidos detalhadamente na Tabela
4.8-6.
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Tabela 4.8-6 Depois de tomadas medidas de mitigação e prevenção de ruído de obra de
cravação de estacas
Nível
sonoro
diurno
dB (A)
1 º piso

57,5

43,7

Valor de referência
de Leq em obras de
cravação de estacas
na Lei n.º 8/2014
85,0

2 º piso

57,5

45,1

85,0

3 º piso

57,5

46,2

85,0

4 º piso

57,5

47,6

85,0

5 º piso

57,5

49,8

85,0

1 º piso

69,5

53,8

85,0

2 º piso

69,5

55,2

85,0

3 º piso

69,5

56,1

85,0

4 º piso

69,5

56,7

85,0

5 º piso

69,5

57

85,0

1 º piso

66,1

52,3

85,0

2 º piso

66,1

53,3

85,0

3 º piso

66,1

54,4

85,0

4 º piso

66,1

55,6

85,0

5 º piso

66,1

56,6

85,0

6 º piso

66,1

57,5

85,0

7 º piso

66,1

59,6

85,0

8 º piso

66,1

61,2

85,0

9 º piso

66,1

62,4

85,0

10 º piso

66,1

62,4

85,0

11 º piso

66,1

62,4

85,0

12 º piso

66,1

60

85,0

13 º piso

66,1

60,2

85,0

14º piso

66,1

60,3

85,0

15º piso

66,1

60,4

85,0

Ponto sensível

Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício da Clínica da
Especialidade

Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício Multiusos

Residências na Rua
da Encosta

Nível sonoro diurno de obras dB(A)
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Tabela 4.8-6 Depois de tomadas medidas de mitigação e prevenção de ruído de obra de
cravação de estacas (continuação)

Edifício Tung Seng
Kock

Edifício Chong Iun

Residências do lado
sudeste do Edifício
da Clínica da
Especialidade
(Edifício Kam Lai)

Nível sonoro diurno de obras dB(A)

1 º piso

66,1

46,6

Padrão de Leq em
obras de cravação de
estacas na Lei n.º
8/2014
85,0

2 º piso

66,1

46,7

85,0

3 º piso

66,1

47,7

85,0

4 º piso

66,1

48

85,0

5 º piso

66,1

48,7

85,0

6 º piso

66,1

49,5

85,0

7 º piso

66,1

51,2

85,0

1 º piso

67,0

57,5

85,0

2 º piso

67,0

58,2

85,0

3 º piso

67,0

58,4

85,0

4 º piso

67,0

58,1

85,0

5 º piso

67,0

57,4

85,0

6 º piso

67,0

56,6

85,0

1 º piso

68,3

51,1

85,0

2 º piso

68,3

52,7

85,0

3 º piso

68,3

52,9

85,0

4 º piso

68,3

53,2

85,0

5 º piso

68,3

53,4

85,0

6 º piso

68,3

53,6

85,0

1 º piso

70,7

40,6

85,0

2 º piso

70,7

41,8

85,0

3 º piso

70,7

43,2

85,0

4 º piso

70,7

43,8

85,0

5 º piso

70,7

44,6

85,0

6 º piso

70,7

46,2

85,0

Ponto sensível

Escola Pui Tou

Nível
sonoro
diurno
dB (A)
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Tabela 4.8-6 Depois de tomadas medidas de mitigação e prevenção de ruído de obra de
cravação de estacas (continuação)

Ponto sensível

Residências do lado
sudeste do Edifício
da Clínica da
Especialidade (Ka
On Court)

Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Chinesa

Colégio de Santa
Rosa de Lima
Secção Inglesa

Nível
sonoro
diurno
dB (A)

Nível sonoro diurno de obras dB(A)

Valor previsto

Padrão de Leq em
obras de cravação de
estacas na Lei n.º
8/2014

1 º piso

70,7

46,1

85,0

2 º piso

70,7

47,5

85,0

3 º piso

70,7

48,2

85,0

4 º piso

70,7

49

85,0

5 º piso

70,7

49,4

85,0

6 º piso

70,7

49,7

85,0

7 º piso

70,7

49,8

85,0

8 º piso

70,7

50

85,0

9 º piso

70,7

50,2

85,0

10 º piso

70,7

50,5

85,0

11 º piso

70,7

50,8

85,0

12 º piso

70,7

52,3

85,0

1 º piso

67,0

44,2

85,0

2 º piso

67,0

45,2

85,0

3 º piso

67,0

46,2

85,0

1 º piso

66,1

45,8

85,0

2 º piso

66,1

46,4

85,0

3 º piso

66,1

47,2

85,0

4 º piso

66,1

48

85,0

5 º piso

66,1

49,1

85,0

6 º piso

66,1

49,7

85,0
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2. Fase de Funcionamento
O impacto do ruído durante a fase de funcionamento provém
principalmente do aumento de tráfego de veículos ligeiros e das fontes fixas de
ruído após a construção do projecto. Estima-se o aumento do ruído decorrente
dos veículos nas vias em redor de acordo com tráfego actual e tráfego no ano
estimado para início do funcionamento, e os critérios do ruído de tráfego deste
projecto seguem o ―Memorando Técnico sobre o Processo de Avaliação de
Impacto Ambiental‖ de Hong Kong. Como o ruído dos motociclos é mais alto
que o dos veículos ligeiros, pelo que foi utilizado o pressuposto de 1 motociclo
equivalente a 2 veículos automóveis para estimar o ruído do tráfego.
Após a avaliação do nível de ruído do tráfego actual e durante o
funcionamento, observa-se que os níveis incrementais são entre 0,3 – 3,3
decibéis nos pontos sensíveis próximos e os volumes de tráfego de alguns
pontos sensíveis até diminuem porque serão cobertos pelo Edifício da Clínica da
Especialidade e pelo Edifício Multiusos durante o funcionamento futuro. Com
excepção do Hospital do Topo da Colina, Escola Pui Tou e residências do lado
sudeste do Edifício da Clínica da Especialidade que excedem ligeiramente os
valores estipulados, os outros pontos sensíveis cumprem o valor de referência de
ruído do tráfego em Hong Kong, conforme exibidos na tabela 4.8-7 e na figura
4.8-3.
O crescimento do tráfego não será muito alto devido à política de restrição
de veículos do Governo da RAEM, pelo que não causará um impacto
significativo de ruído do tráfego nos pontos sensíveis próximos durante o
funcionamento.
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Tabela 4.8-7 Prevenção de ruído de tráfego na fase de funcionamento

1 º piso

57,1

53,6

-3,5

Valor de
referência de
ruído do
tráfego de
Hong Kong
55,0

2 º piso

58,4

56,4

-2

55,0

3 º piso

59,4

58,3

-1,1

55,0

4 º piso

60,3

59,6

-0,7

55,0

5 º piso

60,9

60,6

-0,3

55,0

1 º piso

63,9

67,2

3,3

55,0

2 º piso

66,2

69,3

3,1

55,0

3 º piso

68,1

70,9

2,8

55,0

4 º piso

69,2

72

2,8

55,0

5 º piso

69,6

72,4

2,8

55,0

1 º piso

47,1

43,6

-3,5

70,0

2 º piso

49,5

45,9

-3,6

70,0

3 º piso

53

49,3

-3,7

70,0

4 º piso

58,7

54,4

-4,3

70,0

5 º piso

66,2

58,8

-7,4

70,0

6 º piso

67,8

60,3

-7,5

70,0

7 º piso

68,7

60,8

-7,9

70,0

8 º piso

69,1

61,2

-7,9

70,0

9 º piso

69,4

61,7

-7,7

70,0

10 º piso

69,5

62,1

-7,4

70,0

11 º piso

69,6

62,5

-7,1

70,0

12 º piso

69,6

62,8

-6,8

70,0

13 º piso

69,6

63

-6,6

70,0

14º piso

69,6

63,2

-6,4

70,0

15º piso

69,6

63,3

-6,3

70,0

Ponto sensível

Hospital do
Topo da Colina,
do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
Hospital do
Topo da Colina,
do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício
Multiusos

Residências na
Rua da Encosta

Nível de ruído
Nível de ruído
do tráfego na
Ruído
do tráfego
fase de
incremental
actual
funcionamento
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Tabela 4.8-7 Prevenção de ruído de tráfego na fase de funcionamento (continuação)

Ponto sensível

Escola Pui
Tou

Edifício Tung
Seng Kock

Edifício
Chong Iun

Nível de ruído
Nível de ruído
do tráfego na
Ruído
do tráfego
fase de
incremental
actual
funcionamento

Valor de
referência de
ruído do
tráfego de
Hong Kong

1 º piso

45,8

46,1

0,3

65,0

2 º piso

48,4

48,7

0,3

65,0

3 º piso

52

51,9

-0,1

65,0

4 º piso

57,5

57,1

-0,4

65,0

5 º piso

64,1

64,9

0,8

65,0

6 º piso

67

68,5

1,5

65,0

7 º piso

67,7

69,3

1,6

65,0

1 º piso

67,2

69,1

1,9

70,0

2 º piso

67,9

69,6

1,7

70,0

3 º piso

67,8

69,5

1,7

70,0

4 º piso

67,6

69,2

1,6

70,0

5 º piso

67,2

68,9

1,7

70,0

6 º piso

66,9

68,5

1,6

70,0

1 º piso

68,3

69,2

0,9

70,0

2 º piso

69,1

69,9

0,8

70,0

3 º piso

69,2

70

0,8

70,0

4 º piso

69,3

69,9

0,6

70,0

5 º piso

69,2

69,7

0,5

70,0

6 º piso

69,1

69,5

0,4

70,0
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Tabela 4.8-7 Prevenção de ruído de tráfego na fase de funcionamento (continuação)

Ponto sensível

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Edifício Kam
Lai)

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Ka On Court)

Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Chinesa
Colégio de Santa
Rosa de Lima Secção Inglesa

Valor de
Nível de ruído
Nível de ruído
referência de
do tráfego na
Ruído
do tráfego
ruído do
fase de
incremental
actual
tráfego de
funcionamento
Hong Kong

1 º piso

80,4

82,7

2,3

70,0

2 º piso

78,7

81

2,3

70,0

3 º piso

77,1

79,4

2,3

70,0

4 º piso

75,8

78,2

2,4

70,0

5 º piso

74,7

77,1

2,4

70,0

6 º piso

73,8

76,2

2,4

70,0

1 º piso

79,5

81,7

2,2

70,0

2 º piso

78,3

80,6

2,3

70,0

3 º piso

76,9

79,1

2,2

70,0

4 º piso

75,6

77,9

2,3

70,0

5 º piso

74,6

76,8

2,2

70,0

6 º piso

73,7

75,9

2,2

70,0

7 º piso

72,9

75,1

2,2

70,0

8 º piso

72,2

74,4

2,2

70,0

9 º piso

71,6

73,8

2,2

70,0

10 º piso

71

73,2

2,2

70,0

11 º piso

70,5

72,7

2,2

70,0

12 º piso

70

72,3

2,3

70,0

1 º piso
2 º piso
3 º piso
1 º piso
2 º piso
3 º piso
4 º piso
5 º piso
6 º piso

57,4
58,4
59,2
50
52
54,2
56,1
60,3
61,5

59,1
59,8
60,5
38,6
40,8
42,9
44,1
44,5
41,3

1,7
1,4
1,3
-11,4
-11,2
-11,3
-12
-15,8
-20,2

65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
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Figura 4.8-3 Mapeamento do gráfico isométrico de fonte fixa na fase de funcionamento
(altura 1.5m)
Sobre as fontes fixas de ruído, estas são principalmente os geradores de
emergência e as torres de arrefecimento. De acordo com o planeamento, os
geradores de emergência estão localizados no primeiro, segundo e terceiro pisos
do Edifício da Clínica da Especialidade, e as torres de arrefecimento estão
localizados a sul do piso de cobertura do Edifício da Clínica da Especialidade e
no piso de cobertura do Edifício Multiusos, conforme exibidos na tabela 4.8-8.
Utilizam-se os dados medidos na tese de mestrado de Ching-Chun Chiu de
Taiwan - ―Previsão do modelo de ruído irradiado a partir de uma sala de
máquinas de energia‖ (Prediction Model of Noise Radiated from a Power
Machine Room) como base para avaliar os pontos sensíveis próximos das fontes
de ruídos dos geradores e torres de arrefecimento - medidos 97,5 decibéis a 1 m
de distância do gerador e 89,3 decibéis a 1 m de distância da torre de
arrefecimento. Após a simulação do impacto de fontes fixas de ruído nos pontos
sensíveis próximos, os níveis são entre 36,5 – 64,2 decibéis, conforme os
valores apresentados na tabela 4.8-9 e figura 4.8-4. Não foram excedidos os
valores estipulados na Lei n.º 8/2014, que definem que o nível sonoro não pode
ser superior em 10 decibéis, ao nível sonoro do ruído de fundo, medido no
edifício do local de instalação (definido pelo ruído de ambiente nocturno). As
principais fontes de ruído são a saída de ventilação do gerador de emergência no
Edifício da Clínica da Especialidade e as torres de arrefecimento localizadas nos
pisos de cobertura. O gerador de emergência somente é ligado sob a condição de
uma falha de energia, normalmente não está desligado. A fim de evitar o
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impacto do ruído nos pontos sensíveis existentes na vizinhança causado pelo
gerador de emergência, é sugerido a instalação de dispositivos de eliminação do
ruído (ex: silenciador) na saída de ar do gerador de emergência no Edifício da
Clínica da Especialidade. Os dispositivos de eliminação do ruído (ex:
silenciador) devem ter perda por inserção de mais de 10 decibéis. As torres de
arrefecimento no Edifício Multiusos, também deve ser equipado com um
dispositivo de eliminação do ruído com perda por penetração/inserção de mais
de 5 decibéis. Após as instalações dos dispositivos de isolamento ou eliminação,
prevê-se uma diminuição dos impactos do ruído de fonte fixa dos geradores de
emergência e torres de arrefecimento.
Tabela 4.8-8 Ruídos de fontes fixas na fase de funcionamento
Fonte fixa de ruído
Gerador de
emergência
Edifício da Clínica
da Especialidade
Torre de
arrefecimento
Edifício Multiusos

Torre de
arrefecimento

Quantidade

Localização

3

Piso 1, piso 2, piso 3

5

Piso de cobertura

2

Piso de cobertura

Tabela 4.8-9 Prevenção de ruído na fonte fixa na fase de funcionamento
Ponto sensível

Ruído de fontes fixas na fase
de funcionamento

Valor de referência da Lei n.º
8/2014
(ruído de fundo mais 10 decibéis)

Hospital do
Topo da Colina,
do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício da
Clínica da
Especialidade

1 º piso

42,3

67,5

2 º piso

42,6

67,5

3 º piso

43

67,5

4 º piso

43,3

67,5

5 º piso

43,2

67,5

Hospital do
Topo da Colina,
do lado mais
próximo ao
planeamento do
Edifício
Multiusos

1 º piso

44,1

68,1

2 º piso

44,9

68,1

3 º piso

45,6

68,1

4 º piso

46,4

68,1

5 º piso

47,5

68,1
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Tabela 4.8-9 Prevenção de ruído na fonte fixa na fase de funcionamento (continuação)

1 º piso

40,1

Valor de referência da Lei n.º
8/2014
(ruído de fundo mais 10 decibéis)
70,2

2 º piso

40,9

70,2

3 º piso

41,4

70,2

4 º piso

42,5

70,2

5 º piso

42,9

70,2

6 º piso

43,3

70,2

7 º piso

43,6

70,2

8 º piso

44

70,2

9 º piso

44,3

70,2

10 º piso

44,6

70,2

11 º piso

44,9

70,2

12 º piso

45,2

70,2

13 º piso

46

70,2

14º piso

46,8

70,2

15º piso

47

70,2

1 º piso

38,3

70,2

2 º piso

39,7

70,2

3 º piso

43,2

70,2

4 º piso

44

70,2

5 º piso

44,9

70,2

6 º piso

45,7

70,2

7 º piso

46,4

70,2

1 º piso

47,8

70,9

2 º piso

48,4

70,9

3 º piso

48,7

70,9

4 º piso

49,2

70,9

5 º piso

49,7

70,9

6 º piso

50,3

70,9

1 º piso

39,3

74,5

2 º piso

40,1

74,5

3 º piso

40,4

74,5

4 º piso

40,7

74,5

5 º piso

41,1

74,5

6 º piso

41,4

74,5

Ponto sensível

Residências na
Rua da Encosta

Escola Pui Tou

Edifício Tung
Seng Kock

Edifício Chong
Iun

Ruído de fontes fixas na fase
de funcionamento
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Tabela 4.8-9 Prevenção de ruído na fonte fixa na fase de funcionamento (continuação)

1 º piso

43,2

Valor de referência da Lei n.º
8/2014
(ruído de fundo mais 10 decibéis)
74,9

2 º piso

43,9

74,9

3 º piso

44,4

74,9

4 º piso

45,2

74,9

5 º piso

46,1

74,9

6 º piso

47,5

74,9

1 º piso

53,7

74,9

2 º piso

54,3

74,9

3 º piso

54,5

74,9

4 º piso

54,6

74,9

5 º piso

54,7

74,9

6 º piso

54,8

74,9

7 º piso

54,9

74,9

8 º piso

55,2

74,9

9 º piso

55,9

74,9

10 º piso

57,3

74,9

11 º piso

60

74,9

12 º piso

64,2

74,9

61

70,9

Ponto sensível
Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Edifício Kam
Lai)

Residências do
lado sudeste do
Edifício da
Clínica da
Especialidade
(Ka On Court)

Ruído de fontes fixas na fase
de funcionamento

Colégio de Santa 1 º piso
Rosa de Lima - 2 º piso
Secção Chinesa 3 º piso

62

70,9

62,6

70,9

1 º piso

36,5

70,2

2 º piso
Colégio de Santa 3 º piso
Rosa de Lima
Secção Inglesa 4 º piso
5 º piso

37,2

70,2

37,4

70,2

37,6

70,2

37,8

70,2

38

70,2

6 º piso
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Figura 4.8-4 Mapeamento do gráfico isométrico de fonte fixa na fase de funcionamento
(altura 1.5m)

4.9 Medidas de Mitigação
1. Fase de Planeamento
1) Os empreiteiros devem cumprir o regulamento de prevenção do ruído
conforme a Lei n.º 8/2014 –“Prevenção e controlo do ruído ambiental” como
princípio e executar o regulamento relacionado conforme o Despacho do
Chefe do Executivo n.º 248/2014 - “Norma sobre Acústica”.
2) As medidas de mitigação devem ser incluídas nos contratos dos empreiteiros,
para facilitar a implementação exacta das medidas.
2. Fase de Construção
1) Relativamente à zona envolvente do Edifício da Clínica da Especialidade e
Edifício Multiusos, com excepção de entradas/saídas dos veículos de
construção e do local de viabilidade de construção, devem-se instalar barreiras
de isolamento de construção com altura de 3 metros, ligadas por terra às
residências próximas, escolas e hospitais, para diminuir o impacto do ruído do
projecto.
2) Nas escavações deve-se evitar, tanto quanto possível, produzir um forte
impacto das máquinas com o solo, reduzindo as manobras desnecessárias.
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3) Quando a escavadora carregar terras directamente para o camião, deve-se
tentar manter uma curta distância entre eles para evitar provocar ruídos
elevados durante as manobras.
4) As pás carregadoras não devem estar cheias com terras, nem devem fazer
inversão de marcha a alta velocidade.
5) Os veículos das obras devem ser limpos e lubrificados periodicamente para
garantir as normais condições de funcionamento. Para reduzir a emissão do
ruído, a velocidade deve ser reduzida e deve-se proibir buzinar aleatoriamente.
6) Sempre que possível deve-se reduzir a quantidade de máquinas em
funcionamento em simultâneo, de forma a reduzir o ruído.
7) Sempre que possível deve-se evitar obras com nível elevado ruído nos feriados,
no período nocturno e nos horários de funcionamento das aulas das escolas
próximas, e diminuir a intensidade da obra durante o período de realização de
provas.
8) Devem-se utilizar máquinas de construção com baixos níveis ruído de forma a
minimizar a produção de ruído.
9) Utilizam-se panos de isolamento acústico para revestir os motores das
máquinas de construção, a fim de diminuir o nível sonoro dos motores das
máquinas.
10) Deve-se fazer uso do rádio, para evitar o uso de altifalantes ou comunicação
em voz alta quando os trabalhadores comunicarem entre si durante a
construção.
11) Nas obras próximas das residências, escolas e hospitais, devem-se instalar
medidas temporárias de isolamento acústico amovível, podendo ajustar a
posição conforme o trajecto da obra e a viabilidade, para evitar impacto de
ruído nos pontos sensíveis próximos.
12) Devem-se utilizar métodos de baixos níveis de ruído na escavação do talude,
por exemplo: Método de perfuração rotativa, método de quebra sem ruído.
13) Quando o camião basculante, o camião betoneira e o camião de bomba de
betão não estiverem em funcionamento, devem ser afastados do local de
construção. Somente entram no local das obras quando forem chamados pelo
rádio, e afastam-se do local de construção após a funcionamento e não podem
circular em redor do local de construção.
14) O bate-estaca e as bombas de projecção precisam de funcionar
independentemente, e não podem funcionar em simultâneo com outras
máquinas na construção de Edifício Multiusos; Na construção do Edifício da
Clínica da Especialidade, não se podem operar simultaneamente duas
escavadoras, e as trituradoras e as máquinas de perfuração não podem
funcionar em simultâneo.
3. Fase de funcionamento
1) Devem-se instalar silenciadores ou dispositivos de eliminação do ruído nas
saídas de vento dos geradores de emergência do projecto, cuja perda por
inserção deve ser mais de 10 decibéis, para diminuir o impacto do ruído
efectivamente.
2) Devem-se instalar dispositivos de isolamento/eliminação do ruído ou outras
medidas que tenham o mesmo efeito de diminuição do ruído nas torres de
arrefecimento do projecto, cuja perda por penetração/inserção devem ser mais
de 5 decibéis, para diminuir impacto do ruído efectivamente.
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4.10 Outros Impactos Ambientais
Devido à proximidade de receptores sensíveis tais como escolas, residências, etc.
ao local de construção do projecto, o impacto do ruído durante a fase de construção é
maior, conforme exibido na tabela 4.8-2, prevendo-se um aumento do nível sonoro de
5,4-33,2 decibéis. A fim de diminuir o impacto do ruído na construção para o valor mais
baixo possível, é imperativo a implementação, durante a fase de construção, das
medidas de mitigação sugeridas neste capítulo. Também é necessário executar a
supervisão do ambiente, avaliando o impacto do ruído nos receptores sensíveis
existentes na vizinhança, a fim de que o ruído na maioria dos pontos sensíveis cumpra
os valores, do período diurno, estipulados no ―Memorando Técnico sobre o Processo de
Avaliação de Impacto Ambiental” de Hong Kong. Depois de tomadas as medidas de
mitigação e comparando com o resultado do aumento do ruído ambiente, é esperado que
os outros impactos ambientais nas residências na Rua da Encosta sejam quase de 7
decibéis e outros impactos ambientais de outros pontos sensíveis sejam entre 0,1-4,8
decibéis, conforme exibidos na tabela 4.8-5.
A fim de controlar efectivamente o impacto do ruído do projecto após a avaliação,
utilizam-se os métodos de quebra sem ruído ou métodos de quebra de baixo ruído, e
diminui-se o nível de ruído do Edifício Multiusos e o alcance da escavação do talude,
reduzindo-se rambém o funcionamento em simultâneo das máquinas de construção de
alto nível ruído. De uma forma geral, o impacto do ruído da construção será diminuído
significativamente. E como no Hospital do Topo da Colina faz-se mais utilização do
ar-condicionado e as janelas não são frequentemente abertas, assim, grande parte do
impacto do ruído não é transmitida do exterior para o interior.
Relativamente ao ruído de tráfego durante o funcionamento, o projecto considera a
política de restrição dos veículos do Governo da RAEM. Os níveis sonoros aumentam
ligeiramente em 0,3 – 3,3 decibéis; outros impactos ambientais são menores; e o ruído
de tráfego será bloqueado com a nova construção do projecto. Conclui-se que o impacto
do ruído de tráfego durante o funcionamento é moderado, conforme exibido na tabela
4.8-7. Relativamente ao ruído fixo, todos os pontos sensíveis durante o funcionamento
devem cumprir a Lei n.º 8/2014, conforme exibidos na tabela 4.8-9. Após a
implementação das medidas de mitigação de eliminação e isolamento sonoros, o
impacto do ruído deve ser menor. Outros impactos do ruído nos pontos sensíveis
também são moderados.
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4.11 Sumário
Conforme as “Instruções para elaboração do relatório de avaliação do impacto
ambiental” da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, este projecto identifica,
prevê e avalia o impacto do ruído gerado na fase de construção e funcionamento do
projecto, seguindo os regulamentos e as instruções relacionados com Macau, e também
se refere aos padrões do ―Memorando Técnico sobre o Processo de Avaliação de
Impacto Ambiental” de Hong Kong como critério, para analisar o possível impacto e
propor medidas de mitigação e sugestões.
A fim de controlar efectivamente o impacto do ruído do projecto, utiliza-se o
software alemão de simulação acústica CadnaA para avaliar o impacto do ruído nas
fases de construção e de funcionamento. Na fase de construção, a quantidade de
veículos de transporte, máquinas de construção e as condições ambientais na área são
inseridos para calcular o ruído. Também tomam-se medidas viáveis de mitigação para
diminuir ruído da fase de construção, tais como métodos de baixo ruído, diminuição do
volume de construção, diminuição da intensidade de funcionamento das máquinas, e
aplicam-se medidas de diminuição tais como pano de isolamento acústico e barreira de
construção. Na fase de funcionamento, o aumento de tráfego, fontes fixas de ruído e
condições ambientais no futuro são inseridos para calcular o ruído. Após a verificação
de impacto do ruído, tácticas adequadas de isolamento acústico são feitas para diminuir
impacto do ruído na fase de funcionamento do projecto.
Avaliando o nível de ruído depois de implementadas as medidas de mitigação na
fase de construção do projecto, este encontra-se abaixo dos valores de referência.
Comparando com nível do ruído actual, constata-se que em alguns pontos sensíveis
estes ainda estão sujeitos a outros impactos ambientais, mas de uma forma geral o
impacto do ruído já se diminui claramente. O impacto do ruído no tráfego na fase de
funcionamento é moderado. Relativamente à avaliação de fontes fixas de ruído, o
impacto destas depois de se implementarem as medidas de mitigação também é
moderado.
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5. Capítulo Quinto
Avaliação do Impacto na Qualidade da Á gua
5.1 Introdução
Em Macau há escassez de recursos hídricos, sendo que mais de noventa por cento
da água bruta vem do continente da China. Devido ao rápido crescimento económico
impulsionando pela indústria do jogo e turismo nos últimos anos, o consumo da água
tanto de residentes como dos visitantes aumentou e a procura por água continua a
crescer, pelo que o foco em recursos hídricos tornou-se ainda mais importante. Para este
fim, este projecto avaliará o provável impacto na qualidade da água nas áreas
circunvizinhas durante a construção e o funcionamento, proporá medidas de mitigação,
e também descreverá os demais impactos.

5.2 Fundamentos de Avaliação
A avaliação do impacto na qualidade da água é baseada nas instruções de avaliação
relacionadas que foram publicadas pelo Governo da RAEM, e o relatório de avaliação
do impacto na qualidade da água será descrito. Além disso, as leis e os regulamentos
ambientais aplicáveis em Macau e as convenções internacionais servem como critérios e
princípios de avaliação. A sequência da legislação ambiental seguida será a seguinte:
1. Dar prioridade às normas ambientais de Macau.
2. Não havendo normas ambientais aplicáveis a Macau, dar prioridade às
normas técnicas da República Popular da China ou da Região
Administrativa Especial de Hong Kong.
3. Outras normas internacionalmente reconhecidas.
Esta avaliação ambiental considerará a consistência de políticas ambientais do
Governo da RAEM e o rumo deste projecto; Os fundamentos da avaliação da qualidade
da água deste projecto são exibidos na tabela 5.2-1.
Tabela 5.2-1
Item
1. Leis, regulamentos
e convenções
internacionais
aplicáveis

2. Normas e
instruções
aplicáveis à
avaliação

Fundamentos de avaliação da qualidade da água
Fundamentos de Avaliação Base de avaliação

 Lei n.º 2/91/M - ―Lei de Bases do Ambiente‖
 Regulamento Administrativo n.º 28/2004 ―Regulamento Geral dos Espaços Públicos‖
 Decreto-Lei n.º 46/96/M - ―Regulamento de Á guas e
de Drenagem de Á guas Residuais de Macau‖
 ―Lista Classificativa de Projectos de Construção
Sujeitos à Avaliação de Impacto Ambiental‖
 ―Instruções para elaboração do relatório de avaliação
do impacto ambiental‖ ( versão 2014)
 ―Instruções para controlo da poluição proveniente dos
locais de obras‖
 ―Instruções de AIA - Instrução para Avaliação do
Impacto na Qualidade da Á gua‖
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5.3 Â mbito da Avaliação
Este projecto avaliará o impacto ambiental decorrente da ampliação do Edifício
Multiusos e do Edifício da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São
Januário, seguindo as características do projecto (incluindo obras de construção e
funcionamento) e o ambiente de localização. O âmbito da avaliação do estudo
preliminar será a área do Centro Hospitalar Conde de São Januário estendida de 500
metros. Através da avaliação adequada e o conhecendo potencial impacto ambiental do
projecto durante o desenvolvimento, é possível elaborarem-se as medidas de mitigação
ambientais adequadas e viáveis para reduzir o impacto ambiental causado pelo processo
de desenvolvimento.

5.4 Identificação de Receptores Sensíveis
A localização e áreas circunvizinhas do projecto são áreas urbanas, não existindo
uma área de água natural; os receptores sensíveis da qualidade da água devem ser da
rede de colectores das áreas próximas. Há uma lagoa artificial de aterro marítimo
localizada a cerca de 700m do lado sudoeste do projecto, e que não se prevê que seja
afectada pela construção e funcionamento deste devido à longa distância.

5.5 Identificação da Fonte do Poluente
1.

Na Fase de Construção
1) Á guas residuais domésticas provenientes dos trabalhadores da construção.
2) Á guas residuais de lavagem das máquinas de construção
3) Escoamento de superfície dos locais de construção

2.

Na Fase de Funcionamento
Á guas residuais geradas por funcionários, pacientes e familiares, etc.

5.6 Situação Actual do Ambiente
Utilizam-se os dados actuais das áreas próximas do projecto como valores de base
da avaliação.
Conforme o “Relatório Sobre a Á gua em Macau 2013 e 2014” da Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos e o “Relatório sobre a Monitorização e Avaliação da
Qualidade das Á guas nas Zonas Costeiras de Macau” do Laboratório de Saúde Pública
dos Serviços de Saúde do Governo da RAEM e outros dados, a descrição geral da
situação da água é a seguinte:
1. Ambiente Hídrico Costeiro
O índice geral da qualidade das águas das zonas costeiras de 2013
diminuiu pelo segundo ano consecutivo, isso significa que a situação de
poluição melhorou um pouco. O índice de poluição por substâncias não
metálicas é de 1,00, representando uma diminuição face a 2012, e é a primeira
vez que voltou para o padrão da faixa permitida desde 2010. No entanto, a
poluição não metálica das águas das zonas costeiras ainda é grave, sendo que em
6 dos 12 pontos de monitorização, o índice de substâncias não metálicas ainda é
igual ou maior que o valor limite, incluindo a Areia Preta, Porto Exterior, Pac
On, Aterro Sanitário, Praia Grande e Porto Interior. A figura 5.6-1 exibe os
índices da qualidade da água nos pontos de monitorização das águas de Macau.
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Ponto de
referência

Areia
Preta

Porto
Exterior

Índice de poluição por
metais pesados

Pac On

Aeroporto

Hac Sá

Índice geral de
poluição

Cheoc Van

Coloane

Sanitário
Aterro

Taipa

Praia
Grande

Índice de poluição por
substâncias não metálicas

Porto
Interior

Valor limite

Fontes de dados: ‗Relatório Sobre a Á gua em Macau 2013 e 2014’ da Direcção dos Serviços
de Assuntos Marítimos

Figura 5.6-1 Índices da qualidade da água dos pontos de monitorização nas águas de
Macau de 2013
2. Fonte de Á gua
O Grande Reservatório e o Reservatório Seac Pai Van são os dois
principais reservatórios de Macau, a capacidade efectiva de água dos
reservatórios locais totaliza 19,8 milhões de m3, que em média abastecem 4% de
água bruta anual para Macau, e os outros 96% vêm do exterior de Macau.
As fontes de água bruta no exterior de Macau vêm principalmente da
cidade de Zhuhai. Os sistemas de abastecimento da água de Zhuhai são
divididos em Sistema Sul, Sistema Norte e Sistema de Transferência de Oeste
para Este. O Sistema Sul é a principal fonte de abastecimento de água, incluindo
o Reservatório de Zhu Xian Dong, o Reservatório de Yin Keng e o Reservatório
de She De Keng, sendo que a capacidade de água deste sistema totaliza 3,48
milhões de m3.
3. Distribuição de Consumidores de Á gua e Estrutura de Á gua
Classificam-se os consumidores por zona em Macau, sendo que a
percentagem da Península de Macau é a mais alta: 67,2% da água total
consumida, equivalente a um total de 57,2 milhões de m3. As percentagens de
água consumida na Taipa, Coloane, Cotai e Universidade de Macau na Ilha de
Hengqin são, respectivamente, 14,4%, 4,0%, 14,0%, 0,4%, conforme exibidas
na tabela 5.6-2.
Na estrutura de consumo da água, os sectores doméstico e comercial
foram as principais fontes de consumo de água em Macau em 2013, cada um
deles representando 43% do consumo total. Dos quais, o consumo de água do
sector comercial em 2013 foi próximo do consumo em 2012, interrompendo o
crescimento anual contínuo, significando que o trabalho de poupança de água no
sector comercial do Governo da RAEM já produziu efeitos, como por exemplo,
o Plano de Bonificação nas Tarifas de Á gua, o Plano de Poupança de Á gua nos
Hotéis, o Plano de Poupança de Á gua nos Edifícios Comerciais, etc. A estrutura
de consumo da água dos sectores de Macau em 2013 é exibida na tabela 5.6-3.
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Tabela 5.6-2 A distribuição do consumo da água das zonas de Macau em 2013

milhões de metros cúbicos

80
70
60
50
40
30
20
10

Península de
Macau

Taipa

Coloane

Cotai

Universidade de
Macau na Ilha de
Hengqin

Fontes de dados: ‗Relatório Sobre a Água em Macau 2013 e 2014’ da Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos

Tabela 5.6-3 Distribuição de consumo da água dos sectores de Macau de 2013

Utilização
pública
Doméstico

Comércio
Indústria

Fontes de dados: ―Relatório Sobre a Á gua em Macau 2013, 2014” da Direcção dos Serviços
de Assuntos Marítimos
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5.7 Método de Avaliação
1. Fase de Construção
A quantidade e a qualidade das águas residuais domésticas emitidas serão
estimadas pela população servida durante a construção e a capitação diária de
águas residuais.

2. Fase de Funcionamento
A quantidade de águas residuais emitidas na fase de funcionamento será
estimada pela indústria, escala, trabalho, números de funcionários estimados e
águas residuais por unidade.

5.8 Previsão e Avaliação de Impacto Ambiental
As fontes poluidoras da água durante as obras na construção do projecto incluindo
o escoamento da superfície dos locais de construção, águas residuais domésticas de
trabalhadores da construção, etc., e respectivos impactos nas águas próximas são abaixo
descritos.

1. Fase de Construção
1) Escoamento da superfície dos locais de construção
Instala-se o equipamento de lavagem de veículos e tanque de
decantação de areia para água de lavagem de veículos. Além disso,
utiliza-se o princípio de protecção ambiental e reciclagem de águas
residuais, como reutilização da água de lavagem de veículos após
sedimentação para aspergir e regar, a fim de poupar recursos hídricos.
Além disso, a erosão de terra durante a construção causa impacto na
qualidade da água, incluindo o aumento da concentração de sólidos em
suspensão e da turvação, reduzindo assim a transparência da água. A fim
de diminuir o impacto, será estabelecida uma plataforma de lavagem de
veículos, equipamento temporário de sedimentação e tanques temporários
para captação de água, nos quais as águas residuais produzidas durante a
construção serão tratadas para serem utilizadas nas instalações actuais. As
valas de drenagem precisam ser limpas frequentemente durante a
construção para evitar o entupimento, seguindo o regulamento relacionado
no anexo 10 - ―Regulamento de Á guas e de Drenagem de Á guas Residuais
de Macau”.
2) Á guas residuais domésticas de trabalhadores da construção.
A quantidade de trabalhadores no pico de construção é de cerca de
30 pessoas, sendo o consumo de água diário aproximadamente de
4,5CMD (30 pessoas x 151 L/pessoa/dia). Se as águas residuais
representam 77% do consumo da água, então as águas residuas domésticas
de trabalhadores por dia é somente de 3,5 CMD, e os poluentes são
respectivamente: BOD5 aproximadamente 0,7 kg/d e SS aproximadamente
0,9 kg/d (estimativa baseada na concentração do poluente BOD5 200 mg/L
e na concentração do poluente SS 250 mg/L).
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(Nota1: O volume diário de consumo da água per capita é obtido através
do ―Relatório Sobre a Á gua em Macau 2013 e 2014”
(Nota2: A percentagem do volume de águas residuais e do volume de
consumo das águas domésticas é estimada com base no ―Programa de
Poupança de Á gua de Macau, Junho de 2010”’
Devida à conveniência de transportes em Macau, não se planearam
dormitórios no local de construção, as águas residuais domésticas dos
trabalhadores serão recolhidas junto do sistema actual de saneamento
básico. Então, o impacto na qualidade das águas próximas é limitado. Será
solicitado aos empreiteiros que o tratamento das águas residuais na
construção cumpra o ―Regulamento de Á guas e de Drenagem de Á guas
Residuais de Macau‖.

2. Fase de Funcionamento
As fontes poluidoras da água durante o funcionamento são os resíduos produzidos
pelos funcionários, pacientes e familiares. O índice de qualidade da água afectado é o
BOD5, e as descrições do Edifício da Clínica da Especialidade e do Edifício Multiusos
são as seguintes:
1) Edifício da Clínica da Especialidade
Será instalado um sistema de tratamento de águas residuais no
Edifício da Clínica da Especialidade, e a sequência do tratamento é
gradagem, sedimentação, filtração, digestão biológica, sedimentação final,
cloração, etc. O volume de águas residuais estimado é de
aproximadamente 305CMD. Na estimativa preliminar, as águas residuais
hospitalares do Edifício da Clínica da Especialidade após o tratamento
serão aproximadamente: concentração de BOD5 20mg/l, SS 30mg/l, COD
2.000mg/l, cloro livre entre 0,5 e 1,0mg/l, pH entre 6 e 10. Prevê-se que as
concentrações dos poluentes das águas residuais sejam menores ou pelo
menos cumpram o regulamento do Anexo 9 - “Regulamento de Águas e de
Drenagem de Águas Residuais de Macau”.
(2) Edifício Multiusos
Os escritórios do Edifício Multiusos têm uma área de 14.724,83m2.
Partindo do pressuposto de 0,1 pessoas por metro quadrado, então é
estimado que haja 1472 pessoas; Supondo uma capitação diária de 60 L, o
consumo de água total será de aproximadamente 88 CMD (60 L x 1472
pessoas / 1000). Supondo ainda, a concentração das águas residuais
provenientes do escritório de BOD5 200mg/L, então a quantidade de BOD
é de aproximadamente 18kg/ dia.
As águas residuais produzidas na fase de funcionamento do projecto
devem cumprir o ―Regulamento de Á guas e de Drenagem de Á guas
Residuais de Macau‖ antes de serem canalizadas para rede de drenagem,
pelo que se espera que não haja impacto no ambiente hídrico das águas
próximas.

Nota1: Números de pessoas, parâmetros relacionados com a qualidade da
água referem-se às ―Normas Técnicas de Tratamento de Á guas Residuais
de Edifícios‖ (建築物污水處理技術規範) de Taiwan
5-6

Avaliação de Impacto Ambiental da Obra de Ampliação
do Centro Hospitalar Conde de São Januario

Serviços de Saúde do Governo da RAEM

5.9 Medidas de Mitigação
1. Fase de Planeamento
1) Os empreiteiros devem cumprir o regulamento da Protecção da qualidade da
água do Decreto-Lei n.º 46/96/M - “Regulamento de Águas e de Drenagem de
Á guas Residuais de Macau‖.

2. Fase de Construção
1) Reduzir a área exposta de escavação durante a construção, diminuindo assim
2)
3)

4)

5)

6)

o impacto no escoamento de superfície dos locais de construção.
Os empreiteiros devem evitar destruir o canal de drenagem e devem limpar
o local de construção frequentemente.
A superfície da área descoberta e empilhamento de solo devem ser cobertas
durante as tempestades; devem ser instalados um desarenador e um sistema de
retenção de água temporário na área de terraplenagem.
Instalação de casas de banho móveis, equipamentos de tratamento de águas
residuais ou utilização de casas de banho existentes próximo dos edifícios no
hospital, e as águas residuais recolhidas dos trabalhadores da construção
devem ser tratadas.
As instalações de lavagem de veículos nos estaleiros devem ter um tanque de
decantação de areia e a água usada deverá ser devidamente tratada, evitando-se
lançar água que contém uma elevada quantidade de areia para a rede de
drenagem. Havendo condições, deve-se reutilizar a água não potável
economizando os recursos hídricos.
Deve-se recolher adequadamente os óleos usados das máquinas de construção,
seguindo-se a sua entrega para o tratamento do Centro de Infra-estruturas
Ambientais. É proibido despejar os óleos na rede de drenagem.

3. Fase de Funcionamento
1) Efectuar o controlo ou tratamento antecipado de acordo com a necessidade de
funcionamento, sendo necessário cumprir os padrões de qualidade da água e a
sua emissão na rede de drenagem.

5.10 Outros Impactos
A construção e o funcionamento do projecto podem causar impacto na qualidade
da água. Contudo, após aplicarem-se as medidas de mitigação, os outros impactos na
qualidade da água serão muito ligeiros.
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5.11 Sumário
Os impactos na qualidade da água durante a construção e o funcionamento incluem
principalmente o escoamento de superfície dos locais de construção, águas residuais de
domésticas, etc.
As emissões das águas residuais seguirão os artigos 92.o, 93.o e anexos previstos
no Decreto-Lei n.º 46/96/M – ―Regulamento de Á guas e de Drenagem de Á guas
Residuais de Macau‖, que estabelece as normas gerais e os lançamentos interditos e
permitidos na rede de colectores. Este também estabelece as normas de cumprimento
dos padrões quantitativos e qualitativos das águas residuais domésticas e industriais,
bem como a sua finalidade. Além disso, deverá ser seguido o artigo 61.o, que estabelece
o regulamento de drenagem pública de águas pluviais. Na concepção de sistemas de
drenagem de águas pluviais devem ser cuidadosamente analisadas as áreas em que o
escoamento se pode fazer superficialmente tendo este procedimento como objectivo, em
sistemas separados, limitar a extensão da rede. Sempre que possível deve ser praticado o
estabelecimento de linhas de drenagem superficial através dos espaços livres, sob a
forma de valetas ou valas largas e pouco profundas.
Conforme as ―Instruções para elaboração do relatório de avaliação do impacto
ambiental‖ da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, este projecto descreve as
águas residuais, as emissões ou o escoamento superficial nas fases de construção e de
funcionamento. Estas também descrevem as águas residuais resultantes (nomeadamente
as águas que se encontram na superfície da terra devido à chuva) que nunca devem ser
drenadas na rede de colectores de águas pluviais ou noutros receptores de águas,
conforme as ―Instruções para controlo da poluição proveniente dos locais de obras‖.
Recomenda-se que sejam tomadas as devidas medidas de tratamento. Recomenda-se o
uso das instalações de lavagem de veículos. Recomenda-se que sejam construídas
instalações adequadas (ex: tanques de decantação de areia ou placas de vedação de
areia), no caso de o estaleiro de obras ter uma área descoberta exposta de grande
dimensão.
O escoamento de água na superfície de terra deverá ser recolhido após o
tratamento no tanque de decantação de areia e só depois emitido na rede actual de
colectores. Convém instalar casas de banho móveis para recolher as águas residuais
domésticas durante o período das obras e serão recolhidas e tratadas pelas empresas
profissionais periodicamente, ou utilizam-se casas de banho existentes dos edifícios do
hospital, não deverá haver emissão na superfície da terra. As águas residuais produzidas
na fase de funcionamento do projecto devem cumprir o ―Regulamento de Águas e de
Drenagem de Águas Residuais de Macau‖ antes de serem canalizados para a rede de
drenagem, pelo que se espera que não haja impacto no ambiente hídrico das águas
próximas.
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6. Capítulo Sexto
Gestão de Resíduos
6.1 Introdução
Tendo em conta que a densidade populacional é alta em Macau, e os terrenos
disponíveis são limitados, a gestão de resíduos torna-se ainda mais importante. Para este
fim, o projecto avalia o possível impacto de resíduos durante as fases de construção e de
funcionamento, e propõe medidas de mitigação, além de também descrever o impacto
residual.

6.2 Fundamentos de Avaliação
A avaliação do impacto de resíduos é baseada nas instruções de avaliação
relacionadas que foram publicadas pelo Governo da RAEM. Além disso, as leis e os
regulamentos ambientais aplicáveis em Macau e as convenções internacionais servem
como critérios e princípios de avaliação. A sequência da legislação ambiental seguida
será a seguinte:
1. Dar prioridade às normas ambientais de Macau.
2. Não havendo normas ambientais aplicáveis a Macau, dar prioridade às
normas técnicas da República Popular da China ou da Região
Administrativa Especial de Hong Kong.
3. Outras normas internacionalmente reconhecidas.
Essa avaliação ambiental considerará a consistência de políticas ambientais do
Governo da RAEM e o rumo deste projecto; Os fundamentos da avaliação de impacto
de resíduos deste projecto são exibidos na tabela 6.2-1.

Tabela 6.2-1 Fundamentos de avaliação do impacto de resíduos
Item
Fundamentos de Avaliação
1. Leis, regulamentos e  Regulamento Administrativo n.º 28/2004 de Macau convenções
―Regulamento Geral dos Espaços Públicos‖, nos
internacionais
itens relacionados com a gestão de resíduos.
aplicáveis
 Lista Classificativa de Projectos de Construção
Sujeitos à Avaliação de Impacto Ambiental
 Instruções para elaboração do relatório de avaliação
2. Normas e instruções
do impacto ambiental (versão 2014)
aplicáveis à avaliação  Instrução para Avaliação dos Impactos para a Gestão
de Resíduos
 Instruções para a separação dos resíduos nos locais
de construção
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6.3 Â mbito da Avaliação
Este projecto avaliará o impacto ambiental da ampliação do Edifício Multiusos e
do Edifício da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário,
seguindo as características do projecto (incluindo obras de construção e funcionamento)
e o ambiente de localização, considerando-se o âmbito de ser possivelmente afectado
por resíduos dentro ou próximo dos locais de construção e de eliminação de resíduos.
Através da avaliação adequada e conhecendo impacto ambiental potencial do projecto
durante o desenvolvimento, é possível elaborarem-se medidas de mitigação ambientais
adequadas e viáveis para reduzir o impacto ambiental causado pelo processo de
desenvolvimento.

6.4 Identificação de Receptores Sensíveis
Este projecto tem como objectivo a construção do Edifício Multiusos e do Edifício
da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário, então o
impacto de resíduos que pode ser causado durante a construção é principalmente de:
terraplenagem; resíduos de construção após demolição; e resíduos sólidos domésticos.
No entanto, o impacto durante o funcionamento é causado por resíduos sólidos urbanos
e resíduos hospitalares do Edifício Multiusos e do Edifício da Clínica da Especialidade.
Assim, os receptores sensíveis afectados são principalmente os residentes próximos e os
locais de processamento de terraplenagem e resíduos de construção.

6.5 Identificação da Fonte do Poluente
1. Fase de Construção
1) Resíduos de construção e demolição.
2) Terraplenagem residual.
3) Ó leo residual de máquinas de construção.
4) Resíduos sólidos urbanos ou equiparados.

2. Fase de Construção
1) Resíduos sólidos urbanos e resíduos hospitalares
2) Lamas de instalações de tratamento de águas residuais

6.6 SituaçãoActual do Ambiente
6.6.1

Situação Actual das Instalações de Tratamento de Resíduos
As principais instalações de tratamento de resíduos sólidos em Macau são:
―Recolha de resíduos e sistema de recolha automático de resíduos sólidos urbanos‖,
―Central de Incineração de Resíduos Sólidos‖ e ―Estação de Tratamento de Resíduos
Especiais e Perigosos de Macau‖ e o ―Aterro para Resíduos de Materiais de
Construção‖, as descrições de cada uma delas são as seguintes:
1. Recolha de resíduos e sistema de recolha automático de resíduos sólidos urbanos
Os principais métodos de recolha dos resíduos domésticos de Macau
actualmente são o sistema de recolha de resíduos (tradicional) e o sistema de
recolha automático de resíduos sólidos urbanos (novo). O sistema anterior é
realizado através de estações de resíduos ou de postos de recolha fechados,
sendo que em cada estação ou posto de recolha inclui vários contentores com
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capacidade de 1.100L para disposição de resíduos; Além disso, aos edifícios
com elevado número de andares e lojas são atribuídos contentores de resíduos,
que são colocados em locais e períodos determinados para posterior recolha.
Estes são os principais métodos de recolha de resíduos sólidos em Macau.
Já o sistema posterior (sistema de recolha automático de resíduos sólidos
urbanos) está localizado nos Novos Aterros da Areia Preta (NATAP), e consiste
de ―bocas de descarga‖, ―rede de condutas subterrâneas‖ e ―posto de recolha de
resíduos‖. O sistema foi instalado com 128 bocas de descarga, e os resíduos são
transportados por uma rede de condutas subterrâneas (com 5km de comprimento)
para o posto de recolha de resíduos. O sistema foi desenhado para ter uma
capacidade de recolha de resíduos diária de 35 a 40t, abrangendo cerca de
15.800 residências. Foram estabelecidas as instalações de isolamento de gás, e
os gases no canal são emitidos para ambiente somente após a eliminação de
poeira e odor. Os resíduos no canal são transportados para sistema de
compressão e, após a compressão e o empacotamento, são transportados pelos
veículos para a incineração de resíduos sólidos. Além disso, os resíduos
recicláveis são colocados nas vias públicas pelo Governo da Região
Administrativa Especial de Macau para reciclagem de papéis, metais e plásticos
dos habitantes, escolas, instituições e organizações.

2. Central de Incineração de Resíduos Sólidos
A Central de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau está situada na
Zona Industrial de Pac On da Ilha da Taipa. É constituída por duas plantas, uma
nova e uma antiga, e cada uma possui três incineradores. A Central Inicial entrou
em funcionamento em 1992 e a Expansão da Central está em funcionamento
desde o quarto semestre de 2008. Os seis incineradores foram projetados para o
tratamento de 1.728t/dia de resíduos, ou seja, 576.650t/ano.
Cada linha de tratamento de resíduos utiliza um forno ―Martin‖ de
tecnologia avançada, munido de caldeiras de recuperação de calor dos gases de
exaustão produzido durante o tratamento de resíduos, o calor produzido pela
combustão provoca vapor que activa uma turbina-gerador. Para assegurar que,
durante a incineração, a descarga de gases poluentes atinja os mais altos padrões
de emissões, em cada linha de tratamento de resíduos da nova unidade de
incineração foi instalado um sistema de purificação de gases para tratar
poluentes como óxido de azoto, cloreto de hidrogénio, dióxido de enxofre e
partículas. A seguir, é lançada amónia no forno para reduzir os óxidos de azoto,
sendo inserida cal hidratada no tanque de neutralização, na parte traseira do
forno, para neutralizar os gases ácidos nas emissões, bem como carbono
activado na boca do tanque de neutralização para absorver as dioxinas e metais
pesados. Por fim, as emissões de poeiras são eliminadas através do filtro de
mangas. As emissões são descarregadas para a atmosfera através de uma
chaminé com 90m de altura, conforme os critérios da directiva de incineração de
resíduos (2000/76/EC).
Após a incineração, restam dois tipos de resíduos: escórias e cinzas
volantes. Através deste método, o volume dos resíduos é reduzido para 10%.
Devido à escassez de terrenos, na RAEM, esta é a solução ideal para reduzir a
área de aterro necessária.
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3. Estação de Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos de Macau
A Estação de Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos de Macau
(ETRPM) está localizada na Avenida Son On, Lote ―U2‖, Pac-On, na Taipa,
adjacente à Central de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau (CIRSM). A
Estação foi construída para o tratamento de resíduos especiais e perigosos
produzidos em Macau, usando a incineração a altas temperaturas como principal
método de tratamento dos resíduos, para os quais não é adequado o tratamento
normal dos resíduos domésticos, efectuada pela CIRSM. A ETRPM pode tratar
vários tipos de resíduos, incluindo pneus usados, resíduos sólidos ou líquidos
perigosos, baterias, carcaças de cães e cavalos, resíduos do matadouro, resíduos
hospitalares e resíduos de hidrocarbonetos oleosos. A capacidade de tratamento
é de 24t/dia.

4. Aterro para Resíduos de Materiais de Construção
O Aterro para Resíduos de Materiais de Construção está situado na
Avenida do Aeroporto, próximo de Aeroporto Internacional de Macau, a oeste
da ponte de conexão da zona sul do aeroporto, e a norte da Central Térmica de
Coloane. O Aterro entrou em funcionamento em Março de 2006, e nele são
depositados resíduos sólidos inertes resultantes das actividades de escavação e
de demolição, incluindo detritos, betão, solo mole, areia do mar, escórias, etc.
6.6.2

Condição de Recolha e Tratamento de Resíduos
Este projecto baseou-se nos dados de recolha e de tratamento de resíduos, e nos
dados relacionados com a reciclagem no período de 2012-2014 em Macau. Os resíduos
sólidos urbanos recolhidos totalizaram 218.987t, representando o crescimento anual de
5,4%; Os resíduos industriais e comerciais recolhidos totalizaram 122.906t,
representando um alto crescimento anual (16,8%). Em 2014, vários hotéis de grande
dimensão participaram na actividade de reciclagem, e assim os resíduos recicláveis
aumentaram significativamente, sendo que papéis aumentaram em 229,4% e os vidros
em 220,4% anualmente. A incineração de resíduos sólidos totalizou 457.370t/ano,
representando o crescimento de 15,3%. O aterro para resíduos de materiais de
construção tratou 4.376 milhares de metros cúbicos de resíduos de obras e de
construção, representando o aumento de 11,5%. Os detalhes são exibidos nas tabelas
6.6.2-1 a 6.6.2-3 e figuras 6.6.2-1 a 6.6.2-4.
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Tabela 6.6.2-1 Condição de Recolha de Resíduos de Macau (2012 -2014)
Unidade: toneladas

Item

2012

2013

2014

Resíduos sólidos urbanos

182.706

207.811

218.987

Resíduos industriais e comerciais

107.303

107.054

122.906

Resíduos fluviais

285

381

418

Resíduos especiais e perigosos

2.026

2.278

2.682

Ó leo residual (m3)

43

18

0,47

Resíduos de construção e demolição (milhares de m3)

2.420

3.925

4.376

Resíduos inertes transportados para a zona do aterro

368

420

563

Reciclagem de metais ferrosos após incineração

124

254

372

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de Estatísticas do Ambiente de
Macau, 2014

Tabela 6.6.2-2 Condição de Tratamento de Resíduos de Macau (2012-2014)
Unidade: toneladas

Item

2012

2013

2014

365.648

396.691

457.370

2.408

2.667

3.118

43

18

0,47

2.420

3.925

4.376

80.052

88.346

110.458

696

781

814

Central de Incineração de Resíduos Sólidos
Resíduos sólidos
Estação de tratamento de resíduos especiais e
perigosos
Ó leo residual (m3)
Aterro para resíduos
Resíduos de construção e demolição (milhares de m3)
Subprodutos resultantes da incineração na Central de
Incineração de Resíduos Sólidos
Subprodutos resultantes da incineração na estação de
tratamento de resíduos especiais e perigosos

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de Estatísticas do Ambiente
de Macau, 2014

Tabela 6.6.2-3 Condição de Reciclagem de Macau (2012 -2014)
Unidade: Quilos

Item
Papel

2012

2013

2014

698.037

914.760

3.013.095

Materiais plásticos

163.023

214.762

357.794

Materiais metálicos

32.165

41.563

113.273

Vidro

22.787

157.576

504.966

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de Estatísticas do Ambiente
de Macau, 2014
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Toneladas

Resíduos
domésticos

Resíduos industriais
e comerciais

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de
Estatísticas do Ambiente de Macau, 2014

Figura 6.6.2-1 Condição de Recolha de Resíduos de Macau (2012-2014)

Reciclagem
Materiais
metálicos

Vidro

Materiais
plásticos

Papel

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de Estatísticas do Ambiente
de Macau, 2014

Figura 6.6.2-2 Condição de Reciclagem de Macau (2012-2014)
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Incineração de Resíduos Sólidos
Toneladas

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de Estatísticas do Ambiente
de Macau, 2014

Figura 6.6.2-3 Condição de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau (2012-2014)

Resíduos de construção e demolição
(milhares de m3)
milhares de m3

Fonte de dados：Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Relatório de Estatísticas do Ambiente
de Macau, 2014

Figura 6.6.2-4 Condição de Resíduos de Construção e Demolição de Macau
(2012-2014)
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6.7 Método de Avaliação
1. Fase de Construção
O principal método utilizado para avaliação durante o período de
construção deste projecto está de acordo com conteúdo de planeamento para
avaliar categorias e quantidade de resíduos, e considera a recolha e o tratamento
de diferentes resíduos, a fim de diminuir o impacto de resíduos em redor dos
locais de construção.
2. Fase de Funcionamento
Na fase de funcionamento, a estimativa do número de pessoas é feita com
base na área de planeamento do Edifício da Clínica da Especialidade e do
Edifício Multiusos. Assim, analisará resíduos sólidos urbanos e resíduos
hospitalares, e considerará a recolha e o tratamento de diferentes resíduos, a fim
de diminuir o impacto de resíduos durante funcionamento.

6.8 Previsão e Avaliação dos Impactos Ambientais
A prevenção e a avaliação do impacto de resíduos deste projecto dividem-se
principalmente nas fases de construção e de funcionamento, sendo as descrições a
seguir diferenciadas:

1. Fase de Construção
1) Plano de construção
A condição avaliada das fontes de resíduos deste item depende
principalmente do volume de escavação da construção e resíduos
produzidos por trabalhadores da construção. De acordo com o actual
cronograma de execução da obra, a média mensal dos dias de trabalho é de
25 dias (não haverá obras nos domingos ou feriados); os volumes totais de
escavação do Edifício Multiusos e do Edifício da Clínica da Especialidade
são, respectivamente, cerca de 15,000 m3 e 100,000m3.
Sobre a quantidade de construção, o número máximo de
trabalhadores no pico de construção é de aproximadamente 30 pessoas. O
trajecto dos resíduos é: Rua Central da Areia Preta – Estrada Nova –
Estrada de São Francisco – Estrada dos Parses – Estrada de Cacilhas –
Estrada do Reservatório – Avenida da Amizade – Ponte de
Amizade –Taipa.
2) Avaliação de impacto de resíduos de construção
Tendo em conta os parâmetros de construção e condição
relacionados anteriormente e os dados de incineração de resíduos –
resíduos sólidos, população, etc. – nas estatísticas do ambiente de Macau,
é estimado 1,79kg de resíduos por pessoa diariamente; sendo
aproximadamente 30 trabalhadores, então os resíduos diários gerados são
de aproximadamente 53,7kg. Com excepção dos resíduos recicláveis, os
quais serão recolhidos pelos empreiteiros ou empresas licenciadas de
reciclagem, os outros tipos de resíduos serão recolhidos pelos empreiteiros,
transportados e tratados pelos prestadores de serviços de limpeza urbana,
recolha e transporte de resíduos de Macau.
Devido ao planeamento adequado do local de tratamento e trajecto
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de transporte de resíduos, e considerando-se que os resíduos sólidos
urbanos ou equiparados serão recolhidos, reciclados e tratados
adequadamente, não há expectactiva de um impacto significativo no
ambiente em redor.

2. Fase de Funcionamento
Os resíduos produzidos durante a construção do Edifício da Clínica da
Especialidade e do Edifício Multiusos são principalmente resíduos sólidos
urbanos ou equiparados provenientes de doentes e de outras pessoas.
Estimando-se com base na área das alas por andar, haverá 180 camas de doentes.
O volume de resíduos estimado será de 3,5kg/dia por cama; Outras pessoas
serão aproximadamente 2879 pessoas no total (a estimativa total de pessoas é
exibida detalhadamente no capítulo 5.8).
Além disso, de acordo com percentagem de pessoas do Relatório de
Avaliação de Impacto Ambiental da Construção do Edifício de Saúde do
Hospital de Universidade Nacional de Taiwan é estimado: o número de
visitantes é de aproximadamente 70 pessoas, e o volume de resíduos por pessoa
é calculado em 0,5kg/cama/dia; o número de pacientes de consulta é de
aproximadamente 1.164 pessoas, o de acompanhantes é de 1.440 pessoas, e o
volume de resíduos por pessoa é calculado em 0,2kg/cama/dia; o número de
pacientes de consulta é de aproximadamente 176 pessoas, e o volume de
resíduos por pessoa é calculado em 0,2kg/cama/dia; o número de funcionários
administrativos e de trabalhadores é de aproximadamente 29 pessoas, e o
volume de resíduos por pessoa é calculado em 0,5kg/cama/dia; pelo que no total
serão gerados 1,2t/dia de resíduos. Estes resíduos serão recolhidos e tratados
pelos prestadores de serviços de limpeza urbana, recolha e transporte de
resíduos de Macau.
Os resíduos hospitalares também serão estimados conforme o Relatório do
projecto da construção do edifício de saúde do Hospital de Universidade
Nacional de Taiwan: o volume estimado de resíduos diário é de 0,6kg/dia por
cama, então o volume estimado de resíduos hospitalares por dia é de
aproximadamente 108kg. Os resíduos serão recolhidos e armazenados
separadamente dos resíduos sólidos urbanos e serão tratados pelos prestadores
adjudicados para transportar à Estação de Tratamento de Resíduos Especiais e
Perigosos de Macau. As lamas produzidas após o tratamento de instalação de
águas residuais serão transportadas periodicamente para tratamento de
estabilização e arejamento no tanque de armazenamento, e serão recolhidas por
um veículo após a desinfecção com cloro.
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Tabela 6.8-1 Tabela de cálculo de resíduos gerais
Item básica
Cama
Visitante
Paciente de consulta
Acompanhante
Funcionários médicos
Funcionários
administrativos e
trabalhadores

Dado básico Coeficiente de resíduo Subtotal (kg / dia)
180
cama
3,5
70 pessoa/dia 0,5
1164 pessoa/dia 0,2
1440 pessoa/dia 0,2
176
pessoa 0,5
29

pessoa

0,5

Total

Kg/cama/dia
Kg/cama/dia
Kg/cama/dia
Kg/cama/dia
Kg/cama/dia

630
35
232,8
288
88

Kg/cama/dia

14,5
1288,3

Fonte de dados: Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental da Construção do Edifício de Saúde do Hospital
de Universidade Nacional de Taiwan (Edição finalizada), Taiwan, Julho de 2013. (國立臺灣
大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程環境影響說明書(定稿本)

6.9 Medidas de Mitigação
1. Fase de Planeamento
1) Os empreiteiros devem cumprir o regulamento de gestão de resíduos do
Regulamento Administrativo n.º 28/2004 – ―Regulamento Geral dos Espaços
Públicos‖
2) Deve-se planear o local de tratamento e trajecto de transporte de terraplenagem
residual do projecto.

2. Fase de Construção
1) Devem-se recolher os resíduos equiparados aos resíduos sólidos urbanos
nomeadamente os resíduos provenientes das instalações sociais dos estaleiros
(de trabalhadores na construção) e encaminhá-los para operadores licenciados
para as suas actividades de limpeza urbana, recolha e transporte de resíduos.
2) Deve-se manter o local de construção limpo durante a construção, e efectuar a
triagem e armazenamento dos resíduos; Após a construção, deve-se limpar
adequadamente o local e transportar os resíduos para aterro.
3) Devem-se recolher adequadamente os resíduos sólidos e os óleos das máquinas
de construção, seguindo-se a sua entrega para o tratamento do Centro de
Infra-estruturas Ambientais.
4) Os veículos de transporte de betão devem ser sempre limpos no estaleiro após
ter terminado o dia de trabalho, devido à eventual existência de cimento. Não
se deve fazer a sua limpeza ou despejo, em qualquer local.

3. Fase de Funcionamento
1) As unidades de funcionamento devem cumprir o regulamento de gestão de
resíduos do Regulamento Administrativo n.º 28/2004 - ―Regulamento Geral
dos Espaços Públicos‖.
2) Devem-se armazenar separadamente os resíduos hospitalares e os resíduos
sólidos urbanos, e adjudicar às entidades o seu transporte até à ―Estação de
Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos de Macau‖.
3) Devem-se manter os locais de armazenamento de resíduos, contentores e
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instalações limpos para evitar que os resíduos voem, espalhem-se e sujem o
chão ou emitam odor.
4) Deve-se lavar e desinfectar o local de recolha e armazenamento para evitar
criar insectos vectores tais como mosquitos.
5) Deve-se separar e recolher os resíduos sólidos urbanos na fase de
funcionamento, e adjudicar para prestadores de serviços limparem
periodicamente.
6) As lamas devem ser transportadas periodicamente para tratamento de
estabilização e arejamento no tanque de armazenamento, e serão recolhidas por
um veículo após a desinfecção por cloro.

6.10 Outros Impactos
As medidas de mitigação do projecto devem ser implementadas durante a fase de
construção para diminuir o impacto de resíduos nas áreas próximas. Haverá supervisão
dos prestadores de serviço para limpar a terraplenagem residual seguindo o trajecto e o
local de tratamento, assim, os outros impactos durante a construção serão ligeiros. Na
fase de funcionamento, além da separação de resíduos hospitalares dos resíduos sólidos
urbanos, deve-se proceder à reciclagem para diminuir o volume de processamento de
resíduos, assim, os outros impactos durante o funcionamento também serão ligeiros.

6.11 Sumário
Conforme as “Instruções para elaboração do relatório de avaliação do impacto
ambiental” da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, este projecto identifica o
impacto dos resíduos gerados na fase de construção – tais como resíduos de construção
e demolição, terraplenagem residual, óleo de máquinas de construção e resíduos
produzidos pelos trabalhadores; e na fase de funcionamento do projecto – tais como
resíduos sólidos urbanos, resíduos hospitalares e lamas após tratamento das águas
residuais. O projecto também prevê e avalia o impacto dos resíduos gerados, seguindo
os regulamentos e as instruções aplicáveis a Macau como critério, para analisar o
possível impacto e propor medidas de mitigação e sugestões.
Após a avaliação, o impacto de resíduos diminui depois de tomadas medidas de
mitigação durante o período de construção e funcionamento. No futuro, essas medidas
devem ser implementas e executadas, de facto, para a prevenção do impacto de
resíduos.
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7. Capítulo Sétimo
Avaliação de Impacto Paisagístico e Visual
7.1 Descrição do Projecto de Desenvolvimento
A fim de melhorar a qualidade do serviço médico, os Serviços de Saúde do
Governo da RAEM planearam a construção do Edifício Multiusos do lado leste e do
Edifício da Clínica da Especialidade do lado sudoeste do Centro Hospitalar Conde de
São Januário. Actualmente, há edifícios de altura e idades diferentes nas áreas próximas
do hospital. São áreas de alta intensidade de desenvolvimento e trânsito intenso,
mostrando uma visão urbana muito movimentada. Este projecto inicialmente pesquisará
o ambiente e as características do local e avaliará o impacto no ambiente sobre a
qualidade visual, e proporá medidas de mitigação no final. Espera-se que assim seja
possível diminuir o impacto no ambiente, e também usar a avaliação como uma base de
desenvolvimento. A localização de projecto é exibida na figura 7.1-1

Centro Hospitalar Conde de
São Januário (Hospital do
Topo da Colina)

Figura 7.1-1 Localização planeada do projecto
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7.2 Â mbito da Avaliação
Relativamente ao impacto de desenvolvimento e ao âmbito da avaliação, o foco
será na área que tem impacto visual – 500m estendidos do local de desenvolvimento,
como exibido na figura 7.2-1; As áreas de avaliação serão: a Freguesia da Sé e a
Freguesia de São Lázaro da Península de Macau, além do Centro Hospitalar Conde de
São Januário, e incluindo também grandes hotéis, escolas, residências e comércio. Esta
área tem um tráfego intenso, sendo uma área metropolitana de alta densidade com vista
homogénea.

Edifício da Clínica da
Especialidade

Edifício Multiusos

Figura 7.2-1 Â mbito de avaliação do impacto de visão

7.3 Situação Actual do Ambiente e Pesquisa de Recurso
Macau é sobretudo um terreno substancialmente montanhoso, com pouco terreno
de plano natural. Macau tem poucos terrenos naturais e recursos naturais, com a
excepção do Parque Municipal da Colina da Guia do lado nordeste e áreas próximas ao
Farol da Guia que ainda mantêm a vegetação, as outras áreas são edifícios de
desenvolvimento criados pelo ser humano. Seguirão as descrições de elementos naturais,
artificiais / humanos e paisagens especiais, e as fotografias relacionadas com o ambiente
são exibidas na figura 7.3-1.
7.3.1

Topografia e Paisagem Geográfica
A geologia de Macau é essencialmente composta por granito, sendo uma parte de
rocha Phyllonite. Por cima do granito e da rocha Phyllonite, há uma cobertura de solo
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saprolítico, solo coluvial, aluvião fluvial, depósitos marinhos, etc. O projecto está
localizado na colina do lado sudoeste da Península de Macau. Nas áreas próximas, o
Parque Municipal da Colina da Guia e o Farol da Guia são os pontos mais altos,
mantêm a geografia original com vista da metrópole, e são os pontos turísticos para os
habitantes locais e turistas. O Centro Hospitalar Conde de São Januário foi construído
em 1874, e há edifícios de alta densidade em redor. A visão de granito exposto pode ser
vista no sopé da montanha após uma escavação ampla.
7.3.2

Hidrologia
Macau está localizado do lado oeste do rio Zhujiang na junção de água doce e
salgada. A sedimentação vem do rio Xijiang, assim formaram amplos lamaçais com
água rasa à volta de Macau. Sobre a hidrologia, em Macau não há rios ou lagos naturais,
o Lago Nam Van e Lago Sai Van são lagos artificiais, feitos com aterro. Há recursos
oceânicos do mar próximo, visão ampla e visão do nascer e pôr-do-sol.

7.3.3

Fauna e Vegetação
A densidade de edifícios na Península de Macau é alta, as plantações são
principalmente localizadas em parques, praças e árvores nas vias, por exemplo: Parque
Municipal da Colina da Guia, Jardim de São Francisco, Jardim da Flora e Alameda Dr.
Carlos d'Assumpção. O projecto está localizado em terreno substancialmente
montanhoso e, além de edifícios, também há plantações à volta, aliviando a pressão
visual causada pela volumetria do edifício. Relativamente aos animais, a maioria deles é
comum na área urbana. De uma forma geral, não existem animais exóticos.

7.3.4

Património Cultural e Construído
Desde a chegada dos portugueses no século XVI, Macau foi um dos portos mais
importantes no oriente. Com 400 anos de colonização e intercâmbio cultural
ocidente-oriente, formaram-se uma cultura e história diversas. Actualmente, ainda se
conservam patrimónios históricos. O Centro Histórico de Macau é a área que tem os
maiores, mais antigos e bem conservados edifícios de estilos ocidentais e orientais e em
maior concentração. Usando o Centro Histórico como núcleo, 22 edifícios e 8 praças
estão neste local, incluindo: as antigas ruínas da igreja e mosteiro da China; Cemitério
Protestante; Fortaleza do Monte; o primeiro teatro de estilo ocidental Teatro D. Pedro V;
o primeiro farol moderno; a primeira universidade ocidental, etc. os quais são
reconhecidos como Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. Os edifícios e praças históricos no raio de 500m são:
Igreja da Sé, Largo da Sé, Casa de Lou Kau, Fortaleza da Guia (Capela de Nossa
Senhora da Guia e farol), etc.
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As características dos edifícios de Macau são uma mistura do oriente com o
ocidente e multifuncionais, incluindo templos chineses, igrejas ocidentais, edifícios
residenciais, públicos e comerciais, etc. Após a transferência de soberania de Macau, o
turismo e a indústria de jogo foram impulsionados, causando o crescimento da
população e o planeamento de construção de novas infra-estruturas de grande porte,
hotéis e residências. No local do projecto, há edifícios altos e de densidade alta. O hotel
Grand Lisboa tornou-se num ponto de referência dos edifícios e de destaque visual da
área pelo seu estilo, volumetria e altura.

7.3.5

Outros Elementos Especiais
Macau tem uma vasta população e uma pequena área territorial, fazendo com que a
linha do horizonte seja uma visão importante, que é formada por edifícios altos com
elevadores. Além de se ver a metrópole do alto da montanha, também é possível ver-se
as mais variadas paisagens nas águas do Mar da China Meridional, que são elementos
especiais.

Sem terrenos naturais devido ao
desenvolvimento humano

Recursos de vegetação no parque

A principal geologia é o granito

O Grand Lisboa é um foco de
edifícios
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Linha do horizonte formada por
edifícios altos com elevadores.

Volumetria de construção do Centro
Hospitalar Conde de São Januário.

Ruínas da Antiga Catedral de São
Paulo no Centro Histórico

O Edifício do Leal Senado é
considerado como Património
Mundial

Figura 7.3-1 Fotografias actuais da paisagem do ambiente

7.4 Identificação de Receptores Sensíveis e Análise da Situação Actual
Usando o local do projecto como centro, a análise de paisagem divide-se na área
visível e na área invisível. Quanto mais visível for a paisagem, mais foco será dado, e a
sensibilidade de paisagem será mais alta. As áreas com visão clara e com actividade
intensa do ser humano são áreas com alta sensibilidade paisagística. O âmbito da
avaliação da qualidade da paisagem será definido através da análise da acessibilidade de
transporte e doutros factores.
7.4.1

Â mbito de Impacto Visual
O âmbito de impacto visual altera-se de acordo com o local de observação.
Considerando-se a área visual do local do projecto, sito numa colina com mudança de
declive, somente os residentes em redor e as pessoas que transitam pelo Centro
Hospitalar Conde de São Januário podem ver a volumetria da construção. A visibilidade
da volumetria da construção é diminuída devido ao bloqueio de edifícios próximos,
plantações e topografia para observadores em redor. A partir do Hotel Grande Lisboa e
do Farol da Guia será possível ver-se uma parte da volumetria da construção devido a
alta localização. De acordo com pesquisa de campo e análise da topografia, o âmbito do
impacto visual foi definido, conforme exibido na figura 7.4.1-1.
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Devido à alta topografia, a volumetria da
construção é visível
Â mbito de impacto visual nas
áreas próximas
Devido à alta topografia ou alto
piso, a volumetria da construção
é visível

Edifício Multiusos

Edifício da Clínica da
Especialidade

Nos pisos altos do Hotel
Grand Lisboa, a volumetria da
construção é visível

Figura 7.4.1-1 Figura de âmbito de impacto visual

7.4.2

Escolha do Ponto de Controlo Visual
Relativamente ao método de avaliação do impacto na qualidade paisagística,
geralmente o ponto de análise é o ponto de observação mais sensível à paisagem, assim
facilita-se a avaliação do impacto paisagístico e visual antes e depois do
desenvolvimento do projecto. Desta forma, é necessário escolher os pontos de
observação baseando-se em três princípios para avaliação do impacto na qualidade
paisagística.
Os três índices utilizados para escolher os pontos de observação e assim fazer a
análise de sensibilidade paisagística são: A distância relativa entre o ponto actual, a
volumetria de construção e o ponto de observação de alta sensibilidade paisagística;
localização de ponto de observação; e a percentagem de visão da área planeada.
O objectivo deste projecto é a ampliação do hospital, localizado do lado leste e
sudoeste do Centro Hospitalar Conde de São Januário. O Edifício Multiusos será
construído ao longo da montanha, e o Edifício da Clínica de Especialidade será
reconstruído depois da demolição do edifício actual. Devido à alta densidade de
edifícios e à topografia, o âmbito visual afectado é limitado. A visibilidade da
volumetria do projecto numa área de média e longa distância não é alta, pelo que o
impacto visual é baixo. Ainda assim, o desenvolvimento do projecto será visto pelos
residentes em redor e pessoas que transitam pelo hospital. Então, os pontos de
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observação escolhidos são a área de curta distância, os trajectos principais de transporte
e os lugares com maior concentração de pessoas. As localizações dos pontos de controlo
são exibidas na Figura 7.4.2-1.

Edifício Multiusos

Edifício da Clínica
da Especialidade

Figura 7.4.2-1 Localizações dos pontos de controlo
7.4.3

Situação Actual do Ambiente dos Pontos de Controlo e Análise da Cor do

Ambiente
O projecto está localizado numa encosta variável, onde a área de visão difere de
acordo com a localização de observação, e também é afectado pelas topografias
próximas, edifícios e plantações. A situação actual do ambiente dos pontos de
observação e a análise da cor do ambiente serão analisados e tabelados para descrição
(tabela 7.4.3-1 a tabela 7.4.3-6).
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Tabela 7.4.3-1 Análise do ponto de observação 1
Informação do ponto de controlo 1
Localização do ponto de controlo:
Distância ao limite do âmbito do projecto (m):
Na Estrada de S. Francisco, do lado do Centro
40m
Hospitalar Conde de São Januário
Localizado à distância ■ curta □ média □ longa
Altitude do ponto de controlo (m): 41m
Localização do observador: média
Data e hora da fotografia: 4 de Setembro de 2015
Coordenadas de latitude e longitude do ponto de controlo: 22°11'40,56"N 113°32'51,51"L
Descrição da situação actual do ambiente do
Direcção de vista do ponto de controlo 1
ponto de controlo 1
O ponto de controlo está localizado na Estrada de
São Francisco, do lado do Centro Hospitalar
Conde de São Januário, com a distância ao
Edifício Multiusos de aproximadamente 40 m. A
distância é curta e a localização do observador é
média. O ponto de controlo está localizado nas
vias rodoviárias principais em que existe maior
circulação, e este ponto afectará residentes locais e
pessoas que transitam pelo hospital, pelo que
cumpre o princípio de escolha do ponto de
controlo. Os principais elementos visuais desta
área são o Centro Hospitalar Conde de São
Januário e os edifícios próximos, que são de tipo
semiaberto. As cores do ambiente são o azul
celeste e o cinzento/castanho dos edifícios. A
volumetria das instalações artificiais ocupa uma
grande área, mas com o céu amplo como fundo
visual, juntamente com o bom aspecto exterior dos
prédios, resulta numa paisagem de grande
homogeneidade, sendo que a qualidade
paisagística é boa em geral.
Descrição da cor do ambiente do ponto de
Fotografia actual do ponto de controlo 1
controlo 1
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Tabela 7.4.3-2 Análise do ponto de observação 2
Informação do ponto de controlo 2
Localização do ponto de controlo: Na Av. do Dr.
Distância ao limite do âmbito do projecto (m):
Rodrigo Rodrigues, em frente da Alameda Dr.
140m
Carlos d'Assumpção
Localizado à distância ■ curta □ média □ longa
Altitude do ponto de controlo (m): 26m
Localização do observador: média
Data e hora da fotografia: 4 de Setembro de 2015
Coordenadas de latitude e longitude do ponto de controlo: 22°11'34,53"N 113°32'55,56"L
Descrição da situação actual do ambiente do
Direcção de vista do ponto de controlo 2
ponto de controlo 2
O ponto de controlo está localizado na Av. do Dr.
Rodrigo Rodrigues, em frente da Alameda Dr.
Carlos d'Assumpção, com a distância ao local de
planeamento de aproximadamente 140 m. A
distância é curta e a localização do observador é
média. O ponto está localizado nas vias rodoviárias
principais e nos locais com maior concentração de
pessoas, que têm grande movimentação, pelo que
cumpre o princípio de escolha do ponto de
controlo. Os elementos visuais desta área são as
vias, a volumetria de grandes edifícios e plantações
dispersas, mostrando uma paisagem urbana
movimentada. As cores principais do ambiente são
o azul e o cinzento. Embora a volumetria das
instalações artificiais ocupe 50% ou mais, devido à
boa aparência das vias, grande homogeneidade e
céu amplo ao fundo, a pressão visual é diminuída.
De uma forma geral, a qualidade paisagística é de
normal a boa.
Descrição da cor do ambiente do ponto de
Fotografia actual do ponto de controlo 2
controlo 2
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Tabela 7.4.3-3 Análise do ponto de observação 3
Informação do ponto de controlo 3
Localização do ponto de controlo:
Na Estrada de São Francisco, ao lado do Edifício Distância ao limite do âmbito do projecto (m): 0m
Multiusos
Localizado à distância ■ curta □ média □ longa
Altitude do ponto de controlo (m): 31m
Localização do observador: média Data e hora da fotografia: 4 de Setembro de 2015
Coordenadas de latitude e longitude do ponto de controlo: 22°11'34,60"N 113°32'47,74"L
Descrição da situação actual do ambiente do
Direcção de vista do ponto de controlo 3
ponto de controlo 3
O ponto de controlo está localizado na Estrada de
São Francisco, do lado mais próximo da
Emergência do Edifício Multiusos, sendo a
distância curta e a localização do observador
média. O ponto de controlo está localizado nas
vias rodoviárias principais com maior circulação, e
este ponto afetará os residentes locais, as pessoas e
os trabalhadores que transitam pelo hospital, pelo
que cumpre o princípio de escolha do ponto de
controlo. Os principais elementos visuais desta
área são as vias, o hospital e os edifícios próximos,
a paisagem é limitada e é de tipo semiaberto. As
cores do ambiente são o azul e o cinzento celeste e
o castanho dos edifícios. Por falta de elementos
visuais especiais, não é marcante e a qualidade
paisagística de uma forma geral é normal.
Descrição da cor do ambiente do ponto de
Fotografia actual do ponto de controlo 3
controlo 3

7-10

Avaliação de Impacto Ambiental da Obra de Ampliação
do Centro Hospitalar Conde de São Januario

Serviços de Saúde do Governo da RAEM

Tabela 7.4.3-4 Análise do ponto de observação 4
Informação do ponto de controlo 4
Localização do ponto de controlo: Rua em frente Distância ao limite do âmbito do projecto (m):
do Centro Hospitalar Conde de São Januário
35m
Localizado à distância ■ curta □ média □ longa
Altitude do ponto de controlo (m): 34m
Localização do observador: média
Data e hora da fotografia: 4 de Setembro de 2015
Coordenadas de latitude e longitude do ponto de controlo: 22°11'35,89"N 113°32'47,24"L
Descrição da situação actual do ambiente do
Direcção de vista do ponto de controlo 4
ponto de controlo 4
O ponto de controlo está localizado na rua em
frente do Centro Hospitalar Conde de São
Januário, com a distância ao Edifício da Clínica da
Especialidade de aproximadamente 35 m. A
distância é curta e a localização do observador é
média. O ponto de controlo está localizado no
único trajecto de transporte do hospital, pelo que
tem uma maior movimentação de pessoas e
veículos. O impacto para pessoas e trabalhadores
também é mais significativo, pelo que cumpre o
princípio de escolha do ponto de controlo. Pese
embora tenha o céu amplo como fundo visual, a
sua paisagem ainda é limitada, fazendo o ponto de
controlo do tipo semiaberto. As principais cores do
ambiente são o azul/cinzento celeste e o
cinzento/castanho dos edifícios. A volumetria das
instalações artificiais ocupa uma grande
percentagem, além da movimentação de pessoas e
veículos, causando uma pressão visual. De uma
forma geral, a qualidade paisagística é de normal a
má.
Descrição da cor do ambiente do ponto de
Fotografia actual do ponto de controlo 4
controlo 4
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Tabela 7.4.3-5 Análise do ponto de observação 5
Informação do ponto de controlo 5
Localização do ponto de controlo:
Distância ao limite do âmbito do projecto (m): 0m
Ao lado do Edifício da Clínica da Especialidade
Localizado à distância ■ curta □ média □ longa
Altitude do ponto de controlo (m): 26m
Localização do observador: média Data e hora da fotografia: 4 de Setembro de 2015
Coordenadas de latitude e longitude do ponto de controlo: 22°11'35,00"N 113°32'42,81"L
Descrição da situação actual do ambiente do
Direcção de vista do ponto de controlo 5
ponto de controlo 5
O ponto de controlo está localizado próximo ao
Edifício da Clínica da Especialidade, sendo a
distância curta e a localização do observador
média. Terá uma movimentação intensa de pessoas
e veículos, além de afetar as actividades do
hospital, pelo foi escolhido como o ponto de
controlo. Os principais elementos visuais são os
edifícios antigos no local do projecto e os edifícios
próximos, sendo a paisagem limitada. As principais
cores do ambiente são o azul, o cinzento, o
castanho e o verde-escuro. Os edifícios antigos e
em redor são de grande dimensão, mas o aspecto
unificado dos edifícios alivia a pressão visual. De
uma forma geral, a qualidade paisagística é de
normal a má.
Descrição da cor do ambiente do ponto de
controlo 5

Fotografia actual do ponto de controlo 5
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Tabela 7.4.3-6 Análise do ponto de observação 6
Informação do ponto de controlo 6
Localização do ponto de controlo:
Interseção de Calçada dos Quartéis e Estrada Nova Distância ao limite do âmbito do projecto (m): 30m
(Jardim de São Francisco)
Localizado à distância ■ curta □ média □ longa
Altitude do ponto de controlo (m): 24 m
Localização do observador: média Data e hora da fotografia: 4 de Setembro de 2015
Coordenadas em latitude e longitude do ponto de controlo: 22°11'33,29"N 113°32'42,82"L
Descrição da situação actual do ambiente do
Direcção de vista do ponto de controlo 6
ponto de controlo 6
O ponto de controlo está localizado na intersecção
da Calçada dos Quartéis e Estrada Nova, à entrada
do Jardim de São Francisco, a 30 m de distância do
local planeado. A distância é curta e a localização
de observador é média. O ponto de controlo está
localizado nas vias rodoviárias com maior
circulação e nos lugares com maior concentração
de pessoas, este ponto afectará os residentes locais
e os turistas, pelo que cumpre o princípio de
escolha do ponto de controlo. Os principais
elementos visuais são os edifícios actuais no local
do projecto e as plantações exuberantes, sendo a
paisagem limitada. A área é do tipo fechado. As
plantações naturais exuberantes da área cobrem a
volumetria dos edifícios e diminuem a pressão
visual. As principais cores do ambiente são o
verde-escuro e o preto. De uma forma geral, a
qualidade paisagística é boa.
Descrição da cor do ambiente do ponto de
Fotografia actual do ponto de controlo 6
controlo 6
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7.5 Avaliação do Impacto Paisagístico e Visual
Prevê-se que a qualidade paisagística de uma forma geral será afectada
negativamente, pois a percepção de ordem da área será destruída e a naturalidade, a
compatibilidade, a vivacidade, a integridade e a singularidade dos elementos desta área
serão afectadas, causando assim impactos negativos visuais e perturbações aos
observadores. Os impactos negativos vêm da curta distância e da inexistência de uma
barreira visual na construção, dos ruídos e das vibrações das máquinas na escavação e
do aumento do pó volante e de veículos.
Após a construção, o edifício planeado irá alterar amplamente a paisagem no
horizonte, afectará a naturalidade, a compatibilidade e a integridade do ambiente. O
design e as cores utilizados do edifício incorporam as características naturais e culturais
locais. A vivacidade, a compatibilidade, a integridade e a singularidade serão
aumentadas, diminuindo assim a pressão visual da volumetria da construção.

7.6 Medidas de Mitigação
1. Fase de Planeamento
1) O local planeado do projecto já é um ambiente modificado pelo homem.
Podem-se incorporar os elementos especiais do ambiente envolvente para o
design do ambiente, por exemplo: considerar as cores, o estilo e os materiais
do Centro Hospitalar Conde de São Januário, etc. por forma a harmonizar e
uniformizar o ambiente geral.
2) Planear com antecedência as vias de construção, os escritórios de construção,
o armazenamento de equipamentos, a área de resíduos, evitando-se as vias
principais e afastados das zonas sensíveis (residências, zonas turistícas)
diminuindo assim o impacto visual.
2. Fase de Construção
1) Diminuir os impactos de terraplenagem e superfície exposta no local de
construção.
I.

Deve-se, simultaneamente, diminuir a alteração de grande parte da
vegetação; Deve-se aplicar coberto vegetal logo que apareça a
superfície exposta de terra na construção, usando a vegetação para
proteger o solo na superfície, para evitar o pó volante e reduzir o
impacto visual sobre a paisagem.

II.

Devem-se transportar legalmente os solos residuais e os resíduos
gerados na construção para local adequado. Não se pode depositar de
forma arbitrária para evitar a deterioração da paisagem.

III. Deve-se planear com antecedência a zona de armazenagem da areia,
resíduos e materiais, para evitar a destruição da paisagem
topográfica ao colocar-se de forma arbitrária ou afectar o
escoamento de superfície dos locais de construção e até mesmo a
conservação do solo e da água.
2) Diminuir os impactos na paisagem sobre os residentes e turistas.
I.

Pintar os tapumes seguindo as cores do ambiente em redor, ou
utilizar a cerca verde e outros métodos para diminuir o conflito
visual das pessoas no local de construção.
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II.

Instalar redes mais densas nos andaimes para diminuir a dispersão do
pó volante na construção e minimizar o impacte visual da obra.

III.

As máquinas e os materiais devem ser adequadamente colocados
no local de construção, tendo em conta a paisagem, não podendo
ser empilhados de forma arbitrária.

IV. Deve-se lavar a carroçaria e os rodados dos camiões à saída da obra,
para evitar que levem as lamas e o pó para fora; Evitar a circulação
de veículos próximos das residências existentes; Regar ou lavar
adequadamente as vias e locais de acesso à obra, caso seja necessário,
de forma a mantê-las em perfeitas condições de circulação.
V.

Fazer a placa de aviso incluindo a informação do executante do
projecto, empreiteiros do projecto, etc., além da data planeada da
conclusão da obra e da data planeada de retirada dos tapumes, para
que os residentes conheçam as datas específicas do impacto no
ambiente.

3. Medidas de Protecção Ambiental durante o Funcionamento
1) Considerar um plano da cor do edifício pensando nas cores da área próxima ao
projecto. Utilizar cores integradas no ambiente para acalmar a ansiedade e a
rejeição, e harmonizar com a paisagem do ambiente.
2) Após a construção, devem-se cultivar plantas que tenham características locais,
fáceis de serem plantadas, e considerando um planeamento de distribuição de
plantas, para diminuir a opressão da volumetria dos edifícios, acalmar a
ansiedade e a rejeição, e formar uma paisagem rica.
3) O princípio de escolha da vegetação da paisagem é escolher uma planta com
multi-funcionalidade, resistente ao vento, sombra e espaços para animais.
Através da vegetação, o calor e o microclima gerados pelos edifícios serão
moderados.

7.7 Sumário
De acordo com a pesquisa da situação actual do ambiente, há edifícios de grande
densidade em redor, além do Centro Hospitalar Conde de São Januário. A
compatibilidade e a integridade do ambiente são de uma forma geral boas e a
naturalidade e a vivacidade são normais. Devido ao bloqueio dos edifícios em redor, não
há impacto visual significativo. Contudo, ainda há alteração visual dos observadores do
Centro Hospitalar Conde de São Januário, algumas vias, parques e praças, etc.
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Durante o funcionamento, será possível ver-se claramente as obras de construção
do Edifício Multiusos e do Edifício da Clínica de Especialidade como a instalação da
estrutura, a escavação, o levantamento e a montagem em alguns pontos sensíveis. Além
disso, a circulação frequente de veículos também causará impacto visual aos
observadores. De uma forma geral, ainda haverá algum impacto negativo.
Após a construção, o edifício novo aumentará a volumetria artificial e a
movimentação de veículos e pessoas na área, causando a pressão visual aos
observadores e diminuindo a naturalidade e a vivacidade do ambiente. É sugerida a
integração de cores do ambiente e elementos da área no design do edifício, pois, além
de atrair os observadores, aumentará a singularidade, a integridade e a compatibilidade
com o ambiente.
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8. Capítulo Oitavo
Avaliação de Impacto Ecológico
8.1 Introdução
Macau localiza-se na zona tropical do hemisfério norte, sendo quente e húmido no
verão e ameno no inverno, o que favorece o crescimento de plantas, e isso determina a
riqueza de espécies de plantas em Macau. Contudo, devido à proximidade ao continente,
o desenvolvimento ocorreu cedo, e a grande mudança ambiental deve-se ao impacto das
actividades humanas. As plantas, que são os principais alimentos e habitat dos animais
terrestres, foram destruídas pelo ser humano. Essencialmente, já não há florestas nativas,
as espécies e o número de vários animais reduziram-se significativamente. Na última
década, o Governo esteve empenhado na arborização e reflorestamento. De acordo com
dados do site A Natureza do Macau - Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
(https://nature.iacm.gov.mo/c/ info/default.aspx), a área de arborização é
aproximadamente de 12,4km2, representando 41,7% da área total de Macau, e a área per
capita é de 22,8 m2, sendo que a maioria é gerida pelos Serviços de Zonas Verdes e
Jardins do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. 60% das áreas arborizadas
estão localizadas em Coloane, o que exibe uma distribuição desigual. No que se refere à
gestão, esta é dividida em jardins e parques, vias arborizadas, campos verdes e zonas
verdes artificiais. As áreas de arborização são exibidas na figura 8.1-1.

8.2 Fundamentos de Avaliação
A avaliação de impacto ecológico e o relatório de avaliação do impacto ecológico
são baseados nas instruções de avaliação relacionadas, que foram publicadas pelo
Governo da RAEM. Além disso, as leis e os regulamentos ambientais aplicáveis em
Macau e as convenções internacionais servem como critérios e princípios de avaliação.
A sequência de legislação ambiental seguida será a seguinte:
1. Dar prioridade às normas ambientais de Macau.
2. Não havendo normas ambientais aplicáveis a Macau, dar prioridade às
normas técnicas da República Popular da China ou da Região
Administrativa Especial de Hong Kong.
3. Outras normas internacionalmente reconhecidas.
Esta avaliação ambiental considerará a consistência das políticas ambientais do
Governo da RAEM eo rumo deste projecto; Os fundamentos da avaliação ecológica
deste projecto são exibidos na tabela 8.2-1.
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Localização
planeada
Fonte de dados: Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro,
http://www.dscc.gov.mo/CHT/knowledge/map_category.html

Figura 8.1-1 Plantas das Zonas Verdes da Região Administrativa Especial de Macau
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Tabela 8.2-1 Fundamentos da avaliação ecológica

Item

Fundamentos de Avaliação
Base de Avaliação

Nota

 Lei n.º 2/91/M – ―Lei de Bases do Ambiente‖
1. Leis, regulamentos e
 Regulamento Administrativo n.º 28/2004 –
convenções
―Regulamento Geral dos Espaços Públicos‖
internacionais
 Lei n.º 11/2013 – ―Lei de Salvaguarda do
aplicáveis
Património Cultural‖
 Lista Classificativa de Projectos de Construção
Sujeitos à Avaliação de Impacto Ambiental
 Instruções para elaboração do relatório de avaliação
do impacto ambiental (versão 2014)
 Instruções de AIA - Instrução para Avaliação dos
2. Normas e instruções
Impactos Ecológicos
aplicáveis
à
 O Encanto das Á rvores - Á rvores Antigas e
avaliação
Preciosas de Macau
 Orientações sobre a protecção de árvores afectadas
por obras
 Orientações sobre a transplantação de árvores
devido a obras

8.3 Â mbito da Avaliação
Este projecto avaliará o impacto ambiental da ampliação do Edifício Multiusos e
do Edifício da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário,
seguindo as características do projecto (incluindo obras de construção e funcionamento)
e o ambiente de localização. O âmbito da avaliação do estudo preliminar será a área do
Centro Hospitalar Conde de São Januário estendida de 500m. Através da avaliação
adequada e conhecendo o impacto ambiental potencial do projecto durante o
desenvolvimento, é possível elaborarem-se as medidas de mitigação ambientais
adequadas e viáveis para reduzir o impacto ambiental causado pelo processo de
desenvolvimento.

8.4 Identificação de Receptores Sensíveis
O projecto se localiza numa área totalmente desenvolvida pelo ser humano, assim,
não existem florestas nativas; os receptores sensíveis devem ser as árvores antigas
existentes das áreas próximas.

8.5 Identificação da Fonte do Poluente
1. Na fase de Construção
1) Á guas residuais geradas na construção.
2) Ruído e vibração gerados por máquinas de construção.
3) Emissão de gases das máquinas de construção.
4) Resíduos gerados na construção e pelos trabalhadores.
2. Na fase de Funcionamento
1) Á guas residuais domésticas geradas por trabalhadores durante o funcionamento.
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2) Ruído e vibração gerados pelo tráfego dos trabalhadores durante o
funcionamento.
3) Emissão de gases gerada pelo tráfego durante o funcionamento.
4) Resíduos gerados pelos trabalhadores durante o funcionamento.

8.6 Situação Actual do Ambiente
Este projecto realizou uma pesquisa da fauna e vegetação a 500m em redor da área
de 15 a 18 de Outubro de 2015, como exibido na figura 8.6-1. Devido à falta de normas
técnicas de pesquisa de ambiente ecológico de Macau, os métodos de pesquisa de
ecologia terrestre e o relatório das ―Normas Técnicas de Avaliação de Ecologia
Animal”(動物生態評估技術規範) (2011/7/12 EPA No. 1000058655C) e as ―Normas
Técnicas de Avaliação de Ecologia Vegetal‖ (植物生態評估技術規範) (publicado em
2002/3/28 EPA No. 0910020491), publicadas pela Autoridade de Protecção Ambiental
de Taiwan, são utilizados como referência para elaborar o relatório.
1. Vegetação
1) Espécie de Vegetação e Estatística
Ao todo foram descobertas 49 famílias e 83 espécies, as
características de espécies são listadas detalhadamente na tabela 8.6-1. As
vegetações do lado este, oeste e em redor do local de construção são
listadas na tabela 8.6-2. Divididas por hábito, há 40 árvores, 20 arbustos, 6
trepadeiras e 17 ervas, assim, as árvores representam a maior parcela
(48,2%); Divididas por origem, há 24 silvestres, 11 naturalizadas e 48
cultivadas, assim, as cultivadas representam a maior parcela (57,8%).
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Local de construção do lado Oeste

Â mbito de local de
construção
Trajecto de pesquisa
Armadilha
Ponto de pássaro
Imagem de satélite do mapa é do Google Earth.

Figura 8.6-1 Mapa de distribuição da área do projecto e trajecto de pesquisa ecológico, ponto de observação de método circular e armadilhas de
modelo Sherman
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Tabela 8.6-1 Estatísticas de características de espécies vegetais
Categoria

Pteridopsida
Espécies
No.de
4
família
N. de espécie
4

Género

Á rvore
Arbusto
Trepadeira
Erva
Endemismo
Silvestre
Naturalizada
Cultivada
Plantas raras ou
protegidas pelo país
Origem

Pinopsida

Magnoliopsida

Liliopsida

Total

3

35

7

49

3

62

14

83

0
0
0
4
0
4
0
0

3
0
0
0
0
0
0
3

33
18
6
5
0
18
10
34

4
2
0
8
0
2
1
11

40
20
6
17
0
24
11
48

0

0

0

0

0

Tabela 8.6-2 Índice de Vegetação
Classe

Família

Nome Científico

Pteridopsida

Adiantaceae

Adiantum capillus-veneris L.

Pteridopsida
Pteridopsida

adnascens (Sw.)
Polypodiaceae Pyrrosia
Ching
Pteris vittata L.
Pteridaceae

Thelypteridacea Macrothelypteris torresiana
e
(Gaud).
heterophylla
Pinopsida
Araucariaceae Araucaria
(Salisb).
Juniperus
chinensis
Pinopsida
Cupressaceae kaizuka Hort. ex Endl.L. var.
Podocarpus macrophyllus
Pinopsida
Podocarpaceae (Thunb.)
Sweet
var.
macrophyllus
Thunbergia
erecta
(Benth.)
Magnoliopsida
Acanthaceae
T. Anders.
Magnoliopsida Anacardiaceae Dracontomelon
duperreanum
Magnoliopsida Anacardiaceae Mangifera indica L.
Magnoliopsida
Apocynaceae Plumeria rubra L.
Pteridopsida

Magnoliopsida

Apocynaceae

Magnoliopsida

Apocynaceae

Magnoliopsida

Araliaceae

Magnoliopsida

Asteraceae
(Compositae)
Asteraceae
(Compositae)
Asteraceae
(Compositae)
Bombacaceae

Magnoliopsida

Boraginaceae

Magnoliopsida

Burseraceae

Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

Thevetia perviana Merr.
Catharanyhus rosea (L.) G.
Don, Gen.
Schefflera
arboricola
(Hayata) Kanehira
Tridax procumbens L.
Vernonia cinerea (L.) Less.
Wedelia triloba L.

Nome em Português

Hábito

Origem
Silvestre

No local de
construção
(Multiusos)
*

CHCSJ de 10/2015
No local de
Próximo ao
construção
local de
(Especialidade) construção)
*

Cabelo de Vénus

Erva

Pyrósia Apertada

Erva

Silvestre

Feto das Escadas

Erva

Silvestre

*

*

Feto da Mariana

Erva

Silvestre

*

*

*

Pinheiro-de-norfolk

Á rvore

Cultivação

*

Juniperus Chinensis

Á rvore

Cultivação

*

*

Podocarpus
Macrophyllus

Á rvore

Cultivação

Manto-de-rei

Arbusto

Cultivação

Dracontomelon

Á rvore

Cultivação

Mangueira

Á rvore

Cultivação

Jasmim-manga

Á rvore

Cultivação

Chapéu-de-napoleão

Á rvore

Cultivação

Congorça

Arbusto

Cultivação

*

*

*

Xeflera

Arbusto

Cultivação

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*

Erva-de-touro

Erva

Naturalização

*

*

*

Vernonia cinerea

Erva

Silvestre

*

*

*

*

*

Wedelia Triloba

Trepadeira

Naturalização

*

Bombax ceiba L.

Á rvore

Cultivação

*

*

Carmona microphylla

Carmona microphylla

Arbusto

Cultivação

*

*

Canarium tramdenum

Canarium tramdenum

Á rvore

Cultivação

*

Papaya

Á rvore

Cultivação

*

Pinheiro-casuarina

Á rvore

Cultivação

*

Á rvore

Cultivação

Erva

Naturalização

Bombax ceiba L.

Carica papaya L.
Caricaceae
Casuarinaceae Casuarina equisetfolia L.

mantalyi H. Terminalia Mantalyi
Combretaceae Terminalia
Perrier.
Ipomoea Cairica (L.)
Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet
Sweet
Ipomoea
nil
(L.)
Roth.
Convolvulaceae
Corda-de-viola
grandis
(L.) Coccinia Grandis (L.)
Cucurbitaceae Coccinia
Voigt,Hort.
Elaeocarpaceae Elaeocarpus apiculatus
Elaeocarpo Apiculado
wilkesiana
Euphorbiaceae Acalypha
Acalifa
Muell.-Arg.
Bridelia
tomentosa
Blume
Bridelia
Tomentosa
Euphorbiaceae
Blume
Codiaeum
variegatum
Blume
Euphorbiaceae
Croton
Euphorbiaceae Jatropha pandurifolia Andre
tanarius (L.)
Euphorbiaceae Macaranga
Muell.-Arg.
Mallotus
paniculatus
(Lam.)
Euphorbiaceae Muell. -Arg.
Euphorbiaceae Sapium sebiferum (L.) Roxb.

Trepadeira Naturalização
Erva

Silvestre

Á rvore

Cultivação

Arbusto

Cultivação

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

Á rvore

Silvestre

Arbusto

Cultivação

*
*

Jatropha

Arbusto

Cultivação

*

Macaranga tanarius

Á rvore

Silvestre

Mallotus Paniculatus

Á rvore

Silvestre

*

*

Pau-de-sebo

Á rvore

Silvestre

*

*
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Classe

Família

Magnoliopsida

Lauraceae

Magnoliopsida

Lauraceae

Magnoliopsida

Mimosaceae

Magnoliopsida

Mimosaceae

Magnoliopsida

Fabaceae

Magnoliopsida

Fabaceae

Magnoliopsida

Mimosaceae

Magnoliopsida

Fabaceae

Magnoliopsida

Fabaceae

Magnoliopsida

Buddlejaceae

Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

Nome Científico

Nome em Português

Hábito

Origem

No local de
construção
(Multiusos)

Cinnamomum burmanni Bl.

Cinnamomum
Burmanni Bl.

Á rvore

Silvestre

*

Litsea Glutinosa

Á rvore

Silvestre

*

Á rvore

Cultivação

*

Á rvore

Cultivação

*

Á rvore
Á rvore
pequena

Naturalização

*

Cultivação

*
*

Litsea glutinosa (Lour.) C. B.
Rob.
Acacia confusa Merr.

Acacia Confusa
Falcataria moluccana (Miq.) Falcataria Moluccana
Barneby & Grimes in Mem.
(Miq.) Barneby &
Grimes in Mem.
Albizzia lebbeck (L.) Benth.
Albízia
Bauhinia variegata L.
Casco-de-vaca-lilás
Leucaena
leucocephala
(Lam.) de Wit.
Senna siamea (Lamarck)
Irwin & Barneby
Cassia surattensis
Buddleja asiatica Lour.

Magnoliopsida

Moraceae

Ficus microcarpa L. f. var.
microcarpa
Ficus pumila L.

Magnoliopsida

Moraceae

Ficus rumphii Bl.

Magnoliopsida

Ficus superba (Miq.) Miq.
var. japonica Miq.
Ficus variegata Bl. var.
Moraceae
chorocarpa (Benth.) King in
Ann.
Bougainvillea
spectabilis
Nyctaginaceae Willd.
Oxalidaceae Averrhoa carambola L.
Passifloraceae Passiflora foetida L.

Magnoliopsida

Polygonaceae

Magnoliopsida

Rubiaceae

Magnoliopsida

Rubiaceae

Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

Moraceae

Antigonon leptopus Hook. &
Arn.
Ixora duffii cv. ‗Super King‘

Magnoliopsida

Rutaceae

Magnoliopsida

Salicaceae

Paederia scandens (Lour.)
Merr.
Murraya paniculata (L.)
Jack.
Salix babylonica L.

Magnoliopsida

Ulmaceae

Celtis sinensis Personn

Magnoliopsida

Urticaceae

Magnoliopsida

Verbenaceae

Boehmeria
nivea
(L.)
Gaudich. var. tenacissima
(Gaudich.) Miq.
Duranta repens L.

Magnoliopsida

Verbenaceae

Lantana camara L.

Liliopsida

Agavaceae

Cordyline fruticosa (L.)
Goepp.
Dracaena marginata Lam.

Liliopsida

Agavaceae

Sansevieria trifasciata Prain

Liliopsida

Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida

Agavaceae

Amaryllidaceae Crinum asiaticum L.
Alocasia odora (Roxb.) Loch
Araceae
in Ind.
Syngonium podophyllum
Araceae
Arecaceae
(Palmae)
Arecaceae
(Palmae)
Arecaceae
(Palmae)
Liliaceae
Musaceae
Gramineae

Liliopsida
Gramineae
Liliopsida

Gramineae

Caryota mitis Lour.
Phoenix roebelenii O' Brien.
Rhapis excelsa (Thunb.)
Henry ex Rehder
Asparagus
densiflorus
(Kunth) Jessop
Musa sapientum L.

*
*

*
*

*

*
*

Leucena

Arbusto

Naturalização

*

*

Á rvore

Cultivação

*

*

Cassia

Arbusto

Cultivação

*

*

Buddleja Asiatica

Arbusto

Silvestre

*

*

Erva

Cultivação

*

*

Á rvore

Cultivação

*

Arbusto

Cultivação

Cuphea hyssopifolia Kunth,
Cuphea Hyssopifolia
Nov.
Magnoliaceae Michelia alba DC.
Michelia
semidecandra
Melastomataceae Tibouchina
Tibouchina
Cogn.
Aglaia odorata Lour.
Meliaceae
Aglaia Odorata
Cocculus
hypoglauca Cocculus hypoglauca
Meliaceae
(Schauer) Diels in Engler
Ficus altissma Bl.
Moraceae
Ficus Altissima
Ficus elastica Roxb.
Moraceae
Ficus Elastica
Ficus hispida L.
Moraceae
FicusH
Moraceae

*

Cássia-de-sião

Lythraceae

Magnoliopsida

CHCSJ de 10/2015
No local de
Próximo ao
construção
local de
(Especialidade) construção)

*
*

*

*

*

Á rvore

Cultivação

Trepadeira

Silvestre

*

*

Á rvore

Silvestre

*

*

Á rvore

Cultivação

*

*

Á rvore

Silvestre

*

Ficus Microcarpa

Á rvore

Silvestre

*

Ficus Pumila

Arbusto

Silvestre

Falsa Figueira dosP
Ficus Superba (Miq.)
Miq. var. Japonica Miq.
Ficus variegata.
Chorocarpa (Benth.)
King in Ann.
Bougainvillea
Spectabilis
Caramboleira

Á rvore

Cultivação

*

Á rvore

Silvestre

*

*

Á rvore

Silvestre

*

*

Arbusto

Cultivação

*

Á rvore

Cultivação

*
*

*

*

*

*

*

*
*

Maracujazeiro

Trepadeira

Naturalização

*

Antigonon Leptopus

Trepadeira

Cultivação

*

Ixora Duffii cv.

Arbusto

Cultivação

Paederia Scandens

Trepadeira

Silvestre

Murraya Paniculata

Arbusto

Naturalização

Salgueiro-chorão

Á rvore

Cultivação

*

*

Celtis Sinensis

Á rvore

Silvestre

*

*

Rami

Arbusto

Naturalização

*

*

Violeteira

Arbusto

Cultivação

Camará
Dracêna Menor

Arbusto

Naturalização

*

Erva

Cultivação

*

Dracena

Arbusto

Cultivação

Espada-de-santa-bárbara

Erva

Cultivação

Crino Branco

Erva

Silvestre

Alocasia

Erva

Silvestre

*

Singónio

Erva

Cultivação

*

Caryota

Á rvore

Cultivação

*

*

Tamareira-anã

Á rvore

Cultivação

*

*

*

*

palmeira-dama

Arbusto

Cultivação

Aspargo Pluma

Erva

Cultivação

Banana-vermelha

Erva

Cultivação

Á rvore

Cultivação

Á rvore

Cultivação

Erva

Naturalização

Bambusa multiplex (Lour.) Bambu-folha-samambaia
Raeuschel
Bambusa pachinensis Hayata
var. hirsutissima (Odashima)
Bambusa
Lin
Panicum maximum Jacq.
Arquipélago da
Madeira

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

Nota: Este índice é feito conforme a Vegetação de Macau (Volume I-III) do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais de Macau de
Região Administrativa Especial de Macau.
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2) Vegetação Endémica
Após a pesquisa, não foram descobertas plantas silvestres que
tenham valor económico, académico ou ameaçadas nos termos das
―Regulações de República Popular da China sobre a Protecção de
Plantas Selvagem” ( 國家重點保護野生植物名錄 ), ―Plantas raras e
Preciosas de Hong Kong‖ (香港稀有及珍貴植物) e ―Listas Vermelhas da
IUC‖ ( 國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄 (IUCN Red List)) e
―Vegetação de Macau”.
3) Á rvores Antigas
Após a pesquisa, foi descoberto que a Falsa Figueira dos Pagodes
(Ficus rumphii) foi listada n‘ ―O Encanto das Á rvores - Á rvores Antigas e
Preciosas de Macau”, publicado pelos Serviços de Zonas Verdes e Jardins
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, e localizada do lado
oeste do local de construção (Edifício da Clínica da Especialidade) e à
entrada do lado sudoeste. As informações detalhadas são exibidas na
tabela 8.6-3 e figura 8.6-2, e sua localização na figura 8.6-3.
Tabela 8.6-3 Informação básica da Falsa Figueira dos Pagodes, em redor do local de
construção, listada n‘ O Encanto das Á rvores - Á rvores Antigas e Preciosas de Macau (não
inclui o Jardim de São Francisco)
Nome em
Potuguês

Nome Científico

Família

Localização

Altura
Total
(m)

Altura do
Tronco
(m)

Falsa Figueira
dos Pagodes

Ficus rumphii
Bl.

Moraceae

Estrada Nova

18

3

Diâmetro a altura
do peito
(m)

Circunstância a
altura do peito
(m)

Diâmetro da Copa
(Leste-Oeste)
(m)

Idade
(ano)

Potencial de
crescimento

2,06

5,77

12

110

Alto

Diâmetro da
Copa
(Norte-Sul)
(m)
12

Figura 8.6-2 Entrada do lado sudoeste do local de construção do Edifício da Clínica da
Especialidade- Falsa Figueira dos Pagodes
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Preciosas de Macau (não inclui Jardim de São Francisco)
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2. Animais
1) Mamíferos
I. Pesquisa de mamíferos terrestres / Instalação de armadilhas de
modelo Sherman
Este projecto instalou um total de 20 armadilhas de modelo
Sherman por 3 noites. Ao todo, foram capturados 3 musaranhos e 1
ratazana, sendo a taxa de captura de 6,7%. A listagem e as quantidades
são exibidas na tabela 8.6-4.
II.

Pesquisa de mamíferos voadores (Chiroptera) - Pesquisa de
ecolocalização
Este projecto utilizou um sensor para fazer a pesquisa de
ecolocalização, e foram descobertos audiofrequências de Pipistrellus
abramus de vespertilionidae e Scotophilus borbonicus. A listagem e as
quantidades são exibidas na tabela 8.6-4.

2) Pássaros
Com pesquisas repetidas por 3 vezes, notou-se 2 divisões de 7
famílias e 7 espécies, no total de 317 unidades. A diversidade não é alta,
todos são pássaros residenciais terrestres. A listagem detalhada e
quantidades descobertas são listadas na tabela 8.6-5. O Olho-Branco
Japonês, o Pycnonotus sinensis e o Pardal são espécies dominantes. Não
forma encontradas espécies da Lista de Espécies Ameaçadas e Protegidas
da China, e não são listadas/nível LC nas Listas Vermelhas da IUCN.
Entre os pássaros descobertos, o Urocissa erythrorhyncha, o Chapim-Real
e o Olho-Branco Japonês têm preferência no ambiente florestal. Do lado
este do local de construção (Edifícios Multiusos) pode-se descobrir ninhos
de Urocissa erythrorhyncha.
3) Anfíbios e Répteis
De entre os anfíbios somente se descobriu uma espécie:
Duttaphrynus melanostictus.
De entre os répteis somente se
descobriu uma espécie: Hemidactylus brooki. A listagem e as
quantidades da pesquisa são exibidas na tabela 8.6-6 e tabela 8.6-7.
As espécies descobertas são espécies comuns.
4) Borboletas
Quanto às borboletas, foram descobertas 4 famílias de 5 espécies,
por 561 vezes. A listagem e as quantidades da pesquisa são exibidas na
tabela 8.6-8. As espécies descobertas são comuns, entre as quais, a
Catopsilia pomona é a espécie dominante, não foram descobertas espécies
constantes nas listas de espécies raras protegidas.
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Tabela 8.6-4 Registo da Pesquisa de Mamíferos
Ordem

Nome em
Português

Família

Insectivora

Soricidae
Vespertilio
Chiroptera
nidae
Vespertilio
Chiroptera
nidae
Rodentia
Muridae

Nome Científico

Ende Nível de
mismos Protecção

IUCN

não listado

LC

não listado

LC

não listado

LC

não listado

LC

12

1
12
0,00
Inválido

11

8

2

1

1
4
16
0,95
0,69

3
10
0,64
0,58

8-11

Nota1: Nível de proteçao: De acordo com a Lista de Espécies Ameaçadas e Protegidas da China (1989), publicada por China. 國家重點保護野生動物名錄
Nota2: CRDB: Livro Vermelho de Animais Ameaçados de Extinção. 中國瀕危動物紅皮書
Nota3: IUCN: Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) http://www.iucnredlist.org/, Condição de projecção- pouco preocupante (Least
Concern，LC)

Tabela 8.6-5 Registo da Pesquisa de Pássaros
Ordem

Família

Nome em Português

Nome Científico

Columbiformes Columbidae
Spilopelia chinensis
Spilopelia chinensis
Passeriformes
Corvidae
Urocissa erythrorhyncha Urocissa erythrorhyncha
Passeriformes
Paridae
Chapim-real
Parus major
Passeriformes Pycnonotidae
Pycnonotus sinensis
Pycnonotus sinensis
Passeriformes Zosteropidae
Olho-branco japonês
Zosterops japonicus
Passeriformes
Turdidae
Copsychus saularis
Copsychus saularis
Passeriformes
Passeridae
pardal
Passer montanus
Sub total de números de espécie(S)
Sub total de quantidade(N)
Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H‘)
Índice de regularidade de Shannon-Wiener (E)

Nível de
Endemismos
Protecção
—
—
—
—
—
—
—

CRDB

não listado não listado
não listado
LC
não listado
LC
não listado
LC
não listado
LC
não listado
LC
não listado
LC

Repetido
(noite de
captura) 1
4
2
28
50
2
15
6
101
1,27
0,71

IUCN
Repetido
(noite de
captura) 2
6
4
2
22
35
1
23
7
93
1,50
0,77

Repetido
(noite de
captura) 3
7
3
2
15
68
1
27
7
123
1,28
0,66

Nota1: Nível de proteçao: De acordo com a Lista de Espécies Ameaçadas e Protegidas da China (1989), publicada por China. 國家重點保護野生動物名錄
Nota2: IUCN: Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) http://www.iucnredlist.org/, Condição de projecção- pouco preocupante (Least
Concern，LC)
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Suncu
Suncus murinus
—
não listado
Pipistrellus
Pipistrellus abramus
—
não listado
abramus
Pipistrellus
Scotophilus kuhlii
—
não listado
abramus
Ratazana
Rattus tanezumi
—
não listado
Sub total de números de espécie(S)
Sub total de quantidade(N)
Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H‘)
Índice de regularidade de Shannon-Wiener (E)

CRDB

Pesquisa em 10/2015
Repetido
Repetido
Repetido
(noite de
(noite de
(noite de
captura) 1
captura) 2
captura) 3
2
1
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Tabela 8.6-6 Registo da pesquisa de anfíbios
Pesquisa em 10/2015
Repetido 1 Repetido 2 Repetido3

Nome em
Nome Científico
Português
Bufo
Bufonidae
Bufo melanostictus
melanostictus
Subtotal de números de espécie(S)
Subtotal de quantidade(N)
Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H‘)
Índice de regularidade de Shannon-Wiener (E)
Família

0

1

2

0
0
0,00
Inválido

1
1
0,00
Inválido

1
2
0,00
Inválido

Tabela 8.6-7 Registo da pesquisa de répteis
Nome em
Nome Científico
Português
Hemidactylus
Gekkonidae
Hemidactylus brookii
brookii
Subtotal de números de espécie(S)
Subtotal de quantidade(N)
Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H‘)
Índice de regularidade de Shannon-Wiener (E)
Família

Pesquisa em 10/2015
Repetido 1 Repetido 2 Repetido3
2

4

2

1
2
0,00
Inválido

1
4
0,00
Inválido

1
2
0,00
Inválido

Tabela 8.6-8 Registo da pesquisa de borboletas
Nome em
Nome Científico
Português
Nymphalidae Danaus genutia
Danaus genutia
Lycaenidae Danaus genutia
Pseudozizeeria maha
Graphium
Papilionidae
Graphium antiphates
antiphates
Graphium
Papilionidae
Graphium sarpedon
sarpedon
Catopsilia
Pieridae
Catopsilia pomona
pomona
Subtotal de números de espécie(S)
Subtotal de quantidade(N)
Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H‘)
Índice de regularidade de Shannon-Wiener (E)
Família

Pesquisa em 10/2015
Repetido 1 Repetido 2 Repetido3
1
0
1
5
11
13
0

1

0

2

4

3

135

230

155

4
143
0,27
0,19

4
246
0,29
0,21

4
172
0,39
0,28

8.7 Método de Avaliação
Na avaliação de impacto ecológico, deve-se considerar o impacto na população
devido ao desenvolvimento, erosão do solo, sucessão de população e habitat, assim
como as características de desenvolvimento como impacto das águas residuais, gases de
escape, ruído e vibração, resíduos e eutrofização da água.
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8.8 Previsão e Avaliação de Impacto Ambiental
1. Vegetação
O local de construção e zona envolvente já são áreas de alto desenvolvimento
humano, não havendo vegetação silvestre. Após a pesquisa, não foram
descobertas plantas silvestres que tenham valor económico, académico ou
estivessem ameaçadas em conformidade com as ―Regulações de República
Popular da China sobre a Protecção de Plantas Selvagens‖(國家重點保護野生
植物名錄), ―Plantas raras e Preciosas de Hong Kong”(香港稀有及珍貴植物)
e ―Listas Vermelhas da IUCN‖ e ―Vegetação de Macau‖. Então o impacto na
vegetação durante a construção e o funcionamento será moderado.
Do lado Sudoeste do local de construção, foi descoberta uma Falsa
Figueira dos Pagodes (Ficus rumphii), que foi listada n‘ ―O Encanto das Árvores
- Á rvores Antigas e Preciosas de Macau‖, publicado pelos Serviços de Zonas
Verdes e Jardins do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. Como
está localizada fora do local de construção, e a 15m de distância, prevê-se que
este projecto não causará impacto na árvore. Na construção, seguir-se-á as
―Orientações sobre a Protecção de Á rvores Afectadas por Obras‖ para adoptar
medidas de protecção.
2. Fauna
Nesta pesquisa de animais inclui-se mamíferos, pássaros, anfíbios e répteis,
e borboletas. Não foram descobertas espécies listadas no ―Livro Vermelho de
Animais Ameaçados de Extinção‖, CRDB, e nas ―Listas Vermelhas‖ da IUCN,
nem na ―Lista de Espécies Ameaçadas e Protegidas da China‖. Como o local de
construção e arredores são áreas de alto desenvolvimento humano, então a
ecologia animal não é rica, e o impacto ecológico durante a construção e o
funcionamento do projecto deve ser moderado.

8.9 Medidas de Mitigação
1.Fase de Construção
1) Vegetação
I.

Durante a escavação, deve-se recolher e armazenar a matéria
orgânica do solo superficial. Com excepção de árvores antigas, que
têm valor de conservação e precisam de serem transplantadas, outras
plantas devem ser recolhidas e cortadas para futura transplantação e
o uso de arborização.
II.

Na fase de construção, as árvores antigas ou as plantas valiosas
devem ser protegidas seguindo as ―Orientações sobre a Protecção de
Árvores Afectadas por Obra”. Caso não seja possível deixá-las no
local original, deve-se transplantá-las seguindo as ―Orientações
sobre a Protecção de Á rvores Afectadas por Obras‖.
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2) Animais
I.

Instalar os tapumes para diminuir o impacto directo no ambiente
ecológico em redor, bem como diminuir a interferência do ruído das
máquinas na fase de construção.

II.

Caso se encontrem animais selvagens, deve-se comunicar às
autoridades e suspender-se-á a construção.

III. Para empreiteiros, supervisores e trabalhadores da obra, deve-se
proibir a caça de animais selvagens, e isso deve ser vertido
explicitamente no contrato.
IV. Como foi descoberto o ninho de Urocissa erythrorhyncha do lado
este do local de construção (Edifícios Multiusos), então as medidas
de mitigação são as seguintes:
i.

Evitar a construção do Edifícios Multiusos no período de
reprodução Abril-Junho.

ii.

Deve-se manter a diversidade de animais e vegetais fora do
local de desenvolvimento, através de prevenção da poluição,
planeamento e supervisão de construção para evitar a
inteferência na área fora do local de construção.

iii. No final do desenvolvimento, deve-se plantar e arborizar, para
aumentar eco-eficiência. Devem-se plantar árvores silvestres
para fornecer um ambiente para Urocissa erythrorhyncha ninhar.
Espécies escolhidas podem ser dominantes ou silvestres tais
como Bridelia tomentosa, Mallotus paniculatus, Sapium
sebiferum, Canela-da-indonésia, Litsea glutinosa, Ficus
altissima, Ficus hispida, Ficus reusa linn, Ficus subpisocarpa,
Ficus variegata var. chlorocarpa, Celtis sinensis.
iv.

O design de arborização deve-se ter em conta o comprimisso de
que somente se utilizará as espécies silvestres de Macau, as
plantas de multinível, as plantas como fontes de néctar e as
plantas alimentícias.As árvores devem incluir a planta alpiste.

2. Fase de Construção
1) Fauna
I.

Caso se encontrem animais selvagens, proíbe-se importunar ou caçar,
e deve-se comunicar às autoridades.

8-14

Avaliação de Impacto Ambiental da Obra de Ampliação
do Centro Hospitalar Conde de São Januario

Serviços de Saúde do Governo da RAEM

2) Compensação de Arborização
I.

Devem-se cultivar plantas de características locais, fáceis de serem
transplantadas e mantidas na área exposta após a construção.
Deve-se também considerar a elaboração de um planeamento
paisagístico de plantas, para diminuir a opressão da volumetria dos
edifícios, acalmar a ansiedade e a rejeição, e também formar uma
paisagem rica.

II.

O princípio de escolha da vegetação de paisagem é escolher uma
planta com multifuncionalidade, resistente ao vento, sombra e
espaços para animais. Através da vegetação, o calor e o microclima
gerados pelos edifícios serão moderados.

8.10 Outros Impactos
O possível impacto ecológico causado durante construção e funcionamento depois
de tomadas as medidas de mitigação indicadas no ponto 8.9 é moderado.

8.11 Sumário
Dentro de 500m do local de construção, referente à vegetação, não foram
descobertas plantas silvestres que tenham valor económico, académico ou estivessem
ameaçadas em conformidade com as ―Regulações de República Popular da China sobre
a Protecção de Plantas Selvagens‖(國家重點保護野生植物名錄), ―Plantas Raras e
Preciosas de Hong Kong‖(香港稀有及珍貴植物) e ―Listas Vermelhas da IUCN‖ e
―Vegetação de Macau‖. No que se refere aos animais, não foram descobertas espécies
listadas no ―Livro Vermelho de Animais Ameaçados de Extinção‖, CRDB, e nas ―Listas
Vermelhas‖ da IUCN e na ―Lista de Espécies Ameaçadas e Protegidas da China‖.
Do lado Sudoeste do local de construção, foi descoberto uma Falsa Figueira dos
Pagodes (Ficus rumphii), que foi listada n‘―O Encanto das Á rvores - Á rvores Antigas e
Preciosas de Macau‖, publicado pelos Serviços de Zonas Verdes e Jardins do Instituto
para os Assuntos Cívicos e Municipais. Como está localizada fora do local de
construção, e a 15m de distância, prevê-se que este projecto não causará impacto na
árvore. Na construção, seguir-se-á as ―Orientações sobre a Protecção de Á rvores
Afectadas por Obras‖ para tomar medidas de protecção.
Este projecto está localizado na área de desenvolvimento humano, considerando-se
diminuto o impacto do ruído. O Edifício Multiusos planeou a diminuição do volume de
desenvolvimento e escavação da montanha. Após a construção, o projecto plantará
vegetação na área exposta para criar uma paisagem ecológica rica. De uma forma geral,
o impacto no ambiente ecológico, nas espécies actuais e no habitat do local de
construção e arrredores é moderado.
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9. Capítulo Nono
Avaliação de Impacto Cultural
9.1 Introdução
A Região Administrativa Especial de Macau elaborou a ―Lei de Salvaguarda do
Património Cultural‖ para salvaguardar património cultural, assinada pelo Chefe do
Executivo a 22 de Agosto de 2013, e publicada a 2 de Setembro, tendo entrado em vigor
a partir de 1 de Março de 2014. Desta forma, este capítulo analisará o possível impacto
no património cultural em redor, proporá medidas de mitigação e também descreverá os
outros impactos. A avaliação sobre as árvores antigas está descrita detalhadamente no
capítulo oitavo.

9.2 Fundamentos de Avaliação
Os fundamentos da avaliação de património cultural estão listados na tabela 9.2-1.
Actualmente a protecção de património cultural da Região Administrativa Especial de
Macau segue a Lei n.º 11/2013 - ―Lei de Salvaguarda do Património Cultural‖.
Tabela 9.2-1 Fundamentos de avaliação do património cultural

Item

Fundamentos de Avaliação

Nota

1. Leis, regulamentos e  Lei n.º 2/91/M -“Lei de Bases do Ambiente”
convenções
 Regulamento Administrativo n.º 28/2004 internacionais
―Regulamento Geral dos Espaços Públicos‖,
aplicáveis
 Lei n.º 11/2013 - ―Lei de Salvaguarda do Património
Cultural‖
2. Normas e instruções  Lista Classificativa de Projectos de Construção
aplicáveis à avaliação
Sujeitos à Avaliação de Impacto Ambiental
 Instruções para elaboração do relatório de
avaliação do impacto ambiental (versão 2014)

9.3 Â mbito da Avaliação
Este projecto avaliará o impacto ambiental da ampliação do Edifício Multiusos e
do Edifício da Clínica da Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário,
seguindo as características do projecto (incluindo as obras de construção e
funcionamento) e o ambiente de localização. O âmbito da avaliação do estudo
preliminar será a área do Centro Hospitalar Conde de São Januário estendida de 100m.
Através da avaliação adequada e conhecendo o impacto ambiental potencial do projecto
durante o desenvolvimento, é possível elaborarem-se as medidas de mitigação
ambientais adequadas e viáveis para reduzir o impacto ambiental causado pelo processo
de desenvolvimento.
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9.4 Identificação de Receptores Sensíveis
Após a verificação de dados constantes na ―Lei de Salvaguarda do Património
Cultural‖ e Macauheritage.net do Instituto Cultural do Governo da RAEM, o projecto
não está localizado no Centro Histórico de Macau ou na Zona de Protecção.
Actualmente, são 129 bens imóveis classificados, incluindo monumentos, edifícios de
interesse arquitetónico, conjuntos e sítios. Há 10 lugares de património cultural
intangível. Entre os quais, os receptores sensíveis de património cultural próximos do
local de construção são: Jardim de São Francisco, a 30m do Edifício da Clínica da
Especialidade; e Escola Leng Nam, a 80m do Edifício Multiusos. Ambos são listados na
tabela 9.4-1, e suas localizações são exibidas na figura 9.4-1.
Tabela 9.4-1 Receptores sensíveis de património cultural próximos do local de construção
Património cultural
1. Centro Histórico de Macau
 Foi listado na ―Lista
do Património Mundial da
Humanidade‖ no dia 15 de
Julho de 2005
2. Bens imóveis classificados
 Monumentos, edifícios de
interesse arquitetónico,
conjuntos e sítios
 Em total 129 lugares.

3. Património cultural intangível
 Em total 10 lugares.

Receptores sensíveis em 100m
Não há

Jardim de São
Francisco
(Também designado
por: Jardim Nan Wan
Localização: Avenida
da Praia Grande)
Escola Leng Nam
(Também designada
por: Palácio de
felicidade
Localização: Estrada
dos Parses)
Não há

30m do Edifício da
Clínica da Especialidade

80m do Edifício
Multiusos

Fonte de dados: Macauheritage.net do Instituto Cultural do Governo da RAEM, 30 de Novembro de
2015
(http://www.macauheritage.net/cn/HeritageInfo/HeritageInfo.aspx?t=ich)
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Escola Leng
Nam

Centro Hospitalar Conde
de São Januario (Hospital
do Topo da Colina)

Edifício Multiusos
Jardim de São
Francisco

Edifício da Clínica
da Especialidade

Listados como patrimónios
culturais

Figura 9.4-1 Localizações dos receptores sensíveis de património cultural próximos do local
de construção

9.5 Identificação da Fonte do Poluente
1. Fase de Construção
1) Terraplenagem
2) Demolição de edifícios existentes
3) Demolição por explosão
4) Construção do edifício
5) Poluição do ar decorrente das máquinas de construção, ruído e vibração.
6) Poluição do ar decorrente de veículos de construção, ruído e vibração.
2. Fase de Funcionamento
Ruído e vibração de veículos pessoais na fase de funcionamento.
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9.6 Situação Actual do Ambiente
1. Listados como patrimónios culturais
O projecto não está localizado no Centro Histórico de Macau ou na Zona
de Protecção, cujas localizações são exibidas na figura 9.6-1.
Os receptores sensíveis de património cultural próximos do local de
construção são: Jardim de São Francisco, a 30m do Edifício da Clínica da
Especialidade; e Escola Leng Nam, a 80m do Edifício Multiusos, como exibidos
na figura 9.6-2.
1) Jardim de São Francisco
O design do Jardim de São Francisco reflecte a beleza da
arquitectura europeia. Dividido em duas secções: uma secção mais plana,
entre a Rua da Praia Grande e a Rua de Santa Clara, onde há numerosos
canteiros de flores e caminhos no meio dos espaços verdes. Na outra
secção, elaborada na encosta da colina, os caminhos foram concebidos
para se adaptarem ao terreno. Está localizado entre a Estrada de S.
Francisco e a Rua Nova à Guia. Os muretes, as colunas, o arco da entrada
e a fonte conferem-lhe um forte pendor europeu. Os caminhos da encosta
levam ao parque infantil e a um pequeno edifício circular que já foi Museu
da I Guerra Mundial e local de homenagem aos militares portugueses
(especialmente os de Macau). Hoje serve como sede da Associação de
Deficientes de Macau.
2) Escola Leng Nam
Foi construída a 1921, este edifício, foi inicialmente a residência do
advogado português Francisco Xavier da Silva. Em 1937, foi
transformado na Escola Leng Nam.
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0

100 m

Edifício Multiusos
Edifício da Clínica
da Especialidade

Centro
Histórico de Macau
澳門歷史城區
Zona
de Proteção
緩衝區

Figura 9.6-1 Localizações do local do projecto, Centro Histórico de Macau e Zona de
Protecção.
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Jardim de São Francisco próximo do Edifício Escola Leng
da Clínica da Especialidade
Multiusos

Nam próximo

do

Edifício

Figura 9.6-2 Fotografia actual de património cultural próximo do local da construção
2. Outro Resultado de Pesquisa
1) Ruínas da Antiga Muralha
Após a pesquisa de campo, existem as Ruínas da Antiga Muralha, que não
são listadas como património cultural, localizadas na rampa do Jardim de São
Francisco, ao lado da Estrada de S. Francisco e no local de construção do
Edifício Multiusos, a condição actual é exibida na figura 9.6-3. Embora não se
encontre na lista oficial de protecção, o valor em si ainda pode ser confirmado,
até porque estas muralhas têm mais de 400 anos de história. A muralha colapsou
há algum tempo devido à erosão da chuva e vento e aos parasitas das plantas, e a
parte danificada junto do ferro da cerca de protecção ficou suspensa no ar. O
Instituto Cultural já enviou pessoal para o acompanhamento de protecção, e
recomendou o ajustamento do plano tendo em conta a protecção adequada das
ruínas da antiga muralha. Com os Serviços de Saúde a prestar a devida
coordenação, a reparação da muralha já foi finalizada em 2014, e actualmente
está em boa condição.
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Antigas muralhas de defesa na Estrada de São Francisco ao lado do Edifício Multiusos

A superfície das Antigas Muralhas de Defesa na Estrada de S. Francisco
Figura 9.6-3 Condição actual das Antigas Muralhas de Defesa, património cultural não
classificado
2) Edifícios antigos
No âmbito de construção do Edifício da Clínica da Especialidade do
Centro Hospitalar Conde de São Januário, há duas casas antigas de cor
cinzenta, cujas condições são exibidas na figura 9.6-4. O Conselho do
Património Cultural (CPC) realizou no dia 25 de Novembro uma Reunião
Plenária Ordinária, tendo os seus membros votado unanimemente no
sentido de não se proceder à abertura dos procedimentos de classificação
dos dois prédios, apoiando a construção do Edifício da Clínica da
Especialidade na data programada.
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Armazém de estoque de medicamentos.
Á rea de enfermaria da doença contagiosa
Actualmente,
Centro
de
Apoio
a
Actualmente, armazém de estoque dos
Toxicodependentes do Instituto de Ação
materiais do hospital
Social
Figura 9.6-4 Fotografias actuais dos edifícios do hospital não listados como
património cultural
3) Regulamento relacionado
Adicionalmente, o Instituto Cultural publicou o teor do Despacho do
Chefe do Executivo que fixa as cotas altimétricas máximas permitidas para a
construção de edifícios nas zonas de imediações do Farol da Guia, sugerindo
ajustamentos na altura dos projectos, tendo os Serviços de Saúde prestado a
devida coordenação.

9.7

Método de Avaliação

Seguindo a ―Lei de Salvaguarda do Património Cultural‖, será pesquisado se a
área de projecto está incluída no Centro Histórico de Macau e na Zona de Protecção ou
no património cultural listado, e propor-se-á medidas de mitigação.

9.8

Previsão e Avaliação dos Impactos Ambientais

O projecto é a ampliação do Edifício Multiusos e do Edifício da Clínica da
Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário, pelo que a análise do
impacto possível no património cultural durante a construção e o funcionamento é,
principalmente, a análise de danos, destruições ou perdas causadas pelas actividades de
construção tais como a terraplenagem, a demolição de edifícios existentes, a demolição
por explosão, etc. Após a verificação do local de construção, este não está localizado no
Centro Histórico de Macau ou na Zona de Protecção ou próximo de monumentos,
edifícios de interesse arquitectónico, conjuntos ou sítios.
As descrições do impacto nos patrimónios culturais não listados são as seguintes:
1. Fase de Construção
Os impactos aos patrimónios culturais em redor do projecto provêm das
obras de construção, máquinas de construção, poluição do ar de veículos, ruído e
vibração, etc. Devido haver mais de 30m de distância entre os bens imóveis
classificados e o local de construção, além de barreiras nas vias, então é previsto
que não haja impacto directo. Aplicando, de facto, as medidas de mitigação de
poluição do ar, ruído e vibração durante a construção diminuir-se-á o impacto.
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2.

Fase de Funcionamento
Os principais impactos durante o funcionamento provêm da poluição do ar,
ruído e vibração de veículos devido ao aumento do número de pessoas. Como
resultado das avaliações nos capítulos anteriores, os impactos nos pontos
sensíveis durante o funcionamento não são significativos, pelo que não haverá
impacto negativo nos patrimónios culturais classificados em redor.

9.9

Medidas de Mitigação
1. Fase de Planeamento
1) Os empreiteiros devem cumprir a Lei n.º 11/2013 - ―Lei de Salvaguarda do
Património Cultural‖ como princípio e executar segundo o articulado desta
lei.
2) Deve-se manter a muralha antiga no planeamento do Edifício da Clínica da
Especialidade.
3) Deve-se ajustar a altura do projecto seguindo as cotas altimétricas máximas
permitidas para a construção dos edifícios nas zonas de imediações do Farol
da Guia.
4) Medidas de mitigação de poluição do ar, ruído e vibração devem ser incluídas
nos contratos dos empreiteiros, para facilitar a execução rigorosa das medidas.
2. Fase de Construção
1) Deve-se executar de facto as medidas de mitigação de poluição do ar, ruído e
vibração e etc. durante a construção.
2) Utilizam-se os métodos de baixa vibração, por exemplo, a perfuração rotativa
ou quebra sem ruído, tanto quanto possível na escavação da montanha.

9.10

Outros Impactos

O local de construção não está localizado no Centro Histórico de Macau ou na
Zona de Protecção ou próximo dos monumentos, edifícios de interesse arquitectónico,
conjuntos e sítios, pelo que não há impacto directo. Devem-se elaborar a partir de
planeamento e design: manter devidamente a muralha antiga; ajustar a altura seguindo a
cota altimétrica máxima permitida para a construção dos edifícios nas zonas de
imediações do Farol da Guia; e evitar a escavação da rocha por explosão para diminuir
o impacto da poluição do ar e vibração durante a construção. Assim, outros impactos no
património cultural durante a construção e o funcionamento serão moderados.
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9.11

Sumário

O local de construção não está localizado no Centro Histórico de Macau ou na
Zona de Protecção ou próximo dos monumentos, edifícios de interesse arquitetónico,
conjuntos e sítios, pelo que não há impacto directo. A fim de garantir a protecção dos
patrimónios culturais classificados em redor e bens de valor, é sugerido elaborar a partir
do planeamento e design o seguinte: manter devidamente a muralha antiga; ajustar a
altura seguindo a cota altimétrica máxima permitida para a construção dos edifícios nas
zonas de imediações do Farol da Guia; e evitar a escavação da rocha por explosão para
diminuir o impacto da poluição do ar e vibração durante a construção.
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10. Capítulo Décimo
Fiscalização Ambiental e Auditoria
10.1 Programa de Monitorização
Os empreiteiros devem monitorizar seguindo o programa base de monitorização
antes da construção e o programa de monitorização na fase de construção, e elaborar o
resultado de monitorização e relatório de análise, para controlar o impacto e o nível no
ambiente em redor da construção do projecto, além do efeito das medidas de mitigação
utilizadas. O conteúdo do relatório de monitorização ambiental sugerido deve incluir no
mínimo: 1. Informação básica do projecto 2. Conteúdo e fundamento de monitorização
ambiental 3. Resultado de monitorização 4. Análise de comparação do resultado
histórico de monitorização 5. Revisão e sugestões.
O programa base de monitorização deve ser entregue antes da construção, e o
programa de monitorização na fase de construção deve ser entregue mensalmente para
consulta do dono da obra. O programa base de monitorização antes da construção e o
programa de monitorização na fase de construção são exibidos na tabela 10.1-1 e na
tabela 10.1-2, e os locais de monitorização são exibidos na figura 10.1-1.
Tabela 10.1-1 Programa base de monitorização antes da construção
Qualidade do
ambiente

Item de monitorização

Qualidade do ar

PM10
(Registar a média
horária)

Ruído

Leq (12hours), Leq (30 min), Leq
(5min)

Local de monitorização

Frequência

3 vezes antes da
construção (inclui no
1. Centro Hospitalar Conde de
mínimo 2 dias de
São Januário (Hospital do Topo
trabalho e 1 feriado)
da Colina)
(24 horas contínuas
de monitorização)
1. Hospital do Topo da Colina, do
lado mais próximo ao
planeamento do Edifício da
Clínica da Especialidade
2. Hospital do Topo da Colina, do 3 vezes antes da
lado próximo ao planeamento construção (inclui no
do Edifício Multiusos
mínimo 2 dias de
3. Residências na Rua da Encosta trabalho e 1 feriado)
4. Santa Rosa de Lima- Secção
(8:00-20:00 12 horas
Inglês na Rua da Ecosta
contínuas de
5. Edifício Tung Seng Kock
monitorização
6. Edifício Chong Iun
7. Residências da Estrada de São
Francisco do lado sudeste do
Edifício Multiusos
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Tabela 10.1-2 Programa de monitorização ambiental na fase de construção
Qualidade do
ambiente

Item de monitorização

Qualidade do ar

PM10
(Registar a média
horária)

Ruído

Qualidade da
água

Local de monitorização

2. Centro Hospitalar Conde de
São Januário (Hospital do Topo
da Colina)
1. Hospital do Topo da Colina, do
mais lado próximo ao
planeamento do Edifício da
Clínica da Especialidade
2. Hospital do Topo da Colina, do
lado mais próximo ao
planeamento do Edifício
Multiusos
Leq (30 min)、LMax
3. Residências na Rua da Encosta
4. Santa Rosa de Lima- Secção
Inglês na Rua da Ecosta
5. Edifício Tung Seng Kock
6. Edifício Chong Iun
7. Residências da Estrada de
São Francisco do lado sudeste
do Edifício Multiusos
1. Saída de tanque de tratamento
1.pH
de areia do Edifício da Clínica
2.Sólidos suspensos totais
da Especialidade
3.Ó leos e gorduras
2. Saída de tanque de tratamento
de areia do Edifício Multiusos

Frequência
1 vez por mês (24
horas contínuas)

1 vez por mês

1 vez por mês

Edifício Chong Iun
Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo do Edifício
Multiusos
Hospital do Topo da
Colina, do lado mais
próximo do Edifício da
Clínica da Especialidade
Edifício Tung
Seng kock

Edifício da Clínica da
Especialidade

Edifício Multiusos
Hospital do
Topo da Colina

Colégio de Santa Rosa de
Lima - Secção Inglesa

Residências na Rua da Encosta

Residências do lado sudeste do
Edifício da Clínica da
Especialidade

Ponto de monitorização
do ar
Ponto de monitorização
do ruído

Figura 10.1-1 Localização dos pontos de monitorização
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10.2 Plano de Acção
Os empreiteiros devem referir o valor máximo recomendado (VMR) e o valor
máximo admissível (VMA), como exibidos na tabela 10.2-1. Quando o resultado de
monitorização não cumprir o valor máximo admissível da qualidade do ambiente,
devem-se tomar as seguintes acções:
1. Exceder o valor máximo recomendado
1) Esclarecer motivo e impacto do não cumprimento do VMR.
2) Registar detalhadamente a actividade que não cumpriu o VMR, relatar as
medidas de mitigação e os procedimentos de acção utilizados.
3) Seguir as medidas de mitigação confirmadas da construção e acompanhar os
factores de impacto inesperados.
2. Exceder o valor máximo admissível
1) Tomar acção imediatamente, parar a construção se for necessário para evitar a
continuação do valor excessivo. Discutir as medidas correctivas adequadas.
2) Corrigir a acção que causa violação do regulamento, elaborar o sumário.
3) Registar as reclamações (escritas ou orais) dos órgãos de comunicação
ambiental, incluindo a localização e a natureza; também registar a
correspondência e a consulta relacionadas com o processo, bem como a acção
tomada e o acompanhamento.
Tabela 10.2-1 Valor máximo recomendado e valor máximo admissível da monitorização
ambiental
Categoria
Qualidade do ar
Ruído

nota1

Qualidade da
águanota2

Item

Valor máximo
recomendado

Valor máximo
admissível

PM10
(μg/m3)

Máx. média
diária

135

150

Diurno
(dB (A))

Nível sonoro
contínuo
equivalente

70 ou nível sonoro
base +5dB(A)
(Escola 65)

75 ou nível sonoro
base +10dB(A)
(Escola 65)

pH

-

6,5 - 8,5

<6 或 ou >9

-

45,0

60,0

-

12,0

15,0

Sólidos
suspensos
totais
(mg/L)
Ó leos e
gorduras
(mg/L)

Nota 1:Referindo aos padrões de ruído de construção diurno do ―Memorando Técnico sobre o Processo de Avaliação de
Impacto Ambiental” de Hong Kong. Se o nível sonoro base já ultrapassar o valor para a acção, então o nível de
acção e o nível máximo contam como nível sonoro base +5dB(A) e nível sonoro base +10dB(A) individualmente.
Nota 2: O valor limite refere-se ao parâmetro de qualidade da água no Anexo 10 do Artigo 113.º do ―Regulamento de
Á guas e de Drenagem de Á guas Residuais de Macau‖. - Normas gerais de descarga de águas residuais domésticas
e industriais no meio receptor‘.
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10.3 Mecanismo para Acompanhamento de Reclamações
Os empreiteiros devem estabelecer a unidade de tratamento de reclamação, que
será responsável por receber opiniões e sugestões presencialmente, via telefónica ou por
escrito (correio, fax, e-mail) sobre o projecto.
Depois de receber as reclamações, deve-se pesquisar, contactar e consultar sobre as
localizações e natureza dos casos relatados pelos reclamantes. Devem-se também tomar
acções e acompanhamento adequados, resumir, responder e registar no relatório de
fiscalização ambiental e auditoria.

10.4 Forma de Apresentação do Relatório
A fim de fiscalizar efectivamente e controlar imediatamente o eventual impacto
ambiental na construção do projecto, o executante do projecto deve auditar o relatório
de monitorização ambiental fornecido pelo empreiteiro periodicamente, e entregá-lo à
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental periodicamente. A sugestão do conteúdo
de relatório de monitorização ambiental inclui, mas não se limita, ao seguinte:
1. Informações básicas do projecto
Descrever a natureza do projecto, design, construção, programa planeado,
progresso de desenvolvimento do projeto, etc.
2. Requisito de monitorização ambiental e auditoria
Descrever os requisitos relacionados de monitorização ambiental e
auditoria sugeridos na avaliação ambiental.
3. Resultado de monitorização ambiental
Exibir os resultados históricos de monitorização ambiental
4. Inspecção do campo do ambiente / Sumário do resultado de auditoria
O executante deve fazer a inspecção do campo do ambiente e registar os
resultados.
5. Condições de execução de medidas de mitigação
Verificar se o empreiteiro implementou as medidas de mitigação seguindo
as sugestões vertidas no relatório de avaliação ambiental, e registar o resultado
da execução.
6. Condição do plano de acção
Verificar e registar caso ocorra a condição de excesso do nível regulado ou
não cumprimento do regulamento nos resultados de monitorização ambiental;
Tomar acções adequadas e registar segundo o plano de ação.
7. Reclamação e condição de processo
Caso se encontrem reclamações do público, deve-se pesquisar sobre o
caso, para tomar a acção adequada e acompanhamento, e resumi-lo.
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10.5 Plano de Implementação das Medidas de Mitigação
Tabela 10.5-1 Plano de execução das medidas de mitigação
Item

Planeamento

Medidas de Mitigação
1. Os empreiteiros devem executar as medidas de
mitigação da qualidade do ar, cumprindo com os
princípios dos poluentes atmosféricos, definidos pela
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de
Macau.
1. Instalar os tapumes cercando a área das obras, cuja
altura deverá ser superior a 2,4m, para evitar a
dispersão das partículas em suspensão.

2. Cobrir materiais de construção, montes de terra, etc.
com panos para pó na fase de construção, para evitar
efectivamente a dispersão e emissão das partículas em
suspensão.
3. Cobertura dos caminhos de circulação internos e da
área afecta ao estaleiro de obra com materiais não
polvorentos (placa de aço, asfalto ou gravilha) ou
outros métodos para diminuir a emissão das partículas
em suspensão.

Qualidade
do ar
Construção

4. Nas áreas de escavação e exposta ao ar podem-se
tomar medidas, nomeadamente de compactar o solo,
aplicar coberto vegetal, tapar com material de
cobertura e regar, controlando assim o levantamento
de pó.
5. Reduzir a velocidade dos veículos de transporte; os
veículos de transporte de areias e pedras devem ser
cobertos com telas adequadas (ex: panos para pó,
redes contra pó), para prevenir a poluição provocada
pelo pó e evitar os derramamentos dos materiais na
rua, diminuindo a dispersão das partículas em
suspensão.
6. Deve-se disponibilizar um espaço para a lavagem de
veículos perto da entrada/saída da área das obras, para
que os veículos (incluindo os rodados) fiquem
devidamente limpos antes de abandonarem o local das
obras, por forma a evitar que levem as lamas e o pó
para fora.
7. Parar o funcionamento das máquinas/veículos, sempre
que possível, em períodos de espera para evitar
emissões desnecessárias.
8. Designar pessoas responsáveis pelo trabalho de
protecção ambiental na área de construção.
9. Controlar o fumo negro das máquinas de construção.

10.Deve-se executar a manutenção periódica das
máquinas de construção, veículos de transporte e
equipamentos afins.
11. Utilizar os equipamentos de controlo de emissões de
gases do motor diesel, por exemplo, tubo de filtro de
fuligem, sistema de oxidação catalítica ou sistema de
reacção SCR, etc., para diminuir as emissões de fumo
negro e óxidos de azoto das máquinas de construção.
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Descrição sumária da forma de
execução
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto, seguindo as
―Instruções para controlo da
poluição proveniente dos locais
de obras‘‘.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto, seguindo as
―Instruções para controlo da
poluição proveniente dos locais
de obras‘‘.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto, seguindo as
―Instruções para controlo da
poluição proveniente dos locais
de obras’’.
 I Incluir no contrato de
construção e exigindo que o
empreiteiro execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto, seguindo as
―Instruções para controlo da
poluição proveniente dos locais
de obras‘‘. Incluir no contrato do
empreiteiro e exigindo-o que
limpe o tanque de tratamento de
areia.
 Incluir
no
contrato
do
empreiteiro, exigindo-o que
limpe o tanque de tratamento de
areia e liste o resultado de exame
nos registos.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigindo que o empreiteiro
execute-as de facto, seguindo as
―Instruções para controlo da
poluição proveniente dos locais
de obras’’.
 I Incluir no contrato de
construção e exigir que o
empreiteiro execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
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Funcionamento

Planeamento

Ruído

Construção

1. Incentivar os pacientes e funcionários a usarem
transporte público ou boleias, para evitar o aumento
de automóveis e motociclos, reduzindo o impacto das
emissões na qualidade do ar.
2. Tratar resíduos sólidos urbanos e efectuar limpeza
diária geral e, se necessário, instalar equipamentos de
ventilação e desodorização.
3. Planear adequadamente o trajecto de entrada e saída do
estacionamento para reduzir desvios desnecessários e
emissão de gases.
1. Os empreiteiros devem observar o regulamento de
prevenção do ruído conforme a Lei n.º 8/2014
―Prevenção e controlo do ruído ambiental‖ como
princípio e cumprir o Despacho do Chefe do
Executivo n.º 248/2014 - ―Norma sobre Acústica‖.
2. Medidas de mitigação devem ser incluídas nos
contratos dos empreiteiros, para facilitar a execução
rigorosa das medidas.
1. Em redor do Edifício da Clínica da Especialidade e do
Edifício Multiusos, à excepção de entradas/saídas de
veículos de construção e local de viabilidade de
construção, devem-se instalar barreiras de isolamento
de construção com altura de 3m, ligadas por terra às
residências próximas, escolas e hospitais, de forma a
diminuir o impacto de ruído do projecto.

2. Nas escavações deve-se evitar, tanto quanto possível,
produzir um forte impacto das máquinas com o solo,
reduzindo as desnecessárias manobras.
3. Quando a escavadora carregar terras directamente para
o camião, deve-se tentar manter uma curta distância
entre eles para evitar provocar grandes ruídos durante
as manobras.
4. As pás carregadoras não devem estar cheias com terras,
nem devem fazer inversão de marcha a alta
velocidade.
5. Os veículos das obras devem ser limpos e lubrificados
periodicamente para garantir o funcionamento
correcto durante as manobras. Para reduzir o ruído,
deve-se reduzir a velocidade e proibir buzinar
aleatoriamente.
6. Sempre que possível deve-se reduzir a quantidade de
máquinas em funcionamento simultâneo, como forma
de reduzir o ruído.
7. Sempre que possível deve-se evitar obras de ruído
elevados em feriados, no período nocturno e durante
horário de funcionamento das aulas das escolas
próximas, e diminuir a intensidade da obra durante o
período de realização de provas.

8. Devem-se utilizar máquinas de baixos níveis de ruído
para reduzir as fontes ruidosas.
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 Exigir
a
unidade
de
funcionamento que execute-as
seguindo as sugestões.
 Exigir
a
unidade
de
funcionamento que execute-as
seguindo as sugestões.
 Exigir
a
unidade
de
funcionamento que execute-as
seguindo as sugestões.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Os
empreiteiros
devem
estabelecer:
tapumes
com
isolamento completo do lado
leste do CHCSJ (altura 3m,
comprimento 210m); tapumes
com isolamento completo do
lado sul do CHCSJ (altura 3m,
comprimento 66m); tapumes
com isolamento completo na
direcção do Edifício Tung Seng
Kock (altura 3m, comprimento
50m); tapumes com isolamento
completo na direcção das
residências do lado sudeste do
CHCSJ (altura 3m, comprimento
150m); tapumes com isolamento
completo na direcção do Edifício
Chong
Iun
(altura
3m,
comprimento 60m); tapumes
com isolamento completo na
direcção das residências e
escolas na Rua da Encosta
(altura 3m, comprimento 220m).
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Evitar o funcionamento de várias
máquinas durante o período de
exames da Escola Pui Tou,
Colégio de Santa Rosa de Lima Secção Inglesa em redor do
Edifício Multiusos. Incluir no
contrato de construção e exigir
que o empreiteiro execute-as de
facto.
 Utilizar guindastes, escavadoras,
bate-estacas, pá carregadora e
triturador de baixos níveis de
ruído para diminuir impacto do
ruído. Incluir no contrato de
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9. Utilizar panos de isolamento acústico para revestir os
motores das máquinas de construção, para diminuir o
nível sonoro emitido.

Funcionamento

Planeamento

Qualidade
da água
Construção

10. Deve-se usar o rádio, para evitar o uso de altifalantes
ou comunicação em voz alta quando os trabalhadores
comunicarem entre si durante a construção.
11. Nas obras próximas a residências, escolas e hospitais,
devem-se instalar medidas temporárias de isolamento
acústico amovível, podendo ajustar a posição
conforme o trajecto da obra e a viabilidade, para evitar
impacto de ruído nos pontos sensíveis próximos.
12. Deve-se utilizar métodos de baixo níveis de ruído na
escavação do talude, por exemplo: método de
perfuração rotativa, método de quebra sem som
13. Quando camião basculante, camião betoneira e
camião de bomba de betão não estiverem em
funcionamento, precisam ser afastados do local de
construção. Somente entram no local de obras quando
forem chamados pelo rádio, afastam-se do local de
construção após o funcionamento e não podem
circular em redor do local de construção.
14. O bate-estaca e as bombas de projecção operam
independentemente,
e
não
podem
operar
simultaneamente com outras máquinas na construção
do Edifício Multiusos; Na construção do Edifício da
Clínica da Especialidade, não podem funcionar duas
escavadoras em simultâneo, e os trituradores e as
máquinas de perfuração não podem funcionar
simultaneamente.
1. Devem-se instalar silenciadores ou equipamentos de
eliminação do ruído nas saídas de vento dos geradores
de emergência do projecto, cuja perda por inserção
deve ter mais de 10 decibéis, para diminuir impacto
do ruído efectivamente.
2.
Devem-se
instalar
equipamentos
de
isolamento/eliminação do ruído ou outras medidas que
tenham o mesmo efeito de diminuição do ruído nas
torres de arrefecimento do projecto, cuja perda por
penetração/inserção deve ter mais de 5 decibéis, para
diminuir impacto do ruído efectivamente.
1. Os empreiteiros devem cumprir o regulamento da
protecção da qualidade da água do Decreto-Lei n.º
46/96/M - ―Regulamento de Á guas e de Drenagem
de Á guas Residuais de Macau’.
1. Reduzir a área exposta de escavação durante a
construção, diminuindo assim o impacto ao
escoamento de superfície dos locais de construção.
2. Os empreiteiros devem evitar destruir o canal de
drenagem e devem limpar a instalação do local de
construção frequentemente.
3. A superfície da área descoberta e o empilhamento de
solo devem ser cobertas durante tempestades; devem
ser instalados um desarenador e um sistema de
retenção temporária de águas na área de
terraplenagem.
4. Instalam-se casas de banho móveis, equipamentos de
tratamento de águas residuais ou utilizam-se casas de
banho existentes próximo dos edifícios no hospital, e
tratam-se águas residuais colectadas dos trabalhadores
da construção.
5. As instalações de lavagem de veículos nos estaleiros
devem ter um tanque decantação de areia e a água
usada deverá ser devidamente tratada, evitando-se
drenar água que contém grande quantidade de areia
para a rede de drenagem. Havendo condições, deve-se
reutilizar a água não potável economizando os
recursos hídricos.
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construção e exigir que o
empreiteiro execute-as de facto.
 Utilizam-se panos de isolamento
acústico para cobrir os motores,
o guindaste, a escavadora, a pá
carregadora e outras máquinas, se
for possível. Incluir no contrato
de construção e exigir que o
empreiteiro execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.

 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.

 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.

 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
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Funcionamen
to

Planeamento

6. Devem-se recolher adequadamente os óleos usados
das máquinas de construção, seguindo-se a sua
entrega para
tratamento no Centro de
Infra-estruturas Ambientais. É proibido despejar os
óleos na rede de drenagem.
1. Efectuar o controlo ou tratamento antecipado de
acordo com a necessidade de funcionamento, sendo
necessário cumprir os padrões de qualidade da água e
a sua emissão na rede de drenagem.
1. Empreiteiros devem cumprir o regulamento de gestão
de resíduos designadamente o Regulamento
Administrativo n.º 28/2004 ―Regulamento Geral dos
Espaços Públicos‖.
2. Deve-se planear o local de tratamento e o trajecto de
transporte de terraplenagem residual do projecto.
1. Devem-se recolher resíduos sólidos urbanos dos
trabalhadores na construção e encaminhá-los para
operadores licenciados para as suas actividades de
limpeza urbana, recolha e transporte de resíduos.
2. Deve-se manter o local de construção limpo durante a
construção, e planear a triagem e o armazenamento de
resíduos; Após a construção, deve-se limpar
adequadamente o local e transportar os resíduos para o
aterro.

Construção

Resíduos

Funcionamento

Impacto
Paisagístico
e Visual

Planeamento

3. Devem-se recolher adequadamente os resíduos sólidos
e os óleos usados das máquinas de construção,
seguindo-se a sua entrega para tratamento no Centro
de Infra-estruturas Ambientais.
4. Os veículos de transporte de betão devem ser sempre
limpos no estaleiro após ter terminado o dia de
trabalho, devido à eventual existência de cimento.
Não se deve fazer a sua limpeza ou despejo, em
qualquer local.
1. Unidades de funcionamento devem cumprir o
regulamento de gestão de resíduos designadamente o
Regulamento
Administrativo
n.º
28/2004
―Regulamento Geral dos Espaços Públicos‖.
2. Devem-se armazenar separadamente os resíduos
hospitalares e
os resíduos sólidos urbanos, e
adjudicar operadores para o transporte à ―Estação de
Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos de
Macau‘.
3. Devem-se manter os locais de armazenagem de
resíduos, contentores e instalações limpos para
evitar que os resíduos voem, espalhem-se e sujem o
chão ou emitam odor.
4. Deve-se lavar e desinfectar o espaço de recolha e
armazenamento para evitar criar insectos vectores tais
como mosquitos.
5. Deve-se separar e recolher resíduos sólidos urbanos ou
equiparados na fase de funcionamento, e adjudicar os
prestadores
de
serviços
para
limparem
periodicamente.
6. As lamas devem ser transportadas periodicamente para
tratamento de estabilização e arejamento no tanque de
armazenamento, e será recolhido por veículo após a
desinfecção por cloro.
1. O local planeado do projecto já é um ambiente
modificado pelo homem. Podem-se incorporar os
elementos especiais do ambiente envolvente para o
design do ambiente, por exemplo: considerar as cores,
estilo e materiais do Centro Hospitalar Conde de São
Januário, etc. de forma harmonizar e uniformizar o
ambiente geral.
2. Planear com antecedência as vias de construção, os
escritórios de construção, o armazenamento de
equipamentos, a área de resíduos, evitando-se as vias
principais e afastados de zonas sensíveis (residências,
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 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Exigir que a unidade
funcionamento execute-as
facto.

de
de

 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Planear adequadamente local de
disposição
e
trajecto
de
transportação e exigir que o
empreiteiro execute-as de facto.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Incluir
no
contrato
de
construção, exigir que o
empreiteiro execute-as de facto,
e registar a limpeza regular e o
transporte de
terraplenagem
para consulta futura.
 Incluir
no
contrato
de
construção, exigir que o
empreiteiro recolha e recicle o
óleo residual, e registe os
resultados para consulta futura.
 Incluir no contrato de construção
e exigir que o empreiteiro o
execute-as de facto.
 Exigir que a unidade
funcionamento execute-as
facto.

de
de

 Exigir
que
contratante
execute-as de facto e anote
registos de limpeza.
 Exigir que a unidade
funcionamento execute-as
facto.

de
de

 Exigir que a unidade de
funcionamento execute-as de
facto.
 Exigir
que
contratante
execute-as de facto e exigir que
contratante
de
reciclagem
efectue os registos de limpeza.
 Exigir
que
contratante
execute-as de facto e exigir que
contratante
de
reciclagem
efectue os registos de limpeza.
 A unidade de planeamento deve
elaborar o design paisagístico
seguindo o princípio sugerido.

 A unidade de planeamento deve
elaborar o design paisagístico
seguindo o princípio sugerido.
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zonas turísticas) diminuindo assim o impacto visual.

Construção

Funcionamento

Ecologia

Construção

1. Diminuir impactos de terraplenagem e superfície
exposta no local de construção.
I. Deve-se, simultaneamente, diminuir a alteração de
grande parte da vegetação; Deve-se aplicar coberto
vegetal logo que apareça a superfície exposta de terra
na construção, usando a vegetação para proteger solo
na superfície, para evitar o pó volante e reduzir o
impacto visual sobre a paisagem.
II. Devem-se transportar legalmente solos residuais e
resíduos gerados na construção para local adequado.
Não se pode depositar de forma arbitrária para evitar a
deterioração da paisagem.
III.Deve-se planear com antecedência a zona de
armazenagem de areia, resíduos e materiais, para
evitar a destruição da paisagem topográfica ao colocar
de forma arbitrária ou afectar o escoamento de
superfície dos locais de construção e até mesmo a
conservação do solo e da água.
2. Diminuir o impacto da paisagem aos residentes e
turistas.
I. Pintar os tapumes seguindo cores do ambiente em
redor, ou utilizar cerca verde e outros métodos para
diminuir o conflito visual das pessoas no local de
construção.
II. Instalar redes mais densas nos andaimes para diminuir
a dispersão do pó volante na construção e minimizar o
impacto visual da obra.
III.Máquinas e materiais devem ser adequadamente
colocados no local de construção, tendo em conta a
paisagem, não podendo ser empilhados de forma
arbitrária.
IV.Deve-se lavar a carroçaria e os rodados dos veículos
ao entrar/sair de área das obras, para evitar que levem
as lamas e o pó para fora; O trajecto dos veículos deve
evitar residências existentes; Aspergir ou limpar
superfície das vias próximas adequadamente se for
necessário, para manter a paisagem das vias no
trajecto.
V. Fazer a placa de aviso incluindo a informação de
executante do projecto, empreiteiros do projeto, etc.,
além da data planeada da conclusão da obra e da data
planeada de retirada dos tapumes, para que os
residentes saibam as datas específicas do impacto no
ambiente.
1. Considerar um plano de cor do edifício pensando nas
cores da área próxima ao projecto. Utilizar cores
integradas ao ambiente para acalmar a ansiedade e a
rejeição, e harmonizar com a paisagem do ambiente.
2. Após a construção, devem-se cultivar plantas que
tenham características locais, fáceis de serem
plantadas, e considerando um planeamento de
distribuição de plantas, para diminuir a opressão da
volumetria dos edifícios, acalmar a ansiedade e a
rejeição, e formar uma paisagem rica.
3. O princípio de escolha da vegetação da paisagem é
escolher uma planta com multifuncionalidade,
resistente ao vento, sombra e espaços para animais.
Através da vegetação, o calor e o microclima gerados
pelos edifícios serão moderados.

 Incluir no contrato da construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.

1. Vegetação
I. Durante a escavação, deve-se recolher e armazenar
matéria orgânica do solo superficial. Com excepção
das árvores antigas, que tem valor de conservação e
precisam de serem transplantadas, outras plantas
devem ser recolhidas e cortadas para futura
transplantação e no uso na arborização.
II. Na fase de construção, árvores antigas ou plantas
preciosas
devem
ser
protegidas
seguindo
as ‖Orientações sobre a Protecção de Á rvores
Afectadas por Obras‖. Caso não seja possível
deixá-las no local original, deve-se transplantá-las

 Incluir no contrato da construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
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 Incluir no contrato da construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.

 A unidade de funcionamento
deve executar seguindo as
sugestões de facto.
 A unidade de funcionamento
deve executar seguindo as
sugestões de facto.

 A unidade de funcionamento
deve executar seguindo as
sugestões de facto.
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Funcionamento

Planeamento
Cultura

Construção

seguindo as ―Orientações sobre a Protecção de
Á rvores Afetadas por Obras‖.
2. Animais
I. Instalar tapumes para diminuir o impacto directo no
ambiente ecológico em redor, como diminuir
interferência do ruído de máquinas de construção na
fase de construção.
II. Caso se encontrem animais selvagens, deve-se reportar
às autoridades e suspender-se-á a construção.
III. Para empreiteiros, supervisores e trabalhadores da
obra, deve-se proibir a caça de animais selvagens, e
isso deve ser vertido explicitamente no contrato.
IV. Como foi descoberto o ninho de Urocissa
erythrorhyncha ao lado este do local de construção
(Edifícios Multiusos), então as medidas de mitigação
são listadas a seguir:
i. Deve-se evitar a construção do Edifícios Multiusos no
período de reprodução Abril-Junho.
ii. Deve-se manter a diversidade de animais e vegetais
fora do local de desenvolvimento, através da
prevenção da poluição, planeamento e supervisão de
construção para evitar a interferência na área fora do
local de construção.
iii. No final do desenvolvimento, deve-se plantar e
arborizar, para aumentar eco-eficiência. Deve-se
plantar árvores silvestres para fornecer um ambiente
para Urocissa erythrorhyncha ninhar. As espécies
escolhidas podem ser dominantes ou silvestres como
Bridelia tomentosa, Mallotus paniculatus, Sapium
sebiferum, Canela-da-indonésia, Litsea glutinosa,
Ficus altissima, Ficus hispida, Ficus reusa linn, Ficus
subpisocarpa, Ficus variegata var. chlorocarpa, Celtis
sinensis.
iv. O design da arborização deve ter em conta o
compromisso de que somente se utilizará espécies
silvestres de Macau, plantas de multinível, plantas
como fontes de néctar e plantas alimentícias. As
árvores devem incluir a planta alpiste.
1. Animais
I. Caso se encontrem animais selvagens, proíbe-se
importunar ou caçar, e deve-se comunicar às
autoridades.
2. Compensação de Arborização
I. Devem-se cultivar plantas de características locais,
fáceis de serem transplantadas e mantidas na área
exposta após a construção. Deve-se também
considerar a elaboração de um planeamento
paisagístico de plantas, para diminuir a opressão da
volumetria dos edifícios, acalmar a ansiedade e a
rejeição, e também formar uma paisagem rica.
II. O princípio de escolha da vegetação da paisagem é
escolher uma planta com multifuncionalidade,
resistente ao vento, sombra e espaços para animais.
Através da vegetação, o calor e o microclima gerados
pelos edifícios serão moderados.
1. 1. Os empreiteiros devem observar a Lei n.º 11/2013 ―Lei de Salvaguarda do Património Cultural‖ como
princípio e executar segundo esta lei.
2. Deve-se manter a muralha antiga no planeamento do
Edifício da Clínica da Especialidade.
3. Deve-se ajustar altura do projecto seguindo as cotas
altimétricas máximas permitidas para a construção dos
edifícios nas zonas de imediações do Farol da Guia.
4. As medidas de mitigação de poluição do ar, ruído e
vibração devem ser incluídas nos contratos dos
empreiteiros, para facilitar a execução exacta das
medidas.
1. Deve-se executar de facto as medidas de mitigação de
poluição do ar, ruído e vibração, etc. durante
construção.
2. Utilizam-se métodos de baixa vibração, por exemplo,
perfuração rotativa ou quebra sem ruído, tanto quanto
possível na escavação da montanha.
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 Incluir no contrato da construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.

 A unidade de funcionamento
deve executar seguindo as
sugestões de facto.

 A unidade de planeamento deve
elaborar o design seguindo o
princípio sugerido.
 Incluir
no
contrato
do
empreiteiro e exigir que o
empreiteiro execute-as de facto.

 Incluir no contrato da construção
e exigir que o empreiteiro
execute-as de facto.
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11.

Capítulo Décimo Primeiro
Conclusão

Este relatório de avaliação considera o projecto em si e outros projectos em
desenvolvimento ao redor para avaliar o possível impacto ambiental na zona envolvente.
De uma forma geral, na fase de construção e funcionamento no futuro, o empreiteiro e a
unidade de funcionamento devem executar de facto as medidas de mitigação sugeridas
no presente relatório e a fiscalização do ambiente, sendo que o impacto ambiental do
projecto na zona envolvente não é significativo, como exibido na tabela 11-1.
Tabela 11-1 Sumário de avaliação de impacto ambiental
Item

Qualidade do ar

Descrição de impacto
Após a avaliação, durante a construção, a maioria dos poluentes do ar
cumpre os padrões de concentração durante a construção deste projecto,
excepto as concentrações de PM2.5 (38,2μg/m3) e de NO2 (39,56μg/m3), as
quais já ultrapassam os padrãos da média anual de 35μg/m3 e de 40μg/m3,
respectivamente, causando a ultrapassagem das concentrações compostas
durante a construção. As médias anuais de aumento das concentrações são
entre 0,01-2,72 μg/m3 e 0,31-22,21 μg/m3. O aumento horário da
concentração de NO2 é entre 45,56 - 275,94μg/m3. Pese embora o valor
máximo possa ultrapassar o padrão, no máximo 12 vezes/ano, a percentagem
de acontecimento no ano é 0,14%, pelo que o impacto é moderado.
Resumindo o resultado da avaliação, comparando-se as concentrações
decorrentes da obra de construção deste projecto e a qualidade do ar no
ambiente, não há um impacto significativo na qualidade geral do ar. Apenas
durante o pico de construção o NO2 por vezes ultrapassa o padrão máximo
do horário. É sugerido que se utilizem equipamentos de controlo de emissões
do motor diesel, tais como tubo de filtro de fuligem, sistema de oxidação
catalítica ou sistema de reação SCR, etc. para diminuir as emissões de fumo
negro e óxidos de azoto das máquinas de construção. O aumento da
concentração de poluição causada pelo aumento do tráfego durante o
funcionamento deste projecto não é significativo, e julga-se que o impacto é
moderado. Este projecto seguirá as ―Instruções para controlo da poluição
proveniente dos locais de obras‖ para realizar a prevenção e controlo da
poluição atmosférica, controlo de fumo negro produzido pelos equipamentos
mecânicos, controlo da poluição por pó volante. Os equipamentos de
controlo de emissões de gases de escape do motor diesel serão utilizados
para diminuir as emissões de fumo negro e óxidos de azoto das máquinas de
construção. Assim, executando-se de facto as medidas de mitigação
mencionadas, é esperada uma diminuição do impacto no ar dos receptores
sensíveis em redor.
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Ruído

A fim de controlar efectivamente o impacto do ruído do projecto, adoptam-se
medidas tais como métodos de baixo ruído, diminuição do volume de
desenvolvimento, diminuição da intensidade de funcionamento das
máquinas; Avaliando o volume do ruído depois de tomadas medidas de
mitigação na fase de construção do projecto, este diminui para baixo dos
padrões. Comparando com o volume do ruído actual, alguns pontos sensíveis
ainda sofrem outros impactos ambientais, mas no geral o impacto já se
diminui claramente. O impacto do ruído do tráfego na fase de funcionamento
é moderado. Relativamente à avaliação de fontes fixas de ruído, o impacto
destas depois de se tomarem medidas de mitigação também é moderado.
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Tabela 11-1 Sumário de avaliação de impacto ambiental (continuação)
Item

Qualidade da
água

Resíduos

Paisagem e
visão

Ecologia

Cultural

Descrição de impacto
O escoamento de água na superfície de terra deverá ser recolhido após o
tratamento no tanque de armazenamento de areia e será canalizado na rede
actual de colectores. Convém instalar casas de banho móveis para recolher as
águas residuais domésticas durante o período das obras e serão recolhidas e
tratadas pelas empresas profissionais periodicamente, ou utilizam-se casas de
banho existentes dos edifícios do hospital, não devendo haver emissão na
superfície da terra. As águas residuais produzidas na fase de funcionamento
do projecto devem cumprir o ―Regulamento de Á guas e de Drenagem de
Á guas Residuais de Macau‖ antes de serem canalizados para a rede de
esgotos, pelo que se espera que não haja impacto no ambiente hídrico das
águas próximas.
As medidas de mitigação do projecto serão executadas de facto durante
construção para diminuir o impacto dos resíduos das áreas próximas. Haverá
supervisão dos prestadores de serviço para limpar a terraplanagem residual
seguindo o trajecto e o local de tratamento, assim, os outros impactos durante
a construção serão moderados. Na fase de funcionamento, além da separação
dos resíduos médicos e gerais, também devem efectuar a reciclagem para
diminuir o volume de processamento de resíduos, desta forma, os outros
impactos durante funcionamento também serão moderados.
Em redor do local do projecto há edifícios de grande densidade, a
compatibilidade e a integridade do ambiente são boas de uma forma geral e a
naturalidade e a vivacidade são normais. Devido ao bloqueio dos edifícios
em redor, não há não há impacto visual significativo. Contudo, ainda há
alteração visual dos observadores do Centro Hospitalar Conde de São
Januário, em algumas vias, parques e praças, etc.
Dentro de 500m do local de construção, não foram descobertos animais ou
plantas preciosas, raros, ameaçados ou protegidos. Somente do lado Sudoeste
do local de construção, foi descoberta uma Falsa Figueira dos Pagodes
(Ficus rumphii), listada n‘ ―O Encanto das Á rvores - Á rvores Antigas e
Preciosas de Macau‖, publicado pelos Serviços de Zonas Verdes e Jardins do
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. Como a mesma está
localizada fora do local de construção, e a 15m de distância, prevê-se que
este projecto não causará impacto na árvore. Este projecto está localizado na
área de desenvolvimento humano e o impacto do projecto no ambiente
ecológico não é significativo. Após a construção, o projecto plantará
vegetação na área exposta para criar uma paisagem ecológica rica. De uma
forma geral, o impacto no ambiente ecológico, espécies actuais e habitat do
local de construção e em redor é moderado.
O local de construção não está localizado no Centro Histórico de Macau ou
na Zona de Protecção ou próximo dos monumentos, edifícios de interesse
arquitectónico, conjuntos e sítios, pelo que não há impacto directo. A fim de
garantir a protecção dos patrimónios culturais classificados em redor e bens
de valor, é sugerido elaborar a partir do planeamento e design o seguinte:
manter devidamente a muralha antiga; ajustar a altura seguindo a cota
altimétrica máxima permitida para a construção dos edifícios nas zonas de
imediações do Farol da Guia; e evitar a escavação da rocha por explosão
para diminuir o impacto da poluição do ar e a vibração durante fase da
construção.
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