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Alemanha  

Zona Ambiental  

“LEZ” 

 

O que é a Zona Ambiental:  

A zona ambiental, designada por “low emission zone” (LEZ), é uma área onde 

apenas os veículos que utilizam motores “amigos” do ambiente, podem entrar. 

Todos os restantes veículos com um índice elevado de emissões de CO2, 

encontram-se interditos de circular nessa área. 

 
Tipo de veículos autorizados a entrar nessa zona/entrada em vigor: a zona 

ambiental será introduzida em diversas cidades alemãs. Os veículos autorizados a 

circularem na zona ambiental (LEZ), devem possuir no para-brisas um 

autocolante com a informação do tipo de emissões de CO2 do veículo. A 

informação apresentada na página seguinte, é relativa às datas de entrada em 

vigor nas diversas cidades, bem como o tipo de veículos autorizados a circular na 

zona (LEZ).  

 

 
Cidades/Zonas com restrições à entrada/circulação de veículos de acordo com o 

autocolante: 

  

Cidade Datas 

BERLIM e HANNOVER 
Desde janeiro de 2010, circulação/entrada somente permitida aos 

veículos com autocolante verde  

BREMEN 
Desde julho de 2012, circulação/entrada somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

OSNABRUCK 
Desde janeiro de 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

RECKLINGHAUSEN, 
GELSENKIRCHEN, BOTTROP, 

ESSEN, OBERHAUSSEN, 
DUISBURG, DORTMUND, 
BOCHUM, MUHLHEIM, 

CASTROP-RAUXEL, 
GLADBECK, HERNE, HERTEN  

Desde janeiro de 2014, circulação/entrada, somente permitida aos 
veículos com autocolante verde 

MUNSTER 
Desde janeiro de 2010, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

DORTMUND BRACKELER 
STRABE 

Desde fevereiro de 2008, circulação/entrada, somente permitida aos 
veículos com autocolante verde 

DUSSELDORF, WUPPERTAL 
Desde março de 2011, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

KOLN (Colónia) 
Desde julho de 2014, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

BONN 
Desde julho de 2014, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MANNHEIM 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

HEIDELBERG 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 
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PFORZHEIM E KARLSRUHE 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

Dinslaken 
Desde outubro 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

Erfurt 
Desde outubro de 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

Hagen 
Desde janeiro de 2014, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

Halle (Saale) 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

Heidenheim 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

PFINZAL 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

LEONBERG 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

HERRENBERG 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

TUBINGEN 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

FREIBURG  
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

FREIBERG am NECKAN 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

REUTLINGEN 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

ULM 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

STUTTGART 
Desde janeiro de 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MUNCHEN (Munique) 
Desde outubro de 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

AUGSBURG 
A partir de 1 de julho de 2016 somente é autorizada a circulação de 

veículos com autocolante verde. 

NEU-ULM 
Desde 5 de novembro de 2012, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante amarelo ou verde 

SCHWÄBISCH-GMUND 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

LUDWIGSBURG, ILSFELD E 
MUHLACKER  

Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 
veículos com autocolante verde 

HEILBRONN 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

PLEIDELSHEIM 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

FRANKFURT/Main 
Desde janeiro de 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 
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LEIPZING 
Desde março de 2011, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

INGERSHEIM 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

KREFELD NRW 
Desde julho de 2012, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MAGDEBURG 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MAINZ 
Desde fevereiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MARKGRÖNINGEN 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MÜHLACKER 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

NEUSS 
Desde março de 2011, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

URBACH 
Desde janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

WIESBADEN 
Desde fevereiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

OFFENBACH 
Desde 1 de janeiro de 2015, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

REMSCHEID 
Desde 1 de janeiro de 2014, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

WENDLINGEN Desde 2 de abril de 2013, circulação/entrada, somente permitida aos 
veículos com autocolante verde 

TAMM 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

KORNWESTHEIM 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

ASPERG 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

MÖGLINGEN 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

BIETIGHEIM-BISSINGEN 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

LANGENFELD 
Desde 1 de julho de 2014, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 

MÖNCHENGLADBACH 
Desde 1 de janeiro de 2015, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

SCHRAMBERG 
Desde 1 de fevereiro de 2015, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

AACHEN 
Desde 1 de fevereiro de 2016, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

SCHWIEBERDINGEN 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

HEMMINGEN 
Desde 2 de dezembro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

GERLINGEN 
Desde 1 de janeiro de 2013, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

SIEGEN 
Desde 1 de janeiro de 2015, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

REGENSBURG 
A partir de 1 de julho de 2016, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

DARMSTADT 
Desde 1 de novembro de 2015, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

MARBURG 
Desde 1 de fevereiro de 2016, circulação/entrada, somente permitida 

aos veículos com autocolante verde 

ESCHWEILER 
Desde 1 de junho de 2016, circulação/entrada, somente permitida aos 

veículos com autocolante verde 
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Tipo de autocolantes para cada grupo poluente:  

Os autocolantes serão entregues de acordo com a seguinte tabela: 

 

  

GRUPO POLUENTE 

 

 

 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 

 

Tipo de  

AUTOCOLANTE 

 

 

SEM 

AUTOCOLANTE 

   

 

Veículos a 

diesel 

Euro 1 ou 

menos 

(interdito) 

Euro 2 ou 

Euro 1 com 

filtro de 

partículas 

Euro 3 ou 

Euro 2 com 

filtro de 

partículas 

Euro 5 ou 

Euro 6 

Euro 4 ou 

euro 3 com 

filtro de 

partículas 
                                                                     Espaço destinado à matrícula do veículo 

 

 
Como verificar o grupo poluente do veículo:  

Os autocolantes serão entregues de acordo com a classe poluente do veículo em 

questão. Esta classe, pode ser encontrada através da data da 1ª matrícula do 

veículo ou nos certificados europeus de emissões de CO2 do veículo.  

É importante que possa comprovar a classe Euro a que o veículo pertence junto 

das autoridades de fiscalização. Essa prova poderá ser feita através de um 

certificado de conformidade emitido pelo fabricante ou representante do veículo 

(modelo CEMT 4). 

 

 

Para melhor identificar a que classe pertence o veículo, a tabela a seguir serve de 

ajuda: 

 

 Motores 

Veículo de mercadorias peso bruto superior a 

12ton * 

Data de Homologação Data de 1ª matrícula 

Euro 1 1/10/1993 1/10/1994 

Euro 2 1/10/1996 1/10/1997 

Euro 3 1/01/2000 1/01/2001 

Euro 4 1/10/2005 1/10/2006 

Euro 5 1/10/2008 1/10/2009 

Euro 6 1/1/2013 1/1/2014 

* Existe calendarização diferente para outras categorias de veículos 
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Como reconhecer a zona ambiental:  

Foi criado um sinal para sinalização da Zona Ambiental, este sinal está 

classificado no código da estrada alemão, com o número 270.1 e tem o seguinte 

aspeto:  

 
                        (Figura 1)                            (Figura 2)                           (Figura 3) 
 
 
Legenda: 
 (Figura 1): entrada/circulação permita aos veículos com autocolante vermelho, amarelo ou verde; 
 (Figura 2): entrada/circulação somente permita aos veículos com autocolante amarelo ou verde;  

 (Figura 3): entrada/circulação somente permita aos veículos com autocolante verde;  

 

Nota: A cor dos autocolantes que permitem aos veículos entrar na zona 

ambiental, encontra-se indicada localmente, conforme ilustram estes sinais. 

 

 

Para conhecer a área delimitada pela LEZ de cada cidade entre neste site: 

http://urbanaccessregulations.eu/userhome/access-regulations-low-emission-

zone-quick-guide?country=Germany - escolha a cidade ou cidades por onde vai 

passar e visualize o mapa da mesma com indicação da área delimitada pela LEZ.  

 
 

Onde comprar os autocolantes: Os autocolantes podem ser adquiridos online 

através dos seguintes websites: 

 

 Por 17,50 euros (número de matrícula pré-impresso): https://www.tuev-

nord.de/en/private/traffic/car-motorcycle-caravan/emissions-sticker/order/ - 

ou em:  

 

 Por 6,00 (sem o número de matrícula impresso): 
 https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/feinstaubplakette/shop.85047.php 
 

 

 

Ou em território alemão, em centros da TÜV ou DEKRA 

 

 

Para a sua aquisição apenas é necessário o certificado de registo do veículo 

(documento único ou livrete de veículo).  

 

Os autocolantes são validos em todas as cidades que adotaram este sistema e 

por um período indeterminado. 
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