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Resumo 

 

O ruído do tráfego rodoviário é um dos principais produtores de ruído ambiental. Em muitos 

casos poderá causar problemas de saúde e reduzir o conforto e qualidade das populações. 

Atualmente este factor tornou-se de grande importância e destaque em ambientes urbanos, 

pelo que o seu estudo tem-se difundido por vários países. A implementação de zonas de baixa 

velocidade, como Zonas 30, dentro de ambientes urbanos, tem sido uma prática recente 

implementada em várias cidades, em que a velocidade de circulação de tráfego rodoviário é 

limitada a 30 km/h em vez de 50 km/h. Tudo isto levará a uma consequente redução de ruído. 

 

Esta dissertação apresenta uma proposta com medidas para a implementação de uma Zona 30 

no centro histórico de Viana do Castelo. As medidas vão ser implementadas de uma forma 

faseada, permitindo a redução do ruído em conformidade com os valores admissíveis 

constantes no Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

 

Para que então se consiga alcançar esses objetivos, numa primeira fase foi delimitada a área 

do centro histórico para objeto de estudo. Em ambiente SIG, foi realizado um levantamento 

sobre o edificado, tendo sido classificado de acordo com o seu uso. Foi estabelecida a situação 

de referência com recurso ao Plano Municipal de Redução de Ruído de Viana do Castelo. 

Após esta fase, em CadnaA foram previstos os níveis de ruído para as vias e posteriormente 

em ambiente SIG, foram analisados todos os dados relativos à sobreposição de ruído 

praticado nas vias superiores aos limites admissíveis constantes no RGR, sobre os edifícios 

mais sensíveis em ambiente urbano, como as habitações e equipamentos.  

 

Com a análise destes resultados foram identificadas as ruas com maiores níveis de ruído e 

analisadas as problemáticas de cada uma delas. Posteriormente a esta análise foram 

determinadas quais as medidas mais adequadas a introduzir em cada rua, que irão permitir 

uma redução de velocidade por parte dos veículos motorizados e em que será dada a 

prioridade a peões e ciclistas. Com a implementação da Zona 30 foi possível baixar os níveis 

de ruído, para níveis inferiores ao estabelecido no RGR. 

 

Palavras – Chave: Zonas 30; SIG; Ruído ambiental; Medidas de redução de velocidade; 

Viana do Castelo. 
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Abstract 

 

Noise coming from road traffic is one of the main contributors to ambient noise. In several 

cases it may cause health issues and reduce the comfort and quality of life of populations. 

Currently, this factor has been getting more attention in urban environments, so its study has 

been extended through various countries. The implementation of low speed zones, such as 30 

km/h Zones, has been a recent practice implemented in various cities, where the road traffic 

speed is limited to 30 km/h instead of 50 km/h. All this will lead to a consequent noise 

reduction. 

 

This thesis presents a proposal of measures to implement a 30 km/h Zone in the historic 

center of Viana do Castelo. These measures will be implemented in a phased manner allowing 

the reduction of the noise level so it conforms to the admissible values set out by the 

Regulamento Geral do Ruído (general noise regulation), or RGR. 

 

In order to achieve these goals, in the first stage of the study the area of the historic center to 

be studied was defined. In a GIS environment, the buildings involved were surveyed and then 

classified according to their use. A reference situation was established by using the Plano 

Municipal de Redução de Ruído de Viana do Castelo (Viana do Castelo’s municipal noise 

reduction plan). After this phase, CadnaA noise levels for roads were planned and later in a 

GIS environment, all of the data concerning the overlap of road noises above the permissible 

limit set out by the RGR with the buildings most sensitive to urban environments, such as 

housing and equipment was analyzed.  

 

Through the analysis of these results, it was identified which roads had the higher noise levels 

and the problems associated to each road were analyzed. After this analysis it was determined 

the most adequate measures to be applied to each road, which will enable a speed reduction 

by the motorized vehicles and in which a priority will be given to pedestrians and cyclists. 

With the implementation of a 30 km/h Zone, it was possible to lower the noise levels down to 

the levels established by the RGR. 

 

Keywords: Zone 30; GIS; Environmental noise; Speed reduction measures; Viana do Castelo. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

1.1. Enquadramento 

 

A transformação urbana que as cidades têm experimentando ao longo das últimas décadas tem 

sido baseada no conceito em que as vias devem dar prioridade à circulação de veículos.   

 

Esta mobilidade de transportes, levou a uma perda da qualidade de vida dos cidadãos, como a 

segurança rodoviária, o ambiente urbano e a harmonia do espaço público. 

 

A coexistência dos diferentes meios de transporte como os transportes públicos, o uso de 

bicicleta e de circulação pedonal por parte dos utlizadores da via, tornou-se uma tarefa cada 

vez mais complexa e difícil de gerir e integrar. 

 

O aumento dos impactos ambientais, devido ao tráfego automóvel, levou à necessidade de 

repensar a mobilidade urbana, de forma a introduzir gradualmente uma série de mudanças na 

gestão e atribuição do espaço público, nomeadamente no establecimento de prioridades para o 

uso do espaço viário que permite a coexistência dos vários modos de transporte [1].   

 

O ruído de tráfego, especialmente o do tráfego rodoviário, constitui uma das causas mais 

significativas para a incomodidade sonora da população, tornando-se um factor de degradação 

da qualidade de vida nas zonas urbanas.  

 

Em 1996, segundo o Livro Verde da Comissão Europeia, “Futura Política de Ruído”, cerca de 

20% da população da União Europeia, aproximadamente 80 milhões de pessoas, 

encontravam-se expostas a níveis sonoros superiores aos considerados aceitáveis (superiores a 

65 dB(A)) e cerca de 170 milhões de pessoas encontravam-se expostas, em período diurno, a 

níveis de ruído ligeiramente baixos, mas suficientemente elevados para se entirem 

incomodadas (entre 55 e 65 dB(A)).  

 

No mesmo ano, a Direção Geral do Ambiente (DGA), efetuou um estudo concluiu que cerca 

de 43% da população portuguesa usufruía de conforto acústico no interior das suas habitações 

e 19% habitava em zonas com elevado nível sonoro de ruído ambiente (superior a 65 dB(A), 
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no período diurno). Nesse mesmo estudo, concluiu-se que cerca de 30% da população 

portuguesa era afetada pelo ruído de tráfego rodoviário, com valores superiores a 55 dB(A), 

no período diurno. 

 

No entanto, em 2003, foi publicado pela European Environment Agency (EEA), um estudo 

que refere que o número de pessoas afetadas pelo ruído teve um aumento significativo, sendo 

que mais de 30% da população europeia estaria sujeita a um nível sonora superior a 65 dB(A) 

e dos quais cerca de 10% apresenta graves distúrbios de sono. Como manifestações 

ocasionadas pelo excesso de ruído foram ainda mencionadas a perda de qualidade de vida, 

como o aumento do stress da população ou a dificuldade de concentração que induziram 

severas perdas de produtividade e degradação das condições de saúde da população em geral. 

 

Atualmente, foram realizados estudos científicos (Dinamarca, 2003), que demonstram a 

relação entre ruído rodoviário e episódios de aumento da pressão sanguínea e da frequência de 

doenças cardíacas, algumas das quais com necessidade de tratamento hospitalar e outras das 

quais resultou da morte dos pacientes. Neste mesmo estudo, estimou-se que os custos de 

saúde devidos ao excesso de ruído, são bastantes significativos, representando anualmente 

cerca de 80 a 450 milhões de euros. 

 

Além dos custos de saúde associados ao ruído, podem-se identificar outras situações em que 

esse efeito seja sentido, como a redução do valor dos imóveis, os custos associados à perda de 

qualidade de vida e ao próprio custo das medidas de minimização necessárias para cumprir os 

limites legais definidos. 

 

No entanto, apesar dos elevados custos globais associados ao ruído de transportes serem 

difíceis de determinar, é necessário o investimento em medidas de minimização do ruído 

ambiental, justificando-se os seus elevados custos de investimento.  

 

Apesar dos recursos já disponibilizados para investigação e aplicação de diversas formas de 

minimização do ruído de transportes, ainda é necessário evoluir nesse campo, implementando 

soluções técnicas que possibilitem uma maior eficácia das medidas de minimização existentes 

e daquelas que ainda se encontram em desenvolvimento, seja por atuação objetiva na fonte 

produtora de ruído, seja pela intervenção no meio de propagação ou, como solução de último 

recurso, diretamente no recetor [2].   
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A obrigatoriedade de elaboração do Plano Municipal de Redução de Ruído está prevista no 

artigo 8° do RGR. Nos termos deste Regulamento, os locais de sobre-exposição resultantes do 

cruzamento do Mapa Municipal de Ruído com a Carta de Classificação de Zonas deverão ser 

objeto de tratamento no sentido da introdução das medidas corretivas necessárias [3].   

 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo encontra-se a desenvolver o Plano Municipal de 

Redução de Ruído (PMRR), estudo que envolve a identificação de zonas de conflito acústico, 

sua hierarquização de atuação e implementação de medidas de redução de ruído [3]. 

 

O PMRR de Viana do Castelo tem como objetivos estratégicos a serem alcançados os 

seguintes: reduzir a poluição sonora no município e melhorar a qualidade de vida de todos os 

seus cidadãos, respeitando a legislação aplicável; definir um plano global sistemático do 

controle da poluição sonora por forma a permitir uma gestão integrada do ruído urbano; 

identificar e avaliar as ações de maior prioridade e os pontos de maior conflito acústico 

estabelecendo medidas preventivas; proteger as zonas mais calmas do aumento da poluição 

sonora [3]. 

 

Para atingir estes objetivos, o PMRR de Viana do Castelo propõe várias ações, para o núcleo 

do centro histórico da cidade, nomeadamente a criação de uma ZBV (Zona de Baixa 

Velocidade) na zona histórica da cidade. Este objetivo poderá ser alcançado, oferecendo mais 

conforto aos ciclistas e peões. Existem diversas formas de atuação, nomeadamente o recurso a 

redutores de velocidade, recurso a mecanismos que regularizem o modo de condução, 

conversão de ruas de duplo sentido em sentido único ou redução do número de vias de 

circulação automóvel, em conformidade com a normalização existente [3]. 

 

Com tudo isto, torna-se relevante o estudo das medidas que devem ser implementadas para 

reduzir o ruído ambiental praticados no centro histórico de Viana do Castelo.  

 

1.2. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar as medidas mais adequadas para  a 

implementação de uma Zona 30 no centro histórico de Viana do Castelo. Pretende-se 
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encontrar as medidas que permitam eliminar de forma mais eficiente o ruído em zonas de 

conflito acústico nesta zona da cidade de Viana do Castelo. 

  

Passa essencialmente pelo estudo das problemáticas das ruas com maior produção de ruído 

sobre os edifícios e das medidas existentes de acalmia de tráfego. As medidas propostas para 

implementar induzirão os condutores a uma redução da velocidade dos veículos motorizados 

e a consequente redução de ruído nas vias. Irão ser também justificadas todas as medidas 

propostas a implementar em cada rua estudada. 

 

O estudo visa a implementação de uma Zona 30, que como o nome indica, é uma zona em que 

a velocidade de circulação automóvel é no máximo de 30km/h. São zonas em que se praticam 

baixas velocidades, com o objetivo de reduzir o ruído ambiental dentro das cidades e reduzir e 

minimizar a gravidade dos acidentes automóveis, aumentando assim a segurança e a 

comodidade da população que reside ou que utiliza a via diariamente, para deslocamentos do 

trabalho ou apenas por interesse turístico.  

 

Este conceito tem sido aplicado em vários países, como a Bélgica, França, Itália, Suiça, 

Alemanha, Inglaterra, Espanha ou Reino Unido e também já foi aplicado em Portugal na 

cidade de Lisboa.  

 

A proposta é a de que as medidas sejam implementadas de forma faseada, recorrendo a vários 

cenários, para avaliar quais serão as melhores opções a tomar nas diferentes zonas da área em 

estudo, permitindo a redução do ruído em conformidade com os valores admissíveis 

constantes no RGR. 

 

Com este trabalho pretende-se o alargamento do conceito de Zonas 30 em Portugal, 

permitindo a redução dos valores do ruído praticados no centro histórico da cidade de Viana 

do Castelo.  

 

O estudo foi realizado através da recolha e análise dos níveis de ruído existentes nas vias do 

centro histórico de Viana do Castelo. Recorrer-se-à às ferramentas SIG e CadnaA para 

tratamento e previsão de ruído, respetivamente, sendo estudadas as medidas mais adequadas a 

cada rua que irão permitir uma redução de velocidade e consequente redução de ruído em 

ambiente urbano.  
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1.3. Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos. 

 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta-se o enquadramento do trabalho face ao problema de 

ruído ambiental em zonas urbanas e o porquê da necessidade de se implementar medidas para 

a redução do ruído. Neste capítulo são ainda apresentados os objetivos do trabalho e a 

estrutura da dissertação. 

 

Capítulo 2 – Estado de Arte: Apresentam-se os valores limites do ruído que devem ser 

praticados em zona urbana, segundo o Regulamento Geral do Ruído, bem como as diversas 

medidas para minimizá-lo. É apresentado ainda o desenvolvimento teórico do conceito de 

Zonas 30, as condições para a implementação destas zonas e, por fim, o estudo de diversos 

casos práticos.  

 

Capítulo 3 – Metodologia: São apresentadas as ferramentas utilizadas neste estudo e suas 

características. Também será apresentado todo o método utilizado para determinar quais as 

ruas com maior produção de ruído sobre as habitações e equipamentos sensíveis e suas 

prioridades de atuação e por fim, as problemáticas de cada uma. 

 

Capítulo 4 – Resultados: Corresponde à apresentação e justificação das medidas propostas 

para implementar em cada rua, bem como os diversos cenários finais da zona em estudo. Com 

a implementação de uma Zona 30 pretende-se diferenciá-la relativamente ao restante centro 

histórico de Viana do Castelo.  

 

Capítulo 5 – Conclusões: Apresentam-se as conclusões obtidas com a realização deste 

estudo e o que futuramente poderá ser realizado no restante centro histórico de Viana do 

Castelo e todos os aspetos daí inerentes. 
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2. ESTADO DE ARTE 
 

2.1. Ruído Ambiental 
 

2.1.1. Enquadramento legal do ruído ambiental em Portugal 

 

Em Portugal, o ruído está regulamentado através do recente Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), publicado pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro. 

 

Este diploma legal introduz, à semelhança do seu percursor (Decreto-Lei nº 292/2000), a 

consideração da variável ruído urbano em sede de planeamento. O mesmo diploma define que 

as áreas vocacionadas para usos habitacionais existentes ou previsto, bem como para escolas, 

hospitais, espaços de recreios e lazer e outros equipamentos coletivos são classificadas de 

zonas sensíveis e as áreas cuja vocação seja afeta em simultâneo às utilizações referidas bem 

como a outras utilizações, nomeadamente comércio e serviços, são classificadas de mistas. 

 

Este Regulamento define três períodos de dia: 

 Período diurno, compreendido entre as 7.00h e as 20.00 horas; 

 Período entardecer, compreendido entre as 20.00h e 23.00 horas; 

 Período noturno, compreendido entre as 23.00h e as 7.00 horas.  

Define ainda os indicadores de ruído ambiente como: 

 Indicador de ruído diurno, (        

 Indicador de fim de tarde, período intermédio, (             ; 

 Indicador noturno, (        ; 

 Indicador composto pelos três períodos: dia-entardecer-noite, (     . 

 

 O indicador de ruído diurno, o indicador de fim de tarde e o indicador noturno devem 

constituir níveis de ruído de longo período nos termos da norma ISO 1996-2:1987.  

 

O indicador de ruído ambiente composto,     , corresponde a um nível sonoro contínuo 

equivalente a 24 horas ponderado distintamente nos períodos de entardecer e noite, por forma 

a traduzir de uma forma mais aproximada o incómodo global associado. 
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A classificação de zonas como sensíveis implica a automática proibição da instalação e do 

exercício de atividades ruidosas de caráter permanente. 

 

A instalação e o exercício de atividades ruidosas de caráter permanente em zonas mistas, ou 

nas envolventes das sensíveis ou mistas ficam condicionados ao respeito pelos limites fixados 

segundo o critério de exposição máxima e o critério de incomodidade [4,5]. 

 

2.1.1.1. Critério de exposição máxima 

 

O ruído ambiental deve ser classificado em relação aos critérios de exposição máxima, de 

acordo com os termos aplicados no RGR. Estes critérios são baseados em valores limites de 

exposição ao ruído do ambiente exterior, como se pode verificar na Tabela 1 [2,6]. 

 

Tabela 1: Valores-limite de exposição ao ruído ambiente exterior [6].  

 

Classificação de Zonas 
     

dB(A) 

   

dB(A) 

Zonas mistas 65 55 

Zonas sensíveis 55 45 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT existente 65 55 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT não aéreo em 

projeto 
60 50 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT aéreo em 

projeto 
65 55 

Recetores Sensíveis em Zonas não classificadas 63 53 

 

Transpondo a aplicação destes valores para o centro histórico de Viana do Castelo, que é uma 

zona mista composta por habitações e comércio, e que não se encontra em proximidade com 

grandes infraestruturas de tráfego aéreas, o valor do ruído composto pelos três períodos do dia 

não poderá ultrapassar os 65 dB(A) e o valor do ruído noturno não poderá ultrapassar os 55 

dB(A). 
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Nos casos em que estes valores sejam ultrapassados, a zona em estudo deve ser avaliada e 

devem ser tomadas todas as medidas necessárias para que este fenómeno não ocorra, pois 

provoca incomodidade e mal estar às pessoas que habitualmente a utilizam. Estas medidas 

vão ser apresentadas e especificadas nos subcapítulos seguintes. 

 

2.1.1.2.  Critério de incomodidade 

 

De acordo com o artigo 13° do DL 9/2007, a instalação e o exercício de atividades ruidosas 

permanetes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na 

proximidade dos recetores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento do critério de 

incomodidade. Segundo este critério, a diferença entre o valor do      do ruído ambiente 

determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do  

     do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído particular, designados por ruído residual, 

não poderá exceder [2,6]: 

 5 dBA (período diurno, 7.00h e as 20.00h); 

 4 dBA (período entardecer, 20.00h e as 23.00h); 

 3 dBA (período noturno, 23.00h e as 7.00h). 

 

2.2. Como controlar o Ruído Ambiental 

 

Antes de se resolver qualquer problema de ruído ambiental é fundamental que haja um 

diagnóstico do problema em análise. 

 

Para isso, é necessário fazer uma visita ao ponto ou via em estudo em que é efetuada a recolha 

de valores do ruído praticado, através da medição, a partir de instrumentos específicos para o 

ruído como o sonómetro ou o fonómetro, a recolha da contagem de tráfego que circula 

naquela via, o levantamento topográfico da zona em estudo. Posteriormente faz-se um estudo 

para perceber a localização da fonte do ruído e  por último detetar em que pontos é que a 

situação é mais crítica e por isso necessitam de alterações. Também é fundamental que sejam 

ouvidas e tidas em atenção as opiniões das pessoas que habitualmente utilizam a via em 

estudo, usadas posteriormente para melhorar o conhecimento do terreno e descobrir a fonte de 

ruído pertubador, mais especificamente, para ajudar no estudo, tornando a pesquisa mais 

aprofundada e esclarecedora [7].  
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As medidas de controle do ruído devem seguir uma hierarquização dando prioridade às 

medidas de atuação na fonte, seguidamente implementam-se medidas de atuação no meio de 

propagação e, por último e apenas quando as duas medidas anteriores não sejam suficientes, 

visto que são mais complexas e difíceis de implementar, aplicam-se as medidas de atuação no 

recetor [6].  

 

2.2.1.  Medidas de atuação na fonte 

 

Como já foi referido anteriormente, o tráfego rodoviário, é a principal fonte de ruído em zonas 

urbanas, deste modo, é relevante dar particular atenção a este ponto, analisando e estudando 

os seguintes aspetos [2,6]: 

 Características dos veículos; 

 Meio onde o tráfego circula; 

 Tipo de pavimento; 

 Gestão de tráfego pelo município; 

 Classificação da composição do tráfego (percentagem de veículos ligeiros e veículos 

pesados); 

 Velocidade de circulação de tráfego (fluído, acelarado); 

 Volume de tráfego. 

 

Uma das formas de se tratar na fonte poderá passar também pela técnica de se alterar as 

características dos veículos, como adquirir pneus menos ruidosos e adotar uma forma de 

condução “suave”. Estima-se que o ruído de um veículo, pode ter um acréscimo de 12 dBA, 

por duplicação da velocidade [2]. 

 

A melhoria das características técnicas dos veículos está ligada à pesquisa e avanço 

tecnológico efetuado pela indústria automóvel, a partir da redução dos limites de admissão 

dos diferentes tipos de veículos, de forma a melhorar o meio ambiente e o bem-estar da 

população [2]. 

 

Uma das medidas usadas atualmente consiste na modernização da frota automóvel, 

introduzindo veículos de baixo ruído, ou pela utilização de veículos hibrídos e elétricos,  uma 

prática comum que tem sido utilizada na Holanda [8]. Ou então, a partir da renovação dos 
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veículos mais antigos e ruidosos por outros mais recentes e com tecnologia e equipamentos 

menos ruídosos [2]. 

 

Contudo, concluiu-se que a maior fonte de propagação de ruído é a interação pneu/pavimento. 

As medidas a tomar neste domínio são a alteração dos materiais e dos padrões dos pneus 

utilizados ou pela alteração do tipo de pavimento [2]. Esta última é a técnica mais utilizada, 

visto que é a medida mais fácil de executar, pois não se pode obrigar os condutores a 

mudarem os pneus dos seus veículos. 

 

Para isso foram feitos vários estudos neste ramo, em que são avaliados os vários tipos de 

pavimentos que existem no mercado, medindo o valor de ruído que cada um produz.  

 

Estes valores também estão relacionados com a envolvente da estrada, as degradações que o 

pavimento apresenta, a composição do tráfego rodoviário, as condições metereológicas, o 

local em estudo e as velocidades aí praticadas [6].  

 

A partir de estudos comparativos dos diversos tipos de pavimentos pode-se verificar qual o 

tipo de pavimento que permite verificar o desempenho acústico de cada um e esolher o que 

permite uma maior redução do ruído e assim aplicá-lo, mas para isso também é necessário 

avaliar o contexto da via que se está a avaliar e o tipo de problema detetado. Na Tabela 2, 

podemos ver a comparação de valores de ruído produzido para cada tipo de pavimento [6]. 

 

Uma das medidas de atuação na fonte passa por controlar o comportamento e as 

características do tráfego, a partir da redução da velocidade dos veículos e a partir dos desvio 

do tráfego dos veículos pesados, porque se tratam de veículos com pesos e larguras mais 

elevadas e que consequentemente provocam mais ruído. 

 

Estas medidas são ações de acalmia de tráfego e  têm o intuito de reduzir a velocidade dos 

veículos e, assim do ruído praticado na via ou na zona em estudo, provocando um impacto 

positivo no conforto acústico dos utilizadores da via ou dos moradores. As medidas de 

acalmia do tráfego podem conseguir-se pela introdução de verticais, de dispositivos 

horizontais, de medidas compostas por dispositivos verticias e horizontais e por outros tipos 

de medidas [9,10,11].  
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Tabela 2: Atenuação de ruído relativamente a cada tipo de pavimento [6]. 
 

Tipo de pavimento Redução de ruído 

Betão betuminoso drenante de camada única (BBDr) Variável 

Camadas de desgaste em mistura betuminosa delgada (MBD) 
-3 dB(A) a 50km/h 

-7 dB(A) a 80km/h 

Mistura betuminosa de granulometria descontínua (MBGD e 

SMA) 
Variável 

Exposição dos agregados (EACC) -2 dB(A) 

Superfície de betão texturado longitudinalmente (SBTx) Variável 

Revestimentos superficiais em resinas epoxidias (EP-GRIP) -2 a -4 dB(A) 

Betume modificado com borracha (BMB) 

 Comparativamente ao pavimento de Betão Betuminoso 

Rugoso Convencional 

 Comparativamente ao pavimento de Betão Armado 

Contínuo 

 

- 5 a -6 dB(A) 

 

-8 a -10 dB(A) 

Pavimento absorvente com construção apenas de um lado da 

estrada 
0 a -4 dB(A) 

Pavimento absorvente com construção dos dois lados da 

estrada 
-1 a -5 dB(A) 

 

As medidas de acalmia para o grupo de dispositivos verticais disponíveis são [9,12]: 

 Pré-avisos, como bandas sonoras e bandas cromáticas; 

 Lombas, que geralmente provocam aumento do ruído, como se pode verificar à frente 

deste documento (Tabela 13), por isso este tipo de medida deve estar associado a outro 

tipo de medidas quando implementadas; 

 Plataformas elevadas; 

 Travessias pedonais elevadas; 

 Interseções elevadas; 

 Estrada ao nível do passeio; 

 Almofadas de Berlim. 

  

De seguida nas Tabelas 3 a 6 vão ser enumeradas as vantagens e desvantagens de alguns tipos 

de  medidas de acalmia relativamente ao grupo de dispositivos verticais [9,10].  
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Tabela 3:  Vantagens e desvantagens das plataformas elevadas [9,10]. 

 

Vantagens Desvantagens 

 Grande adaptabilidade em termos 

de localização e de dimensões; 

 Eficácia nos cruzamentos em que 

haja passagem de peões e 

bicicletas; 

 Não reduzem o número de lugares 

de estacionamento; 

 Localizadas à altura da via, 

melhorando o conforto aos peões 

no atravessamento, especialmente 

para as pessoas de baixa 

mobilidade. 

 

 

 Diferença física entre a via e a calçada; 

 Estacionamento ilegal; 

 Custo de implementação e manutenção 

elevados; 

 Por vezes torna-se inadequado devido à 

presença de recolha das águas pluviais 

na via; 

 Perigo para as pessoas invisuais se não 

houver marcação adequada, podendo 

ultrapassar na estrada. 

  

  

Tabela 4: Vantagens e desvantagens dos dispositivos verticais [9,10]. 

 

Vantagens Desvantagens 

 Redução da velocidade e 

garantia de  segurança aos 

utilizadores; 

 Fácil colocação; 

 Redução global de ruído na área 

de influência à sua colocação. 

 

 Se não for devidamente colocado, não 

causará impacto; 

 Desconforto para veículos ligeiros; 

 Pode aumentar o ruído ambiental, se 

forem mal implementados. 

 

Tabela 5: Vantagens e desvantagens da limitação de tráfego [9,10]. 

 

Vantagens Desvantagens 

 Redução de lugares de 

estacionamento; 

 Redução do ruído ambiente; 

 Aplicação de baixo custo. 

 A estrada torna-se o elemento 

fundamental, esquecendo o resto da via, 

como passeios e estacionamento. 

 Desconforto para veículos pesados; 

 Difícil manutenção por desrespeito desta 

limitação. 
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Tabela 6: Vantagens e desvantagens das almofadas de Berlim [9,10]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Diminuição da velocidade dos 

veículos pesados e dos 

transportes públicos sem 

comprometer o conforto; 

 Sem desconforto para os 

veículos ligeiros; 

 Não traz problemas à recolha 

das águas pluviais; 

 Maiores custos 

comparativamente à limitação 

de tráfego e de plataformas 

elevadas. 

 Não reduz a velocidade a veículos 

motorizados de duas rodas; 

 Pode ser prejudicial para os veículos 

que tentem fugir da sua trajetória 

natural; 

 Ainda há pouco conhecimentos por 

parte da população deste tipo de medida 

de acalmia de tráfego. 

 

As medidas de acalmia para o grupo  de dispositivos horizontais disponíveis são [9,13]: 

 Estrangulamentos da via; 

 Gincanas; 

 Estreitamento das entradas das interseções; 

 Mini-rotundas; 

 Rotundas; 

 Cruzamentos. 

 

De seguida nas Tabelas 7 a 11, enumeram-se as vantagens e desvantagens de alguns tipos de  

medidas de acalmia relativamente ao grupo de dispositivos horizontais [9,10]. 

 

Tabela 7: Vantagens e desvantagens dos dispositivos horizontais [9,10]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Diminuir a velocidade dos 

veículos; 

 Permite a interação entre a via, 

o estacionamento e o mobiliário 

urbano, como a vegetação, 

postos de eletricidade; 

 Permanência pode ser 

temporária; 

 Risco de monotomia quando 

comparados aos dispositivos 

verticais. 

 Má localização ou isolado perde o efeito 

pretendido; 

 Sentimento de insegurança ao fazer o seu 

atravessamento; 

 Mau dimensionamento e má 

implementação torna a via 

desconfortável para os veículos. 
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Tabela 8: Vantagens e desvantagens do estreitamento das entradas das interseções [9,10]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Aumenta o conforto e a 

segurança por parte dos peões, 

pelo aumento da distância entre 

os veículos e os passeios; 

 Proporciona ao espaço público a 

convivência entre os diferentes 

modos de transporte. 

 

 O encolhimento da via não traz 

benefícios para a redução da velocidade 

dos veículos; 

 Diminuição do ruído é muito pequena. 

 

Tabela 9: Vantagens e desvantagens do estrangulamento da via [9,10]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Quebra a lineariadade da via, 

quebrando a monotomia da via; 

 Adaptável a todo o tipo de vias; 

 Possibilidade de incorporação 

de by-pass para os transportes 

públicos e para os ciclistas. 

 Menos eficácia comparativamente às 

plataformas elevadas; 

 Desagradável para peões e ciclistas, se a 

via apresentar muitas quebras ao longo 

da sua extensão; 

 Eficiência apenas quando se trata de uma 

via de sentido único. 

 

Tabela 10: Vantagens e desvantagens de cruzamentos simples [9,10]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Custos de implementação e 

manutenção reduzidos; 

 Redução de velocidade para 

veículos não prioritários. 

 Promove o fluxo de tráfego dos veículos 

prioritários;  

 Ausência de sinalização de falta de 

prioridade aos outros veículos. 

 

Tabela 11: Vantagens e desvantagens de rotundas [9,10]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Boa fluidez do tráfego, 

dependendo do volume de 

tráfego; 

 Redução da velocidade; 

 Redução do tempo de espera; 

 Facilita os vários tipos de 

movimento. 

 Pode causar grandes tempos de espera para 

os veículos não prioritários; 

 Grande ocupação de espaço; 

 Não há previlégio em qualquer movimento; 

 Implica a implementação de passadeiras a 

grandes distâncias, causando incomodidade 

aos peões que a querem atravessar. 
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As medidas de acalmia também podem ser de outro tipo, que não sejam dispositivos 

horizontais nem dispositivos verticais como [9,13]: 

 “Portões virtuais” junto à entrada da via; 

 Semáforos de controlo de velocidade; 

 Utilização de mobiliário urbano; 

 Alteração da forma urbana. 

 

A introdução de um “portão” junto à entrada da via, tem como função ajudar o condutor a ter 

uma clara perceção que está a entrar num ambiente rodoviário diferente, em que se praticam 

velocidades diferentes, com caráter urbano e também como a função estética. Estes podem ser 

complementados por outros elementos como a sinalização do tipo “pré-avisos” ou “bandas 

cromáticas”, estrangulamentos da via por alteração da guia delimitadora da berma, introdução 

de passeios e atráves de introdução de vegetação, aumentando o conforto visual aos 

condutores [10].  

 

Os dispositivos semaforizados aplicam-se, normalmente, a vias distribuidoras principais e em 

atravessamentos de localidades, com o intiuito de reduzir a velocidade dos veículos. Na 

Tabela 12, são enumeradas as vantagens e desvantagens da implementação de cruzamentos 

dotados de dispositivos semaforizados [9]. 

 

Tabela 12: Vantagens e desvantagens de cruzamentos dotados de dispositivos semaforizados 

[9]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Fluxo de tráfego pode ter 

tempos variáveis conforme as 

horas de maior ou menor 

tráfego; 

 Não necessita de muito espaço; 

 Prioridade ao peões. 

 Não há redução de velocidade no tempo de 

verde; 

 Aumento da gravidade dos acidentes em 

caso de imcumprimento dos tempos de 

verde e de vermelho. 

 

A utilização de mobiliário urbano, permite reforçar a presença de utilizadores mais 

vulneráveis, como peões e ciclistas, permitindo aos veículos a perceção da prioridade destes 

na via e, por outro lado, permite a correta sinalização dos obstáculos presentes na via [10]. 
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Outra medida de acalmia de tráfego, é recorrendo à forma urbana, que consiste no arranjo dos 

edifícios em contexto urbano, garantindo a proteção das áreas ao ar livre como, parques, 

praças, jardins públicos, ruas residenciais,escolas e hospitais, pois trantam-se de áreas mais 

sensíveis e por isso devem ser protegidas [14]. 

 

De seguida, na Tabela 13, vão ser respetivamente, enumerados os tipo de medida de redução 

de ruído na fonte e a sua respetiva redução de ruído [2,6]. 

 

Tabela 13: Atenuação de ruído relativamente ao tipo de medida implementada na fonte [2,6]. 

 

Tipo de medida Redução de ruído 

Estreitamento da via 0 a -2 dB(A) 

Introdução de rotundas (pode ocasionar reclamações do ruído 

provocado pelas acelarações e travagens efetuadas) 
0 a -4 dB(A) 

Bandas sonoras termo-elásticas (considera-se que será de 

adicionar +5 dB(A) devido às características impulsivas deste tipo 

de ruído) 

0 a +4 dB(A) 

Bandas sonoras em cubos de granito (“paralelos”), (considera-se 

que será de adicionar +5 dB(A) devido às características 

impulsivas deste tipo de ruído) 

0 a +3 dB(A) 

Restrições de largura na entrada de interseções 0 a -4 dB(A) 

Introdução de cruzamentos -1 a -3 dB(A) 

Introdução de cruzamentos (com semaforização) 0 a -7 dB(A) 

Lombas com forma circular 0 a -2 dB(A) 

Lombas extensas com topo de nível 0 a +6 dB(A) 

Lombas parciais e interrompidas 0 a +1 dB(A) 

Medidas de acalmia de tráfego, conjugando diversos dispositivos 

de redução de velocidade 
0 a -4 dB(A) 

Definição de zonas com limite de 30 km/h como velocidade 

máxima de circulação, apenas com introdução de sinalização 
0 a -2 dB(A) 

Redução da velocidade de circulação conjugada com sinalização 

de aviso de incomodidade sonora 
-1 a -4 dB(A) 

Restrições à circulação de veículos pesados em perído noturno 0 a -7 dB(A) 

Promoção de uso de transportes alternativos (bicicleta e andar a 

pé) 
0 a -2 dB(A) 

 

 

2.2.2. Medidas de atuação no meio de propagação 

 

Quando as medidas de atuação na fonte não se tornam suficientes para a atenuação do ruído, é 

necessário passar para o próximo ponto, atuando no meio de propagação.  
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A atenuação do ruído na fonte, passa pela atuação na área do planeamento ao nível das classes 

de uso do solo, visto que se torna de importância relevante, evitar a antecipação da ocorrência 

de incomodidade associada ao ruído antes da sua correção posterior, minimizando assim o 

problema logo ao ínicio da utilização do solo e posteriormente redução dos custos de 

reabilitação. 

 

A melhor forma de minimizar o ruído de tráfego consiste num planeamento prospetivo 

adequado e na responsabilização das diversas entidades envolvidas para o cumprimento desse 

mesmo planeamento que deve adotar critérios de decisão que previlegiem a compatibilidade 

das várias classes de uso do território com o ambiente sonoro a que estarão sujeitas.  

 

A atuação em termos de planeamento urbano e de ordenamento do território, tem como 

objetivo eliminar ou reduzir os efeitos prejudiciais do ruído de tráfego. Poderá ser realizado 

através da localização de usos menos sensíveis ao ruído na proximidade das fontes sonoras 

mais significativas, da promoção de uma construção de qualidade adequada ao nível sonoro 

da sua envolvente e da criação de “zonas buffer”, entre as principais fontes de ruído e zonas 

identificadas como sensíveis ao ruído e cuja dimensão possibilite a dissipação do ruído para 

níves aceitáveis na proximidade dos usos mais sensíveis [2]. Este tipo de medida em sede de 

planeamento, também permite o alargamento do número de opções possíveis 

comparativamente à fase de conclusão da obra [6]. 

 

Ao nível do uso do solo, as possíveis medidas de redução do ruído incluem, por exemplo a 

construção da estrada ao nível do alinhamento ao terreno envolvente das vias, dando mais 

foco e utilização a estradas construídas em aterros ou escavações,  os condicionantes ao uso 

do solo, a aquisição de terrenos, construção de novas vias, interposição de barreiras, 

recolocação de edifícios, construção de túneis ou viadutos ou ainda a colocação de vegetação 

ao longo de toda a via [2,6]. 

 

Uma das medidas mais utilizadas atualmente para este fim, consiste na colocação de barreiras 

acústicas ao longo de todo o meio de propagação.  

 

Estas podem ser definidas como elementos físicos com uma determinada massa e dimensões 

mínimas, localizadas entre a fonte ruidosa e o local recetor, alterando a forma normal de 

propagação das ondas sonoras e reduzindo o ruído no recetor pelo fenómeno de difração do 
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som. Trata-se de um método versátil, eficaz e quase imediato e de relativa facilidade de 

previsão de redução sonora, podendo ser utilizada ao longo de vias rodoviárias e ferroviárias 

ou na envolvente de zonas industriais, cada qual com as suas características específicas. As 

barreiras podem ser de diversos materiais como [2,15]: 

 Betão (do tipo simples, texturado, revestido com argila expandida, fibras de madeira, 

lava, etc.); 

 Muros de alvenaria (blocos de argila expandida, blocos de betão, tijolo cerâmico, etc.); 

 Painéis metálicos (simples refletor, absorvente numa face ou absorvente em dupla 

face); 

 Madeira (diversos tipos); 

 Painéis transparentes (placa acrílica); 

 Plásticos; 

 Borracha reciclada; 

 Compósitos; 

 Motas de terra (aterros). 

 

Contudo, a escolha de uma barreira deve ter em atenção determinados factores determinantes, 

para garantir uma redução de ruído de pelo menos 10 dB(A). De entre esses fatores inclui-se 

[6,15,16]: 

 Distância entre a estrada (fonte) e a barreira, entre a a barreira e o recetor e altura da 

barreira (quanto mais alta for a barreira e quanto menor for a distância entre a fonte-

barreira-recetor, maior a sua eficácia, tornando-se menos eficaz se esta for colocada a 

meia distância); 

 Intensidade e espetro do som a atenuar; 

 Condições atmosféricas (orientação dos ventos e temperatura); 

 Propriedades de absorção da barreira (barreiras colocadas de ambos os lados da fonte 

sonora, evitando reflexões entre a fonte e as barreiras); 

 Peso específico das barreiras (massa mínima 10 kg/  , evitando a existência de 

aberturas ou de fendas, para não reduzir a eficácia da atenuação do ruído; 

 Forma da barreira (maior eficácia se esta for colocada na vertical comparativamente se 

esta se encontrar inclinada).  
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2.2.3. Medidas de atuação no recetor 

 

Quando os resultados esperados não são favoráveis à redução de ruído através de medidas de 

redução de ruído na fonte e no meio de propagação, recorre-se ao último ponto da hierarquia 

das medidas de atenuação de ruído, em conjunto com as anteriores, que consiste na atuação 

nos edifícios mais expostos de forma a resolver ou minorar as situações de incomodidade 

existentes. 

 

É importante referir que o RGR, só permite esta solução de acréscimo de isolamento sonoro 

de fachada de recetores sensíveis apenas quando se esgotarem todos os outros tipos de 

medidas enunciadas anteriormente e quando o nível sonoro do ruído ambiente não exceda em 

mais de 5 dB(A), valores definidos como limite para as Zonas Mistas e Sensíveis, também 

referidas anteriormente. Nestas situações podem-se adotar medidas nos recetores sensíveis 

adotando valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, 

superiores em 3 dB(A) aos valores constantes do Regulamento dos Requesitos Acústicos dos 

Edifícios.  A execução deste tipo de medidas poderá estar a cargo das entidades gestoras das 

infraestruturas ou dos investidores privados consoante a precedência de implantação da 

infraestrutura ou do edifício afetado [6].  

 

No caso de edifícios, uma outra forma de atuação seria a antecipação e a prevenção de 

possíveis problemas de ruído, por isso, estas devem ser consideradas ainda na fase de 

planeamento e projeto.  

 

Esta atuação consiste numa sensibilização por parte dos projetistas para a forma, orientação e 

localização do edifício, tendo em consideração a divisão arquitetónica interior dos 

compartimentos do edifício, como a localização dos compartimentos mais sensíveis em zonas 

menos expostas a ruído excessivo [2,16]. Na Figura 1 pode-se verificar vários exemplos 

práticos de diversas possibilidades de arranjo dos edifícios em zonas urbanas e de localização 

dos compartimentos mais sensíveis respetivamente [6]. 
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Figura 1: Localização do edifício previligiando os compartimentos mais sensíveis [6]. 

 

Outro tipo de medidas de atenuação do ruído na fonte consiste na alteração do reforço e do 

isolamento das fachadas dos edifícios, o isolamento sonoro dos vãos envidraçados exteriores, 

alteração ou manutenção dos sistemas de ventilação, reforço das envolventes opacas e 

colocação de varandas nos compartimentos mais sensíveis ao ruído [2,6]. Na Tabela 14, pode-

se verificar a redução de ruído que resulta da realização de cada uma destas medidas atrás 

mencionadas [6]. 

 

Tabela 14: Atenuação de ruído relativamente ao tipo de medida implementada no  recetor [6]. 

 

Tipo de medida Redução de ruído 

Reforço dos vãos envidraçados exteriores Variável 

Reforço das envolventes opacas Variável 

Sistemas de ventilação Variável 

Construção de varandas -5 a -14 dB(A) 

 

2.3. Zonas 30 

 

2.3.1. Conceito  

 

A primeira Zona 30 surgiu como um projeto piloto em Buxtehude, na Alemanha, em 1983. 

Depois disso, várias outras zonas de 30 km/h foram implementadas em toda a Europa, em que 

foram obtidos resultados positivos em relação à melhoria da segurança dos utilizadores [17]. 
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As Zonas 30 constituem uma medida de acalmia de tráfego que tem enquadramento legal em 

alguns países europeus, como Bélgica, França, Itália, Suiça, Espanha, Reino Unido, entre 

outros. 

 

Em França, a definição legal de Zona 30, faz referência à secção de via ou conjunto de 

secções de via, que constituem uma zona afeta à circulação de todos os utentes [19].  

 

Segundo a definição legal do código da estrada francês, o termo “Zona 30”, define que: se 

trata de uma secção ou de um conjunto de secções viárias, dentro de uma cidade, que 

constituem uma zona de circulação homogénea, onde a velocidade de circulação como o 

nome indica é limitada a 30 km/h, onde as entradas e as saídas são percetíveis a partir de 

sinalização adequada. Sendo que se trata de uma zona que apresenta um ordenamento do 

espaço público e que necessita de uma intervenção específica antes de entrar em 

funcionamento, permitindo uma rápida perceção e compreensão aos utilizadores da via das 

velocidades que se praticam. Por outras palavras, trata-se de uma zona que delimita o 

perímetro urbano dentro dos quais existem infraestruturas viárias que promovem a 

coexistência pacífica de todos os meios de transporte, como veículos, autocarros e ciclistas 

[19].  

 

Aplica-se com o objetivo de reduzir os volumes de tráfego motorizado e da melhoria das 

condições de segurança das deslocações, especialmente a dos peões e dos ciclistas, através da 

limitação de uma velocidade de circulação reduzida e de medidas ao nível do desenho urbano.  

 

A limitação da velocidade a 30km/h tem como objetivo a alteração dos comportamentos dos 

condutores, proporcionando aos utentes uma circulação com mais segurança, bem como 

reduzir o ruído [18]. 

 

Atualmente, em Portugal, o Estado ainda não regulamentou a definição deste conceito [20]. 

 

2.3.2. Implementação 

 

A implementação de uma velocidade máxima de 30 km/h em vias urbanas, tem como 

principais objetivos [21]:  
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 Melhorar a segurança dos utentes; 

 Prática de velocidades mais baixas compatíveis com a segurança de circulação de 

peões e ciclistas; 

 Reduzir o número e gravidade dos acidentes; 

 Aumentar a qualidade de vida da população; 

 Reduzir o volume e a extensão de tráfego; 

 Reduzir a poluição e o ruído em favor da qualidade dos utentes e moradores de zonas 

próximas das vias; 

 Promover atividades e animação que requer tráfego lento; 

 Proteger os vários tipos de transporte garantindo a sua segurança e utilização; 

 Criar espaços mais seguros e agradáveis, incentivando um comportamento adequado 

para esse tipo de vias urbanas. 

 

O primeiro passo, para a implementação das Zonas 30 é a definição da  hierarquia viária, uma 

vez que todas as vias não constituem eixos estruturantes para a circulação motorizada são 

potenciais Zonas 30. O segundo passo, passa pela delimitação dos locais potenciais para a 

respetiva implementação [18].  

 

Outro ponto importante antes da implementação de qualquer Zona 30 passa por consultar os 

responsáveis dos transportes públicos para encontrar os caminhos de circulação em que seja 

possível implementar uma velocidade máxima de 30 km/h. Aquiinclui-se o conhecimento das 

estradas que passam em zonas de ambiente escolar e por estradas muito frequentadas por 

peões e ciclistas, em que seja possível a mudança de limitação de velocidade de 50 km/h para 

30 km/h [22].  

 

A implementação de uma Zona 30, requer um processo prévio de planeamento que se baseia 

numa metodologia própria. O processo de implementação é definido pelos seguintes níveis 

(que podem ser consecutivos ou simultâneos) [18]: 

 Gestão da circulação (dos diferentes modos de transporte); 

 Desenho urbano; 

 Regulação. 
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A criação destas zonas deve ser acompanhada por um processo de informação, auscultação e 

participação da população, desde a fase inicial, e de um processo de informação específica de 

divulgação sobre o seu funcionamento e regras. 

 

Por último, a implementação de uma Zona 30 deverá ter por base as seguintes regras de 

conceção essenciais [18]: 

 Simplicidade e facilidade de compreensão; 

 Evitar excessos de condicionamentos; 

 Coerência do conjunto das medidas implementadas; 

 Coerência com a estrutura urbana; 

 Evitar exceções à regra. 

 

Uma Zona 30 pode ser implementada onde a vida local é preponderante ou intensa, ou seja, 

quando representa um dos seguintes setores urbanos [18]: 

 Em setores urbanos residenciais; 

 Em setores urbanos multifuncionais ou com forte caráter comercial ou misto 

(habitação, comércio e serviços); 

 Na envolvente de equipamentos escolares; 

 Em ruas ou setores onde a função social seja dominante ou equivalente à função de 

circulação; 

 Em setores sensíveis que se pretendam proteger do tráfego de atravessamento, como 

zonas de valor patrimonial ou zonas de equipamentos de saúde. 

 

Nos vários setores que apresentam condições para implemetar Zonas 30, é importante dar 

particular atenção a [18]: 

 Ruas que apresentam perfis e presença de volumes de tráfego que não correspondem à 

sua função principal, nem às necessidades dos residentes; 

 Locais onde o ruído, a insegurança e outras agressões consequentes dos veículos 

motorizados degradem o ambiente e a qualidade de vida. 

 

Um dos principais objetivos da implementação de Zonas 30 é reduzir a velocidade de 

circulação dos veículos, que consequentemente reduzirá o ruído produzido e também irá 

desviar o fluxo do tráfego de veículos pesados [21].     



Medidas a implementar numa zona de baixa velocidade no centro histórico de Viana do Castelo 

 

Estado de Arte                                      25 

 Após a implementação das Zonas 30, verificou-se que estas tanto podem trazer vantagens 

como desvantagens, conforme se sintetiza na Tabela 15 [1,21]: 

 

Tabela 15:  Vantagens e desvantagens da implementação das Zonas 30 [1,21]. 

 

Vantagens  Desvantagens 

 Diminuição da velocidade dos 

veículos, aumentando assim a 

segurança e o conforto, devido à 

redução do ruído por parte dos 

veículos automóveis e uma 

melhoria na convivência da 

população; 

 Aumenta a segurança devido à 

diminuição do número e gravidade 

dos acidentes, em consequência da 

diminuição da velocidade, levando 

à adaptação do comportamento por 

parte dos condutores, em benefício 

dos utentes mais vulneráveis da 

estrada, como os peões e os 

ciclistas; 

 Aumento da qualidade de vida da 

população quanto aos espaços 

destinados ao descanso; 

 Proteção do meio ambiente, em 

relação à redução do óxido de 

azoto, que é emitido pelos 

transportes rodoviários, 

melhorando assim a qualidade do 

ar, levando também à diminuição 

do ruído, permitindo assim a 

introdução de espaços verdes e 

novas plantações na via. 

 Má perceção da área por parte dos 

utilizadores, geralmente associados 

aos casos em que os modelos 

utilizados não seguem os projetos, 

levando a uma deficiente perceção da 

lógica da nova via por parte dos 

utilizadores, o que consequentemente 

leva a impasses e demoras na via; 

 Ocorrência de acidentes devido à 

inadequada informação e 

posicionamento dos dispositivos de 

informação, relativamente às  

velocidades que devem ser praticadas 

e aos possíveis obstáculos que possam 

surgir na via para reduzir a 

velocidade; 

 Diminuição do espaço disponível para 

os peões e ciclistas. 

 

 

Apesar de todas as vantagens que surgem após a implementação de Zonas 30 em meios 

urbanos, a mais importante resulta do aumento da segurança e da redução do ruído ambiental.  

 

Nas colisões que ocorrem entre veículos a velocidades reduzidas raramente resultam feridos 

graves. Em muitos países as velocidades são definidas de modo a assegurar que nenhum 

utilizador da via seja exposto a forças de colisão que possam matá-lo ou feri-lo gravemente. 

Por isso, torna-se necessário assegurar limites de velocidade para que em caso de acidente as 

velocidades de impacto não ultrapassem a tolerância biomecânica do ser humano, como se 

pode comprovar pela Tabela 16.  
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A probabilidade de um peão ser morto quando este é atingido por um veículo, em diferentes 

velocidades, é de cerca de 80% para velocidades de 50 km/h, de 20%, para velocidades de 

40km/h e cerca de 10% para velocidades de 30 km/h [17]. Como se pode constatar, pela 

Tabela 16 e pela Figura 2, há uma enorme diferença entre os impactos sobre a integridade 

física e a segurança dos peões, entre 50 km/h e 30 km/h, tornado-se assim, importante a 

redução de velocidade limite para 30 km/h, dentro de zonas urbanas, contrariando assim o 

limte máximo de 50 km/h praticados dentro destas zonas [17]. 

 

Tabela 16: Velocidade máxima de impacto, baseada na tolerância do ser humano [23]. 

 

Tipo de colisão 

Velocidade 

máxima de 

impacto (km/h) 

Colisão veículo-peão 20-30 

Colisão veículo-motociclo 20-30 

Colisão veículo-objeto fixo 30-40 

Colisão veículo-veículo (impacto lateral) 50 

Colisão veículo-veículo (impacto frontal) 70 

 

 

 
 

Figura 2: Probabilidade de morte do peão (%)  vs Velocidade de impacto (km/h) [17]. 

 

A faixa etária mais afetada com os impactos do ruído são as crianças, afetando as suas 

capacidades cognitivas. Uma via com um limite de velocidade de 30 km/h pode reduzir o 

valor do ruído ambiental em 3 dB(A). O ruído de cinco veículos a uma velocidade de 50 km/h 

equivale a dez carros com velocidade de 30 km/h e um veículo pesado emite o mesmo valor 

do ruído equivalente a 15 veículos ligeiros [17]. 
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As Zonas 30 devem, desejavelmente, ter uma dimensão entre 0.2 e 2    , variando com a 

estrutura e densidade da rede viária. Consequentemente, as áreas excessivamente grandes têm 

o agravante de sobrecarregar a rede viária envolvente com fluxos de tráfego elevados, 

dificultando assim a fluidez da rede viária, bem como o acesso dos veículos de emergência e 

de transportes públicos. Estas devem corresponder preferencialmente a zonas individualizadas 

nas quais seja clara a delimitação das “portas” de entrada e saída, de modo a assegurar que os 

automobilistas que entram nestas zonas compreendam que estão a circular numa área em que 

é dada a prioridade aos peões e ciclistas [19].  

 

As vias com o estatuto de Zonas 30 devem ser caracterizadas pela existência de sinalização 

específica e por diversas intervenções conforme se detalha de seguida [1,21,24]: 

 Sinalização vertical e horizontal de limitação da velocidade em 30 km/h, para uma 

rápida perceção aos condutores da velocidade praticada nas vias correspondentes 

(Figura 3); 

 Sentidos de circulação,  dando prioridade à direita, garantindo uma boa disciplina 

viária e uma redução da velocidade (Figura 4); 

 Largura mínima dos passeios, garantindo a segurança dos peões, em particular às 

crianças, aos idosos e pessoas com mobilidade reduzida (Figura 5);  

 Mobiliário urbano, delimitando os diversos espaços da via através de elementos com 

vegetação ou de elementos construtivos e decorativos, melhorando o aspeto da via 

(Figura 6); 

 Pavimentos especiais, favorecendo uma redução da velocidade (Figura 7); 

 Desvio das trajéctorias através da utilização, por exemplo de gincanas ou a utilização 

de mobiliário urbano, garantindo uma mudança de movimento, levando 

consequentemente a uma redução da velocidade (Figura 8 e 9); 

 Almofadas de Berlim, favorecendo uma redução da velocidade aos veículos ligeiros, 

sem compremeter o serviço e a segurança dos transportes públicos e dos transportes 

prioritários e reduzir a emissão de poluentes atmosféricos (Figura 10). 
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Figura 3: Sinalização vertical nas entradas de Zonas 30 [25]. 

 

 
 

Figura 4: Esquema de prioridades de circulação num cruzamento na cidade de Barcelona [1]. 

 

 

Figura 5: Largura mínima aconselhada para os passeios [1]. 
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Figura 6: Exemplo de colocação de mobiliário urbano [1]. 

 

 
 

Figura 7: Exemplos de diversos tipos de pavimento [1]. 

 

 
   

Figura 8: Exemplo de desvio da trajetória dos veículos [1]. 
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Figura 9: Exemplo de utilização de gincanas [1]. 

 

 
 

Figura 10: Aplicação de almofadas de Berlim [1]. 

 

2.3.3. Casos de estudo 

 

O conceito de Zonas 30 foi aplicado diversos países como França, Suiça, Itália, Reino Unido, 

Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Portugal. 

 

Ao longo deste sub-capítulo vão ser enumerados diversos casos práticos de implementação 

deste conceito em diversas cidades destes países.  

 

2.3.3.1. França 

 

Em França, a implementação de medidas relacionadas com as Zonas 30, surgiram a partir do 

ano de 2000, tendo sido implementadas em 30 municípios e foram as seguintes [26]: 
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 60% dos passeios foram alargardos, com o objetivo de facilitar a circulação dos peões 

e de estreitar a estrada, reduzindo assim a velocidade dos veículos, através de uma 

separação destes espaços; 

 Diferenciação da estrada e da zona pedonal através de marcação longitudinal com 

cores ou materializada fisicamente; 

 Interseções sobre-elevadas, junto a escolas; 

 Colocação de vegetação ao longo de toda a via; 

 Utilização de mobiliário urbano, como bancos, iluminação e sinalização; 

 Introdução de ciclovias, ao longo da vias e construção de estacionamento para 

bicicletas. 

 

Após estas medidas terem sido implementadas em 30 municípios franceses, foi efetuado um 

estudo em que se perguntava se a implementação destas medidas tinha sido positiva para a 

segurança dos residentes nestes municípios. Os resultados obtidos foram os seguintes [26]: 

 91% confirmaram uma melhoria da segurança; 

 42% confirmaram uma melhoria do ambiente em que estão inseridas, em termos de 

habitação e de estacionamento para residentes; 

 35% confirmaram uma melhoria na interação social entre todos os habitantes, com um 

aumento significativo pelos peões; 

 16% confirmaram uma melhoria no comércio; 

 10% confirmaram uma melhoria na mobilidade. 

 

Na Tabela 17 apresentam-se os objetivos pretendidos pelas políticas francesas com a 

implementação deste tipo de zonas e os benefícios que foram conseguidos após a sua 

implementação [1,26]. 
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Tabela 17: Objetivos e benefícios da implementação do conceito de Zonas 30 em França 

[1,26]. 

 

Objetivos Benefícios 

 Redução da velocidade dos 

veículos a motor; 

 Garantir a segurança dos peões; 

 Reduzir a poluição atmosférica; 

 Divisão do espaço público com 

todos os utilizadores da via 

pública. 

 Realização de estudos em termos globais; 

 Redução do número de acidentes; 

 Melhoria da qualidade de vida da 

população; 

 Promoção de uma vida social entre toda a 

extensão da via por parte de todos os 

utilizadores. 

 

Uma das cidades francesas onde este conceito das Zonas 30 foi aplicado foi Lorient. Nesta 

cidade as medidas foram [27]: 

 Sinalização vertical à entrada da cidade, com indicação de limite de velocidade de 30 

km/h; 

 Introdução de mini-rotundas; 

 Reorganização do estacionamento; 

 Estreitamento das vias (Figura 11); 

 Implementação de Zonas 30 junto às escolas; 

 Introdução de proteção dos passeios (Figura 12). 

 

 
 

Figura 11: Estreitamento das vias, na cidade de Lorient, França [26]. 
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Figura 12: Estreitamentos das vias e introdução de proteção nos passeios, na cidade de 

Lorient, França [26]. 

 

Outro local onde também foi implementado este conceito foi na cidade de Bougival.  Os 

objetivos da implementação de Zonas 30 nesta cidade foram [28]: 

 Redução da poluição; 

 Redução da velocidade; 

 Redução do ruído; 

 Aumento dos espaços de circulação de peões e ciclistas; 

 Redução do fluxo de tráfego. 

 

Para atingir os referidos objetivos, a cidade introduziu as seguintes medidas de acalmia de 

tráfego [28]: 

 Introdução de sinalização vertical de limite de velocidade de 30 km/h; 

 Marcas rodoviárias (Figura 13); 

 Introdução de vias nos dois sentidos para os ciclistas (Figura 13); 

 Plataformas sobre-elevadas; 

 Bandas cromáticas para redução da velocidade aos veículos a motor (Figura 14). 
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Figura 13: Marcas rodoviárias e introdução de vias nos dois sentidos para os ciclistas, na 

cidade de Bougival, França [28]. 

 

 

 

 
 

Figura 14: Bandas cromáticas, na cidade de Bougival, França [28]. 

 

Outro local onde também foi implementado este conceito foi em Paris. As medidas 

implementadas nesta cidade foram [29]: 

 Redução da velocidade a partir de: 

o Largura das vias de tráfego; 

o Introdução de vias para os ciclistas; 

o Tratamento das vias pedonais, a partir da introdução de iluminação e alargamento 

das mesmas; 

 Introdução de sinalização adequada; 
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 Controlo do estacionamento; 

 Controlo de velocidade por parte da polícia competente. 

 

Dentro da cidade de Paris, foi implementado este conceito em diversas ruas como [29]: 

 Rue Lafayette, square Montholon; 

 Avenue de Clichy 18ème arrondissement; 

 Boulevards St Martin, St Denis. 

 

Na Rua Lafayette, square Montholon foram introduzidas diversas medidas como: 

 Reestruturação da via destinada aos autocarros; 

 Rua com sentido único e duplicação da via; 

 Aumento da extensão dos passeios pedonais; 

 Movimentos rotativos; 

 Alargamento dos passeios pedonais; 

 Quebra da paisagem natural; 

 Vias com diferentes materiais, para uma fácil distinção; 

 Alargamento do estacionamento. 

 

 
 

Figura 15: Rua Lafayette, square Montholon, antes da implementação de Zonas 30, Paris [29]. 
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Figura 16: Rua Lafayette, square Montholon, após a implementação de Zonas 30, Paris [29]. 

 

Na Avenida Clichy 18ème arrondissement, foram implementadas diversas medidas como: 

 Introdução do efeito do “Portão Virtual” à entrada das vias; 

 Introdução de plataformas elevadas; 

 Alargamento das vias pedonais; 

 Introdução de um separador para proteger as vias (Figura 17); 

 Introdução de calçadas laterais de atravessamento; 

 Melhoramento de travessias, tornando-as mais confortáveis. 

 

 
 

Figura 17: Introdução de um separador para proteger as vias, na Avenida Clichy 18ème 

arrondissement, Paris [29]. 

 

 



Medidas a implementar numa zona de baixa velocidade no centro histórico de Viana do Castelo 

 

Estado de Arte                                      37 

Em Boulevards St Martin, St Denis, foram também realizadas várias ações tais como [29]: 

 Limitação de velocidade de 30 km/h aos transportes públicos; 

 Introdução de uma via para transportes públicos, com diferenciação das cores dos 

pavimentos das vias para veículos motorizados e para transportes públicos (Figura 

18); 

 Alargamento dos passeios (Figura 19); 

 Introdução de vias para ciclistas e peões (Figura 18); 

 Alargamento do estacionamento; 

 Controle da velocidade; 

 Introdução de proteção dos passeios (Figura 19). 

 

 
 

Figura 18: Introdução de uma via para transportes públicos e introdução de vias para ciclistas 

e peões, em Boulevards St Martin, St Denis, Paris [29]. 

 

    
 

Figura 19: Alargamento dos passeios e proteção dos passeios, em Boulevards St Martin, St 

Denis, Paris [29]. 
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Figura 20: Ilustração das medidas das vias, passeios e estacionamento em Boulevards St 

Martin, St Denis, Paris [29]. 

 

 
 

Figura 21: Ilustração da disposição dos diferentes espaços, em Boulevards St Martin, St 

Denis, Paris [29]. 

 

Outro local onde também foi implementado este conceito foi na Rua Collin Mamet. Os 

problemas desta rua de zona habitacional eram [30]: 

 Desrespeito por parte dos condutores de veículos automóveis por: 

o Limites de velocidade; 

o Proibição de viragem à esquerda numa zona da rua. 

 Autocarros impediam a visibilidade da passagem de crianças. 

 

As medidas implementadas nesta rua foram [30]: 

 Reforço de sinalização adequada (Figura 23); 

 Sinalização perto das escolas; 

 Sinalização de proibição de viragem à esquerda numa zona problemática já referida 

atrás (Figura 22); 

 Introdução de uma almofada à esquerda nessa mesma zona; 

 Introdução de marca longitudinal de proibição de viragem à esquerda. 
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Figura 22: Sinalização de proibição de viragem à esquerda, na Rua Collin Mamet, França 

[30]. 

 

                             
 

Figura 23: Reforço de sinalização adequada em Zona 30, na Rua Collin Mamet, França [30]. 

 

Para além destas diversas medidas, também foram tomadas outras em ambiente junto a uma 

zona escolar como [30]: 

 Marcação longitudinal nas calçadas; 

 Sinalização vertical para evidenciar que se trata de uma zona escolar (Figura 24); 

 Pavimentos com cores diferenciadas para os diferentes espaços da Zona 30. 
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Figura 24: Sinalização vertical em ambiente junto a zona escolar, na Rua Collin Mamet, 

França [30]. 

 

Outro local onde também foi implementado este conceito foi na Rua de la Minière Buc. As 

medidas implementadas foram [31]: 

 Nova via para peões; 

 Estreitamento da via de entrada (Figura 25); 

 Nova passagem para peões; 

 Introdução de sinalização vertical com limitação da velocidade em 30 km/h (Figura 

25); 

 Alargamento dos passeios (Figura 26). 

 

    
 

Figura 25: Sinalização vertical com limite de velocidade em 30 km/h e estreitamento da via de 

entrada, na Rua de la Minière Buc, França [31]. 
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Figura 26: Alargamento dos passeios, na Rua de la Minière Buc, França [31]. 

 

Outro local onde também foi implementado este conceito foi na Rua des Frères Robin. As 

medidas adotadas nesta rua foram [31]: 

 Introdução de sinalização vertical com limitação da velocidade em 30 km/h; 

 Diferenciação das cores dos pavimentos das vias para veículos motorizados, peões e 

bicicletas (Figura 27 e 28); 

 Estreitamento das vias (Figura 27). 

 

 
 

Figura 27: Estreitamento das vias e diferenciação das cores dos pavimentos, na Rue des Frères 

Robin, França [31]. 
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Figura 28: Diferenciação das cores dos pavimentos, na Rue des Frères Robin, França [31]. 

 

2.3.3.2. Suíça 

 

Na Suíça, foi adotado o conceito de Zonas 30 em diversas ruas. Um caso particular foi em 

Kalchbühlstrasse. As medidas executadas foram [32,33]: 

 Redução do tráfego para metade; 

 Redução da velocidade para 30 km/h. 

 

Após a aplicação destas medidas foram conseguidos os seguintes resultados [33]: 

 Redução do ruído entre 2,4 a 4,5 dB(A); 

 Redução do ruído noturno entre 4.3 a 4.5 dB(A); 

 Redução do ruído diurno entre 2.4 a 3.3 dB(A); 

 Grande aceitação por parte da população. 

 

 
 

Figura 29: Redução do tráfego, em Kalchbühlstrasse, Suiça [32,33]. 
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Outra cidade em que foi aplicado este conceito foi em Zurique. As medidas implementadas 

nesta cidade foram as seguintes [32]: 

 Redução da velocidade para 30 km/h; 

 Redução do volume de tráfego; 

 Mudanças nos transportes públicos; 

 Sinalização adequada; 

 Divulgação à população da implementação de uma Zona 30; 

 Imposição de multas para os condutores que não respeitassem a sinalização. 

 

Os impactos conseguidos com a introdução destas medidas foram os seguintes [32,34]: 

 Redução do ruído, entre 1 e 1.5 dB(A); 

 Melhoria da qualidade de vida da população durante a noite; 

 Grandes despesas de implementação; 

 Difícil imposição da sinalização; 

 Grande aceitação das medidas por parte da população. 

 

                         
 

Figura 30: Medidas implementadas em Zurique, Suiça [35]. 
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2.3.3.3. Alemanha 

 

Na Alemanha, o conceito de Zonas 30 foi introduzido em diversas cidades como Jona e 

Freiburg [32].  

 

As medidas adotadas nestas cidades foram [32]: 

 Redução da velocidade para 30 km/h e introdução se sinalização adequada; 

 Diminuição do volume de tráfego. 

 

Após a introdução destas medidas foram obidos vários resultados como [32]: 

 Diminuição do ruído entre 2 e 3 dB(A); 

 Dificuldade de aplicação deste conceito no perído noturno, devido à falta de respeito 

das medidas aplicadas. 

 

Na cidade de Berlim, o conceito de Zona 30 também foi introduzido em algumas ruas, através 

de uma redução da velocidade de 50 km/h para 30 km/h (Figura 31), o que originou uma 

redução do ruído em 2,7 dB(A) [32]. 

 

 
 

Figura 31: Sinalização vertical de limite de velocidade em 30 km/h , numa rua de Berlim [32]. 
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2.3.3.4. Inglaterra  

 

Na Inglaterra há diversos casos de cidades que introduziram o conceito de Zona 30. Sutton foi 

uma dessas cidades, frisando atingir um conjunto interligado de objetivos (Tabela 18 e 

Figuras 32 e 33), nomeadamente em Worchester Park, uma zona residencial, caracterizada 

pelo elevado volume de tráfego e por muitos acidentes [36].  

 

Tabela 18: Caso de aplicação de Zonas 30 em Inglaterra [36]. 

 

Localização Worchester Park, Sutton 

Classificação da zona  Rede de estradas em zona 

habitacional 

Problemas 

 Elevado número de acidentes; 

 Utilização da rua para corridas de 

carros. 

Objetivos 

 Redução dos acidentes; 

 Redução do tráfego; 

 Melhoria da qualidade de vida dos 

residentes. 

Medidas implementadas 

 Implementação de velocidades 

máximas de 30 km/h; 

 Almofadas de Berlim; 

 Plataformas elevadas. 

Acidentes  Redução de 77% 

Velocidades 
 Redução da velocidade média de 51 

km/h para 22 km/h 

 

 

 
 

Figura 32: Implementação de Zonas 30 em Worchester Park, Sutton, Inglaterra [36]. 
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Figura 33: Implementação de Zonas 30 em Worchester Park, Sutton, Inglaterra [36]. 

 

2.3.3.5. Espanha 

 

Outro caso em que foi aplicado este conceito, foi em Espanha, na cidade de Barcelona, no 

município de Castellbisbal. Trata-se de uma zona residencial e comercial, em que os 

principais problemas são a falta da partilha de espaços entre os diferentes modos de transporte 

e as elevadas velocidades praticadas pelos veículos [1]. Na Tabela 19 detalham-se os 

problemas e os objetivos pretendidos com a instalação de Zonas 30 em Castellbisbal. Na 

Figura 34 apresenta-se algumas das medidas executadas para reduzir a velocidade dos 

veículos 
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Tabela 19: Caso de aplicação de Zonas 30 em Espanha [1]. 

 

Localização Castellbisbal 

Classificação da zona 
 Município com vias com função de 

distribuição de tráfego. 

Problemas 

 Sem separação de espaços; 

 Sem prioridade a peões e ciclistas; 

 Elevada velocidade dos veículos. 

Objetivos 

 Prioridade aos peões e ciclistas; 

 Redução da velocidade para 30 

km/h; 

 Melhoria da acessibilidade dos 

moradores e comerciantes. 

Medidas implementadas 

 Prioridade aos peões e ciclistas; 

 Quebra da continuidade da 

circulação dos veículos; 

 Melhoria da acessibilidade para os 

moradores e comerciantes; 

 Via mais segura e mais confortável; 

 Remoção de desníveis e de quebras 

nos passeios. 

Benefícios 
 Via mais segura e mais confortável 

para toda a população. 

 
 

 
 

Figura 34: Medidas implementadas, em Castellbisbal, Espanha [1]. 

 

Em San Sebastian, este conceito também foi introduzido e as medidas foram implementadas 

com os seguintes objetivos [1]: 

 Medidas de redução do tráfego; 

 Distribuição dos espaços da via, dando prioridade aos peões e ciclistas (figura 35).  
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Figura 35: Distribuição dos espaços das vias, em San Sebastian, Espanha [1]. 

  

Outro município em que foi implementado este conceito foi em San Cugat, em que os 

principais objetivos desta implementação foram combinar o crescimento urbanístico com a 

conservação da qualidade de vida da população, sem interação entre os veículos e as pessoas 

na via. Uma das ações mais marcantes foi a construção de uma nova ligação pedonal até à 

estação ferroviária. Nas áreas residenciais foram realizadas algumas medidas para reduzir o 

excesso de velocidade, com a implementação de gincanas, levando a um movimento em zig 

zag por parte dos veículos de que resultou a redução da velocidade e a introdução de passeios 

pedonais elevados, como a Figura 36 ilustra [1]. 

 

 
 

Figura 36: Introdução de gincanas, em San Cugant, Espanha [1]. 
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Outro município em que foi implementado este conceito foi em Palma de Maiorca, onde 

foram aplicadas as seguintes medidas [1]: 

 Limitação da velocidade de circulação em 30 km/h em todas as vias do município; 

 Aumento da extensão e alargamento das zonas pedonais; 

 Em algumas vias não foi efetuada qualquer alteração, para garantir o acesso dos 

veículos ao parque de estacionamento; 

 Introdução de  portões virtuais na maioria das entradas ao município. 

 

A implementação deste conceito na cidade de Barcelona (Figura 37), provocou uma redução 

em mais de 28% da média dos feridos em acidentes, em especial nos utilizadores de 

motociclos e ciclomotores, onde a redução foi de 40.5%. Também os acidentes em 

cruzamentos tiveram uma descida de 35% [24].  

 

 
 

Figura 37: Sinalização de Zona 30 em Barcelona, Espanha [37]. 

 

2.3.3.6. Portugal 

 

O conceito de Zonas 30 foi aplicado em Portugal em vários bairros da cidade de Lisboa, 

constituindo um importante projeto em curso da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, 

envolvendo cerca de trinta bairros residenciais da cidade [20].  

 

Os objetivos estratégicos da implementação destas zonas foram: 

 A promoção da multimodalidade e da intermodalidade entre os diferentes modos de 

transporte, com o intuito de reduzir o peso do transporte individual nas deslocações da 

população.  
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Esta política de mobilidade baseou-se numa lógica de intervenção numa escala local do bairro 

(elemento fundamental de vivência e gestão da cidade), privilegiando as deslocações de 

proximidade, a acalmia de tráfego, a regulação do trânsito e o estacionamento. Tem em vista a 

requalificação do espaço público dos bairros, dando prioridade ao peão, bem como promover 

a qualidade e o conforto da utilização do espaço público, conferindo assim uma maior 

vitalidade urbana a esses bairros.  

 

Os objetivos fundamentais da implementação de Zonas 30 na cidade de Lisboa foram: 

 A redução da sinistralidade em meio urbano; 

 O reordenamento e aumento do estacionamento para residentes; 

 A educação para uma mobilidade mais amiga do peão e do ambiente. 

 

A Câmara Municipal de Lisboa, desenvolveu uma linguagem própria de comunicação, a ser 

aplicada nas Zonas 30, com o intuito de criar uma identidade que permita aos utilizadores 

perceberem facilmente e instantaneamente, sem demoras ou atrasos,  que a zona que estão a 

circular está restrita a uma velocidade máxima de 30 km/h.  

 

Esta linguagem consiste numa imagem denominada “Zona 30”, que passa por uma 

intervenção artística no espaço público através de um conjunto de objetos estéticos, 

design/artístico e mobiliário urbano [20]. 

 

 A seguir vão ser enumeradas nas Figuras 38 a 43, as medidas que foram implementadas na 

cidade de Lisboa no âmbito deste conceito. 

 

 
 

Figura 38: Imagem “Zona 30” [20]. 
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Figura 39: Pórticos de entrada nas Zonas 30 [20]. 

 

 
 

Figura 40: Exemplo de mobiliário urbano [20]. 

 

 
 

Figura 41: Aplicação da imagem “Zona 30” em calçada [20]. 

 

 
 

Figura 42: Aplicação do conceito de Zonas 30 em Lisboa , Portugal [20]. 
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Figura 43: Sinalização do conceito de Zonas 30 em Lisboa, Portugal [20]. 

 

A primeira experiência de Zona 30 em Lisboa, surgiu no Bairro Azul, devido às questões por 

parte dos moradores destes bairros relacionadas com [20]: 

 O excesso de tráfego; 

 O excesso de velocidade praticada no local; 

 O estacionamento abusivo e desordenado, devido à pressão a que estava sujeito; 

 A elevada densidade de equipamentos na sua envolvente.  

 

As alterações foram abertas ao público em agosto de 2009, embora todas as obras só tenham 

terminado em 2011. 

 

Em Lisboa atualmente estão em vista novos projetos de “Zona 30”, no Bairro do Charquinho 

e no Bairro das Estacas.  

  

A intervenção no Bairro das Estacas teve como principais objetivos [20]: 

 Marcação de entradas e saídas; 

 Mudanças de sentido das vias; 

 Reordenamento do estacionamento, com destaque para a criação de uma pequena 

zona mista juntos à entrada da escola primária no centro do bairro.  

 

O primeiro objetivo passou por [20]: 

 Dificultar o tráfego de atravessamento; 

 Reordenar o estacionamento na totalidade do bairro; 

 Introduzir medidas de acalmia de tráfego nas imediações de uma escola primária lá 

situada. 
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A intervenção no Bairro do Charquinho passou por [20]: 

 Marcação de entradas e saídas; 

 Reordenaar o estacionamento; 

 Aumentar o espaço para os peões; 

 Introduzir medidas de acalmia de tráfego para a diminuição da velocidade de 

circulação. 

 

Com estas intervenções, a Câmara Municipal de Lisboa, pretende [20]: 

 Melhorar as condições de segurança de circulação dos peões nesses bairros; 

 Ordenar o estacionamento dos residentes; 

 Potenciar as condições de qualificação do espaço público e da utilização por parte dos 

residentes; 

 Diminuir o número e a intensidade dos acidentes verificados nas vias dessas zonas 

urbanas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Ao longo deste capítulo serão realizadas as seguintes tarefas: 

 Delimitação da área de estudo; 

 Ferramentas utilizadas; 

 Definição de prioridades de atuação; 

 Classificação do uso do edificado; 

 Áreas mais expostas ao ruído; 

 Sobreposição de áreas com maior exposição ao ruído; 

 Estabelecimento do faseamento de implementação de ZBV; 

 Estudo e levantamento das problemáticas das vias de 1ª fase. 

 

3.1. Delimitação da área de estudo 

 

Inicialmente proceder-se-à à delimitação da zona a estudar do centro histórico de Viana do 

Castelo para implementar uma zona de baixa velocidade nas ruas com circulação de tráfego 

rodoviário, pois são estas que produzem ruído sobre os edifícios. Dada a dimensão do centro 

histórico de Viana do Castelo e pelo facto deste estudo ser composto por um tempo limitado 

de execução, optar-se-à pelo estudo de apenas uma parte desse centro histórico. Por isso, esta 

zona irá diferenciar-se da restante área que compõe o centro histórico, devido à 

implementação de uma Zona 30 apenas neste limite.  

 

A área selecionada é a zona oeste da cidade, visto que é a zona do centro histórico com 

maiores problemáticas, como se pode verificar na Figura 44, em que a zona a verde 

corresponde à área da cidade que não vai ser estudada e a restante zona (azul) será a área a 

analisar e tratar ao longo deste estudo. Com a implementação de uma zona de baixa 

velocidade, ou Zona 30, em que a velocidade máxima admitida de 30 km/h, esta zona irá 

distinguir-se em relação às restantes ruas que consituem o centro histórico, onde a velocidade 

limite atualmente praticada é de 50 km/h. 

 



Medidas a implementar numa zona de baixa velocidade no centro histórico de Viana do Castelo 

 

Metodologia                                      56 

 
 

 
 

Figura 44: Delimitação da área em estudo do centro histórico de Viana do Castelo. 

 

3.2. Ferramentas utilizadas  

 

Para a seleção das ruas a estudar para a implementação de uma zona de baixa velocidade 

recorrer-se-á a um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Este constitui um conjunto 

integrado de software e dados digitais, utilizado para visualizar e controlar informação sobre 

espaços geográficos, analisar relacionamentos espaciais, modelar processos espaciais e 

fornecer uma estrutura para recolha e organização de dados espaciais e informação 

relacionada de modo que possa ser exibida e analisada [38]. 

 

Utilizar-se-á a ferramenta ArcGIS, que permitirá tratar todo o processo relativo à cartografia 

existente para o centro histórico de Viana do Castelo. Trata-se de uma ferramenta que permite 

utilizar uma grande diversidade de funcionalidades, em que a sua principal função é a 

representação e análise geoespacial [38].  
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Relativamente ao ArcGIS irão ser utilizadas as seguintes ferramentas: 

 View, que permitirá criar, visualizar, consultar e analisar representações cartográficas 

[38]. Dentro desta, também irão ser utilizadas as ferramentas: 

o ArcMap onde será tratada toda a cartografia e edição de dados;  

o ArcCatalog que permitirá arquivar toda a informação e consultar a localização 

de cada ficheiro; 

o ArcToolbox onde serão utilizadas todas as ferramentas disponíveis e 

necessárias para se obter os resultados pretendidos.  

 

Recorreu-se ainda à ferramenta CadnaA para modelar e determinar os níveis de ruído 

existentes nas ruas em estudo, para os períodos noturno e entardecer. Esta ferramenta será 

utilizada antes e após a implementação de medidas para redução de velocidade dos veículos. 

Para isso, serão introduzidos valores relativos a veículos por hora e percentagem de pesados 

que circulam nas vias com circulação de tráfego rodoviário, por serem estas as produtores de 

ruído. Pelo contrário, as vias em que apenas é permitida a circulação de peões e ciclistas não 

serão estudadas, por não serem produtoras de ruído. Por fim, através desta ferramenta, 

proceder-se-á à modelação do cenário atual relativamente ao ruído produzido nas vias para os 

mesmos períodos (noturno e entardecer). Posteriormente, exportar-se-á estes níveis de ruído 

nas vias para ambiente SIG, de modo a serem tratados e analisados. 

 

3.3.   Definição de prioridades de atuação 

 

Através da plataforma SIG, proceder-se-á ao tratamento de toda a cartografia existente 

relativamente ao centro histórico de Viana do Castelo, incluindo a classificação do uso dos 

edifícios. De seguida serão analisados os níveis de ruído ambiental produzidos nas vias da 

zona a estudar. Por fim, serão obtidas as vias com maior produção de ruído sobre os edifícios, 

devendo assim estas serem analisadas e tratadas de forma adequada.  

 

O desenvolvimento desta metodologia vai debruçar-se na sobreposição da cartografia relativa 

à classificação do uso de cada edifício e dos níveis de ruído verificados nas vias, que irá 

permitir o estabelecimento de hierarquização da atuação, começando pelas zonas de maior 

exposição ao ruído. Irá dar-se prioridade a zonas habitacionais e a equipamentos, por se 

tratarem de ocupações acusticamente mais sensíveis. A conclusão desta primeira fase 
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permitirá selecionar a área de intervenção a tratar para o estudo da implementação de uma 

Zona 30, permitindo a aplicação de uma zona de baixa velocidade e estudar a hipótese de 

implementação de medidas mais adequadas para reduzir o ruído ambiental. 

  

A seleção das ruas a tratar passou por três fases distintas conforme se detalha nos subcapítulos 

seguintes.  

 

3.2.1. Classificação do uso do edificado 

  

Inicialmente nesta fase proceder-se-á ao levantamento e classificação do uso do edificado da 

zona urbana em: habitação, equipamento, comércio, serviços, misto e espaços verdes. Esta 

classificação foi realizada a partir de deslocação a todas as ruas. Nos equipamentos 

consideram-se os lares de idosos, bancos e escolas. O uso misto é composto por uso 

habitacional e comércio ou por uso habitacional e serviços. Posteriormente estes dados serão 

tratados e editados em ambiente SIG, classificado-se o uso de cada edifício um a um, para 

uma fácil perceção e visualização, como se pode verificar pela Figura 45 apresentada 

seguidamente. Esta classificação irá posteriormente auxiliar na seleção do uso de cada 

edifício. 

 

                                                                            
 

Figura 45: Classificação do uso do edificado. 

/
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3.2.2. Áreas mais expostas ao ruído 

 

Nesta fase será feita a recolha dos níveis do ruído existentes nas vias e envolvente da zona em 

estudo, os quais serão tratados posteriormente. 

 

Inicialmente, recorrer-se-á ao mapa de ruído de Viana do Castelo onde se irá proceder à 

recolha dos valores relativos a veículos por hora e  percentagem de veículos pesados, 

relativamente aos períodos diurno e noturno, registados em todas as vias do centro histórico, 

considerando apenas aquelas que que haja circulação de veículos motorizados. Estes valores 

foram retirados de um estudo levado a cabo pelo Município de Viana do Castelo referente ao 

tráfego automóvel no ano de 2011.  

 

Aquando da recolha destes dados, ainda estaria em vigor o RGR antigo em que só era 

necessário proceder à recolha dos valores veículos por hora e percentagem de pesados, 

relativos aos perídos diurno e noturno. Atualmente tornou-se necessário utilizar valores 

relativos aos períodos diurno, entardecer e noturno, pelo que se tornou fundamental recorrer à 

seguinte equação, para se obter todos os dados necessários relativos ao período do entardecer  

[40]: 

 

                                          
                             

 
                                   

 

Em que: 

 TMD (20h-22h) – Tráfego médio diário (veic/h) correspondente ao período do 

entardecer atual; 

 TMH (7h-22h) – Tráfego médio horário (veic/h) correspondente ao período do dia 

antigo; 

 TMH (22h-7h) – Tráfego médio horário (veic/h) correspondente ao período da 

noite antigo. 

 

E ainda que: 

 TMH (7h-20h) atual = TMH (7h-22h) antigo; 

 TMD (7h-22h) antigo = TMD (7h-20h) atual.   
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Obtidos e introduzidos todos os dados de tráfego necessários para se trabalhar em ambiente 

CadnaA, a etapa seguinte consiste na modelação de valores de  ruído relativos aos períodos 

noturno e entardecer. 

 

Desta forma serão então obtidos mapas de ruído para todos os períodos do dia, sendo que 

apenas serão utilizados os relativos aos períodos composto (    ) e noturno (  ). Isto deve-se 

ao facto de que segundo, a legislação constante sobre o Regulamento Geral do Ruído, apenas 

são considerados limites de valores para esses indicadores, pelo que serão então estes dados a 

considerar na classificação de zonas expostas ao ruído. 

 

Nas Figuras 46 e 47 apresentam-se os mapas de ruído da situação atual, referente a todo o 

centro histórico, obtidos em ambiente CadnaA, que posteriormente irão ser tratados ao longo 

de toda esta dissertação. 

 

 
 

Figura 46: Mapa de ruído, para o período composto, do centro histórico antes da 

implementação de uma zona de baixa velocidade. 
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Figura 47: Mapa de ruído, para o período noturno, do centro histórico antes da implementação 

de uma zona de baixa velocidade. 

 

Seguidamente, os mapas de ruído foram exportados para a plataforma SIG para análise e 

tratamento, onde apenas foram estudadas as vias interiores com circulação automóvel, na área 

de estudo, excluindo assim todas as restantes vias.  

 

Depois procedeu-se à definição de área de influência do ruído produzido nas vias em relação 

aos edifícios. Para o efeito utilizou-se um comando designado buffer, tendo sido estabelecida 

uma distância de 10 metros para cada lado das vias. Foi calculado um buffer de 10 metros 

para os valores de ruído composto (Figura 48) e outro buffer de 10 metros para os valores do 

ruído noturno (Figura 49). 
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Figura 48: Buffer dos valores do ruído composto,     , em todas as vias. 

 

 
 

Figura 49: Buffer dos valores do ruído noturno,   , em todas as vias. 

 

Após este processo, efetuou-se um levantamento para identificação do nome de cada rua, para 

uma fácil perceção e distinção entre elas (Figura 50). 
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3.2.3. Sobreposição de áreas com maior exposição ao ruído 

 

Concluídas todas as fases anteriores, ainda em ambiente SIG, procedeu-se à sobreposição de 

toda a informação relativa à classificação do uso de cada edifício e da área de interseção entre 

o ruído produzido em cada via com a área de edifício afetado, para os períodos composto e 

noturno. Obteve-se assim toda a informação relativa aos níveis de ruído existentes sobre o uso 

de cada edifício, a partir da criação de tabelas de atributos. Estes resultados podem ser 

observados na Figura 50. 

 

Este processo será fundamental, pois permitirá futuramente distinguir o uso dos edifícios 

sobre os níveis de ruído existentes em cada rua e sua respetiva identificação. 

 

Posteriormente, a metodologia utilizada basear-se-à nas zonas de maior exposição ao ruído, 

dando prioridade às zonas habitacionais e zonas constituídas por equipamentos por se 

tratarem de zonas acusticamente mais sensíveis.  

 

Os valores do ruído serão selecionados por diferentes limites e para dois tipos de uso 

(sensíveis e misto), definidos no RGR. No caso de edifícios de uso sensível, como habitação e 

equipamentos, o limite de valores corresponderá a um limite de valores inferior a 55 dB(A), 

para o período      e inferior a 45 dB(A), para o período    . No caso de edifícios de uso 

misto, comércio e serviços, o limite de valores corresponderá a um limite de valores inferior a 

65 dB(A), para o período      e inferior a 55 dB(A), para o período   .  

 

Posteriormente foi determinada a área relativa à sobreposição do uso do edifício, para zonas 

sensíveis e para uso misto, respetivamente, para níveis de ruído superiores ao admitido 

segundo o RGR. De seguida calculou-se a percentagem de exposição acima dos limites para 

os indicadores       e    para todas as ruas em estudo. 
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Figura 50: Sobreposição do uso dos edifícios e a identificação das ruas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Todos estes passos foram realizados em ambiente SIG e foram calculados individualmente 

para cada rua e para cada período, como se pode verificar na Tabela 20. 
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Tabela 20: Percentagem da área sobre-exposta aos níveis de ruído para cada uso. 

 

  Uso 
Lden > Limite 

(  )  

Área total 

(  ) 

% Área > 

Limite_Lden 

(  ) 

Ln > Limite 

(  ) 

Área total 

(  ) 

% Área > 

Limite_Ln 

(  ) 

Praça 

General 

Barbosa 

Habitação+Equipamentos 750 

3393 

22,10 865 

3399 

25,45 

Misto 45 1,33 68 2,00 

Rua de 

Escola 

Industrial 

Nuno 

Álvares 

Habitação+Equipamentos 817 

1613 

50,65 1025 

1616 

63,43 

Misto 11 0,68 19 1,18 

Rua de S. 

Tiago 

Habitação+Equipamentos 744 
3892 

19,11 936 
3903 

23,98 

Misto 0 0,00 1 0,03 

Rua General 

Luís do 

Rego 

Habitação+Equipamentos 2364 
11328 

20,87 2833 
11327 

25,01 

Misto 23 0,20 32 0,29 

Largo S. 

Domingos 

Habitação+Equipamentos 426 
2480 

17,18 515 
2474 

20,82 

Misto 16 0,65 26 1,05 

Rua de 

Altamira 

Habitação+Equipamentos 524 
6584 

7,96 707 
6577 

10,75 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Rua dos 

Manjovos 

Habitação+Equipamentos 214 
4917 

4,35 306 
4922 

6,22 

Misto 1 0,05 1 0,02 

Rua Tenente 

Valadim 

Habitação+Equipamentos 404 
2233 

18,09 528 
2235 

23,62 

Misto 19 1,76 32 1,43 

Rua Góis 

Pinto 

Habitação+Equipamentos 346 
4121 

8,39 500 
4125 

12,12 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Rua Frei 

Bartolomeu 

do Mártires 

Habitação+Equipamentos 532 
6369 

8,35 797 
6399 

12,46 

Misto 16 0,25 18 0,28 

Rua 

Monsenhor 

Daniel 

Machado 

Habitação+Equipamentos 42 

5834 

0,71 108 

5840 

1.84 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Rua dos 

Povoeiros 

Habitação+Equipamentos 116 
5409 

2,14 226 
5427 

4,16 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Largo 

Infante Dom 

Henriques 

Habitação+Equipamentos 363 
4135 

8,77 502 
4136 

12,13 

Misto 40 0,97 45 1,09 

Largo 9 de 

Abril 

Habitação+Equipamentos 1006 
2961 

33,98 1380 
2962 

46,59 

Misto 0 0,00 1 0,03 

 

Após o tratamento dos dados foi construída uma tabela para permitir estabelecer prioridades 

de tratamento nas diferentes ruas.  

 

Inicialmente foram criadas colunas correspondentes às áreas superiores aos limites dos níveis 

de ruído, para o período     e para o período   , a partir da soma da área do limite do uso 
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habitação, equipamentos e misto para cada rua. De seguida calculou-se a percentagem de área 

de exposição acima dos limites dos níveis de ruído, como se pode verificar na Tabela 21.  

 

Posteriormente foi criada a Tabela 22, em que estas percentagens foram distribuídas por três 

classes de valores, desde a percentagem mais pequena (1%) à mais alta (51%). As três classes 

consideradas foram as que compreendem as percentagens situadas entre 1%-17%; 17%-34% e 

34%-51%. A partir daqui, foram selecionadas as ruas com percentagens pertencentes a cada 

uma dessas classes, apenas para o período composto     , por este se tratar do período que 

engloba a totalidade do dia e possuir mais informação relativamente ao período noturno que 

apenas nos dá informação dos valores de ruído noturno. Estabeleceram-se assim três 

prioridades de conflito de atuação, esta divisão deve-se à necessidade de se obter uma 

prioridade de atuação das diferentes ruas em função da exposição so ruído. Como há muitas 

ruas a estudar e o tempo de finalização desta dissertação não permitir o estudo de todas. 

Serão, por isso, apenas estudadas as ruas correspondentes às maiores percentagens de área de 

sobreposição de exposição superiores ao limites de ruído admissíveis sobre os edifícios. 

Todos estes passos traduzem-se na Tabela 22. 
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Tabela 21: Percentagens dos limites dos níveis de ruído. 

 

  

Desvio limite (  )   
Área Total (  ) 

% Desvio limite  

Lden Ln Lden 

Praça General Barbosa 795 933 3393 23% 

Rua de Escola Industrial Nuno Álvares 828 1044 1613 51% 

Rua de S.Tiago 744 52 3892 19% 

Rua General Luís do Rego 2387 2865 11328 21% 

Largo de S.Domingos 442 541 2480 17% 

Rua de Altamira 524 707 6584 8% 

Rua dos Manjovos 215 307 4917 4% 

Rua Tenente Valadim 423 560 2233 19% 

Rua Góis Pinto 346 500 4121 8% 

Rua Frei Bartolomeu dos Mártires 548 815 6369 9% 

Rua Monsenhor Daniel Machado 42 108 5834 1% 

Rua dos Povoeiros 116 226 5409 2% 

Largo Infante Dom Henriques 403 547 4135 10% 

Largo 9 de Abril 1006 1381 2961 33% 

 

Tabela 22: Seleção de prioridades de conflito para o período     . 

 

Classes de valores (%) Desvio limite Lden Rua 
Prioridades de 

atuação 

[51; 34] 51% Rua de Escola Industrial Nuno Álvares 1 

]34;17] 

33% Largo 9 de Abril 1 

23% Praça General Barbosa 1 

21% Rua General Luís do Rego 1 

19% Rua de S.Tiago 1 

17% Largo de S. Domingos 1 

19% Rua Tenente Valadim 2 

]17;1] 

10% Largo Infante Dom Henriques 2 

9% Rua Frei Bartolomeu dos Mártires 2 

8% Rua de Altamira 3 

8% Rua Góis Pinto 3 

4% Rua dos Manjovos 3 

2% Rua dos Povoeiros 3 

1% Rua Monsenhor Daniel Machado 3 
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A partir daqui verificaram-se quais as ruas que apresentam maior necessidade de intervenção 

de tratamento, antes da Zona 30 entrar em funcionamento. De seguida apresentam-se ruas que   

irão ser estudadas ao longo desta dissertação por serem representativas de grande produção de 

ruído sobre os edifícios sensíveis. Tratam-se das ruas enumeradas de seguida: 

 Largo 9 de Abril; 

 Rua de Escola Industrial Nuno Álvares; 

 Rua General Luís de Rego; 

 Praça General Barbosa; 

 Largo S.Domingos; 

 Rua de S.Tiago. 

 

A Rua Tenente Valadim, apesar de ser prioritária em termos de atuação não foi incluída na 

análise seguinte. Isto porque segundo o que foi estudado no Capítulo 2, uma Zona 30 deve 

definir uma zona em que toda a área limitada em 30 km/h tenha continuidade. Como se pode 

verificar pela Figura 51, esta rua situa-se fora da área em que se encontram inseridas as outras 

ruas pelo que se optou por não sendo uma rua prioritária. 

 

3.3. Estabelecimento do faseamento de implementação de uma ZBV 

 

Foi realizado um estabelecimento do faseamento de implementação de uma ZBV, em que 

foram criadas três hierarquizações. Em que as ruas de primeira prioridade de implementação, 

são aquelas que produzem maior níveis de ruído sobre os edifícios acusticamente mais 

sensíveis e que por isso necessitam de uma intervenção prioritária relativamente às outras. 
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Figura 51: Representação das vias com prioridade de atuação, numa zona de baixa velocidade. 

 

3.4. Estudo e levantamento das características das vias de 1ª fase 

 

Para o estudo das diversas problemáticas verificadas em cada rua, foram efetuados diversos 

levantamentos relativos aos aspetos a ter em conta para a implementação de uma Zona 30. 

Estes basearam-se nos estudados apresentados no Capítulo 2 e são os apresentados de 

seguida: 

 Estacionamento; 

 Largura das vias; 

 Largura dos passeios; 

 Proteção dos passeios; 

/
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 Continuidade dos passeios; 

 Sinalização horizontal; 

 Sinalização vertical; 

 Mobiliário urbano; 

 Sentido de circulação; 

 Passadeiras; 

 Estado do pavimento das vias e dos passeios. 

 

Estes levantamentos foram realizados in loco. Todas as problemáticas foram identificadas a 

partir de registos fotográficos, relativos a todos os aspetos referidos anteriormente. 

 

De seguida, serão enumeradas todas as problemáticas observadas em cada rua, sendo 

apresentadas as medidas propostas a implementar em cada uma. 

 

Inicialmente, para o Largo 9 de Abril, o qual se verificou uma maior exposição ao ruído, 

foram verificados os seguintes problemas: 

 Estacionamento proibido (Figura 52); 

 Pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”) (Figura 53); 

 Mau estado do passeio de um dos lados da via (Figura 54). 

  

 
 

Figura 52: Estacionamento proibido no Largo 9 de Abril. 
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Figura 53: Pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”) no Largo 9 de Abril. 

 

 
 

Figura 54: Mau estado do passeio de um dos lados da via no Largo 9 de Abril. 

 

Na Rua de Escola Industrial Nuno Álvares os problemas verificados foram: 

 Estacionamento proibido (Figura 55); 

 Falta de sinalização horizontal de limitação de lugares de estacionamento; 

 Falta de proteção do passeio do lado direito da via (Figura 55); 

 Mau estado do passeio do lado direito (Figura 56); 

 Pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”) (Figura 55).  
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Figura 55: Estacionamento proibido, falta de proteção do passeio do lado direito, pavimento 

das vias em pedras de granito (“paralelos”), na Rua de Escola Industrial Nuno Álvares. 

 

 
 

Figura 56: Mau estado do passeio do lado direito da via, na Rua de Escola Industrial Nuno 

Álvares. 

 

Na Rua General Luís do Rego verificaram-se as seguintes patologias: 

 Estacionamento proibido (Figura 60); 

 Falta de sinalização vertical para indicar a aproximação de uma interseção sobre-

elevada (Figura 57); 

 Excesso de velocidade, superior a 50 km/h, a seguir à última interseção existente até 

ao Largo 9 de Abril; 

 Pavimento das vias e dos passeios em pedras de granito (“paralelos”) (Figura 60);  

 Mau estado da proteção dos passeios (Figura 58 e 59). 
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Figura 57: Falta de sinalização vertical para indicar a presença de uma interseção sobre-

elevada, na Rua General Luís do Rego. 

 

           
 

Figura 58: Mau estado da proteção dos passeios, na Rua General Luís do Rego. 

 

           
 

Figura 59: Mau estado da proteção dos passeios, na Rua General Luís do Rego. 
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Figura 60: Estacionamento proibido e pavimento das vias e dos passeios em pedras de granito 

(“paralelos”), na Rua General Luís do Rego. 

 

 Na Praça General Barbosa verificaram-se os problemas: 

 Estacionamento proibido, formando em diversas secções da via uma segunda fila 

(Figura 61, 62 e 63); 

 Falta de sinalização horizontal de marcação de lugares de estacionamento; 

 Falta de proteção dos passeios; 

 Mau estado do pavimento do passeio, largura descontínua do passeio e falta de 

continuidade do tipo de pavimento do passeio, do lado direito de uma secção da via 

(Figura 64 e 65); 

 Mau estado do pavimento de uma secção da via (Figura 66); 

 Pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”) (Figura 66). 

 

 
 

Figura 61: Estacionamento proibido formando segunda fila, na Praça General Barbosa. 
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Figura 62: Estacionamento proibido, na Praça General Barbosa. 

 

 
 

Figura 63: Estacionamento proibido, na Praça General Barbosa. 

 

 
 

Figura 64: Largura descontínua do passeio do lado direito de uma secção da via, na Praça 

General Barbosa. 
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Figura 65: Mau estado do pavimentos do passeio do lado direito de uma secção da via, na 

Praça General Barbosa. 

  

 
 

Figura 66: Mau estado do pavimento de uma secção da via e pavimento das vias em pedras de 

granito (“paralelos”), na Praça General Barbosa. 

 

Na Rua de S. Tiago foram identificados os seguintes problemas: 

 Estacionamento proibido (Figura 67 e 68); 

 Falta de proteção dos passeios do lado das habitações (Figura 67); 

 Mau estado dos passeios dos dois lados (Figura 70); 

 Descontinuidade da largura dos passeios (Figura 69); 

 Pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”) (Figura 69). 
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Figura 67: Estacionamento proibido e falta de proteção dos passeios, na Rua de S.Tiago. 

 

 
 

Figura 68: Estacionamento proibido, na Rua de S.Tiago. 

 
 

Figura 69: Descontinuidade da largura dos passeios e pavimento das vias em pedras de 

granito (“paralelos”), na Rua de S.Tiago. 
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Figura 70: Mau estado dos passeios, na Rua de S.Tiago. 

 

No Largo S.Domingos foram registadas as patologias: 

 Estacionamento proibido (Figura 71); 

 Falta de sinalização horizontal de marcação de lugares de estacionamento (Figura 72); 

 Inexistência de passadeiras; 

 Mau estado dos passeios dos dois lados (Figura 72 e 73); 

 Pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”) (Figura 71); 

 Falta de proteção do passeio (Figura 73). 

 

 
  

Figura 71: Estacionamento proibido, pavimento das vias em pedras de granito (“paralelos”), 

no Largo S.Domingos. 
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Figura 72: Mau estado do passeio e falta de sinalização horizontal de marcação de lugares de 

estacionamento, no Largo S.Domingos. 

 

           
 

Figura 73: Estado do passeio de um dos lados da via e falta de proteção do passeio, no Largo 

S.Domingos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Proposta de implementação de medidas  

 

Após uma análise aprofundada dos diversos problemas de cada rua, foram estudadas diversas 

medidas que podem futuramente ser implementadas para permitir a introdução de uma zona 

de baixa velocidade no centro histórico de Viana do Castelo, com o objetivo de reduzir o 

ruído. 

 

Como foi referido no Capítulo 2, existem diversas medidas que induzem a redução da 

velocidade e a consequente redução de ruído e outras que promovem diretamente a redução 

de ruído. 

 

Desta forma, após uma análise cuidada enumerou-se o conjunto de medidas possíveis a 

implementar no centro histórico de Viana do Castelo, como:  

 Introdução de sinalização vertical e horizontal de proibição de excesso de velocidade a 

30 km/h na entrada das ruas; 

 Marcação das entradas e saídas das vias com introdução de sinalização apropriada 

para entrada e saída de uma Zona 30; 

 Sensibilização da população para as vantagens em introduzir Zonas 30; 

 Alteração do tipo de pavimento das vias;  

 Alteração do pavimento dos passeios ou melhoria do estado do paviemento dos 

passeios das vias; 

 Diferenciação da estrada e da zona pedonal através de marcação longitudinal com 

cores ou materializada fisicamente; 

 Introdução de proteções nos passeios, para garantir a segurança dos peões e evitar 

estacionamento proibido; 

 Remoção de desníveis e de quebras nos passeios; 

 Estreitamento das vias; 

 Alargamento dos passeios de um dos lados da via para evitar o estacionamento em 

segunda fila e para garantir a largura mínima dos passeios, dando uma maior 

segurança e conforto aos peões; 

 Continuidade da largura dos passeios dos lados da via; 
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 Alargamento do estacionamento; 

 Reorganização do estacionamento; 

 Introdução de vias com utilização ciclável, em que o espaço é partilhado por veículos 

motorizados e bicicletas, garantindo assim uma redução de tráfego e 

consequentemente redução do ruído; 

 Construção de estacionamento para bicicletas; 

 Introdução de apenas um sentido de circulação nas vias; 

 Interseções sobre-elevadas ou passadeiras sobre-elevadas junto a equipamentos, como 

zonas escolares; 

 Maior controlo por parte da polícia do estacionamento ilegal e da velocidade de 

circulação; 

 Introdução de mobiliário urbano como vegetação, bancos e iluminação; 

 Introdução de vegetação ao longo de toda a via, permitindo uma melhoria no conforto 

dos peões e dos condutores; 

 Introdução de almofadas de Berlim; 

 Controle da velocidade de circulação a partir do destaque de polícia municipal com a 

imposição de multas; 

 Limitação de pesados à noite com sinalização vertical de condicionamento de pesados 

em período noturno; 

 Redução de tráfego e gestão do tráfego; 

 Prioridade à circulação de peões e ciclistas; 

 Estreitamentos das entradas das vias; 

 Introdução de bandas cromáticas para redução da velocidade aos veículos a motor; 

 Introdução do efeito do “Portão Virtual” à entrada das vias, permitindo assim uma 

rápida perceção de mudança de ambiente urbano; 

 Melhoramento de travessias, tornando-as mais confortáveis; 

 Introdução de sinalização vertical adequada para evidenciar a existência de uma zona 

escolar; 

 Melhoria da acessibilidade por parte dos moradores e comerciantes; 

 Introdução de mini rotundas. 
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Com a consulta de todas as medidas enumeradas anteriormente, procedeu-se à escolha das 

mais adequadas a cada rua conforme as patologias observadas ao longo de todo o 

levantamento. As medidas implementadas para cada rua encontram-se enumeradas de 

seguida, nas Tabelas 23 a 25. 

 

Tabela 23: Medidas implementadas nas ruas. 

 

  

Alteração do 

tipo de 

pavimento, 

para um tipo 

absorvente 

Introdução de 

sinalização 

vertical e 

horizontal com 

limite de 

velocidade de 

30 km/h na 

entrada da rua 

Marcação de 

entrada e 

saída com 

sinalização de 

uma Zona 30 

Sensibilizaçã

o da 

população 

Alteração do 

pavimento dos 

passeios 

Controlo por 

parte da polícia 

do 

estacionamento 

ilegal e de 

excesso de 

velocidade 

Diferenciaçã

o das vias e 

da zona 

pedonal 

Largo 9 de 

Abril x x x x x x x 

Rua de Escola 

Industrial 

Nuno Álvares x x x x x x x 

Rua General 
Luís do Rego x x x x x x x 

Praça General 
Barbosa x x x x x x x 

Rua de S.Tiago x x x x x x x 

Largo S. 
Domingos x x x x x x x 

 

Tabela 24: Medidas implementadas nas ruas. 

 

 

Introdução de 

proteções nos 

passeios 

Introdução de 

rede ciclável e 

construção de 

parques para 

bicicletas 

Almofadas de 

Berlim 

Introdução de 

uma zona de 

recreio e 

sinalização 

vertical 

adequada 

Estreitament

o das vias e 

consequente 

alargamento 

dos passeios 

Melhoria da 

acessibilidade 

dos 

moradores e 

comerciantes 

Reorganização 

do 

estacionament

o e marcação 

de 

estacionament

o reservado 

Largo 9 de 

Abril 

       Rua de Escola 

Industrial 

Nuno Álvares x x 

     Rua General 

Luís do Rego 

 

x x x 

   Praça General 

Barbosa x x 

  

x x x 

Rua de 

S.Tiago x 

   

x 

  Largo S. 

Domingos x x 
  

x 
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Tabela 25: Medidas implementadas nas ruas. 

 

 

Continuidade da 

largura dos passeios 

Introdução de uma zona escolar e 

sinalização vertical adequada 

Passadeira sobre-elevada junto à 

zona escolar e sinalização vertical 

adequada 

Largo 9 de Abril 

   Rua de Escola Industrial 

Nuno Álvares 

   
Rua General Luís do Rego 

   
Praça General Barbosa 

   
Rua de S.Tiago x 

 

x 

Largo S. Domingos x 

   

Perfazendo todas as medidas implementadas em cada rua e de acordo com a redução de ruído 

que cada uma delas permite obter, estudadas no Capítulo 2, pode-se verificar que: 

 Com a alteração do tipo de pavimento para um tipo de pavimento absorvente, haverá 

uma redução de aproximadamente 3 dB(A) [6]; 

 Com a definição de zonas com limite de 30 km/h como velocidade máxima de 

circulação, apenas com introdução de sinalização, haverá uma redução de 

aproximadamente 1 dB(A) [2,6]; 

 Com a promoção de uso de transportes alternativos, como andar de bicicleta e andar a 

pé, haverá uma redução de aproximadamente 1 dB(A) [2,6].  

 

É importante referir que estes se tratam de valores conseguidos pelo cálculo da média dentro 

dos intervalos de valores de redução de ruído em dB(A) que a implementação de cada medida 

permite obter, de acordo com a informação apresentada na Tabela 13. 

 

Pelo somatório dos valores anteriores, pode-se verificar que a redução de ruído conseguida 

será de 5 dB(A) para: 

 A Rua General Luís do Rego; 

 A Rua de Escola Industrial Nuno Álvares; 

 A Praça General Barbosa; 

 O Largo S.Domingos.  
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As ruas sem rede ciclável e em que a redução de ruído conseguida seria apenas de 4 dB(A) 

seriam para: 

 O Largo 9 de Abril; 

 A Rua de S.Tiago. 

 

Adicionalmente se se optar por introdução de restrições à circulação de veículos pesados em 

período noturno geralmente obtêm-se uma redução de ruído mais elevada. Por isso, após a 

implementação das medidas, propõem-se que seja proibida a circulação de pesados à noite. 

 

4.2. Justificação da proposta de implementação de medidas 

 

Após a definição das medidas propostas a implementar nas ruas em estudo, justificam-se de 

seguida todas as medidas e os diversos cenários. Estes permitirão uma rápida perceção de 

algumas das possíveis medidas a implementar em cada rua, facilitando a perceção do estado 

final da zona em que irá ser implementada uma Zona 30.  

 

Tratam-se de cenários criados em ambiente SIG, tais como: 

 A introdução de uma rede ciclável em que o espaço da via seria partilhado por 

veículos motorizados e por bicicletas, dando prioridade a peões e ciclistas; 

 A introdução de uma zona de recreio; 

 O tratamento de passeios e dos pavimentos das vias; 

 A introdução de proteção de passeios;  

 O alargamento dos passeios e consequente estreitamento das vias.  

 

As restantes medidas a implementar em cada rua são mais pontuais, pelo que não serão 

realizados cenários dentros das ruas, pelo que apenas serão justificadas individualmente. 

Como as medidas anteriores são contínuas, ou seja ao longo de toda a via, são passíveis de se 

demonstrar a partir da criação de cenários. 

 

No caso da introdução de uma rede ciclável, começou-se por consultar o mapa da Rede 

Municipal de Ciclovias da cidade de Viana do Castelo, que está representado na Figura 74 

[41]. Nesta figura: 

 As linhas laranjas referem-se ao percurso com características cicláveis; 
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 As linhas vermelhas referem-se à rede ciclável já executada; 

 As linhas amarelas a tracejado referem-se à rede ciclável prevista; 

 As linhas pretas alternadas com linhas amarelas referem-se à rede com ligação ao 

elevador ao monte de Santa Luzia; 

 A localização da sinalização vertical referem-se à marcação de parques existentes 

para bicicletas.  

 

 
 

Figura 74: Rede Municipal de Ciclovias da cidade de Viana do Castelo [41]. 

 

Após a consulta da rede ciclável referente à zona do centro histórico em estudo pensou-se na 

introdução de uma possível rede preferencial com ligação à já existente e que garanta a sua 

continuidade.  

 

A proposta de ligação será a apresentada na Figura 75, com a nova zona ciclável ilustrada a 

verde e com a marcação de parques para bicicletas. Esta marcação poderá ser realizada a 

partir da introdução de sinalização vertical para marcação de parques para biclicletas, que se 
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encontra ilustrada na Figura 76. A construção deste tipo de parques torna-se relevante pelo 

facto de oferecer aos ciclistas lugares para colocarem as suas bicicletas. As ciclovias serão um 

factor atrativo, devido ao facto de existirem diversas zonas em que não existem estes espaços 

disponíveis, incentivando assim o uso da bicicleta para deslocações dentro do ambiente 

urbano, garantindo assim uma redução de ruído nas ruas produzido pela circulação de 

veículos motorizados.  

 

 
 

Figura 75: Proposta de ligação da rede ciclável existente e da rede ciclável proposta e 

localização dos parques para bicicletas. 

 

 
 

Figura 76: Sinalização vertical de marcação de parques para bicicletas [42]. 

 

A criação de espaços partilhados entre ciclistas e veículos levará a uma redução da velocidade 

por parte dos condutores dos veículos a motor, pois a repetida utilização destas vias com 

velocidade mais reduzida desincentivará a sua utilização por parte dos condutores, que 

passarão a utilizar outras vias. Deste modo obter-se-á uma redução de ruído nestas vias e a um 

consequente aumento da qualidade de vida das pessoas que residem e que utilizam 

diariamente essas ruas. 
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De seguida, na Figura 77, encontra-se representado o cenário de introdução de uma zona com 

rede ciclável para as ruas em que foi definido anteriormente a introdução de redes cicláveis, 

em que será dada prioridade aos peões e ciclistas nas vias. As ruas em que vão ser 

introduzidas estas zonas serão na Rua General Luís do Rego, na Rua de Escola Industrial 

Nuno Álvares, na Praça General Barbosa e no Largo S.Domingos. 

 

 
 

Figura 77: Proposta de introdução de uma zona com rede ciclável, representada apenas para as 

vias em estudo. 

 

A proposta de introdução de uma zona de recreio apresenta-se na Figura 78, situando-se na 

Rua General Luís do Rego, a seguir ao Largo 9 de Abril até à Rua de Escola Industrial Nuno 

Álvares. Justifica-se pelo facto de se tratar de uma zona composta preferencialmente por uso 

habitacional e por um equipamento escolar, que é frequentado por diversas crianças e jovens. 

Para além disso, a implementação deste tipo de zona irá reduzir o tráfego e consequentemente 

o ruído. Terá também o efeito de voltar a trazer as crianças para a rua num lugar que deixou 

de ter condições para isso, devido ao grande volume de tráfego e às elevadas velocidades 

praticadas na mesma, promovendo assim a função social dos espaços, e particularmente, da 

rua. Com tudo isto, conseguirar-se-à a utilização dos espaços por parte principalmente das 

crianças. 
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Figura 78: Proposta de introdução de uma zona de recreio. 

 

A marcação destas zonas poderá ser conseguida pela introdução de sinalização vertical 

representada na Figura 79, situada à entrada da mesma, que permitirá uma rápida perceção 

dos condutores e dos restantes utentes da via, para uma redução da velocidade. Evitará assim 

a ocorrência de acidentes ou de atropelamentos das crianças e jovens pela falta de 

conhecimento da existência da introdução desta nova zona.  

 

 
 

Figura 79: Sinalização vertical da presença de uma zona de recreio e uma zona de circulação 

viária [18]. 

 

Relativamente aos passeios, a proposta é a de que todos eles sejam intervencionados na área 

em estudo (Figura 80). Torna-se fundamental esta alteração devido ao facto dos passeios de 

todas as ruas estarem em avançado estado de degradação. Este estado poderá verificar-se 

devido à falta de alteração ou tratamento ao longo de vários anos desde a sua construção, 

sendo que a partir daí terão sofrido várias alterações. O objetivo é o de dar um maior conforto 
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ao peões utilizadores das ruas, o que poderá levar ao aumento de circulação de pessoas a pé. 

A melhoria das condições de circulação nos passeios poderá levar a uma diminuição da 

utilização do automóvel nestas ruas, até porque os lugares de estacionamento são reduzidos e 

obrigam a pagamentos. Tudo isto permitirá aos peões um aumento da qualidade de vida 

devido à redução de tráfego automóvel que por sua vez levará a uma redução de ruído e da 

poluição presentes nas ruas. 

 
 

 Figura 80: Proposta de tratamento de passeios.  

 

A introdução de proteção nos passeios prende-se com o facto de ser necessário obter uma 

maior segurança aos peões que circulam ao longo das ruas. Torna-se importante pelo facto de 

que quando os veículos se despistarem evitem o atropelamento dos peões, que são os utentes 

mais desprotegidos das ruas. Também irá impedir o estacionamento ilegal ao longo das ruas. 

Por isto tudo, torna-se relevante a introdução de proteção nos passeios em todas as ruas em 

estudo, excluindo aquelas em que já existe este tipo de proteção. As proteções a introduzir 

podem ser idênticas à apresentada na Figura 81. A proposta é a de que as proteções dos 

passeios sejam introduzidas na Praça General Barbosa, na Rua de Escola Industrial Nuno 

Álvares, na Rua de S.Tiago e no Largo S.Domingos, como se pode verificar pela Figura 82. 

Na Rua General Luís do Rego e no Largo 9 de Abril já existe o tipo de proteção representado 

na Figura 81, pelo que será importante a introdução do mesmo tipo de proteções nas restantes 

ruas, para garantir continuidade ao longo de toda a Zona 30.  
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Figura 81: Proteção proposta a incluir em todos os passeios da zona em estudo. 

 

 
 

Figura 82: Ruas onde é proposta a introdução de proteção de passeios. 

 

A intervenção ao nível dos pavimentos das vias, prende-se com o facto dos pavimentos serem 

do tipo em pedras de granito (“paralelos”). Este tipo de pavimento traduz-se numa produção 

de elevados níveis de ruído. Sendo assim, optou-se pelo tipo de pavimento que permite uma 

maior redução de ruído, como o pavimento do tipo absorvente. Como se pode verificar pela 

Figura 83, a  alteração do tipo de pavimento poderá ser feito em todas as ruas em estudo. Para 

a escolha da alteração do tipo de pavimento recorreu-se à informação recolhida e estudada no 

capítulo referente ao Estado de Arte. A redução de ruído para além de ser sentido nos 

edifícios envolventes, também será sentida pelos peões e ciclistas que circulam nestas vias. 

Garantirá assim aos ciclistas um maior conforto aquando da circulação nestas vias, evitando 

oscilações ao longo de todo o percurso, devido à irregularidade e do mau estado do piso ao 



Medidas a implementar numa zona de baixa velocidade no centro histórico de Viana do Castelo 

 

Conclusões                                      92 

longo das vias. Conseguir-se-á assim, melhorar o conforto e a qualidade de circulação nestas 

vias aos diversos utilizadores, tanto para deslocações para o emprego como para passeios 

lúdicos. 

 
 

Figura 83: Ruas em que é proposta a substituição do pavimento. 

 

Quanto ao estreitamentos das vias e consequente alargamento dos passeios (Figura 84), a 

proposta constitui uma boa solução que permite uma redução do estacionamento em segunda 

fila e aumentar a largura mínima dos passeios e a sua continuidade. Propõem-se este 

estreitamento à Praça General Barbosa, à Rua S. Tiago e ao Largo S. Domingos. Como se 

referiu, esta é também uma ação frequente utilizada nas Zonas 30. O alargamento dos 

passeios, vai permitir a circulação de peões lado a lado ou a ultrapassagem de peões em 

segurança, por estes terem largura suficiente que o permitam fazer, evitando assim que se 

tenham de deslocar para as vias com tráfego rodoviário, como o que acontece atualmente em 

todas as vias em estudo. Torna-se um factor determinante no aumento de segurança dos 

peões, sendo estes os mais desprotegidos de toda a rua. 
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Figura 84: Ruas em que é proposto o alargamento dos passeios e estreitamento da faixa de 

rodagem. 

 

A proposta de introdução de diferenciação da via e da zona pedonal é importante pelo facto de 

permitir uma rápida perceção aos utilizadores que entram nessas ruas, respeitando os 

diferentes espaços que as constituem, como a via para o tráfego automóvel e os passeios para 

a circulação dos peões. Assim, a implementação desta medida em todas as ruas que 

constituem a Zona 30, é importante pois permite uma diferenciação desta zona em relação às 

restantes zonas do centro histórico onde não será implementada uma Zona 30. Esta medida 

deverá ser adotada em todas as ruas em estudo, como se pode ver a seguir pela Figura 85. 

 
 

Figura 85: Ruas em que é proposta a diferenciação da rua e da zona pedonal. 
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A introdução de sinalização vertical e horizontal, na entrada das ruas, de proibição de 

ultrapassar a velocidade de 30 km/h associada à Zona 30, deverá ser implementada em todas 

as ruas em estudo. O objetivo é o de sinalizar as zonas com limite de 30 km/h, diferenciando-

as das outras ruas que constituem o centro histórico de Viana do Castelo em que o limite 

máximo de velocidade é de 50 km/h. Por isso, será relevante a implementação deste tipo de 

sinalética em todas as ruas em que será introduzida uma Zona 30. Como foi referido 

anteriormente, no Capítulo 2 (Tabela 4), a introdução deste tipo de sinalização tem como 

vantagens a redução da velocidade e o aumento da segurança dos utilizadores, a fácil 

colocação e a redução de ruído na respetiva área de influência à sua colocação. Por outro lado, 

se a sinalética não for devidamente colocada não diminuirá o ruído e poderá provocar 

desconforto aos veículos ligeiros. 

 

A marcação da entrada de uma Zona 30, nas ruas em estudo, poderá ser conseguida a partir da 

introdução de sinalização vertical, em conformidade com o que foi dito no Capítulo 2 (Figura 

3).  

 

A sensibilidade da população para a aceitação da introdução de uma nova zona por parte da 

população, poderá ser levada a cabo a partir da divulgação da existência de implementação de 

uma Zona 30. Este fator torna-se importante por ter efeitos bastantes positivos nas pessoas, 

comprovados noutros países, facilitando assim o bom funcionamento das ruas e a aceitação do 

novo limite de velocidade. 

 

O controlo por parte da polícia do estacionamento ilegal e do controlo da velocidade de 

circulação com a imposição de multas, é também fundamental. Esta medida irá impor, de uma 

forma indireta, aos condutores uma redução da velocidade. Como é sabido é a autoridade 

máxima na via pública levando a que os condutores tenham mais precaução e, que 

consequentemente, reduzam a velocidade e não estacionem de forma abusiva e ilegal. 

  

A introdução de uma passadeira sobre-elevada e a introdução de sinalização vertical de aviso 

da sua aproximação, poderá ser reequacionada junto a uma zona escolar que se encontra 

presente na Rua de S. Tiago. Esta medida é relevante pelo facto de  induzir os condutores a 

reduzirem a velocidade e pelo aviso de um local com grande presença de crianças a 

atravessar. Introduzirá também um sentimento de segurança para os pais das crianças e 

diminuirá os riscos dos atropelamentos. Como foi visto anteriormente, no capítulo referente 
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ao Estado de Arte, na Tabela 3, a introdução de uma passadeira sobre-elevada tem como 

vantagens, a grande adaptabilidade em termos de localização e dimensões, a eficácia nos 

cruzamentos uma vez que se localiza à altura da via e a melhoria do conforto dos peões 

aquando do atravessamento. Por outro lado, poderá provocar algum perigo às pessoas 

invisuais se não houver marcação adequada para os mesmos, devido à diferença física entre a 

via e o passeio, ou então poderá levar ao estacionamento ilegal. 

 

A proposta de introdução de almofadas de Berlim na Rua General Luís do Rego deve-se ao 

excesso de velocidade verificado nesta rua. Como foi visto no Capítulo 2 (Tabela 6), este tipo 

de medida induzirá uma redução de velocidade dos veículos pesados e dos transportes 

públicos, sem comprometer o conforto do seu movimento e sem comprometer o conforto aos 

veículos ligeiros, podendo também levar a maiores custos relativamente à introdução de uma 

plataforma elevada. Por outro lado, poderá levar a uma não redução da velocidade aos 

veículos motorizados de duas rodas, por estes terem uma grande facilidade em fugir da 

trajetória e pelo facto de ainda haver pouco conhecimento por parte da população da 

existência deste tipo de medida de acalmia de tráfego. 

 

A melhoria da acessibilidade dos moradores e comerciantes e a reorganização do 

estacionamento para a descarga de mercadorias para os estabelecimentos comercias, poderá 

ser implementada na Praça General Barbosa. A medida justifica-se por se ter detetado 

estacionamento em segunda fila e em cima dos passeios nesta praça. A medida poderá 

conseguir-se pela marcação de lugares de estacionamento, facilitando aos distribuidores e 

comerciantes o descarregamento de mercadorias, garantido, assim, o seu lugar de paragem e 

estacionamento. 

 

A introdução de uma zona com prioridade pedonal e ciclável permitirá uma maior segurança 

aos peões e ciclistas, nas vias onde será introduzida uma rede cicável. É uma medida 

fundamental a introduzir quando se introduz uma Zona 30. Onde a passagem de peões e 

ciclistas pelas vias é prioritária em relação à circulação dos veiculos motorizados. 
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4.3. Impacto das medidas introduzidas 

 

Por fim, com recursso ao CadnaA, simularam-se as medidas propostas e calcularam-se os 

mapas acústicos para os períodos      e   .  

 

Inicialmente procedeu-se à obtenção do cenário relativo à previsão de ruído para os períodos 

composto e noturno após a introdução de uma rede ciclável, alteração do tipo de pavimento 

para um do tipo absorvente e sinalização vertical com definição de zonas com limite de 30 

km/h como velocidade máxima de circulação. Estes mapas de ruído podem ser observados 

nas Figuras 86 e 87.  

 

Posteriormente, procedeu-se à obtenção do cenário relativo à previsão de ruído para os 

periodos composto e noturno, para a zona do centro histórico em estudo, com a introdução de 

uma rede ciclável partilhada com a via onde existe circulação de veículos. Estes mapas de 

ruído podem ser observados nas Figuras 88 e 89. 

 

 
 

Figura 86: Cenário final para o período composto do centro histórico de Viana do Castelo 

após introdução de uma rede ciclável, de sinalização vertical e de alteração do pavimento. 
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Figura 87: Cenário final para o período noturno do centro histórico de Viana do Castelo após 

introdução de uma rede ciclável, de sinalização vertical e de alteração do pavimento. 

 

 

 

 
 

Figura 88: Cenário final para o período composto do centro histórico de Viana do Castelo 

após a introdução de uma rede ciclável. 
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Figura 89: Cenário final para o período noturno do centro histórico de Viana do Castelo após 

a introdução de uma rede ciclável. 

 

Por fim, em ambiente SIG, retiraram-se as  áreas de sobreposição correspondentes a cada uso 

e a cada rua, com valores superiores aos limites admissíveis segundo o RGR, para o período 

composto em valores limite superiores a 55 dB(A), para zonas sensíveis e em valores limite 

superiores a 65 dB(A), para zonas mistas e para o período noturno em valores limites 

superiores a 45 dB(A), para zonas sensíveis e em valores limite superiores a 55 dB(A), para 

zonas mistas.  

 

Foram registados todos os valores referentes às ruas em estudo no centro histórico de Viana 

do Castelo, após a introdução de uma rede ciclável, de sinalização vertical de limite de 

velocidade de 30 km/h e de alteração de tipo de pavimento. Esses valores encontram-se 

representados na Tabela 27. Também foram registados todos os valores conseguidos após a 

implementação de uma rede ciclável partilhada com os veículos motorizados. Esses valores 

podem ser consultados na Tabela 26. Por fim, comparou-se as percentagens de área superiores 

aos limites comparativamente à situação atual e após a implementação das medidas, para o 

uso sensível e misto (Tabela 28 e 29).  

 

Este processo é semelhante ao realizado anteriormente no capítulo referente à metodologia, no 

tratamento dos dados relativos aos níveis de ruído.  
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Tabela 26: Resultado em percentagem da área de sobre-exposição aos níveis de ruído para 

cada uso, após a introdução de uma rede ciclável, com uma redução de ruído de 1 dB(A). 

 

  Uso 
Lden > Limite 

(  )   

Área total 

(  )   

% Área > 

Limite_Lden  

Ln > Limite 

(  ) 

Área total 

(  )   

% Área > 

Limite_Ln  

Largo 9 de 

Abril 

Habitação+Equipamentos 1006 

2961 

33,98 1380 

2962 

46,59 

Misto 0 0,00 1 0,03 

Rua de Escola 

Industrial Nuno 

Álvares 

Habitação+Equipamentos 817 

1613 

50,65 1025 

1616 

63,43 

Misto 11 0,68 19 1,18 

Rua General 

Luís do Rego 

Habitação+Equipamentos 2364 
11328 

20,87 2833 
11327 

25,01 

Misto 23 0,20 32 0,28 

Praça General 

Barbosa 

Habitação+Equipamentos 750 
3393 

22,10 865 
3399 

25,45 

Misto 45 1,33 68 2,00 

Largo S. 

Domingos 

Habitação+Equipamentos 426 
2480 

17,17 515 
2474 

20,82 

Misto 16 0,65 26 1,05 

Rua de S.Tiago 
Habitação+Equipamentos 744 

3892 
19,11 936 

3903 
23,98 

Misto 0 0,00 1 0,03 

 

Tabela 27: Resultado em percentagem da área de sobre-exposição aos níveis ruído para cada 

uso, após implementação de uma rede ciclável, de introdução de sinalização vertical e 

alteração do pavimento, com uma redução de ruído de 5 dB(A). 

 

  Uso 
Lden > Limite 

(  ) 

Área total 

(  )   

% Área > 

Limite_Lden  

Ln > Limite 

(  ) 

Área total 

(  ) 

% Área > 

Limite_Ln 

Largo 9 de 

Abril 

Habitação+Equipamentos 200 

2958 

6,76 270 

2970 

9,09 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Rua de Escola 

Industrial Nuno 

Álvares 

Habitação+Equipamentos 212 

1607 

13,19 264 

1615 

16,34 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Rua General 

Luís do Rego 

Habitação+Equipamentos 417 
11281 

3,69 564 
11307 

4,99 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Praça General 

Barbosa 

Habitação+Equipamentos 107 
3375 

3,17 139 
3383 

4,11 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Largo S. 

Domingos 

Habitação+Equipamentos 50 
2465 

2,03 78 
2464 

3,17 

Misto 0 0,00 0 0,00 

Rua de S.Tiago 
Habitação+Equipamentos 181 

3889 
4,65 212 

3891 
5,45 

Misto 0 0,00 0 0,00 
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Tabela 28: Comparação entre a situação atual com a  implementação das medidas, para o uso 

sensível (habitação+equipamentos). 

 

 

Situação atual Introdução de uma rede ciclável 

Introdução de uma rede ciclável, 

sinalização vertical e alteração do 

tipo de pavimento 

% Área > 

Limite_Lden 

% Área > 

Limite_Ln 

% Área > 

Limite_Lden 

% Área > 

Limite_Ln 

% Área > 

Limite_Lden 

% Área > 

Limite_Ln 

Largo 9 de Abril 33,98 46,59 33,98 46,59 6,76 9,09 

Rua de Escola 

Industrial Nuno 

Álvares 

50,65 63,43 50,65 63,43 12,19 16,34 

Rua General Luís do 

Rego 
20,87 25,01 20,87 25,01 3,69 4,99 

Praça General 

Barbosa 
22,10 25,45 22,10 25,45 3,17 4,11 

Largo S. Domingos 17,18 20,82 17,17 20,82 2,03 3,17 

Rua de S.Tiago 19,11 23,98 19,11 23,98 4,65 5,45 

 

Tabela 29: Comparação entre a situação atual com a  implementação das medidas, para o uso 

misto (serviços+comércio). 

 

 

Situação atual Introdução de uma rede ciclável 

Introdução de uma rede ciclável, 

sinalização vertical e alteração do 

tipo de pavimento 

% Área > 

Limite_Lden 

% Área > 

Limite_Ln 

% Área > 

Limite_Lden 

% Área > 

Limite_Ln 

% Área > 

Limite_Lden 

% Área > 

Limite_Ln 

Largo 9 de Abril 0 0,03 0 0,03 0 0 

Rua de Escola 

Industrial Nuno 

Álvares 

0,68 1,18 0,68 1,18 0 0 

Rua General Luís do 

Rego 
0,20 0,29 0,20 0,28 0 0 

Praça General 

Barbosa 
1,33 2,00 1,33 2,00 0 0 

Largo S. Domingos 0,65 1,05 0,65 1,05 0 0 

Rua de S.Tiago 0 0,03 0 0,03 0 0 
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1. Conclusões finais 

 

O estudo desenvolvido ao longo de toda esta dissertação tinha como finalidade encontrar as 

medidas mais adequadas para a possibilidade de se implementar uma zona de baixa 

velocidade no centro histórico de Viana do Castelo.  

 

Para isso, foi necessário encontrar quais as vias com maior produção de ruído sobre os 

edifícios mais sensíveis à exposição do ruído, provocado pela circulação automóvel. Optou-

se, por limitações de tempo, em estudar o setor oeste do centro histórico e apresentar a 

proposta de medidas para as vias com mais recetores sensíveis sobre-expostos. 

 

Uma vez encontradas as vias com maior área de sobre-exposição ao ruído sobre os edifícios 

sensíveis, como as habitações e equipamentos, procedeu-se ao levantamento das 

problemáticas de cada rua selecionada. 

 

Estudaram-se as diversas possibilidades de medidas a introduzir para se conseguir uma 

redução de velocidade dos veículos, bem como medidas necessárias para garantir uma boa 

funcionalidade das ruas. Estas últimas serão fundamentais para fazer face aos requisitos 

necessários para implementação de uma Zona 30, estudadas no capítulo referente ao Estado 

de Arte. Foram ainda analisadas as vantagens e desvantagens de implementação de algumas 

medidas.  

 

Posteriormente, simulou-se a zona em estudo do centro histórico de Viana do Castelo de uma 

forma faseada. Numa primeira fase, simulou-se a introdução de um pavimento do tipo 

absorvente e sinalização vertical com definição de zonas com limite de 30 km/h como 

velocidade máxima de circulação. Numa segunda fase, simulou-se o impacto de uma rede 

ciclável promovendo a ligação com a já existente. Criaram-se cenários de previsão de ruído 

para cada uma, para os períodos composto e noturno, após a implementação das medidas 

estabelecidas.  
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Com a análise das tabelas 25 e 26, pôde-se retirar diversas conclusões que se passam a 

descrever de seguida: 

 Com a simulação confirmada de várias medidas de baixa velocidade assistiu-se a uma 

redução da percentagem de área superior aos limites, chegando em alguns casos a 

atingir valores nulos, para os períodos composto e noturno e tanto para os usos 

sensíveis (habitação+equipamentos) e misto (serviços+comércio), quando se compara 

a situação atual do centro histórico. 

 

 Quando se simila apenas o impacto decorrente da implementação de uma rede ciclável 

em comparação com a situação atual verificou-se que as percentagens de área superior 

aos limites de ruído admissíveis, para os períodos composto e noturno e tanto para os 

usos sensíveis (habitação+equipamento) e misto (serviços+comércio) se mantêm 

aproximadamente iguais em alguns casos e, noutros, há uma redução da percentagem 

de área superior aos limites. 

 

 Através da metodologia seguida neste estudo e nas condições em que as medidas 

foram implementadas nas diversas ruas, comparativamente à situação atual, 

conseguiu-se uma redução de ruído na zona em estudo do centro histórico de Viana do 

Castelo, com a implementação de uma zona de baixa velocidade. 

 

 Concluiu-se assim que, unicamente com a introdução de uma rede ciclável não se 

obterá significativas reduções aos níveis de ruído existentes atualmente. Mas que com 

a introdução de uma rede ciclável, de sinalização vertical e de alteração do tipo de 

pavimento conseguir-se-á reduçõs mais significativas dos níveis de ruído.  

 

Concluiu-se que para baixar os níveis de ruído é necessário implementar várias medidas 

complementares. Assim, conseguirar-se-ão resultados mais positivos e justificar os 

investimentos necessários para a implementação das medidas, aumentando a qualidade de 

vida da população no centro histórico de Viana do Castelo.  
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5.2. Perspetivas futuras 

 

O estudo da redução de ruído produzido em ambiente urbano apresenta-se como um trabalho 

que atualmente tem sido realizado em diversas cidades. Por isso, futuramente poderá estudar-

se a possibilidade de alargamento deste tipo de estudo às restantes vias, quer da zona em 

estudo quer do restante centro histórico de Viana do Castelo, implementando as medidas mais 

adequadas que permitirão a redução de ruído e o alargarmento do conceito de Zonas 30 em 

Portugal. 

 

Com a implemetação de uma zona de baixa velocidade conseguirar-se-á uma redução de ruído 

nas vias, levando a uma melhoria da qualidade de vida da população, que habita em zonas 

urbanas, garantindo uma maior segurança e conforto, com a implementação de baixas 

velocidades ao longo das ruas do centro histórico de Viana do Castelo.  

 

No futuro deverão ser realizados mais trabalhos neste âmbito, testando-se a inclusão de outras 

medidas que permitirão uma redução da velocidade por parte dos veículos nas vias, ou 

testando-se a introdução de outro tipo de pavimento a introduzir nas vias. Poderá também 

verificar-se se é fiável a introdução de uma zona de baixa velocidade nesta cidade, realizando-

se um estudo, para concluir se há redução de ruído após a implementação de uma Zona 30. 

 

Este método poderá ser aplicado também em outras cidades de Portugal, onde ainda não 

foram implementadas Zonas 30. Estudando-se quais as vias com maior produção de ruído 

sobre os edifícios, as problemáticas de cada uma e por fim todos os requisitos necessários 

para a sua implementação. Espera-se assim que este conceito seja alargado e divulgado por 

todo o país, reduzindo os níveis de ruído ambiental que se verificam atualmente. 
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