
INSPEÇÃO SIMPLES DO 
RUÍDO SONORO DURANTE 
E APÓS ISOLAMENTO EM 

FUNÇÃO DO COVID-19 

Atividade de extensão ligada ao projeto “Controle de Ruído e Acústica” 

 

Dado o isolamento em função do Covid-19, deseja-se obter uma base de 

dados acústicos local e regional a fim de realizar uma análise comparativa 

nas situações: em quarentena e pós quarentena. Para tanto, sugerem-se 

medições nos locais de permanência (janela/sacada virada para rua) dos 

interessados por meio de um aplicativo de aparelho celular para aquisição 

simples do nível de pressão sonora. Apresentam-se neste documento as 

etapas para o procedimento de medição e envio de dados. 

Período de envio das medições é de 03/04/20 até 01/05/20 (23:59 hrs). 

Qualquer dúvida durante o procedimento, entre em contato. 

  



1° - Baixar o aplicativo “Bosch INVH” no AppStore e PlayStore ou 

diretamente no link https://appcenter.bosch.com/details/-/app/iNVH. 

 

 

  

https://appcenter.bosch.com/details/-/app/iNVH


2° - Inicializar o aplicativo “iNVH”, certificar que o modo “NOISE” está ativo. 

 

 

  



3° – Acessar a opção “Overall Level”. 

 

 

 

4° – Clicar no botão vermelho, localizado na parte central do lado direito, 

para iniciar a aquisição de dados. Durante a medição deixar o celular 

posicionado de modo que o microfone, localizado na parte inferior do 

aparelho, não esteja obstruído. Ainda, é necessário que o aparelho celular 

fique imóvel durante a aquisição. Por fim, atente-se para que não tenha 

outras fontes de ruído que possam descaracterizar a medição. 

 

 

 



5° – Adquirir o sinal por 15 minutos e depois clicar novamente no botão 

vermelho, que agora está preto para finalizar o processo de aquisição de 

dados. Uma tela aparecerá solicitando o nome do arquivo. 

 

 

 

6° - Tirar uma foto do local de medição, apontando as principais 

características. Recomenda-se fazer uma medição no período matutino e 

outra medição no período vespertino. Logo haverá dois arquivos de dados 

adquiridos, um para cada situação. 

 

 

  



7° – Clicar em “Ok”, retornar à tela inicial e clicar nas opções do aplicativo, 

localizado na parte superior direita. Depois acessar a opção “Data Folder”. 

 

 

  



8° – Selecionar os arquivos de interesse e clicar em compartilhar. 

 

 

  



9° – Selecionar a opção de compartilhar “Salvar no Drive”. 

 

 

  



10° - Escolher a opção “Salvar”. 

 

 

  



11° – Acessar o link de envio de dados no GoogleForms 

https://forms.gle/ftVERtSGrLFBkKmz8 e preencher os dados: Nome 

Completo, E-mail e Instituição de ensino. Ratifica-se que esses dados serão 

usados apenas para controle da lista de inscritos. 

 

 

  

https://forms.gle/ftVERtSGrLFBkKmz8


12° - Para envio da localização do ponto de medição, acessar o GoogleMaps 

https://www.google.com.br/maps/. Clicar próximo a sua localização até o 

alfinete vermelho aparecer. Em sequência, utilizar a barra localizada na 

parte inferior e acessar a opção compartilhar. 

 

 

  

https://www.google.com.br/maps/


13° - Na barra de opção localizada na parte inferior procurar pela opção 

“Copiar para a área de transferência”. 

 

 

  



14° - Retornar à tela do GoogleForms e na “Localização do ponto de 

medição, usar o GoogleMaps” colar a informação. Destaca-se que esse 

dado será utilizado apenas para associar os dados medidos ao local de 

medição. 

 

 

  



15° - Inserir a foto e fazer a descrição do ponto de medição. Caso tenha 

dúvidas para inserir a foto, clique em “Adicionar Arquivo” -> “Selecionar 

arquivos do seu dispositivo” -> Escolher a foto -> ”Fazer upload”. 

 

 

  



16° - Inserir os arquivos de medição, cujos foram salvos no Drive (etapas 9 

e 10). Caso tenha dúvidas para proceder, clicar em “Adicionar Arquivo” -> 

“Mais” -> “Meu Drive” -> Selecionar o arquivo de medição. Fazer o 

procedimento para a medição matutina e vespertina. Ainda, responder a 

pergunta permitindo o uso dos arquivos de medição para composição e 

análise do banco de dados. 

 

  



17° - Por fim, clicar em “Enviar” para finalizar o processo. 

 

 


