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1- INTRODUÇÃO 
 
O monitoramento de ruído consiste na avaliação do ambiente sonoro no entorno de um 
determinado ponto, levando-se em consideração a vida urbana que o cerca, bem como os 
níveis sonoros permitidos por lei.  
O presente relatório técnico apresenta os resultados das medições de ruído através do 
descritor nível de pressão sonora equivalente – ponderado pela curva A, Leq(A), que foram 
realizadas em áreas lindeiras ao Bar Espetinho Barreiro, localizado à Av. Afonso Vaz de Melo, 
1165 - Barreiro, Belo Horizonte (MG), CEP: 30.640-070. 
O item 02 apresenta os dados do cliente. O item 03 apresenta os objetivos do Relatório, 
enquanto o item 04 a metodologia de trabalho utilizada para o monitoramento do ruído, bem 
como algumas definições pertinentes e equipamentos utilizados durante o trabalho de 
monitoramento. O item 05 mostra a localização dos pontos de medições realizadas pelo 
engenheiro Guilherme de Souza Papini no dia 06 de abril de 2019, períodos vespertino e 
noturno. Em seguida, no item 06 são apresentadas as medições realizadas com gráfico 
explicativo. No item 07 são apresentados os padrões e referências sobre a Lei nº 9505/08 do 
município de Belo Horizonte, que estabelece os níveis aceitáveis de ruído de acordo com os 
usos preponderantes da área. O item 08 apresenta a conclusão do presente laudo técnico. O 
Item 09 contém as referências bibliográfica e normas técnicas utilizadas. Por fim, o item 10 
apresenta o certificado de calibração do equipamento utilizado em campo.  
 
 
2- DADOS DO CLIENTE 

 
Nome Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
 
 
3- OBJETIVOS 

 
Realização de monitoramento ambiental dos níveis de ruídos emitidos pelo Bar Espetinho 
Barreiro durante evento dos dias 06 e 07 de abril de 2019. 
 
 
4- NORMAS E LEIS APLICÁVEIS 

 
 SENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE MOS RESULTADOS DE MEDIÇÃO 
Lei nº 9505, de 23 de janeiro de 2008, do município de Belo Horizonte (MG) 
 
Norma ABNT | NBR 10.151/00 - Avaliação do Ruído em Áreas habitadas, visando o Conforto 
da Comunidade 
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5- METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO DE RUÍDO 

 
Numa primeira etapa, os dados desse trabalho foram coletados a partir de visita técnica nos 
dias 06 e 07 de abril de 2019, entre 21h30min e 23h59min do dia 06/04 e 00h e 00h10min 
do dia 07/04, portanto nos períodos vespertino e noturno, respectivamente. As medições 
acústicas foram realizadas segundo a Lei 9505/08 e procedimentos recomendados pela 
norma ABNT / NBR 10.151/00. Para o monitoramento de ruído foram estabelecidos 02 pontos 
nas áreas lindeiras ao evento. Para cada ponto monitorado foram realizadas coletas de 5min, 
sendo adquiridas de 1 em 1 segundo, no modo “fast”. Para cada coleta foi estabelecido o 
descritor Nível de Pressão Sonora Equivalente – ponderado em A, LAeq. Em cada ponto, 
conforme recomendação legal, o equipamento foi posicionado a 2,0 m de quaisquer 
superfícies verticais refletoras e a 1,5 m do piso. 

 
Numa segunda etapa, os dados coletados em campo são avaliados e tratados para a definição 
do Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo), Lra, tendo em vista as áreas monitoradas.  
 
Numa terceira etapa, retira-se a parcela do Lra que compõem o LAeqTotal (Lra + 𝐋𝐀𝐞𝐪𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨), 
definindo o 𝐋𝐀𝐞𝐪𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨. Esse tratamento de dados permite evidenciar a real contribuição do 
ruído proveniente do Evento, ou seja, a verdadeira parcela de ruído total que seria a 
responsável pelo impacto sonoro nos pontos monitorados, gerando ou não o incômodo na 
comunidade. 
 
Numa quarta etapa, realiza-se a correção do 𝐋𝐀𝐞𝐪𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 à luz da lei vigente, resultando na 
AVALIAÇÃO DO RUÍDO proveniente do Evento.  
 
A seguir são apresentados alguns tópicos importantes que devem ser considerados na 
metodologia de trabalho que foi realizada: 
 

 
a) Definição de ruído ambiente, Lra: segundo a NBR-10.151 / 2000 ABNT, entende-se por 

ruído ambiente, o nível de pressão acústica equivalente – contínuo, LAeq, obtido da 
medição acústica com a(s) fonte(s) acústica(s) de interesse fora de operação. 

 
b) Controle da influência de eventos de curta duração: em consulta a normas ANSI, a 

SONIC MESH considera que as amostras não devem ser influenciadas por 
eventos passageiros, tais como (a) latidos de cães, (b) sobrevoo de aeronaves, 
(c) aspectos do tráfego (buzinas; descarga de espaçamentos desregulados; sirene 
de veículos em operações especiais; freadas e arrancadas com atrito acústico dos 
pneus na pista, entre os mais significativos), (d) brincadeiras de transeuntes 
(especialmente dos adolescentes), (e) fontes esporádicas (montagem de 
andaimes; transporte / quedas de tubos), (e) acústica natural (ventania e trovão, 
por exemplo). 

 
c) Qualificação da instrumentação: todos os equipamentos de medição acústica devem 

ser especificados no Relatório Técnico e devem possuir certificado de calibração 
emitido pelo INMETRO nos últimos dois anos. 
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d) Esclarecimentos sobre o tratamento do ruído total em função do ruído ambiente (ruído 

de fundo), Lra:  
  

• Se LAeqTotal – Lra < 3 dB, o nível de ruído ambiente é muito alto para uma 
medição confiável; 

• Se 3 dB < LAeqTotal – Lra <10 dB, os dados de Lra serão utilizados para 
retirada da influência do ruído de longa duração nos dados de LAeq medidos 
com o evento em imissão crítica, a partir do procedimento de subtração 
logarítmica como: 

 

𝐿+,-./,012 = 10𝐿𝑂𝐺 8109
:;<=>?@A

BC D − 10F
	HIJ
BC K	L , 𝑑𝐵(𝐴) 

 
• Se LAeqTotal – Lra > 10 dB não será necessário fazer correção, sendo que 

este valor será o nível de ruído da fonte principal. 
 
e) Relatório de medição: deve apresentar, no mínimo, as informações do item 7 da NBR-

10.151 / ABNT, ou da Lei 9505/08. 
 
 
6- EQUIPAMENTO UTILIZADO 

 
A Tabela 01 apresenta a relação dos equipamentos utilizados, incluindo-se a marca e o 
modelo dos mesmos. O Medidor e Analisador de Nível Sonoro apresenta certificado de 
calibração de Laboratório de Acústica do INMETRO, atendendo também aos requisitos das 
normas IEC-60651:2001 – Sound Level Meters; IEC-60942:1997 – Sound Calibrators. É válido 
ressaltar que a obediência às normas acima mencionadas é condição básica para emissão de 
qualquer relatório oficial. O certificado de calibração encontra-se no ANEXO I 
 

• Site do fabricante dos equipamentos de medição: WWW.01DB.COM.BR 
 

Tabela 01 - Equipamentos Utilizados nas Medições Acústicas 
Equipamento Modelo Marca 

Medidor e Analisador de Nível 
Sonoro SOLO SLM 01dB 

 
 
7- NÍVEIS MÁXIMOS SEGUNDO LEI APLICÁVEL 

 
A Lei 9505/08 do município de Belo Horizonte, que rege sobre ruídos, sons e vibrações, 
conforme seu Art. 4° preestabelece os seguintes níveis máximos fixados para as suas 
respectivas imissões mensuradas nos supostos locais de incomodo, conforme Tabela 02: 
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Tabela 02 – Níveis máximos permissíveis e de sons e ruídos 
HORÁRIO 

Diurno Vespertino Noturno Noturno 
07:01 às 19:00 19:01 às 22:00 22:01 às 23:59 00:00 às 07:00 

70dB 60dB 50dB 45dB 
 

Obs. 01: parágrafo 6° do Art. 4° estabelece que locais especiais aonde existe escola; creche; 
biblioteca pública; hospital; ambulatório; casa de saúde ou similar deverá prevalecer os índices 
cotados na última sessão da tabela em negrito. 
 
Obs. 02: parágrafo 1° do Art. 4° estabelece que às sextas-feiras, aos sábados e em vésperas 
de feriados serão admitidos, até às 23:00h (Vinte e três horas), o nível correspondente ao 
período vespertino. 
 
Obs. 03: parágrafo 7° do Art. 4° estabelece que a fonte poluidora não poderá exceder 10 
dB(A) (Dez decibéis em curva de ponderação A) o nível do ruído de fundo existente no local. 
 
 
8- LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

 

 
Figura 01 – Localização da área de estudo e dos pontos 1, 2, 3 e 4 monitorados 

durante evento nos dias 06 e 07/04/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 4 
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Tabela 03 – Endereço dos pontos de controle 
Pontos Endereço 

1  
2  
3  
4  

 
 
9- RESULTADOS 

 SENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE MEDIÇÃO 
A seguir, na Tabela 04, são apresentados os valores medidos nos respectivos pontos de 
controle, bem como analisados os dados sonoros mensurados durante o monitoramento de 
ruído realizado, conforme metodologia citada. 
 

Tabela 04 – Resumo das medições sonoras realizadas 

 
 
A seguir é apresentada a Tabela 05, que se refere ao controle da paisagem, englobando dados 
atmosféricos, bem como o padrão do trânsito local. 
 

 
 
 
 

Tabela 05 – Controle do tráfego local e da paisagem 

dbtrait1
Medição Tipo de dado localização Início Fim Duração Valor Unidade Tipo de ruído

1 Leq Ponto 01 06/04/2019 21:28 06/04/2019 21:33 00:05:00 60,4 dBA Lra
2 Leq Ponto 01 06/04/2019 21:36 06/04/2019 21:41 00:05:00 61,6 dBA Lra
3 Leq Ponto 01 06/04/2019 21:55 06/04/2019 22:00 00:05:00 61,5 dBA LAeqTotal
4 Leq Ponto 02 06/04/2019 22:03 06/04/2019 22:08 00:05:00 55,0 dBA LAeqTotal
5 Leq Ponto 03 06/04/2019 22:15 06/04/2019 22:17 00:02:21 92,5 dBA LAeqEvento
6 Leq Ponto 03 06/04/2019 22:20 06/04/2019 22:22 00:02:46 98,7 dBA LAeqEvento
7 Leq Ponto 03 06/04/2019 23:06 06/04/2019 23:11 00:05:00 91,6 dBA LAeqEvento
8 Leq Ponto 03 06/04/2019 23:11 06/04/2019 23:13 00:01:27 93,2 dBA LAeqEvento
9 Leq Ponto 04 06/04/2019 23:15 06/04/2019 23:20 00:05:00 61,9 dBA LAeqTotal
10 Leq Ponto 01 07/04/2019 00:01 07/04/2019 00:06 00:05:00 64,2 dBA LAeqTotal
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9.1 Análise do Ruído Ambiente Médio (LraMédio) 
 
Analisando o controle do tráfego local na Rua:___________, bem como o controle da 
paisagem, constantes da Tabela 05, nota-se um tráfego local e um comportamento dos 
eventos bastante uniformes. Com isso optou-se em calcular um valor médio para Lra. Assim, 
o LraMédio na Rua Vicente de Azevedo para os horários vespertino e noturno é de 61,04 dBA. 
 
9.2 Análise da Imissão Sonora do Bar no Ponto 01 
 
Horário vespertino entre 21:55h e 22:00h: 
 
Conforme Tabela 04, tem-se: 
 
LAeqTotal = 61,5 dBA 
 
LraMédio = 61,04 dBA 
 
Desta forma, analisando-se conforme descrito no item 5d, uma vez que o LAeqTotal – LraMédio < 
3 dB, o nível de ruído ambiente médio (LraMédio) é muito alto para uma medição confiável, ou 
seja, a imissão sonora do Bar Espetinho Barreiro não influencia no Ponto 01, no horário 
vespertino. 
Se a contribuição do LraMédio for retirada do LAeqTotal, através de uma subtração logarítmica, 
tem-se que a contribuição da imissão sonora proveniente do Bar Espetinho Barreiro no Ponto 
01, neste caso, é de apenas LAeqEvento = 51,5 dBA, muito inferior ao ruído ambiente, ou de 
fundo. 
 
Horário noturno entre 00:01h e 00:06h: 
 
Conforme Tabela 04, tem-se: 
 
LAeqTotal = 64,2 dBA 
 
LraMédio = 61,04 dBA 

Item Descrição Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 Medição 6 Medição 7 Medição 8 Medição 9 Medição 10
1 Local: Ponto 01 Ponto 01 Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 03 Ponto 03 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 01
2 Velocidade média do vento: 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 02 NA NA NA NA 0 m/s 0 m/s
3 Temperatura média: 26,3ºC 24,3ºC 24,0ºC 23,5ºC NA NA NA NA 21,2ºC 22,8ºC
4 Umidade Relatica: 75% 74% 75,20% 75,50% NA NA NA NA 82,90% 78,40%

5 Tráfego na Rua Vicente de Azevedo:

5.1 Carro de passeio 9 13 12 12 NA NA NA NA 14 15
5.2 Ônibus 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0
5.3 Motocicleta 1 1 1 1 NA NA NA NA 3 3

5.4 Conversa de pedestres
21:31h; 
21:33h

21:39h; 
21:40h

21:57h; 
21:58h

sem 
ocorrência NA NA NA NA 23:20h

00:01h; 
00:02h; 
00:04h

OBS.:

Tráfego 
intenso na Av. 

Afonso Vaz 
de Melo; 
alarme de 
carro às 

21:32h; carro 
estacionando 

a cerca de 
2,0m do 

microfone às 
21:34h

Tráfego 
intenso na Av. 

Afonso Vaz 
de Melo; 
alarme de 

portão; carro 
estacionando 

às 21:40h; 
carro saindo 
às 21:41h

Tráfego 
intenso na Av. 

Afonso Vaz 
de Melo;carro 
com problema 

mecânico; 
buzina às 

21:56h; carro 
parado com 
som alto de 

21:58 às 
21:59h.

Tráfego 
intenso na Av. 

Afonso Vaz 
de Melo; sem 

maiores 
ocorrências;  

medição 
realizada no 
interior do 

estacionamen
to

Medição 
realizada no 

interior do Bar 
Espetinho 
Barreiro

Medição 
realizada no 

interior do Bar 
Espetinho 
Barreiro

Medição 
realizada no 

interior do Bar 
Espetinho 
Barreiro

Medição 
realizada no 

interior do Bar 
Espetinho 
Barreiro

Tráfego 
intenso na Av. 

Afonso Vaz 
de Melo; 
buzina às 

23:20h; carro 
saindo às 

23:21; sirene 
da viatura 
policial às 

23:21h.

Tráfego 
intenso na Av. 
Afonso Vaz 

de Melo; carro 
com som alto 

às 00:03h, 
parado em 
frente ao 
portão do 

estacionamen
to
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Desta forma, analisando-se conforme descrito no item 5d, uma vez que o 3 dB < LAeqTotal – 
LraMédio <10 dB, os dados de LraMédio serão utilizados para retirada da influência do ruído de 
longa duração nos dados de LAeq medidos com o evento em imissão crítica, a partir do 
procedimento de subtração logarítmica. Assim, tem-se que a contribuição da imissão sonora 
proveniente do Bar Espetinho Barreiro no Ponto 01, neste caso, é de apenas LAeqEvento = 61,3 
dBA. Como este valor 
 
9.3 Análise da Imissão Sonora do Bar no Ponto 02 
 
Horário noturno entre 22:03h e 22:08h: 
 
Conforme Tabela 04, tem-se: 
 
LAeqTotal = 55,0 dBA 
 
LraMédio não medido neste Ponto 02 
 
9.4 Análise da imissão sonora do Bar no Ponto 04 
 
Horário noturno entre 23:15h e 23:20h: 
 
Conforme Tabela 04, tem-se: 
 
LAeqTotal = 61,9 dBA 
 
LraMédio = 61,04 dBA 
 
Desta forma, analisando-se conforme descrito no item 5d, uma vez que o LAeqTotal – LraMédio < 
3 dB, o nível de ruído ambiente médio (LraMédio) é muito alto para uma medição confiável, ou 
seja, a imissão sonora do Bar Espetinho Barreiro não influencia no Ponto 04, no horário 
noturno. 
Se a contribuição do LraMédio for retirada do LAeqTotal, através de uma subtração logarítmica, 
tem-se que a contribuição da imissão sonora proveniente do Bar Espetinho Barreiro no Ponto 
01, neste caso, é de apenas LAeqEvento = 54,4 dBA, muito inferior ao ruído ambiente, ou de 
fundo. 
 
 
10- CONCLUSÕES 

 
Conforme metodologias apresentadas envolvendo o monitoramento de ruído, bem como o 
tratamento dos dados coletados à luz da lei vigente, conclui-se que a imissão sonora 
proveniente do Bar Espetinho Barreiro está conforme o parágrafo 7° do Art. 4° da Lei 9505/08 
do município de Belo Horizonte (MG), ou seja, a fonte poluidora em potencial não excede 
em 10 dB(A) (Dez decibéis em curva de ponderação A) o nível do ruído de fundo existente no 
local, tanto no período vespertino, quanto no período noturno. 
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Desta forma, conclui-se que a obra realizada para a isolação da imissão sonora proveniente 
do Bar Espetinho Barreiro atingiu integralmente o seu objetivo, respeitando a lei vigente. 
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Só para o momento e ao inteiro dispor de V.Sas. Para esclarecimentos adicionais, firmamo-
nos, 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

_________________________________________________ 
Engenheiro 

CREA 00.000-D 
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ANEXO I – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO 
 

 


