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RESUMO 

O presente trabalho analisou a poluição sonora do bairro Centro, no município de Itapipoca-

CE, com base na percepção dos frequentadores do local. Buscou-se investigar a percepção dos 

transeuntes acerca de questões ambientais, tipos de ruídos percebidos no local e suas possíveis 

consequências à saúde, além da disposição a pagar dos mesmos por um programa de educação 

ambiental de redução da poluição sonora e a descrição socioeconômica dos frequentadores. 

Foi utilizado um questionário composto de questões fechadas e de autoria do autor. Trinta 

indivíduos participaram da pesquisa. Os entrevistados dividiram-se em moradores, 

comerciantes ou trabalhadores e de passagem do Centro, onde mais da metade afirmou 

frequentar o local todos os dias. Foi coletada a idade dos entrevistados, a renda mensal e 

também a escolaridade. A maioria mostrou-se consciente acerca de poluição ambiental e com 

conhecimento sobre poluição sonora. Classificaram a poluição sonora como um problema 

ambiental do local e afirmaram que se sentem incomodados pelo ruído. Na percepção dos 

ruídos presentes no local, as propagandas feitas nas lojas e os sons automotivos foram os mais 

indicados. A irritabilidade e a dor de cabeça foram as duas reações provocadas pelo ruído 

mais percebidas pelos entrevistados. O valor da média das disposições a pagar dos 

entrevistados pelo programa de educação ambiental para redução da poluição sonora foi de 

seis reais e setenta e seis centavos. A avaliação dos resultados obtidos certifica que os 

transeuntes do bairro têm conhecimento e sensibilidade no que concerne a poluição sonora e 

demonstram que a mesma pode estar interferindo na saúde e bem-estar da população. 

 

Palavras-chave: Poluição Sonora, Percepção, Ruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study analyzed the noise pollution in Itapipoca downtown, Ceará. It was based on the 

perception of local regulars. We attempted to investigate some passers-by’s  perceptions of 

environmental issues, types of noise and their possible consequences for human health, 

besides the citizens’ willingness to pay for an environmental education program to reduce 

noise pollution and also  socioeconomic description of the them. An authorial 30 question 

survey for 30 people was applied to collect some data. The respondents were divided into 

groups of residents, traders and/or workers crossing the center of the city, in which more than 

a half stated that they attend the studied place every day. It was also pointed the age of 

respondents, monthly income and schooling. Most of them proved to be conscious of 

environmental and noise pollution harm.  The questionnaires exposed that the interviewees 

consider the noise to be a local problem and they feel annoyed by it. The perception of local 

noise, advertisements by sellers and the car sounds were more focused. The irritability and 

headache were the two main reactions on population.  According to some results, the people 

who were interviewed were able to pay for the environmental education program and the 

amount of money suggested was about seven reals. The evaluation of results certifies that the 

passers-by are sensible and conscious of the effects caused by noise, as well as the 

disturbances in people’s health and welfare. 

 

Keywords: Noise Pollution, Perception, Noise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Poluição sonora pode ser definida como a emissão de ruídos que, de maneira 

constante por um determinado período de tempo e ultrapassando os limites legais, poderá 

causar prejuízos à comunidade, como também à saúde humana. 

Carmo (1999, p. 41) relata que, 

por tratar-se de uma “ameaça” à qualidade de vida das pessoas e provocar alterações 

auditivas, orgânicas, psicológicas e sociais, presencia-se o interesse crescente de 

diversas áreas afins na elaboração de estudos, medidas de controle e alternativas 

para amenizar os efeitos nocivos do ruído na saúde do ser humano. 

O ruído, por ser um poluente invisível, acomete os indivíduos de forma contínua e 

lenta. Possivelmente, por essa razão, a poluição sonora ainda possa ser vista como algo não 

agressivo (LACERDA, 2005). 

De acordo com Lima e Carvalho (2010, p. 70), 

 
a poluição sonora urbana, resultante da combinação de diversas fontes sonoras como 

alarmes, sirenes, atividades comerciais e serviços, templos religiosos, industriais, 

obras de construção civil e o trânsito de veículos automotores, têm elevado o nível 

de ruído urbano e contribuído para surgimento de ambientes sonoros cada vez mais 

desagradáveis. 

 

Em uma cidade ou região, a poluição sonora pode se agravar por conta de um 

fluxo econômico maior, como o aumento de empresas, comércios, dentre diversos outros 

fatores citados anteriormente. A população do município de Itapipoca, local do presente 

estudo, cresceu 21,26% entre 2000 e 2010 como resultado da valorização financeira do 

município e do seu crescimento econômico. Constatado em 2012 como a 4ª cidade do Brasil 

onde o poder de compra mais cresceu nos últimos 02 anos e ocupa a 2ª colocação no Nordeste 

(PMI, 2014). Em busca deste progresso, grandes empresas sediadas em Fortaleza estão se 

estabelecendo na cidade. Por consequência, o centro de Itapipoca é um local de 

movimentação econômica. 

A cidade possui mais de 100 mil habitantes e tem sua economia baseada em três 

pilares: agropecuária, indústria e serviços (IBGE, 2014). No setor dos serviços comerciais 

destacam-se os estabelecimentos referentes ao setor varejista, de gêneros alimentícios, 

comércio de vestuários, artefatos de tecidos, calçados, perfumarias, farmácias, artigos de 

boutique e armarinhos de miudezas, entre outros (PMI, 2014). 
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Com tanta diversidade no comércio, Itapipoca tornou-se um grande polo de 

compras, onde recebe todos os dias da semana e aos sábados, além de moradores locais, 

moradores de seus distritos e cidades circunvizinhas. Como reflexo de tudo isso, surgiu no 

centro do município um aglomerado de comércios com o intuito de facilitar e aumentar a 

compra e venda de mercadorias. Toda essa movimentação desperta interesse dos comerciantes 

e um maior tráfego humano e de automóveis. Essas atividades comerciais e o trânsito de 

veículos automotores, tendo como consequência uma maior urbanização, geram ruídos e tem 

tornado esta parte da cidade um ambiente de intensa poluição sonora, podendo estar afetando 

a qualidade da saúde e bem-estar da população que reside nas redondezas do centro, como 

também de quem o frequenta. 

Ainda segundo Lima e Carvalho (2010, p.70), 

 
a urbanização constitui preocupação consagrada entre os profissionais e segmentos 

ligados à questão do meio ambiente, pois as cidades têm-se expandido, apresentando 

crescimento rápido e sem planejamento adequado, o que contribui para maior 

deterioração do espaço urbano, tendo como resultado problemas de ordem social, 

econômica e ambiental. 

 

Torna-se perceptível que, a poluição sonora nas médias e grandes cidades é 

resultado, na maioria dos casos, de um crescimento acentuado e sem planejamento ou gestão 

adequados. A Educação Ambiental associada à Percepção Ambiental, nesse contexto, podem 

ser importantes aliadas na resolução ou redução deste problema, como exposto por Melazzo 

(2005, p.50) onde relata que, 

a Educação Ambiental aliada à Percepção Ambiental devem ter como objetivo, a 

transmissão de conhecimentos e a compreensão dos problemas ambientais e 

consequentemente provocar uma maior sensibilização das pessoas a respeito da 

preservação dos recursos naturais (fauna, flora, rios, matas etc.), bem como a 

prevenção de riscos de acidentes ambientais e correção de processos que afetam a 

qualidade de vida nos centros urbanos. 

 

Um elemento que tem sido posto, muito importante para a sobrevivência urbana 

nos últimos tempos, é a percepção do meio ambiente urbano. Toda a problemática que 

envolve o meio ambiente atualmente é resultado de uma época em que a renovação das 

cidades é algo muito acentuado, comprovando uma preocupação com seus aspectos visuais. 

(BARBOZA; MUCELIN, 2010) 

O conceito de Percepção Ambiental, segundo Faggionato (2014), pode ser 

compreendido como a forma que cada indivíduo consegue perceber o ambiente em que está 

inserido, não sendo igual a todos, pois cada um tem a sua reação e responde diferentemente às 

ações do ambiente. Assim, o uso da percepção ambiental se faz para uma melhor assimilação 
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das inter-relações entre o homem e o ambiente, conhecer suas expectativas, satisfações e 

insatisfações, julgamentos e condutas. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar a poluição sonora do 

centro de Itapipoca por meio da Percepção Ambiental dos frequentadores do local. Para isso, 

buscou, como objetivos específicos, analisar a percepção dos transeuntes do bairro Centro de 

Itapipoca-Ce sobre questões ambientais, os tipos de ruídos presentes no local e suas 

consequências à saúde, calcular a Disposição a Pagar por um programa de Educação 

Ambiental de redução da poluição sonora e também descrever as características 

socioeconômicas dos frequentadores.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com o Art. 3°, inciso III, da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Politica 

Nacional do Meio Ambiental (BRASIL, 1981, p. 1), poluição é 

 

a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

         a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

         b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

         c) afetem desfavoravelmente a biota; 

         d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

 

Seguindo a linha da Política Nacional do Meio Ambiente, poluição sonora é 

“quando a emissão sonora extrapola os padrões ambientais estabelecidos, prejudicando a 

saúde, a segurança e o bem estar da população” (BRESSANI et al. 2008, p.133). 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (2003 apud GUEDES, 2005), 

poluição sonora é classificada atualmente como o tipo de poluição que atinge ao maior 

número de pessoas no planeta depois da poluição do ar e da água. 

Tal poluição sonora, na maioria dos casos, é resultado de diversas fontes de ruídos 

que se concentram nas zonas urbanas. Ainda segundo Lima e Carvalho (2010, p.70), 

 
a poluição sonora urbana, resultante da combinação de diversas fontes sonoras como 

alarmes, sirenes, atividades comerciais e serviços, templos religiosos, industriais, 

obras de construção civil e o transito de veículos automotores, têm elevado o nível 

de ruído urbano e contribuído para surgimento de ambientes sonoros cada vez mais 

desagradáveis. 

 

Esses ambientes sonoros desagradáveis podem ser classificados como os 

verdadeiros culpados de diversos sintomas que acometem a população urbana atualmente. 

Conforme Carmo (1999), o ruído exerce ações sobre diversas funções orgânicas do ser 

humano, além dos sintomas auditivos. Os transtornos, resultados da promoção de estresse ou 

perturbação do ritmo biológico, são uma dessas ações e podem ser classificados como 

transtornos neurológicos, transtornos digestivos, transtornos cardiovasculares, transtornos 

hormonais, transtornos do sono e transtornos comportamentais. 
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Lacerda (2005) em sua pesquisa constatou que, 74% dos seus entrevistados 

perfaziam a designação de “incomodados pelo ruído”, ou seja, a maioria dos entrevistados 

sente-se incomodados pelo ruído gerado na sua rua. Zannin et al. (2002) também obteve um 

resultado semelhante, onde 76% dos respondentes faziam parte do grupo “incomodados pelo 

ruído urbano”. 

Sobre as possíveis reações ou incômodos causados pela Poluição Sonora, Lacerda 

(2005) obteve que as principais queixas foram: irritabilidade, baixa concentração, insônia e 

dor de cabeça.  

Na pesquisa de Gonçalves e Morais (2004, p.6) sobre o incômodo causado pelo 

ruído na cidade de Feira de Santana, Bahia, os resultados foram que, 

o percentual de entrevistados que se sente “Muito Incomodado” pelo ruído é de 

30,80%. Somando estes números com os que responderam que se sentem 

“Extremamente Incomodados” encontramos um total de 44,40% dos entrevistados 

que se sentem “Extremamente” ou “Muito” incomodados pelo ruído. Considerando 

ainda os que de alguma forma se sentem incomodados, mesmo que 

“Moderadamente” ou “Levemente”, o percentual atinge 83,90% dos entrevistados. 

Em um estudo comparativo da percepção do ruído urbano no cotidiano dos 

habitantes de uma zona controlada acusticamente e outra não controlada, Ferreira e Zannin 

(2005, p.470) verificaram que “a análise dos questionários revelou que 95,5% no centro e 

98% no bairro, acreditam que o ruído pode lhe causar prejuízos em relação à saúde. 

Identificou-se que cerca de 50% da população do bairro e 94,0% da população do centro 

sentem-se incomodadas pelo ruído”. 

Barboza e Mucelin (2010, p.2) se indagam que, 

hoje, a maioria da população humana é urbana. Como os atores sociais urbanos 

percebem o ambiente onde vivem? Quais são e em que condições se apresentam os 

fragmentos habituais que constituem as cidades? Estas questões não são fáceis de 

serem respondidas, dada à dinâmica do contexto urbano e a subjetividade perceptiva 

das pessoas. 

Diversas teorias sobre percepção demonstram que duas pessoas não veem da 

mesma forma uma situação, nem dois grupos sociais tem o mesmo julgamento do meio 

ambiente (TUAN, 1980). Diferentes fontes de ruído com níveis sonoros semelhantes podem 

acarretar diferentes sensações de incômodo em pessoas expostas a essa emissão (GUEDES, 

2005). 

“A percepção é a captação, seleção e organização das informações ambientais, 

orientada para a tomada de decisão que torna possível uma ação inteligente dirigida a um fim 
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e que se expressa por ela” (BARBOZA; MUCELIN 2010, p.3). É uma ferramenta que nos 

permite formar imagens, ideias e compreensões do mundo que nos cerca. 

Segundo Kashiwagi (2004), muitos estudos têm destacado a relação entre o 

comportamento humano no ambiente e o espaço, evidenciando os fundamentos cognitivos, 

afetivos e simbólicos como importantes indicadores para o lugar.  

Por meio da Percepção Ambiental é possível realizar um trabalho partindo da 

realidade do público alvo, conhecendo como eles enxergam o ambiente em que convivem 

como também suas satisfações e insatisfações (FAGGIONATO, 2014). 

Dessa forma, Barbosa e Mucelin (2010, p.6) concluem que, 

desenvolver pesquisas no campo da percepção ambiental implica em desenvolver, 

utilizar e analisar instrumentos que indiquem como as pessoas percebem os espaços. 

É uma oportunidade para que os atores sociais envolvidos nesse processo sejam 

estimulados a pensar acerca do ambiente em que vivem e, participar de ações que 

contribuam para o desenvolvimento adequado e planejado de sua comunidade. 

Lima e Carvalho (2010, p.85) obtiveram que, “a investigação da percepção da 

população demonstrou o conhecimento e a sensibilidade da grande maioria para a 

problemática da poluição sonora. Muitos entrevistados associaram os efeitos do ruído acima 

do permitido a problemas de saúde diversificados”. 

Nesse contexto, a Percepção Ambiental se faz como ferramenta para um processo 

de conhecimento e análise da Poluição Sonora com a integração da comunidade, como 

público alvo, e quem sabe uma maior sensibilização ou conhecimento acerca da problemática 

pelos mesmos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo 

O Bairro Centro, local de pesquisa, é marcado pela presença de dois grandes 

mercados, conhecidos tradicionalmente por Mercado do Feijão e da Carne, pela Praça Perilo 

Teixeira, a principal da cidade, e também pela Igreja Matriz, a Catedral Nossa Senhora das 

Mercês. Foi ao redor destes que se deu seu desenvolvimento. É uma área que não envolve 

apenas comércios, porém a maioria das casas residenciais antigas já deu lugar a prédios que 

possuem pontos comerciais e apartamentos alugáveis. Poucos são os moradores resistentes a 

tal especulação. 

Para a elaboração da pesquisa, fez-se o uso de dados adquiridos através de 

questionários com o objetivo de obter parâmetros da percepção ambiental para uma variável 

ambiental. A aplicação aconteceu em duas Avenidas principais e em quatro ruas do bairro. 

Foram elas: Avenida Anastácio Braga, Avenida Duque de Caxias, Rua Inocêncio Braga, Rua 

Raimundo de Castro, Rua Osvaldo Cruz e Rua José do Patrocínio, como delimitado na 

Imagem 1. 

Imagem 1- Avenidas e ruas da aplicação do questionário/Centro de Itapipoca-Ce. 

 

 

                       Fonte: Autor/Google Maps 
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Nessas avenidas e ruas é possível encontrar estabelecimentos referentes ao setor 

varejista, de gêneros alimentícios, comércio de vestuários, perfumarias, artefatos de tecidos, 

calçados, farmácias, artigos de boutique e armarinhos de miudezas, entre outros (PMI, 2014). 

 

Imagem 2 - Tráfego humano e de automóveis no centro de Itapipoca. 

                 

                       Fonte: Autor/Google Maps 

 

3.2 Base de Dados 

 

Foram aplicados 30 questionários aos transeuntes do bairro de forma aleatória, os 

indivíduos foram abordados na rua em todo o perímetro da área de estudo. De acordo com 

Calvo (2004, p.7), 

raramente o pesquisador estuda todo o universo de interesse em uma investigação. 

As pesquisas são conduzidas com um número menor de elementos tirados da 

população de interesse (amostra), que permitirá chegar a conclusões generalizadas 

para a totalidade populacional de onde a amostra foi extraída. 

 

O questionário utilizado na pesquisa encontra-se no Apêndice A e contém 

quatorze questões que objetivaram a coleta de variáveis socioeconômicas e ambientais, estas 

também relacionadas a ruídos e percepções, dos indivíduos amostrados, bem como de 

opiniões pessoais sobre a disposição a pagar para um programa de educação ambiental 

visando à melhoria da qualidade sonora do local. 
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Os meses escolhidos para aplicação dos questionários foram maio e agosto de 

2014 e teve-se a preocupação de a aplicação acontecer em dias diversos da semana e no final 

de semana, onde o movimento é maior, como também em horários diferentes ao longo do dia. 

 

3.3 Análise de Dados 

 

Adotou-se para esta etapa da pesquisa a estatística descritiva que é utilizada para 

obtenção das tabelas de frequências e dos percentuais das respostas de cada variável 

investigada, o que permitem identificar quais as mais apontadas pelos informantes e obter os 

resultados da pesquisa. 

“A estatística descritiva estará presente sempre que a coleta, o processamento, a 

interpretação e a apresentação de dados numéricos se fizerem necessárias.” (FREUND; 

SIMON, 2000, p. 14). 

Ainda segundo Freund e Simon (2000), estatística descritiva é o manuseio dos 

dados para agrupar ou explicar os mesmos sem ter nenhuma conclusão além do que os 

próprios dados. 

Serão utilizados gráficos e tabelas para a apresentação dos resultados. Calvo 

(2004) afirma que os mesmos concentram considerações com o intuito de transformar dados 

brutos em resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi constituída por 30 indivíduos, sendo 17 do sexo feminino (56,6%) e 

13 do sexo masculino (43,3%). Desses, 11 estavam apenas de passagem (36,6%), 10 eram 

comerciantes ou trabalhavam no Centro (33,3%) e 9 residiam no bairro (30%). Estes valores 

apontam um equilíbrio sobre o tipo de transeunte do bairro. 

 

Gráfico 1- Distribuição do tipo de frequentadores entrevistados. 

 

                        Fonte: Autor 

 

A idade média dos entrevistados foi de 32,2 anos e a faixa etária de 17 a 55 anos, 

já a idade com mais frequência foi de 31 anos. Com relação ao estado civil, 17 deles eram 

solteiros (56,6%), 12 casados (40%) e um divorciado (3,3%). Sobre a renda mensal dos 

mesmos, a média foi de 1.047,66 reais. No que concerne a escolaridade, 4 tinham apenas o 

ensino fundamental completo (13,3%), 3 o ensino médio incompleto (10%), 12 o ensino 

médio completo (40%), 7 o ensino superior incompleto (23,3%) e  4 haviam concluído o 

ensino superior (13,3%). No que diz respeito a analfabetos, ensino fundamental incompleto, 

mestrado e doutorado, nenhum dos entrevistados se encaixou nestas categorias. 
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Gráfico 2- Distribuição da escolaridade dos entrevistados 

 

          Fonte: Autor 

 

Foram perguntadas aos entrevistados questões relacionadas à poluição. Primeiro 

procurou-se saber se os mesmos tinham consciência ou se preocupavam com a poluição 

ambiental. A maioria deles, 24 pessoas (80%) respondeu que sim e o restante, 6 pessoas 

(20%) que não. Quando perguntados se eles tinham conhecimento do que seja a poluição 

sonora, 27 deles (90%) responderam que sim e 3 (10%) responderam que não tinham 

conhecimento. Esses números demonstram grande conhecimento e podem vir a mostrar a 

sensibilidade por parte dos entrevistados em relação à poluição sonora. 

 

Gráfico 3- Conhecimento de poluição sonora dos entrevistados. 

 

                           Fonte: Autor 
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É possível fazer a relação desse conhecimento, acerca destas questões, com a 

escolaridade dos entrevistados, onde a maioria possui ensino médio completo ou ensino 

superior incompleto.  

Os transeuntes foram perguntados sobre a frequência de visitação ao centro da 

cidade, onde 2 deles (6,6%) responderam que apenas raramente, 4 (13,3%) disseram 

mensalmente, 5 deles (16,6%) semanalmente e 19 (63,3%) responderam que todos os dias 

visitam o Centro de Itapipoca-Ce. 

 

Gráfico 4-Frequência de visitação dos entrevistados ao Centro. 

 

                            Fonte: Autor 

 

Com a apresentação dos dados acima, demonstra-se a acentuada presença dos 

visitantes cotidianamente, os que possibilitam a geração de problemas de saúde ou 

psicológicos mais facilmente se expostos a emissões de ruídos irregulares e constantes. 

Ao serem indagados se eles classificariam a poluição sonora como um problema 

ambiental do Centro da cidade, 23 (76,6%) responderam que sim e 7 (23,3%) que não 

classificaria. Quando perguntados sobre sentirem-se incomodados com os ruídos apresentados 

na rua em que se encontravam, 24 deles (80%) responderam que sim e 6 (20%) que não se 

incomodavam. Resultado semelhante foi encontrado na cidade de Curitiba na pesquisa de 

Lacerda (2005), onde o grupo “incomodado pelo ruído” resultou num valor de 74% dos 

entrevistados. 
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Com base nessas questões, a poluição sonora é algo que os frequentadores 

demonstram ter uma relevância no seu dia a dia, já que a grande maioria a classifica como um 

problema ambiental e que a mesma os fazem sentirem-se incomodados. Essa percepção de 

incômodo pode vir a tornar-se um instrumento para uma ação direcionada a esse problema, 

pois como declarou Barboza e Mucelin (2010, p. 3) “a percepção do ambiente permite atuar”. 

Foram também interrogados a respeito de suas percepções sobre quais seriam as 

principais fontes de emissão da poluição sonora no Centro, onde 14 queixaram-se das buzinas, 

15 de som automotivo/paredão, 9 apontaram os automóveis e 17 as propagandas feitas nas 

lojas. 

 

Gráfico 5- Distribuição das fontes emissoras de ruído no centro da cidade (Participantes 

apresentaram mais de uma indicação). 

 

Fonte: Autor 

 

Esses resultados, demonstrados no gráfico acima, perfazem o perfil sonoro do 

Centro de Itapipoca, onde o atrativo principal utilizado pelas Lojas são, na grande maioria, 

caixas de som em sua entrada, locutores com microfones ligados a essas caixas anunciando 

suas promoções e produtos. Podemos ainda encontrar nas datas comemorativas, onde o 

movimento é maior, grupos musicais apresentando-se na calçada em frente às Lojas. Em 

segundo lugar, o Som Automotivo, popularizado de Paredão, que faz o grande papel do 

Marketing dessas lojas não só no centro da cidade, como em todos os bairros. Por fim, 
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Buzinas e Automóveis que, se juntos num mesmo grupo de ruídos, o do trânsito, é o maior 

número das indicações no que se refere à poluição sonora nas cidades. Como mostrado por 

Lima e Carvalho (2010), Lacerda (2005) e Zannin et al. (2002) em seus resultados, onde 

apontam o trânsito como a principal queixa de ruído urbano em suas pesquisas. 

 

Imagem 3 – Presença de Sons Automotivos no centro de Itapipoca. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Sobre problemas relacionados à saúde dos entrevistados, foi questionado a 

respeito da percepção dos mesmos com relação a que reações os ruídos provocam. Como 

resultado, obteve-se que, 13 pessoas indicaram a irritabilidade, 8 pessoas relataram falta de 

concentração, 1 pessoa indicou a insônia, 12 pessoas declararam sentir dor de cabeça e 10 dos 

entrevistados citaram não sentir nenhuma reação. 
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Tabela 1- Indicação de percepção de reações provocadas pelos ruídos no centro (Participantes 

apresentaram mais de uma indicação). 

REAÇÕES N % 

Irritabilidade 13 29,5 

Falta de Concentração 8 18,2 

Insônia 1 2,27 

Dor de Cabeça 12 27,3 

Nenhuma Reação 10 22,7 

Outro 0 0 

 Fonte: Autor 

 

Fazendo uma correlação da quantidade de transeuntes que visitam o centro 

diariamente (63,3%), ou ainda dos que são comerciantes ou trabalham no centro (33,3%) e os 

moradores do bairro (30%) com as percepções dos entrevistados sobre reações provocadas 

pelos ruídos, é possível constatar que, é grande a parcela dos que podem estar sendo 

verdadeiramente afetados pelos ruídos em sua saúde ou bem-estar. Isso é atestado quando dos 

30 entrevistados, apenas 10 (33,3%) relataram não sentir nenhuma reação. Desses 10 

indivíduos que não apresentaram nenhuma reação, 8 estavam apenas de passagem e a 

frequência de visitação dos mesmos dividiu-se em raramente,  mensalmente e semanalmente. 

Os outros 2 eram comerciantes ou trabalhavam no centro e, dessa forma, visitam o centro 

diariamente. 
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Gráfico 6- Tipo de frequentador que não apresentou reações em relação aos ruídos. 

 

          Fonte: Autor 

 

É alarmante o fato que mais da metade da amostra (66,6%) apresenta alguma 

queixa com relação aos ruídos emitidos. Das queixas apresentadas, a irritabilidade e a dor de 

cabeça foram as mais citadas. 

Por fim, foi sondada a Disposição a Pagar (DAP) dos transeuntes por um 

programa de educação ambiental para a redução da poluição sonora no Centro. Como 

resultado, atingiu-se uma média no valor das DAP de 6,76 reais. Os valores variaram de 0 ate 

100 reais e, dos 30 entrevistados, 17 (56,6%) se dispuseram a pagar algum valor. A DAP 

segundo Motta (2006, p.21) pode ser definida como “o quanto os indivíduos estariam 

dispostos a pagar para obter uma melhoria de bem-estar” e é um instrumento do método de 

Valoração Contingente (MVC) utilizado na Economia Ambiental que “procura mensurar 

monetariamente o impacto no nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação 

quantitativa ou qualitativa dos bens ambientais” (MOTTA, 2006, p.21). 

Com esse valor de média das DAP, como também pela quantidade de pessoas que 

se dispusera a pagar algum valor, a população se mostra disposta a pagar pela melhoria da 

variável, ou seja, a Poluição Sonora é algo que esta demonstrando ter um impacto qualitativo 

no bem-estar da comunidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A análise da percepção da população evidenciou uma compreensão e 

sensibilidade da grande maioria para a problemática da poluição sonora. Isso é demonstrado 

nos resultados obtidos no que diz respeito às principais questões sobre a problemática, onde é 

relevante a porcentagem de “incomodados pelo ruído” e dispostos a pagar para uma melhoria, 

demonstrando que a poluição sonora ambiental urbana influencia na qualidade de vida da 

população. 

O uso da percepção ambiental aliada ao social pode atuar como importante 

instrumento no monitoramento ambiental. Dado que, a percepção de quem vivencia uma 

situação pode ser diferente dos seus gestores. A falta de fiscalização e monitoramento da 

poluição sonora podem ser dois agravantes a serem considerados no que diz respeito aos 

resultados da pesquisa, já que o município não coloca em prática as leis vigentes a respeito 

desta esfera contidas em seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

Sugere-se uma continuidade da pesquisa para a obtenção de uma amostra mais 

significativa da população e ainda a medição das emissões sonoras, seguindo as normas no 

tocante a áreas habitadas, para uma possível tomada de ação do serviço público local a 

respeito dessa problemática.  
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO COM OS 

TRANSEUNTES DO CENTRO DE ITAPIPOCA-CE 

Universidade Federal do Ceará 

Projeto de Pesquisa: Percepção Ambiental da Poluição Sonora do Centro de Itapipoca-Ce 

Data: __/__/__     Hora: ______ 

Avaliação Social 

1. Comerciante/Trabalha no Centro (  ) Morador (  )  Passagem (  )  

2. Idade: ______ 3. Gênero: (  ) Masculino (  ) Feminino 

 4. Estado civil: (  ) Solteiro (a)  (  ) Casado (a)    (   ) Outro:___________________________ 

5. Escolaridade: 

Nível Analfabeto Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Mestrado Doutorado 

Incompleto       

Completo       

 

6. Renda Mensal _________ 

 

Questões Ambientais 

7. Você se preocupa e/ou tem consciência da poluição ambiental?   Sim (  ) Não (  ) 

8. Você tem conhecimento do que seja poluição sonora?   Sim(  )Não (  ) 

 Percepção de Ruídos no Centro 

9.Com que frequência você visita o Centro?  

Todo dia  

Semanalmente  

Mensalmente  

Raramente  

 

10. Você se incomoda com os ruídos na rua? Sim (  ) Não (  )   

11. Você classifica a poluição sonora como um problema ambiental do Centro?  Sim (  ) Não (  ) 

12. Quais destes ruídos você consegue perceber aqui no centro? 

     Buzinas (  )                                              Automóveis (  ) 

     Som Automotivo/Paredão()                    Propagandas feitas pelas Lojas (  )       

     Outro _____________________ 

 

Características da Saúde 
 

13. Em geral, você percebe que estes ruídos provocam em você algum tipo de reação, como? 

 

Irritabilidade (   )                                                                              Falta de concentração  (   )             Insônia (   )                                                                                       

Dor de cabeça (   ) 

Nenhuma reação(   )                                                                        Outro ___________________ 

 

 

Disposição a Pagar 

14. Caso fosse necessário, quanto você estaria disposto a contribuir, mensalmente em sua conta de água, para o 

financiamento e manutenção de um programa de educação contra a poluição sonora? R$_________________ 


