
Poluição sonora prejudica conversas 
 
A poluição sonora nas grandes cidades está dificultado a comunicação por meio de telefone 
celular, em especial nas ruas e lugares públicos, segundo pesquisa realizada pela fabricante 
Motorola em 12 das principais metrópoles do mundo.  
 
Em São Paulo, 98% dos entrevistados afirmaram que precisam elevar o volume de voz para 
poder fazer uma conversa pelo celular, quando estão em um local público. E 92% dos usuários 
paulistanos ouvidos já tiveram que encerrar uma conversa devido ao excesso de barulho no 
ambiente.  
 
A empresa americana entrevistou, entre julho e agosto, 7,5 mil pessoas, com idade entre 18 e 
87 anos, entre as cidades de São Paulo, Nova York (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), 
Paris (França), Roma (Itália), Pequim (China), Nova Délhi (Índia), Mumbai (Índia), Cidade do 
México (México), Bangcoc (Tailândia), Berlim (Alemanha) e Toronto (Canadá).  
 
A metrópole que registrou o maior índice de entrevistados que precisaram desligar uma ligação 
por causa de ruídos externos foi Bangcoc, com 94%, seguida pela Cidade do México (93%), e 
Mumbai e São Paulo, ambas com 92%. Todas elas integrantes de países considerados em 
desenvolvimento. Ficaram abaixo Nova Délhi (89%), Berlim (77%), Londres (72%), Nova York 
(73%), Roma (79%) e Toronto (72%).  
 
Para 93% dos entrevistados de São Paulo e 90% dos moradores de Bangcoc, os ruídos da 
cidade aumentaram significativamente nos últimos dez anos. Os habitantes dessas metrópoles 
foram os que mostraram ter sentido a maior diferença no período, entre as 12 pesquisadas.  
 
Piores ruídos  
 
O transporte público foi considerado um dos locais mais difíceis para se realizar uma ligação 
pelo telefone celular devido ao excesso de ruído, de acordo com a opinião de 35% dos 
paulistanos e 43% dos moradores de Pequim.  
 
Já 59% dos entrevistados de Nova Délhi; 61% dos moradores da Cidade do México; 68% de 
Nova York; 31% de Paris e 37% de Roma afirmam que o trânsito pesado e os locais públicos 
de grande concentração geram os sons mais irritantes, segundo a pesquisa.  
 
O interesse de promover o levantamento desses dados sobre diversas cidades por parte da 
Motorola é entender o quanto as conversas por celular são impactadas pela poluição sonora e 
promover a tecnologia desenvolvida pela empresa, chamada Crystal Talk, para melhorar a 
experiência e a qualidade da comunicação.  
 
Lançada comercialmente em 2005, está disponível nos telefones GSM e UMTS da Motorola 
lançados entre 2008 e 2009. Ela busca uma redução de ruído no microfone, melhorias na 
audição para adaptação aos ruídos e, em alguns produtos, um captador de voz duplo.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


