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Título: Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído 2015: Ruído
de trânsito, um vilão que ninguém presta atenção

Resumo: O ruído é um dos maiores problemas ambientais, conforme mostram dados
levantados em vários países. A OMS e outros orgãos ambientais consideram a
poluição sonora como terceira forma mais grave de poluição. O ruído de trânsito se
destaca dentro desse quadro como maior contribuição, causando custos altos para a
sociedade. O Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído vem sendo
realizado no Brasil desde 2008 e em 2015 tem como tema o Ruído de trânsito. O
objetivo é fomentar a consciência da população e de orgãos públicos sobre o
problema. Em Joinville devem ser realizadas medições do ruído de trânsito,
principalmente nas imediações dos prédios da UFSC e deve ser realizada uma
palestra aberta à comunidade.

Palavras chave:
(máximo 5)

ruído; trânsito; veículos; saúde

Grande Área do conhecimento: Engenharias

Área do conhecimento: Engenharias

Nome do Grupo de Pesquisa:
(CNPq - Diretório)

GTVA

Está vinculado a outro projeto
de pesquisa?

Período de realização: 01/04/2015 a 01/06/2015

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Propriedade Intelectual
(o resultado do projeto é ou

poderá ser protegido por):

Envolvidos neste projeto de pesquisa

Coordenador

Nº do SIAPE: 1740005

Nome do Coordenador: Stephan Paul

CPF do Coordenador: 1077951914

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4891022860

E-mail: stephan.paul@ufsc.br
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Carga horária semanal nesta
atividade:

2 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de pesquisa?

Não

Você gostaria de participar do
guia de fontes da UFSC?

Sim

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Sim

Participantes

Part. externo: Willaim Fonseca UFSM

Outras Considerações

Nº do Processo: 2015.0203
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