Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa na UFSC dos Campi de
Florianópolis

RESUMO

A atual situação do clima da Terra é preocupante porque as altas taxas de
emissões de gases do efeito estufa estão acelerando o fenômeno do efeito estufa.
Para que haja um controle da emissão desses gases deve ser tomado como um
primeiro passo a estimativa de emissão de poluentes atmosféricos pelo
estabelecimento. Para realizar a estimativa nos Campi de Florianópolis da
Universidade Federal de Santa Catarina foram incluídos dados de combustão
estacionária, móvel, compra de energia para a estimativa concluída. Porém só
saberá se o processo está realmente afetando o meio, com emissões acima do
padrão, em um próximo passo que seria a instalação de pontos de monitoramento
da qualidade do ar.
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