
Laboratório de Computação e Tecnologia em Engenharia Ambiental - LACTEA

Termo de Cooperação
Projeto CWBreathe - Curitiba, o ar que você respira

Eu, , inscrito no CPF: ,
RG: , e-mail: , endereço de instalação do kit de monitora-
mento de qualidade do arCWBreathe (logradouro, número, bairro, cidade)

,
me responsabilizo a cooperar com o projeto de extensão universitária “Curitiba, o ar que você respira” da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), nos seguintes termos:

1. Haverá uma seleção dos locais que receberão o kit de monitoramento de qualidade do ar CWBreathe,
portanto não é garantido que após o preenchimento e envio deste termo eu serei contemplado com o kit.

Caso eu seja contemplado, eu me comprometo a:

2. Fornecer energia elétrica e Wi-Fi para o kit de monitoramento de qualidade do ar CWBreathe que me será
concedido temporariamente.

A rede Wi-Fi que fornecerá Internet ao kit CWBreathe é:
Nome da rede Senha .
O kit será con�gurado para encontrar a rede, se conectar automaticamente e transmitir os dados ao ser ligado.

3. Instalar os equipamentos no endereço fornecido acima de forma que os mesmos �quem protegidos de chuva e
mau tempo.

4. Comunicar no e-mail lactea@ufpr.br qualquer problema relacionado a falta de energia e/ou internet.

5. Comunicar no e-mail lactea@ufpr.br a qualquer momento caso decida não participar mais do projeto, para que
os equipamentos possam ser recolhidos pela equipe do LACTEA.

Os boletins do monitoramento com os dados dos sensores instalados nos pontos amostrais do projeto são disponibi-
lizados na página do laboratório LACTEA (http://www.lactea.ufpr.br/pesquisa/quali-ar/mp) no formato de boletins de
qualidade do ar mensais. O LACTEA é um laboratório que está vinculado ao Departamento de Engenharia Ambiental
do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Encorajamos aos cidadãos que participem da pesquisa para aumentar a rede de monitoramento em Curitiba. Em
troca, os colaboradores estarão contribuindo para o monitoramento da qualidade do ar do seu bairro. Pedimos a
gentileza de enviar este termo ou qualquer dúvida referente a aquisição dos sensores pelo e-mail: lactea@ufpr.br.

Assinatura do Colaborador

http://www.lactea.ufpr.br/pesquisa/quali-ar/mp

