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1. RESUMO 

 
 Quando falamos em poluição atmosférica sempre lembramos das de origem 

artificial provenientes de indústrias, veículos, queima da biomassa e entre outros, 

mas também existe a de origem natural, como as causadas pela poeira e pólens. No 

Brasil, a agência que monitora a qualidade do ar é a CETESB, que em seu site 

disponibiliza dados coletados de 51 redes de monitoramento espalhadas por 31 

municípios. Como a poluição atmosférica é um dos principais causadores de danos 

à saúde resultando em diversos problemas respiratórios, o intuito desse projeto é o 

desenvolvimento de um aplicativo para informar a qualidade do ar, de forma fácil e 

rápida, nas principais cidades do estado de São Paulo. O aplicativo alerta o usuário 

caso alguma área próxima à sua localização esteja com a qualidade do ar 

considerada ruim, esses dados são retirados em tempo real do site da CETESB. 

Para o desenvolvimento do aplicativo utilizou-se a IDE Android Studio com o SDK, 

que com os índices para a classificação da qualidade do ar juntamente com a leitura 

dos dados do site da CETESB emite o alerta ao usuário. Na tela inicial do aplicativo 

é exibido o índice atual da estação mais próxima ao usuário e as informações de 

data e hora da última atualização dos dados. A definição da cidade poderá ser 

realizada de forma manual ou automática através da habilitação do GPS. Também 

foram adicionadas as abas de “Informações Gerais”, “Efeitos na Saúde”, “Efeitos no 

Meio Ambiente”, “Configurações”, “Compartilhar” e “Sobre”. A maior preocupação 

durante o desenvolvimento do projeto foi elaborar um aplicativo de fácil utilização e 

que fosse ao mesmo tempo útil ao usuário, com dicas e esclarecimentos dos 

possíveis problemas que o índice atual poderá causar. Um dos problemas 

encontrados foi a dificuldade em encontrar qual era o método utilizado pela CETESB 

para o cálculo do índice, porém com os relatórios anuais em mãos foi possível 

entender os critérios. No geral o aplicativo funcionou conforme o esperado, em uma 

futura atualização da versão do aplicativo pode-se implementar a adição de gráficos 

mensais e diários dos níveis medidos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
Poluição é uma desordem na natureza que é capaz atingir uma ou mais áreas 

da biosfera, podendo ocasionar danos ao ser humano e ao meio ambiente, de 

maneira instantânea ou a longo prazo. Os riscos da poluição e sua gravidade 



dependem das características dos poluentes e do meio poluído, tais quais 

concentração e propriedade das substâncias e capacidade do meio de dispersar os 

elementos (SCARLATO & PONTIN, 2006).  

A inserção de poluentes no meio ambiente dá-se por meio das fontes, as 

quais podem ser divididas em pontuais e difusas. Consideram-se fontes pontuais 

aquelas que são introduzidas em locais específicos e facilmente identificáveis, tais 

quais lançamento de esgoto ou resíduos industriais. Já as fontes difusas não 

possuem um ponto específico de lançamento, o que as torna menos suscetíveis à 

identificação, como, por exemplo, infiltração de agrotóxicos através do solo (LIMA et 

al., 2016).  

A poluição pode ser classificada em: hídrica, atmosférica e do solo. A poluição 

hídrica é ocasionada principalmente pelo despejo de esgotos. É uma das mais 

graves formas de poluição, já que envolve águas de lavagem e matéria fecal 

(SOUZA & JUNIOR, 2003). 

Já a poluição atmosférica pode ter origem natural, quando evaporada de 

gotículas do oceano, pólens, poeiras e vulcões, por exemplo; ou origem artificial, 

quando oriunda de motores de veículos, caldeiras, fumaça de cigarro, por exemplo. 

O ar poluído surge a partir da combinação dessas partículas com os gases emitidos 

para a atmosfera, provenientes, por exemplo, de indústrias, veículos, termoelétricas, 

queima de biomassa e combustíveis fósseis. No Brasil, alguns dos poluentes 

presentes no ar são acompanhados por agências ambientais, entre eles estão os 

óxidos de nitrogênio (NO2 ou NOx), compostos orgânicos voláteis (COVs), monóxido 

de carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2). (QUEIROZ et al., 2007). 

Ainda, a poluição do solo é caracterizada por alterações em sua composição 

original, podendo causar danos ambientais os quais são capazes de atingir a saúde 

humana, animal e vegetal (CASTRO & CAMPOS 2011). 

A poluição atmosférica é um grande causador de danos à saúde, entre eles, 

problemas respiratórios, os quais são uma parcela significativa do total de 

enfermidades no Brasil (CETESB, 2014). 

No estado de São Paulo, o órgão responsável pelo monitoramento da 

qualidade do ar é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) que 

mantém 51 redes de monitoramento, espalhadas em 31 municípios, as quais 

avaliam os níveis de poluição atmosférica (CETESB, 2014). 

 



3. OBJETIVOS 

 
O objetivo do projeto é desenvolver um aplicativo Android para informar a 

qualidade do ar nas principais cidades do estado de São Paulo próximas ao usuário, 

com intuito informativo a partir dos dados obtidos, em tempo real, do site oficial da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). O sistema alerta o 

usuário caso alguma área próxima à sua localização esteja com a qualidade do ar 

prejudicada, promovendo e trazendo, dentro de seus limites, a informação e a 

qualidade de vida. 

 

4. METODOLOGIA 

 
O trabalho foi dividido em duas partes, na primeira, foi feita uma pesquisa 

para saber quais são os dados coletados nas estações telemétricas da CETESB e 

os níveis da qualidade do ar estipulado pelo órgão. A segunda parte foi o 

desenvolvimento do aplicativo na plataforma Android e o estudo detalhado do 

sistema web de monitoramento da qualidade do ar da CETESB. 

Através do relatório publicado em 2014 referente a Operação Inverno 2013 

feito por agentes ambientais da CETESB, foram disponibilizadas tabelas com os 

poluentes captados pelas estações, suas características, fontes emissoras, os 

impactos causados no meio ambiente, os níveis de qualidade do ar e os possíveis 

problemas de saúde causados na saúde humana. Essas tabelas são de suma 

importância, não só para parâmetros de medida, mas como alerta para a população 

dos riscos causados pela poluição do ar. Esses dados são continuamente 

divulgados no endereço eletrônico da CETESB (www.cetesb.sp.gov.br). 

 O Aplicativo será desenvolvido utilizando a IDE (Integrated Development 

Environment) Android Studio com o SDK (Software Development Kit) com 

compatibilidade com a plataforma Android versão 4.1, mais recente, que utiliza 

programação Java e possibilita integração com outras linguagens de programação.  

 Na tela inicial do aplicativo será exibido o índice atual de qualidade do ar da 

estação mais próxima da localização do usuário, a qual pode ser obtida 

automaticamente via GPS ou manualmente via seleção da cidade desejada. O 

usuário é notificado quando a qualidade do ar estiver inadequada. 

 Os dados do aplicativo serão obtidos do site da CETESB com os quais 

pretende-se sincronizar e atualizar os dados do aplicativo a cada 5 minutos por 



padrão. Este tempo poderá ser alterado na aba de configurações do aplicativo. O 

aplicativo possuirá também outras abas de qualificação da qualidade do ar a partir 

do índice atual, os poluentes analisados nas estações da CETESB e os efeitos de 

cada poluente na saúde humana e ao meio ambiente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  

No estado de São Paulo, a CETESB disponibiliza alguns medidores espalhados 

na capital, nas principais cidades e em cidades com grande número de indústrias, 

como por exemplo, Cubatão, situado na Baixada Santista. 

 

5.1  Base de dados 

 
A classificação de qualidade do ar é baseada no cálculo de um índice de 

qualidade do ar. Esse índice é calculado com base nas medições de concentração 

de cada poluente a curto prazo. Na tabela 1, são representadas as faixas de 

qualidade do ar, as quais são brevemente explicadas na figura 1.  

 

Tabela 1 - Valores-guias de qualificação de gás poluente (CETESB, 2013). 

Qualidade Índice 

MP10 

(µg/m3) 

24h 

MP2,5 

(µg/m3) 

24h 

O3 

(µg/m3) 

8h 

CO 

(ppm) 

8h 

NO2 

(µg/m3) 

1h 

SO2 

(µg/m3) 

24h 

N1 – Boa 0 – 40 0 – 50 0 – 25 0 – 100 0 – 9 0 – 200 0 – 20 

N2 – 

Moderada 
41 – 80 

>50 – 

100 
>25 – 50 

>100 – 

130 
>9 – 11 >200 – 240 >20 – 40 

N3 – Ruim 81 – 120 
>100 – 

150 
>50 – 75 

>130 – 

160 
>11 – 13 >240 – 320 

>40 – 

365 

N4 – Muito 

Ruim 

121 – 

200 

>150 – 

250 
>75 – 125 

>160 – 

200 
>13 – 15 >320 – 1130 

>365 – 

800 

N5 – 

Péssima 
>200 >250 >125 >200 >15 >1130 >800 

 



 
Figura 1 - Qualidade do ar e efeitos à saúde (CETESB, 2013). 

 
As características, fontes e efeitos de cada poluente medido por cada estação 

telemétrica também está disponível no aplicativo conforme demonstrado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Características dos poluentes e principais fontes de emissão (Operação Inverno, 2013). 

 



5.2 Layout e conteúdo do aplicativo  

 
O aplicativo foi desenvolvido pensando em uma forma mais simples e objetiva 

de ser apresentado, bem como na economia de dados móveis. 

Na tela inicial do aplicativo é exibido o índice atual da estação mais próxima 

do usuário, com as informações de data e horário de atualização da última 

informação referente ao nível de qualidade do ar. No canto superior esquerdo, o 

botão menu pode ser clicado, abrindo uma aba com as opções disponíveis nele, de 

acordo com a figura 3. 

 

 
Figura 3 - Tela inicial e menu lateral (AUTORES, 2017). 

 
Foi desenvolvida uma aba de “Informações Gerais”. Nela, estão todos os 

valores dos índices para cada nível de qualidade de acordo com a CETESB. Além 

disso, foram introduzidas duas outras abas: “Efeitos na Saúde” e “Efeitos no Meio 

Ambiente”. Neles, estão disponibilizados todos os sintomas que a população pode 

apresentar em cada nível de qualidade, bem como todos os efeitos que cada 

partícula medida pode causar no meio ambiente, de forma a informar melhor e tirar 

as dúvidas dos usuários do aplicativo de forma simples e direta, de acordo com as 

informações disponibilizadas da qualidade do ar pela CETESB. Por fim, foi 

desenvolvida uma aba de “Configurações”, onde o usuário pode alterar o tempo em 



que a notificação da qualidade do ar ficará na barra de notificações e o tempo de 

atualização do índice. As interfaces das abas são mostradas na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Abas do menu principal (AUTORES, 2017). 

 

6. RESULTADOS  

 
Após a finalização da implementação de todas as funções do aplicativo, foram 

realizados os testes de funcionamento em diferentes dias, horários e cidades. Na 

figura 5 pode ser visualizado o resultado da qualidade do ar em São Bernardo do 

Campo, cuja a qualidade do ar está como “boa” e em Cubatão em três situações 

diferentes em um mesmo dia “moderada, ruim e péssima”, porém em horários 

diferentes. 

 

 

Figura 5 - Tela inicial do aplicativo (AUTORES, 2017). 

 



Uma outra situação real, pode ser observada na figura 6, foi quando a 

qualidade do ar chegou ao nível considerado “ruim”, em um dia muito seco na 

cidade de Cubatão, podendo causar problemas respiratórios na população. 

 

 

Figura 6 - Tela inicial em uma situação real de qualidade do ar (AUTORES, 2017). 

 
Na figura 7, mostra-se a notificação devido a situação retratada na figura 6, 

que, ao apresentar nível de qualidade do ar moderado ou acima dele, um alerta na 

barra de notificações foi enviado alertando o usuário. 

 

 
Figura 7 – Alerta do aplicativo na barra de notificações do celular (AUTORES, 2017). 

 
7. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 
 Durante a realização do projeto, foram feitas algumas pesquisas para o 

entendimento do processo da captação dos dados, ou seja, o que é medido e quem 

afere os dados coletados, os índices que são medidos e a descrição de cada 



poluente aferido nas estações telemétricas. A maior preocupação foi deixar o 

aplicativo de fácil utilização e com baixo consumo de dados móveis.  

A maior dificuldade enfrentada foi a ausência do método utilizado no cálculo 

do índice da qualidade do ar pela CETESB, este problema foi resolvido estudando 

seus relatórios anuais. 

O aplicativo funcionou conforme o proposto para o projeto e em futuras 

implementações serão acrescentados gráficos mensais e diários dos níveis 

medidos, além disso, o aplicativo poderá funcionar em background. 
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