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Resumo: Desenvolvimento de Aplicativos e Dispositivos para Comunicação Móvel. 
Este projeto de desenvolvimento tecnológico possui o objetivo de articular recursos de programação e 
interfaces de comunicação de dados sem fio disponíveis em dispositivos móveis, para provimento de 
serviços de comunicação móvel. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de aplicativos que 
possuam portabilidade desde os dispositivos móveis mais simples até os mais modernos disponíveis 
no mercado, onde estes sejam capazes de prover serviços de comunicação móvel sem depender da 
utilização das redes de comunicações convencionais que prevêem tarifação durante sua utilização. 
Este projeto conta com o apoio da empresa ZARUC, sediada na Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica do Campus de Serra do Ifes, que apresenta as demandas de produtos e serviços 
relacionados a este projeto. 
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 INTRODUÇÃO 
  O desenvolvimento de aplicativos para comunicação móvel ainda se restringe, nos telefones 
celulares de uso mais comum, a jogos, bibliotecas e tocadores de músicas, editores de fotos e 
vídeos, aplicativos para envio de mensagens de texto e multimídia e navegador de internet. No 
entanto, quase a totalidade desses serviços ou não utiliza interfaces de comunicação de dados com 
outros dispositivos, por utilizarem apenas os dados armazenados no próprio aparelho, ou então utiliza 
serviços pagos. 

 
A oportunidade de desenvolvimento tecnológico e inovação a que se relaciona este projeto é a 
utilização das interfaces de dados disponíveis nos dispositivos de comunicação móvel que não 
requeiram a utilização dos serviços tarifados das operadoras. Atualmente temos o Bluetooth como a 
interface de comunicação de dados sem fio, de utilização gratuita mais disseminada entre os 
dispositivos em uso. A proposta do projeto, visa explorar essa tecnologia no intuito de desenvolver 
serviços inovadores.  
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao final do período de desenvolvimento deste projeto concretizamos a criação de aplicação Java para 
dispositivos móveis e uma outra aplicação servidora Java com interface texto. Estas aplicações 
estabelecem uma conexão Bluetooth entre si, onde a aplicação para dispositivo móvel era capaz de 
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realizar a gravação de dados de áudio e enviá-la até o aplicativo servidor. Este aplicativo servidor por 
sua vez realizava comunicação com um aplicativo VoIP de protocolo SIP de nome PEERS, 
estabelecendo um canal de comunicação de voz de forma fácil, ágil e barata, através de um 
dispositivo móvel  genérico como um celular, smartphone, etc. 
 
 
 
Figura 1 – Aplicativo móvel SBPhone. 
 
Apesar da oportunidade de portabilidade oferecida através da linguagem de programação Java e de 
sua plataforma JME, essa nem sempre pode ser obtida na prática. De acordo com os estudos 
realizados durante o processo de desenvolvimento deste projeto, podemos concluir que a diferença 
no hardware e na implementação das máquinas virtuais Java por parte de seus fabricantes muitas 
vezes impossibilita o desenvolvimento de uma aplicação genérica que seja capaz de funcionar em 
aparelhos de modelos e fabricantes distintos. Podemos verificar que em uma quantidade significante 
dos dispositivos de comunicações móveis, não é possível encontrar a implementação da MMAPI na 
máquina virtual Java, sendo que a maioria dos dispositivos que implementam tal API, não oferece 
possibilidade de acesso devidos a bloqueios impostos pelas operadoras de telefonia móvel. Outro 
fator que gerou grandes dificuldades para realização do projeto foi a fato da ausência de uma API 
para plataforma Java ME, capaz de prover serviços de áudio previstos pelo padrão Bluetooth. O fato 
de termos que utilizar um protocolo não especifico para transferência de áudio acabou prejudicando a 
eficiência das aplicações no que se refere a possibilidade de oferecer uma chamada VOIP da 
maneira mais eficiente possível.  

 
A respeito da qualidade nos serviços de comunicação de voz através do protocolo SIP, podemos 
concluir que a qualidade do serviço muitas vezes não se aproxima da qualidade oferecida dos 
serviços das operadoras de telefonia móvel, mas que a princípio atende ao principal objetivo proposto 
que é de estabelecer comunicação de voz entre dois usuários. Espera-se que ao longo do tempo 
esse problema possa ser resolvido e que a comunicação VoIP possa se tornar uma realidade, 
oferecendo serviços de comunicação de baixo custo. No mais, podemos comprovar a possibilidade 
de se realizar uma chamada SIP através de um aparelho celular com tecnologia Java-Bluetooth 
utilizando uma rede de comunicação de dados diferente das redes tarifadas de telefonia 
convencionais.  

 
Apesar das limitações tecnológicas encontradas atualmente, acreditamos que futuramente essas 
poderão ser superadas através de uma maior padronização de hardware e software dos aparelhos de 
comunicação móvel. O surgimento e a utilização de diversos novos sistemas operacionais 
demonstram que essa pode ser uma solução para esta questão.  
 
Esperamos que este trabalho seja útil no futuro para o desenvolvimento de projetos que priorizem 
novos produtos e soluções de comunicação de baixo custo. 
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