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RESUMO 
 
 

APLICAÇÕES MÓVEIS ANDROID – DESENVOLVIMENTO DE JOGOS COM 
INTERATIVIDADE MULTIJOGADOR Atualmente, o poder de processamento dos dispositivos 
móveis é muito elevado o que transforma um aparelho celular em uma máquina potente que 
pode interagir e executar uma série de aplicações que facilitam o dia-dia das pessoas, 
auxiliando em diversas tarefas como gerência de finanças, localização GPS, educação, saúde, 
entretenimento, etc. Essa facilidade vem da criação de aplicativos que proporcionam aos 
usuários aquilo que eles procuram. Sendo assim, quando se propõe o desenvolvimento de um 
aplicativo para dispositivos moveis, a primeira coisa que os desenvolvedores devem se ater é a 
utilidade do mesmo e as áreas onde ele pode ser aplicado para atender as necessidades dos 
usuários. Um aspecto muito importante quanto à utilização de dispositivos móveis é o 
entretenimento e, neste sentido, os jogos, se apresentam como os principais aplicativos 
disponíveis e que despertam grande interesse destes usuários. Dentro desse contexto, o 
desenvolvimento deste tipo de software se dá não só pela importância do mesmo nos meios de 
entretenimento, mas sim nas diversas abordagens que se pode gerar em torno do projeto, 
entre elas a forma como o desenvolvimento da tecnologia se torna atrativo, como essas 
tecnologias são exploradas e aplicadas sob o enfoque do desenvolvimento em aplicações 
complexas que contribuam para o avanço científico e tecnológico da computação. O objetivo 
do projeto, aprovado no Programa de Iniciação Científica (PIC) da Universidade de Taubaté, é 
gerar uma plataforma mínima para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis 
que permita a interatividade de múltiplos usuários, possibilitando que dois ou mais dispositivos 
troquem informações, ou utilizem aplicações conjuntas em tempo real de forma simples e 
segura. Para o desenvolvimento de jogos mobile, é proposta o uso da plataforma Android, 
utilizando o ambiente Eclipse aplicado a linguagem de programação JAVA. No que tange o 
desenvolvimento de software, jogos, geralmente são aplicações que precisam ser bem 
detalhadas e planejadas, no que diz respeito à Engenharia de Software, será adotada a 
metodologia OriGame que se adapta as necessidades do projeto visando garantir qualidade do 
software. Sob o aspecto do desenvolvimento da interatividade entre os dispositivos móveis, a 
escolha da arquitetura de rede está relacionada de forma fundamental, é proposto o 
desenvolvimento em rede local, pela arquitetura de rede Cliente/Servidor, considerada a mais 
adequada onde se necessita de uma rápida troca de informações entre muitos usuários, sob 
um aspecto geral esse tipo de arquitetura permite que o usuário receba as atualizações de 
suas ações e dos outros jogadores sem prejudicar a dinâmica do jogo. No primeiro momento o 
desenvolvimento é voltado em rede local utilizando a tecnologia Bluetooth a qual a plataforma 
Android da Suporte. Os resultados parciais abrangem a parametrização da rede Bluetooth, das 
funções para o reconhecimento de outros dispositivos no raio de abrangência do sinal 
Bluetooth, além do planejamento e definição do projeto arquitetural onde são definidas 
funcionalidades da fase inicial do projeto. Espera-se que a plataforma possibilite a integração 
das partes de comunicação e dinâmica do jogo, além da versatilidade para implementação de 
aplicações mais complexas. Palavras-chave: Android, Jogos, Redes.  


