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Resumo: Este trabalho tem como objetivo demonstrar o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 

móveis, especificamente para plataforma Android. O aplicativo serve como um catálogo de Hotéis e Restaurantes 

da cidade de Balsas. Os donos dos estabelecimentos poderão fornecer informações para os usuários do aplicativo 

como: localização, horário de funcionamento, telefone para contato, descrição dos serviços oferecidos entre outros. 

Os usuários do aplicativo poderão utilizar-se de funcionalidades integradas ao aplicativo como: localização através 

do Google Maps, ligações para os estabelecimentos direto da aplicação, dentre outras. Todas as informações dos 

Hotéis e Restaurantes serão cadastradas através de um ambiente web, e serão armazenadas em uma base de dados.  

 

Palavras-chave: Aplicativos móveis. Android. Web Service. Catálogo 

 

Abstract: This work aims to show the development of an application for mobile devices, specifically for the 

Android platform. The application will serve as a catalog of Hotels and Restaurants of the city of Balsas. The 

owners of the establishments may provide information to users of the application as location, hours of operation, 

contact telephone number, description of the services offered among others. Users of the application can be used 

for the application integrated features such as location through Google Maps, links to direct establishments of the 

application, among others. All information of Hotels and Restaurants will be registered through a web 

environment, and will be stored in a database. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É notório que o uso de dispositivos móveis e seus aplicativos têm crescido de forma 

acentuada em todo o mundo, aparelhos como smartphones e tablets estão cada vez mais 

presentes no cotidiano das pessoas. Esses aparelhos apesar de ter um poder computacional 

limitado, a cada dia surgem com uma nova forma, um novo tamanho, aumento na capacidade 

de processamento e armazenamento e vários novos aplicativos são lançados. Em conjunto com 

esse crescimento e tendo em vista que a cidade de Balsas não possui um catálogo em forma de 
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aplicativo para dispositivos móveis que facilite a localização, identificação e descrição dos 

serviços oferecidos por Hotéis e Restaurantes na cidade, o presente trabalho propõe desenvolver 

um aplicativo que servirá como catálogo para que os usuários possam encontrar, e obter 

informações de forma mais rápida e organizada sobre Hotéis e Restaurantes da cidade. 

O fato do aplicativo ser desenvolvido para a plataforma Android se dá devido a alguns 

fatores. De um lado usuários comuns que buscam um celular com um visual elegante, moderno, 

de fácil navegação, e com uma infinidade de aplicativos e recursos. Do outro lado as empresas 

e desenvolvedores buscam uma plataforma moderna e ágil para desenvolver aplicativos. O 

Android veio para atender esses requisitos. 

Em 2005 quando o Google adquiriu o Android e lançou uma nova plataforma completa 

e totalmente aberta para dispositivos móveis, houve uma grande repercussão e expectativa pelo 

fato de ser lançado pelo Google, o gigante da internet. Muitos se perguntavam se o Android 

ocuparia seu espaço no mercado e quais seriam suas vantagens em relação aos seus 

concorrentes. Tudo isso atraiu a atenção de muita gente, desde usuários comuns a grandes 

empresas e desenvolvedores. 

O fato é que anos depois de seu lançamento, o Android se consolidou e realmente veio 

para ficar e vem constantemente revolucionando o mercado de mobilidade. Atualmente é o 

sistema operacional móvel do Google líder mundial nesse segmento.  

 

2 APLICATIVOS MÓVEIS 

 

Atualmente utiliza-se celulares e tablets para realizar diversas tarefas do dia-a-dia como: 

tirar uma foto, enviar um e-mail, consultar a conta bancária, acessar as redes sociais, jogar, etc. 

Consequentemente, os smartphones e tablets estão cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, tornando-se objetos inseparáveis de muitos. 

Segundo Lecheta (2015), pesquisas recentes mostram que mais de 3 bilhões de pessoas 

possui um smartphone ou tablet em todo mundo e esse número tende a continuar crescendo 

cada vez mais, isso tem impulsionado de forma significativamente o mercado de aplicativos 

para esses dispositivos, rendendo bilhões todos os anos. Outro fator que tem contribuído para o 

aumento do uso de aplicativos é o fato de que a cada dia cresce o número de desenvolvedores 

que através de plataformas como Android, IOs e Windows Phone desenvolvem e 

disponibilizam vários tipos de aplicativos, oferecendo diferentes opções para os usuários. O 
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custo benéfico também contribui bastante para esse crescimento já que algumas plataformas 

fornecem aplicativos totalmente gratuitos. 

Dentre todas as plataformas existentes no mercado mobile o Android é a que possui o 

maior número de usuários e aplicativos disponíveis em sua loja. De acordo uma pesquisa 

realizada pela empresa Cheetah Ad Platform (2016), a App Store da Apple possui mais de 1,8 

milhões de aplicativos e pouco mais de 700 milhões de usuários enquanto a Google Play que é 

a loja de aplicativos para Android possui mais de 2,3 milhões de aplicativos e mais de 1,5 

bilhões de usuários, e esse número tende a crescer cada vez mais. 

 

3  PLATAFORMA ANDROID 

 

O Android vem revolucionando o mercado de mobilidade e atualmente é o sistema 

operacional para dispositivos moveis mais usado no mundo e está disponível para diversas 

plataformas, como smartphones, tablets, TV (Google TV), relógios (Android Wear), óculos 

(Google Glass) e carros (Android Auto). A partir de agora vamos conhecer mais afundo o 

Android, como funciona e seus principais conceitos. 

De acordo Lecheta (2015), o Android é o sistema operacional móvel do Google, baseado 

no kernel do Linux que é responsável por gerenciar a memória, os processos, threads, segurança 

dos arquivos e pastas, além de redes e drives. O Android é a primeira plataforma para aplicações 

móveis inteiramente livre e de código aberto (open source), sua arquitetura é bastante flexível, 

e pode ser customizada. Atualmente os usuários buscam dispositivos cada vez mais moderno, 

e com os mais variados tipos de aplicativos e recursos, já os desenvolvedores buscam uma 

plataforma atualizada e ágil para desenvolver os aplicativos. O Android vem para atender esses 

requisitos. 

O desenvolvedor que pretende trabalhar com o desenvolvimento de aplicações para 

Android precisa instalar o SDK - Kit de Desenvolvimento, que contém o emulador e todas as 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento de aplicativos, esse Kit possui a API completa 

para a linguagem de programação Java, com todas as classes necessárias para desenvolver as 

aplicações. Para o desenvolvimento é necessário também uma IDE (Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado), atualmente a IDE oficial de desenvolvimento para Android é o 

Android Studio, que inclusive já vem com o SDK. 

O Android Studio fornece um ambiente unificado onde pode-se construir aplicações 

para Celulares, Tablets, Android Wear, TV Android e Auto Android. Além disso oferece vários 
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recursos que ajudam a resolver problemas de várias categorias, tais como desempenho, 

segurança e exatidão com um único clique. (GOOGLE, 2016) 

Além da necessidade de se ter uma IDE e um Kit de Desenvolvimento, desenvolver 

aplicações utilizando a plataforma Android também requer o conhecimento e o entendimento 

de alguns conceitos que fazem parte dessa plataforma, como: Intents, layouts, activity e seu 

clico de vida, dentre outros componentes e recursos que fornecem uma base sólida sobre a 

estrutura de uma aplicação Android. Para melhor entender como é o funcionamento do Android 

e seus recursos, esses tópicos serão abordados de forma mais detalhada no decorrer do artigo. 

Um dos principais conceitos que devem ser entendido da plataforma Android é o da 

classe Intent, ela é considerada uma das classes mais importantes do Android. Essa classe é 

uma mensagem de aplicação enviada para o Sistema Operacional Android e representa a 

intenção do usuário de realizar alguma ação. 

Monteiro (2014, p. 36) escreveu que: 

 
Este é um recurso-chave no Android pois é através dele que podemos fazer com que 

as aplicações colaborem entre si, disponibilizando funcionalidades que podem ser 

reutilizadas, sem a necessidade de importar códigos ou dependências para dentro da 

sua aplicação. Através de Intents e possível iniciar novas activities, como fazer uma 

busca e selecionar um contato do telefone, abrir a aplicação de mapas com as 

coordenadas de localização do GPS, abrir uma página da web, tirar fotos utilizando a 

câmera etc., apenas reaproveitando funcionalidades já existentes, disponibilizadas 

pelos aplicativos instalados no aparelho. 

 

Basicamente existe dois tipos de intents, explicita e implícita. Segundo Lecheta (2015), 

uma intent explicita determina exatamente qual activity deve ser executada e é utilizada quando 

a activity ou mensagem deve ser enviada por alguma classe que faz parte do seu aplicativo. Já 

uma intent implícita é uma mensagem genérica e pode ser tratada por qualquer aplicação 

instalada. 

Outro conceito importante do Android é o da classe Activity. Essa classe representa uma 

tela da aplicação capaz de promover algum tipo de interação com o usuário. Através dela é 

possível controlar os eventos de tela e definir qual View será responsável por desenhar a 

interface gráfica do usuário. 

De acordo Lecheta (2015), a classe activity deve herdar da classe android.app.Activity 

ou de alguma subclasse desta, a qual representa uma tela da aplicação e trata os eventos gerados 

nessa tela. Ao se criar uma nova activity ela deve ser obrigatoriamente declarada no arquivo 

AndroidManifest.xml dentro da tag <activity>, como demostrado a seguir. 
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<activity> android:name= “.MinhaClasseActivity” /> 

Ao criar uma aplicação no Android Studio é criado automaticamente a classe 

MainActivity e ela é configurada automaticamente no arquivo AndroidManisfest.xml para ser a 

activity inicial do projeto, ou seja, é ela que representa o aplicativo que o usuário vai executar.  

Segundo Monteiro (2014), esse é um dos principais arquivos de uma aplicação Android 

e contém informações essenciais sobre a aplicação e sobre o que é necessário para executá-la. 

Dentre essas informações está o nome da aplicação, o ícone da tela inicial (Home) que 

representa o aplicativo que o usuário vai executar, o pacote escolhido durante a criação do 

projeto que serve como identificador único da aplicação, dentre outras configurações 

necessárias para executar a aplicação. 

A partir do Android 3.0 Honeycom surgiu outro componente importante e bastante 

utilizado no Android, a API de Fragments, o seu surgimento se deu devido a necessidade de 

otimizar e customizar o Android para aproveitar o máximo do tamanho de telas de dispositivos 

como os tablets, onde muitas vezes é necessário preencher a tela com várias views, cada uma 

com um conteúdo diferente. 

De acordo Monteiro (2014, p. 261), “os Fragments são componentes modulares de 

interface gráfica, com um ciclo de vida próprio, criados para facilitar o desenvolvimento de 

aplicativos com layouts ajustáveis a diferentes tamanhos de tela”. 

Depois de estudar alguns dos principais conceitos da plataforma Android, outro ponto 

importante de se conhecer e entender para ser um bom desenvolvedor Android é de como 

funciona o ciclo de vida de uma activity, e isso será abordado na próxima sessão do artigo. 

 

4 CICLO DE VIDA DE UMA ACTIVITY 

 

Quando o usuário acessa uma aplicação e navega pelas suas opções, as activities passam 

por um ciclo de vida e podem assumir diferentes estados. Compreender como funciona esse 

ciclo é importante para preparar a aplicação para eventuais interrupções, tais como o 

recebimento de uma ligação, desligamento da tela do aparelho ou ainda a abertura de outra 

aplicação feita pelo usuário. 

Sempre que a Activity muda de estado, o Android aciona um método (callback) 

correspondente. Assim que o usuário inicia uma aplicação, o Android cria a atividade principal 

que está declarada no AndroidManisfest.xml e invoca o seu método onCreate. É neste método 
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que é atribuído o layout que será utilizado pela nossa atividade e também inicializado as 

variáveis e recursos necessários. 

A Figura 1 mostra de forma simplificada os métodos que fazem parte do ciclo de vida 

de uma activity em forma de pirâmide em degraus. 

 

Figura 1 - Ciclo de vida de uma activity 

Fonte: developer.android.com 

A Tabela 1 mostra de forma resumida uma explicação de cada método do ciclo de vida 

de uma activity. 

Tabela 1 - Métodos do ciclo de vida de uma activity 

onCreate(bundle) Método obrigatório e criado quando a activity é inicialmente criada. 

onStart() Chamado quando a activity torna se visível para o usuário. 

onResume() É o topo da pilha de activity, chamado quando vai iniciar a interação 

com o usuário. 

onPause() Chamado quando a tela da activity é fechada. Isso pode acontecer se o 

usuário pressionar o botão Home para sair da aplicação. 

onStop() Chamado quando a activity não estiver mais sendo utilizada pelo 

usuário e perdeu o foco para outra activity. 

onRestart() Chamado quando uma activity foi parada temporariamente e está sendo 

acionada pelo usuário novamente. 

onDestroy() Chamado para encerrar a execução de uma activity, ou quando o 

sistema operacional precisa encerrar uma activity para liberar recursos. 

Fonte: Adaptado de Pereira e Silva (2009). 
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Entender o ciclo de vida de uma activity é fundamental para dominar o desenvolvimento 

para Android. O importante é entender que o sistema operacional cuida desse ciclo de vida, mas 

ao desenvolver aplicações é importante levar cada estado possível em consideração para 

desenvolver uma aplicação mais robusta. 

Implementar o visual de um aplicativo de forma consistente, simples e intuitiva para 

cada tipo de dispositivo é um desafio, e o Material Design é o resultado do esforço do Google 

de padronizar um guia completo de design para auxiliar nessa tarefa, a seguir será explicado de 

forma mais detalhada o que é essa nova forma de desenvolver o layout de um aplicativo. 

 

5 MATERIAL DESIGN 

 

Em 2014 a Google anunciou juntamente com o Android 5.0 (Lollipop) o Material 

Design, uma nova interface para o Android composto de novas fontes, novos ícones, cores, 

efeitos de transições e vários outros elementos. Segundo o Google (2016) o Material Design “é 

um guia abrangente para design visual, de movimento e de interação para diversas plataformas 

e dispositivos”. 

No Android 5.0 (Lollipop), foram criadas diversas APIs para auxiliar o desenvolvedor 

a criar interfaces ricas, fluidas e com animações iguais aquelas encontradas nos aplicativos 

nativos do Google. Para poder utilizar o Material Design em versões antigas do Android pode-

se utilizar bibliotecas de compatibilidade, que possibilitam trazer todos os benefícios dessa nova 

forma de desenvolver o visual dos aplicativos para as versões mais antigas do Android. 

Além do visual, outro ponto que faz a diferença na hora de desenvolver aplicativos 

Android é saber utilizar as APIs, e umas das mais utilizadas é a API do Google Maps. A 

facilidade de criar aplicações integradas ao Google Maps é uma das funcionalidades que mais 

chamam atenção na plataforma do Android. Em dezembro de 2012, o Google lançou a nova 

API de mapas, chamada Google Maps Android API V2, a qual apresenta muito mais 

funcionalidades do que sua versão anterior V1. 

A API lida automaticamente com acesso aos servidores do Google Maps, Você também 

pode usar os métodos da API para adicionar marcadores, polígonos, sobreposições, e ainda 

mudar a visão de uma área do mapa. Esses objetos ajudam a fornecer informações adicionais 

para os locais, e permite a interação do usuário com o mapa. 
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6 API DO GOOGLE MAPS 

 

A API do Google Maps V2 possibilita que desenvolvedores possa adicionar os dados 

do Google Maps em suas aplicações, além disso o desenvolvedor pode customizar e 

personalizar essa API. “Esse novo framework de mapas foi criado utilizando vetores para 

suportar as visualizações 2D e 3D, o que também possibilita um ganho significativo no 

desempenho, tornando todas as interações e animações muito mais fluidas” (LECHETA, 2015, 

p. 666). 

Para utilizar serviços e APIs do Google é preciso utilizar o Google Play Services, que é 

um aplicativo que facilita a conexão com os serviços do Google e a utilização de várias APIs 

como, Maps, Localização, Google Drive etc. 

Uma funcionalidade muito comum em aplicativos que utilizam o Google Maps é a 

localização do usuário, As APIs de localização disponível no Google Play Services facilitar a 

adição de reconhecimento de local para a sua aplicação com acompanhamento automatizado da 

localização e delimitação geográfica. 

Outro conhecimento fundamental para qualquer desenvolvedor se posicionar bem no 

mercado de trabalho é desenvolver aplicações integradas, é utilizando web services. No 

próximo tópico desse artigo será abordado de forma mais detalhada o que é e como funciona 

um web service. 

 

7 WEB SERVICE E O FRAMEWORK SLIM PHP 

 

Web Service é uma tecnologia utilizada para desenvolver soluções integradas e fazer a 

comunicação entre diferentes sistemas. Com essa tecnologia é possível que novas aplicações 

possam interagir com aplicações já existentes e que aplicações desenvolvidas em plataformas 

totalmente diferentes possam se comunicar e trocar informações. 

De acordo Lecheta (2015, p. 19): 

 
Web Services são utilizados como forma de integração e comunicação de sistemas, 

de modo que um sistema possa realizar uma chamada para um serviço de outro sistema 

a fim de obter informações. Esta chamada pode enviar e receber informações em 

diversos formatos, sendo que atualmente os mais populares são XML e JSON. Uma 

das grandes vantagens na construção de web services é que eles permitem acessar os 

serviços de forma padronizada e independente da linguagem de programação. Por 

exemplo, é possível escrever web service com a linguagem Java, mas consumi-lo em 

qualquer outra linguagem, como C#, PHP, Python etc. 
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Essa tecnologia trouxe um grande avanço na forma que os sistemas são construídos, 

pois permite separar e quebrar o sistema em partes. As duas formas de criar web services mais 

conhecidas são em SOAP ou REST. 

O SOAP é um protocolo que se aplica em web services, normalmente utilizando uma 

WSDL (Web Serivices Description Language). Na pratica esse protocolo trabalha com o 

formato de arquivo XML para realizar a comunicação entre sistemas. Atualmente esse modelo 

está sendo evitado no mundo mobile, como ele é um grande arquivo XML que trafega pela 

rede, dependendo da velocidade da conexão pode haver lentidão no tráfego das informações. 

Para substituir o SOAP desenvolvedores estão adotando web services REST, que 

apresenta uma sintaxe mais enxuta e podem enviar e receber informações em formatos mais 

leves. Principalmente no mundo mobile, os aplicativos precisam economizar recursos ao 

trafegar informações, e justamente por isso o SOAP está perdendo espaço para o REST. 

Para Lima (2012), O Representational State Tranfer (REST), que traduzindo para o 

português fica Transferência de Estado Representacional, é uma técnica de desenvolvimento de 

web services criado geralmente sobre o protocolo HTTP, utilizando métodos GET, DELETE, 

POST e PUT para realizar as requisições. No REST o formato mais comum de retorno é o 

JSON. 

Para construir web services REST pode se utilizar de vários frameworks, um exemplo 

é o Slim Framework. O Slim utiliza a linguagem PHP para construir APIs que consomem, 

redirecionam, ou publicam dados, é um mini framework muito rápido, simples e com pouco 

código. Segundo o site oficial do Slim (2016), ele é um despachante que recebe uma solicitação 

HTTP, invoca uma rotina de retorno adequada, e retorna uma resposta HTTP. 

 

8 DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Essa sessão do artigo apresenta os principais componentes e a forma de organização 

utilizados no desenvolvimento do aplicativo, além de fazer uma relação com as teorias que 

foram utilizadas para entender e esclarecer o problema, apresentando-as e relacionando-as com 

a parte pratica do projeto. 

 

8.1 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

Para criar o aplicativo proposto no artigo inicialmente foi criado o projeto no Android 

Studio e preparada a estrutura básica utilizada durante o desenvolvimento do aplicativo. 
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Durante a criação do projeto também foi definido a versão mínima do Android suportada pelo 

aplicativo, nesse caso foi escolhido como versão mínima o Android 4.0 (API Level 14), 

atingindo cerca de 97,4% dos dispositivos ativos no Google Play e possibilitando que a maioria 

dos dispositivos com Android possam utilizar o aplicativo. 

A Figura 2 mostra o arquivo build.gradle, onde foi configurado a versão mínima e a 

versão alvo do aplicativo, além de outras configurações importantes do projeto. 

Figura 2 – Configurações do arquivo bluid.gradle 

Fonte: Próprio autor 

O atributo minSdkVersion corresponde a API Level mínima suportada, e o atributo 

targetSdkVersion, a última API Level, conhecida como alvo, ou versão atual. Isso permite 

manter a compatibilidade com as versões antigas e otimizar o aplicativo para as versões mais 

novas. 

Nesse arquivo também pode ser visto que o nome do pacote do projeto onde ficam os 

arquivos foi definido como br.com.appbalsas, um detalhe a ser observado é que esse nome de 

pacote precisa ser único, pois ele vai servir como um Id no momento de publicar o aplicativo 

no Google Play. 

Para efeitos de organização, além do pacote principal do projeto, foram criados sub 

pacotes para organizar as classes do projeto, permitindo uma divisão de classes e facilitando a 

manutenção do código, onde outros desenvolvedores podem entender com mais facilidade 

como foi desenvolvido o aplicativo. A Figura 3 mostra como foi feito a divisão do projeto. 

 

Figura 3 – Organização dos pacotes 

 Fonte: Próprio autor 



11 

 

Com essa estrutura foi possível deixar o projeto bem mais organizado, onde cada pacote 

foi utilizado para armazenar classes especificas. No pacote denominado de activity, foi criar 

uma classe base para todos as activities e no pacote fragments foi criado uma classe base para 

os fragments, essas classes possuem os principais métodos utilizadas nas activities e nos 

fragments. 

Na pesquisa foi utilizado a biblioteca android-utils, que contém algumas classes 

utilitárias criadas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos, dentre suas classes tem a 

classe BaseFragment que contém dentre outros métodos o startTask(...), que foi utilizado para 

trabalhar com web services e banco de dados. Esse e outros métodos importantes dessa 

biblioteca serão explicados no decorrer do artigo. 

Um padrão utilizado em vários aplicativos do Android é o navigation drawer, a 

vantagem desse padrão de navegação é que o menu pode mostrar uma lista com diversos itens. 

No caso do aplicativo que foi desenvolvido foi utilizado esse padrão para mostrar algumas 

opções e funcionalidades que o aplicativo possui.  

Para desenvolver o navigation drawer foi preciso adicionar a biblioteca Design Support 

Library às dependências do projeto, e criar o layout denominado activity_main_drawer.xml 

com os itens do menu lateral. A Figura 4 mostra o menu lateral que foi desenvolvido para o 

aplicativo. 

Figura 4 – Menu lateral do aplicativo 

Fonte: Próprio autor 

 

O arquivo de layout que contém o menu lateral possui os seguintes itens: Home, 

Favoritos, Sobre e Configurações conforme pode ser visto na Figura 4. Outra parte importante 
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do menu lateral é o cabeçalho (header), o qual mostra a logo do aplicativo e o nome. O arquivo 

de layout nav_header_main.xml foi criado para representar esse cabeçalho. 

Para deixa o menu funcional foi utilizado a classe DrawerLayout juntamente com o 

componente NavigationView que representa o menu lateral. Toda a lógica que controla o menu 

lateral foi implementado na classe BaseActivity que é a activity principal do projeto. A Figura 

5 mostra o método responsável por configurar o menu lateral. 

 

Figura 5 - Método que configura e inicializa o menu lateral 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Para tratar o evento de clique nos itens do menu foi utilizado o método 

onNavDrawerItemSelected(menuItem), e para cada item clicado foi atribuído uma ação 

especifica. Ao clicar no menu Home o usuário é retornado a tela inicial do aplicativo, o menu 

Favoritos abre uma nova activity com os Hotéis e Restaurantes marcados como favoritos, no 

menu Sobre uma Janela de diálogo mostra algumas informações sobre o aplicativo, como a 

versão e o nome do aplicativo, já o menu configurações abre uma nova tela que permite o 

usuário escolher algumas configurações. 

Seguindo as recomendações do Material Design, para criar a lista dos Hoteis e 

Restaurantes também foi utilizado os componentes CardView e RecycleView, os cartões (cards) 

foi utilizado para separar a visualização de um item para outro, fornecendo um design 

consistente e mantendo as boas práticas de interface.  O componente RecycleView foi a view 

utilizada para criar a lista, esse componente surgiu justamente com o Material Design e é o novo 
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ListView do Android, é a view recomendada para criar listas segundo as boas práticas de 

interface. O RecycleView apresenta algumas funcionalidades interessantes como: 

 Suporte a animações as adicionar ou remover elementos da lista. 

 Controle automático da reutilização das views. 

A segui será mostrado como foi feito todo o processo para criar a lista com os Hotéis e 

Restaurantes e exibir no aplicativo. 

 

8.2 CRIAÇÃO DA LISTA DE HOTÉIS E RESTAURANTES 

 

A implementação de um web service utilizando o framework Slim PHP foi um passo 

importante para desenvolver o aplicativo e mostrar a lista de Hotéis e Restaurantes. Esse web 

service que também pode ser chamado de API tem acesso ao banco de dados externo, onde 

estão armazenadas as informações sobre os Hotéis e Restaurantes.  Tanto a aplicação web, local 

onde são cadastrados os dados dos Hotéis e Restaurantes, quanto a aplicação móvel só tem 

acesso ao web service, e somente o web service tem acesso direto ao banco de dados através de 

request e response. A Figura 6 ilustra como é feito esse processo entre as aplicações clientes o 

web service e o banco de dados. 

  

Figura 6 – Web Service Rest 

 

Fonte: Próprio autor 

A principal razão para utilizar a tecnologia web service é a segurança dos dados e outra 

é a padronização de acesso, uma vez que web services facilitam a interpolarização entre 

plataformas, pois não importa a linguagem de programação que a aplicação servidora ou a 
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cliente utilizam. No desenvolvimento do aplicativo proposto no artigo o web service 

construindo utilizando o Framwork Slim PHP utiliza o padrão REST sobre o protocolo HTTP 

e tem como padrão de acesso os métodos GET, DELET, POST e PUT. Esse web service tem 

acesso direto ao banco de dados externo e devolve para as aplicações clientes os dados através 

do padrão JSON. A Figura 7 mostra o método do web service responsável por retornar a lista 

com todos os Hotéis e Restaurantes e depois transformar esses dados para o formato JSON. 

 

Figura 7 – Método que retorna os Hotéis e Restaurantes do Banco de Dados externo 

Fonte: Próprio autor 

Quando os itens são cadastrados através da aplicação web são definidos o tipo como 

Hotel ou Restaurante e também na aplicação web tem a possibilidade de ativa ou inativa um 

item depois de cadastrado. Os dados no formato JSON são consumidos pelo aplicativo 

desenvolvido na linguagem de programação Java. O método da Figura 7 faz um select no Banco 

de Dados, retornando todos os Itens onde o tipo é igual ao passado pelo parâmetro, que pode 

ser Hotel ou Restaurante, e o status seja igual a 1, significando que o item está ativo e pode ser 

listado pelo método. O método get do Framwork Slim PHP responsável por criar a rota e 

retornar a lista dos itens que irão ser mostrados no aplicativo Android, pode ser visto a seguir. 

$app->get('/buscatipo/{tipo}', "Item:getBuscaTipo"); 

O aplicativo vai utilizar essa rota para fazer requisição HTTP ao web service. Para o 

aplicativo acessar o web service foi criado uma constante e atribuída a ela a URL do web service 

como pode ser visto a seguir. 

 
private static final String URL ="http://158.69.169.126:8994/appbalsas/api/buscatipo/{tipo}"; 

 

Conforme o tipo (hotel ou restaurante), o parâmetro {tipo} é substituído pelo tipo para 

retornar o URL correta. No código da classe CarroService do projeto do aplicativo foi criado 

alguns métodos importantes para que serão explicados a seguir: 
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Para buscar os dados dos Hotéis e Restaurantes no web service foi utilizado o método 

getItensFromWebService(context, tipo) conforme mostra o ANEXO A, esse método busca os 

itens no web service através de requisição HTTP e recebe como parâmetro o tipo (hotel ou 

restaurante). Baseado no tipo, a URL é montada para buscar os itens no servidor. Com a URL 

montada, foi utilizado a classe HttpHelp para fazer a requisição do tipo GET e obter o resultado. 

Internamente a classe HttpHelp apenas encapsula a classe java.net.HttpURLConnection. Após 

buscar os itens pelo tipo, foi utilizado o método parserJSON(context, json), conforme mostra o 

ANEXO B esse método é responsável por ler o JSON que vem do web service e atribuir os 

itens em uma lista, com a lista de itens que vem do web service montada, foi utilizado o método 

salvaItens(context, tipo, itens), esse método salva os itens que vem do web service em um banco 

de dados interno, esse banco de dados é criado no momento em que o usuário instala o 

aplicativo. No ANEXO C é possível observar o código responsável por criar a base de dados 

interna do aplicativo. 

A base de dados interna foi criada utilizando a biblioteca SQLite que implementa o 

padrão de banco de dados SQL. Após criar a base de dados, foi criada uma tabela denominada 

de item, essa tabela será utilizada para armazenar os dados dos Hotéis e Restaurantes no banco 

de dados interno. Como todas as informações dos Hotéis e Restaurantes também são 

armazenadas em uma base de dados interna, o usuário do aplicativo poderão acessar os dados 

sem a necessidade de haver conexão com a internet. O ANEXO A mostra o método 

getItensFromBanco(context, tipo), que é responsável por buscar os itens no banco de dados interno 

do aplicativo. 

O ANEXO D mostra o método getItens(context, tipo, refresh), que possui a grande 

lógica para mostrar os Hotéis e Restaurantes no aplicativo. Quando o aplicativo é instalado pelo 

usuário os dados são salvos no banco de dados internos e depois exibidos para o usuário no 

aplicativo, como é possível observar no ANEXO D para atualizar os dados e buscar novamente 

no web service é utilizado o parâmetro boolean refresh no método getItens(context, tipo, 

refresh). Por padrão sempre é passado o parâmetro refresh como false para retornar os itens do 

banco de dados (caso estejam salvos). Se o usuário atualizar a lista de itens com o movimento 

Pull to Refresh (puxar para atualizar), é feita uma verificação se existe conexão com a internet 

disponível, caso exista o parâmetro refresh é passado como true, para realizar uma buscar no 

web service, com o objetivo de atualizar os dados. 

No ANEXO E é possível observar a chamada do método getItens(context, tipo, refresh). 

Esse método é chamado na classe ItensFragment que possui a classe interna GetItensTask 
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responsável por encapsular o acesso à AsyncTask e controlar a sua execução para consultar o 

web service em segundo plano (backgroud) e atualizar a view na UI Thread com os itens. A 

Figura 8 mostra a lista de Hotéis e Restaurantes sendo exibida no aplicativo. 

 

Figura 8 – Lista de Hotéis e Restaurantes 

 

    

 Fonte: Próprio autor 

 

Com os Hotéis e Restaurantes sendo exibidos, o usuário pode clicar em algum item da 

lista para abrir uma nova activity (tela). Essa nova tela mostra mais informações sobre o item 

que foi clicado, possibilitando uma maior interação com o usuário. Para poder passar a classe 

Item como parâmetro entre as activities foi utilizado a interface androi.os.Parcelable. Essa 

interface basicamente faz com que o objeto seja convertido para bytes, para depois em outra 

activity fazer o processo inverso, byte para byte. Como a classe Item é do tipo Parcelable é 

possível realizar a navegação entre telas passando o objeto do tipo Item como parâmetro pelo 

método putExtra(chave, valor). A Figura 9 mostra que ao clicar no primeiro item da lista de 

Hotéis, uma nova tela é chamada recebendo como parâmetro um objeto do tipo item para 

mostrar mais detalhes sobre o item que foi clicado em uma nova activity (tela). 

 

A B 
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Figura 9 – Activity com a descrição do item clicado 

 

     

Fonte: Próprio autor 

 

Dentre os detalhes que são mostrados na tela do item clicado, está a localização e o 

telefone de contato. Nas próximas sessão do artigo será mostrado como foi feito para que o 

usuário possa ligar para o estabelecimento direto do aplicativo e como foi feito a integração da 

Api do Google Maps com o aplicativo para mostrar a localização dos Hotéis e Restaurantes. 

 

8.3 INTEGRAÇÃO DA API DO GOOGLE MAPS COM O APLICATIVO 

 

Uma das funcionalidades mais interessantes do aplicativo é a integração com a API do 

Google Maps, possibilitando que seja mostrado a localização do Hotel ou Restaurante para o 

usuário. Para que o mapa pudesse funcionar no aplicativo foi preciso realizar algumas 

configurações, o primeiro passo foi gerar uma chave de autenticação para poder acessar alguns 

serviços do Google, dentre eles o serviço do Google Maps. Essa chave pode ser gerada no 

Google Developers Console através da seguinte página: 

http://console.developrs .google.com/  

Além da chave foi preciso adicionar algumas dependências no arquivo app/build.gradle 

para que o aplicativo pudesse ter acesso ao Google Play Services, que é um aplicativo 

distribuído no Google Play para que os aplicativos possam ter acessos aos serviços do Google, 

A B C 
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além de várias APIs como a do Google Maps. Outras configurações foram feitas configurações 

no arquivo AndroidManifest.xml do projeto para que o se pudesse utilizar o mapa no aplicativo. 

Após configurar o projeto para que pudesse utilizar a API do Google Maps foi criado 

uma nova actvity utilizada para mostrar o mapa posicionado na localização do estabelecimento 

selecionado. O ANEXO F mostra o código da classe MapaFragment responsável por gerenciar 

o conteúdo e o layout para mostrar o mapa no fragment dentro da classe MapaActivity.  

A classe MapaFragment foi utilizada para inserir o componente de mapas que é o 

fragment SupportMapFragment, utilizado para criar a view necessária para o mapa funcionar. 

A classe GoogleMap é que representa o mapa do Google, por meio dela que foi possível 

visualizar o mapa, mostrar o mapa na coordenada do estabelecimento através da latitude e 

longitude, inserir o marcador etc. O fragment do mapa com a localização do estabelecimento é 

exibido tanto na tela de descrição quanto em uma activity separada. A Figura 10 mostra que a 

clicar no botão em destaque localizado na parte superior do aplicativo, uma nova tela é chamada 

para mostrar o mapa de forma mais ampla e detalhada. 

 

Figura 10 – Activity com o mapa 

 

   

Fonte: Próprio autor 

 

A B 
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Para obter um objeto do tipo GoogleMap foi necessário se conectar aos serviços do 

Google através do método getMapAsync(listener). Esse método é assíncrono, e o resultado é 

entregue no método onMapReady(map) da interface OnMapReadyCallback. 

 

8.4 LIGAÇÃO A PARTIR DO APLICATIVO 

 

Para implementar a função de ligar ou discar para o número do estabelecimento direto 

do aplicativo foi utilizado o conceito de Intent, enviando ao sistema operacional a intenção do 

usuário de realizar a ligação, ou de discar para o número selecionado. O sistema operacional é 

responsável por interpretar a intenção do usuário e abrir a activity da aplicação de ligação do 

Android. 

Na tela de descrição dos Hotéis e Restaurantes tem dois números de telefones, ambos 

com a opção do usuário ligar ou discar para o número selecionado. A Figura 11 mostra que ao 

clicar sobre um número de telefone uma janela de diálogo é aberta fornecendo duas opções para 

o usuário, a primeira é de ligar direto para o número e a segunda é de discar para o número 

selecionado. 

Figura 11 – Ligação direto do aplicativo 

 

   

Fonte: Próprio autor 

 

A B 
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Através da Figura 11 também é possível observar que quando o usuário clica na primeira 

opção da janela de diálogo ele será direcionado para uma nova tela que representa a aplicação 

do Android utilizada para realizar ligação, permitindo que seja efetuada uma ligação direta do 

aplicativo para o número de telefone do estabelecimento. O ANEXO G mostra como foi feito 

a implementação dessas funcionalidades no aplicativo. 

 

9 CONCLUSÃO 

 

Após todo período de estudos e desenvolvimento, os resultados finais mostram que os 

objetivos iniciais do projeto foram alcançados e que o aplicativo desenvolvido é capaz de 

atender o que foi proposto, possibilitando que os usuários encontrem de forma rápida e 

organizada informações sobre os Hotéis e Restaurantes da cidade de Balsas.  

O aplicativo possui funcionalidades como ligação para os estabelecimentos e 

localização através da API do Google Maps, além disso a integração do aplicativo com um web 

service possibilitou que todo o conteúdo do aplicativo seja administrado em um ambiente web, 

facilitando a alteração ou o cadastro de um novo estabelecimento e permitindo que os conteúdo 

do aplicativo sejam atualizados de forma transparente para os usuários do aplicativo. 

Para trabalhos futuros pretende-se continuar o desenvolvimento do aplicativo, 

implementando novas funcionalidades e novas categorias de estabelecimentos além de Hotéis 

e Restaurantes, para que se tenha a possibilidade de atingir um maior número de usuários. O 

objetivo final é disponibilizar o aplicativo na Play Store para que os usuários possam efetuar o 

download e utilizar o aplicativo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Métodos: getItensFromWebService(context, tipo), getItensFromBanco(context, tipo) 

 

 

 

ANEXO B - Parse com JSON 
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ANEXO C - Criando banco de dados interno 

 

 

 

ANEXO D - Método getItens(context, tipo, refresh) 
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ANEXO E - Chamada do Método getItens(context, tipo, refresh) 

 

 

 

ANEXO F - Código da tela do mapa 
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ANEXO G – Método para abrir a janela de diálogo com as opções de ligação 

 

 


