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O USO DE API’s  DO GOOGLE MAPS 
NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUÇÃO

A demanda de aplicações para os dispositivos móveis cresce continuamente devida a acessibilidade para se 

realizar os desenvolvimentos, especialmente nos aplicativos que utilizam com intensidade os recursos de 

mapas e GPS.  Nesse contexto, a Google disponibiliza diferentes API’s para que os desenvolvedores possam 

manipular suas aplicações integradas ao Google Maps.  

CONCLUSÃO

As API’s do Google Maps fornecem uma biblioteca 

de funções para que os desenvolvedores possam 

manipular suas páginas webs e aplicações móveis a 

partir da implementação do Google Maps. A Google 

disponibiliza dois serviços de API’s do Google Maps: 

A Google Maps API e a Google Maps API for Work.

DESENVOLVIMENTO
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Tendo em vista o estudo, com o advento de API’s de 

um grande desenvolvedor como a Google tornou-se 

possível serem desenvolvidos inúmeros aplicativos 

que integrem com mapas e utilizam-se de localização 

geográfica. Essa tecnologia permite que 

desenvolvedores com poucos recursos possam 

desenvolver distintas aplicações.

O Google Maps API é uma edição disponibilizada 

para os desenvolvedores de forma gratuita, voltada 

para serviços e aplicações em que o usuário final 

não é cobrado pelo acesso. O Google Maps API for 

Work é uma edição paga destinada ao uso 

comercial onde há maiores funcionalidades e 

recursos, além de um suporte técnico. Abaixo há 

uma ilustração das diferenças de recursos entre as 

API’s gratuita e paga da Google.

Em uma gama de API’s da Google destinadas ao 

desenvolvimento para os dispositivos móveis, as 

principais são as quatro a seguir: Google Maps 

Android API e Google Maps SDK for iOS – Permitem 

o acesso automático aos servidores do Google Maps, 

fornecendo a integração entre o aplicativo com a base 

de dados de mapas; Google Places API for Android 

e Google Places API for iOS – Permitem encontrar 

informações detalhadas sobre lugares em diversas 

categorias através da integração a base de dados do 

Google Maps e Google+.

Fonte: http://goo.gl/gByYDR

Fonte: https://goo.gl/s4jALg
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