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D
esde o primeiro telefo-
ne celular com câmera
fotográfica embutida,
tornou-se comum a

ideia de que esses aparelhos
são como canivetes digitais,
principalmente, após a chega-
da dos smartphones. Eles man-
dam mensagens de texto, aces-
sam e-mails, redes sociais…
Mas, no mundo de utilidades
disponíveis nas lojas de aplica-
tivos de iPhones, Androids e
outros sistemas mundo afora,
há também uma infinidade de
programas que vão do inusita-
do ao esquisito.

São apps que simulam o –
prazeroso – estourar dos go-
mos de um plástico bolha, api-
tos de ultrassom para chamar
a atenção de cachorros ou um
simulador de chamadas para
você se livrar daquela conver-
sa desagradável. Podem ser
também apps de localização,
como, por exemplo, uma rede
social para pessoas que estão
utilizando o banheiro ou um
jogo para iOS em que você de-
ve lamber a tela do aparelho.
Entre suas diversas “funções”,
uma característica em co-
mum: garantir as risadas.

Um dos campeões da estra-
nheza é o aplicativo de iOS Me-
lon Meter. O programa foi criado
exclusivamente para saber se
uma melancia está madura ou

O circo dos aplicativos

Baixe o seu

DogWhistler
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Mobeezio, Inc.
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS e Android
»»  PPrreeççoo::  gratuito
Quer treinar seu cachorro pelo
celular? Esta é a função do Dog
Whistle Lite, aplicativo capaz
de emitir sons que comunicam
com cães. Existem quatro tipos
pré-definidos de apitos
diferentes. Também é
permitido variar a frequência
do som e alterar o volume do
apito. E só escolher e ver qual se
adapta melhor ao seu bicho.

IjustMadeLove.com
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  SharQ Ltd.

Entertainment
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS e Android
»»  PPrreeççoo::  gratuito
Serve para que os internautas
marquem no mapa os locais
onde fizeram amor. Ainda é
permitido ao usuário contar
em um curto espaço detalhes
da experiência no local.

ZombieBooth 3D
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  MotionPortrait
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS e Android
»»  PPrreeççoo::  gratuito
Zumbis e vampiros estão na
moda. Então, por que não
verificar como você ou um
amigo ficariam como
monstros? Essa é a ideia do
aplicativo, que transforma
imagens existentes no celular
em mortos-vivos.

Melon Meter
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Let There Be Light

Innovations
»»  PPLLaattaaffoorrmmaass::  iOS
»»  PPrreeççoo::  US$ 1,99
Melancias emitem som
quando recebem batidas.
Segundo os desenvolvedores
do Melon Meter, com o
barulho produzido, o aplicativo
consegue identificar se a fruta
está ou não boa para consumo.

Fake Me Out of Here
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  IncrediApp
»»  PPllaattaaffoorrmmaa::  Android
»»  PPrreeççoo::  R$ 1,99
Sabe aquela desculpa para se
livrar de uma conversa com

alguém? E só agitar seu celular e
você receberá uma falsa ligação
do Fake Me Out of Here. O
aplicativo permite definir nome
da pessoa que está ligando, o
tempo entre a ação e o toque e
ainda mensagem de gravação.

iTan! 
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Spartan Digital

Media Solutions
»»  PPllaattaaffoorrmmaa::  iOS
»»  PPrreeççoo::  US$ 0,99
Para as mulheres que desejam se
bronzear sem sair de casa o iTan!
surge como opção. Ele simula
sessões e luzes oferecidas por
aparelhos de bronzeamento
artificial. Vai que cola.

Ex lover blocker
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  DDB Brasil

Publicidade
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS
»»  PPrreeççoo::  gratuito
Terminou o namoro, mas
continua com aquela vontade
de ligar para a pessoa? O Ex lover
blocker impede de fazer isso ou,
então, pune de uma forma
divertida. O usuário escolhe o
contato que deseja bloquear na
sua agenda e seleciona até cinco
amigos para vigiá-lo. Caso tente
desbloquear o contato do ex, o
aplicativo impede a ligação e
avisa os amigos.

Cry Translator
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Biloop

Technologic
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS
»»  PPrreeççoo::  US$ 4,99
Este caro aplicativo promete
algo que facilitaria a vida de
milhões de mães e pais mundo
afora: traduzir o que o seu bebê
quer quando está chorando e
ainda dá sugestões de como
atender suas necessidades.

Fart sound board
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Kaufcom GmbH
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  Android e iOS
»»  PPrreeççoo::  gratuito no Android e US$

0,99 na App Store
O Fart Sound Board é a versão
moderna das almofadas de
gases. São várias opções, com
diferentes tipos de sons e
duração. Além de poder gravar

o seu próprio, ainda é possível
programar contador regressivo
para reproduzir o barulho em
tempo determinado.

iLickit
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  CEM Inc.

Entertainment
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS
»»  PPrreeççoo::  US$ 0,99
A vovó preparou uma comida,
você pode lamber a tela a
vontade e movimentar as
especiarias feitas por ela. Vale
checar a garantia do seu
aparelho antes de
“experimentar” a ideia.

Zit Picker
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Cheat Master And

Friends Words Cheats
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS e Android
»»  PPrreeççoo::  Grátis (por tempo limitado)
Mostre este aplicativo para
aquela pessoa que está doida
para espremer as espinhas do
seu rosto — o app tem um
rosto repleto de acne virtual.

Bubble Wrap
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Lima Sky
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  Android e iOS
»»  PPrreeççoo::  gratuito
Simplesmente as bolhinhas de
saco plástico no seu celular. É
só relaxar e estourar à vontade.

iPee
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Alex Winston
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS
»»  PPrreeççoo::  US$ 0,99
Se você estiver com
dificuldade de urinar, este
aplicativo mostra imagens e
sons de água corrente, para te
dar uma ajudinha.

iPoo
»»  DDeesseennvvoollvveeddoorr::  Ceiling House
»»  PPllaattaaffoorrmmaass::  iOS e Android
»»  PPrreeççoo::  US$ 0,99
O iPoo deseja tornar a ida do
usuários ao banheiro
divertida. Com ele, é possível
compartilhar o momento,
desenhar, participar de chats
on-line e até calcular a
quantidade necessária de
papel higiênico a ser usada.
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não. Funciona assim: você en-
costa a parte de baixo do iPhone
na fruta e dá algumas batidas
nela. Por meio do microfone, o
celular detecta quando ela está
pronta para o consumo. O argu-
mento usado pela desenvolve-
dora é a economia: o programa
ajudaria a não perder dinheiro
comprando uma fruta verde.

O segredo por trás do aplica-
tivo está em um som único emi-
tido por melancias maduras. O
criador do programa, o profes-
sor norte-americano de ciên-
cias e fundador da startup Let

There Be Light Innovations, Za-
ck Perkins, descobriu esse pe-
queno som ao gravar o barulho
de 50 frutas. As mais maduras
apresentam um padrão único
que as distingue. “As melancias
boas têm um som que dura mais
tempo dentro delas. É difícil de
detectar, pois sua duração é de
milissegundos”, contou o de-
senvolvedor.

Ele diz que a ideia de criar o
aplicativo por sugestão de um
amigo. “Minhas filhas esta-
vam fazendo um trabalho de
escola sobre como saber se a

melancia está madura. Quan-
do expliquei o projeto das
crianças, ele me disse na hora
que seria um ótimo aplicativo
e gostei da ideia”, afirmou. Fo-
ram dois anos, porém, para
criar o algoritmo que permite
o celular saber qual é o som
das frutas maduras.

Por incrível que pareça, o
aplicativo ganhou utilidade em
locais que Perkins nem imagi-
nava. “Estamos nos primeiros
lugares da App Store de vários
países do Oriente Médio, e re-
cebemos centenas de e-mails

de agradecimento, pois as pes-
soas desses países diziam que
pagavam caro por melancias
que não estavam nada boas. Foi
bastante gratificante”, relem-
bra. O desenvolvedor também
conta que a ideia é expandir o
método de detecção de som
para outras frutas.

Localização

Muitos dos aplicativos inusi-
tados seguem a fórmula do
Foursquare, que mostra onde
você esteve, mas com algumas

Programas que pedem para o usuário lamber o aparelho ou que ajudam a descobrir se a melancia está 
madura são exemplos que invadem as lojas de smartphones. Alguns, porém, têm lá suas utilidades

Inusitados

Com milhares de opções de aplicativos
nas lojas de smartphones e tablets, alguns
desenvolvedores têm buscado caminhos
além do comum para despontarem nesse
universo. O iLickit sugere ao usuário que use
a língua para “experimentar” a refeição ofe-
recida no aparelho.Basta iniciar o programa
e escolher a comida que mais lhe agrada.

Opções para gerenciar o fim de relacio-
namento ou até mesmo para superá-los
também têm vez nessas lojas. O namoro
terminou, mas é difícil parar de ligar para
o ex quando bate uma saudade? O Ex lover
blocker bloqueia o contato do antigo ama-
do e, caso o usuário tente ligar, ele o pune

de forma divertida.
Hislley de Araujo, 19 anos, estudante de

direito, é acostumada a baixar diversos
aplicativos em seu aparelho, alguns úteis
no dia a dia a outros só por diversão. Ela
teve contato com o Ex lover blocker assim
que terminou o seu namoro. “Descobri no
Facebook de um amigo e pensei: ‘vou bai-
xar agora’. Escolhi pessoas próximas para
me vigiar e pronto”, explica.

Segundo ela, as gozações começaram
assim que fez o download do aplicativo.
“Apareceu uma notificação no meu Face-
book assim que eu comecei a utilizar o
programa. Vários amigos comentaram

rindo e brincando”, diz. O medo de virar
piada novamente na rede social acabou
tendo um lado positivo. “Imagina se eu
tento fazer a ligação e aparece no Face-
book de novo?”, comentou rindo. “Foi uma
ótima forma de intervir. Usei por uns três
meses até não precisar mais”, destaca.

Há ainda os mais bizarros. O Fart Sound
Board, por exemplo, oferece diversos sons
de gases e permite programar o barulho
em um tempo determinado para aconte-
cer. A comida está pronta, mas aparece na
tela do celular. O iPoo vai além e tem por
objetivo tornar a vida de quem vai ao ba-
nheiro mais divertida e menos privada.

Aplicativos bizarros na palma da mão

variantes. A do app iJustMade-
Love é a de dizer onde você fez
sexo. Criado em 2009 e disponí-
vel para iOS, Android e Win-
dows Phone, ele mostra os lo-
cais em um mapa. Além de pro-
curar onde as pessoas fizeram
check-in, você também pode
dizer as posições do seu feito,
dar uma nota ao seu desempe-
nho. O site também diz se as re-
lações foram heterossexuais ou
homossexuais.

As atividades também po-
dem ser marcadas e conferidas
na web (no site ijustmadelo-
ve.com). Entretanto, cerca de
80% do tráfego vêm de dispositi-
vos móveis. “Quando criamos a
página, achamos que uma das
melhores maneiras de aprovei-
tar o serviço era pelo celular”,
conta Cyprian Cieckiewicz, dire-
tor-executivo e fundador da po-
lonesa SharQ, responsável pelo
aplicativo.

Segundo Cieckiewicz, a his-
tória que deu origem ao app é
bem poética. “Certa noite, es-
tava dirigindo para casa. Ima-
ginei que, se estivesse no espa-
ço, poderia olhar pequenos
pontos brilhantes nos locais
onde as pessoas estivessem fa-
zendo amor. Pensei como se-
ria legal ter um site que mos-
trasse esse fenômeno. Depois
de uma hora, lembrei que po-
deria utilizar o Google Maps
como uma plataforma para
esse projeto”, relembra.
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