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Utilizando-se de um novo protocolo de comunicação epidêmica, chamado Neem, foi possível 
obter resultados muito satisfatórios na comunicação entre vários nós na nuvem, quando 
comparados à utilização do padrão TCP/IP. Uma primeira versão de uma aplicação 
denominada EpPing foi desenvolvida utilizando a metodologia ágil Scrum com o objetivo de 
abrigar o protocolo implementado como uma biblioteca. Para um melhor gerenciamento desse 
desenvolvimento e da equipe responsável, que é distribuída em dois locais físicos distintos, 
foram utilizadas ferramentas de gerenciamento (Redmine) e versionamento de projeto (Git). O 
ambiente controlado utilizado para os testes utilizou ainda um emulador da topologia de rede 
móvel, o Castadiva. A aplicação EpPing foi utilizada para gerar o mesmo workload para ambos 
os protocolos, de forma que fosse possível comparar os resultados. Em configurações onde 
havia nós estáticos que só se comunicavam indiretamente, o TCP/IP foi incapaz de entregar os 
dados transmitidos entre os nós. Já na mesma configuração, os nós da rede Neem chegaram a 
entregar, em média, mais de 90% da informação transmitida. Em configurações móveis 
aleatórias com variação de velocidade entre 5m/s e 30m/s, os nós da rede Neem perderam até 
11% menos informação se comparado com a rede TCP/IP. Os resultados obtidos dão bons 
indícios de que é possível utilizar a comunicação epidêmica em ambiente de cloud computing 
para estabelecer uma comunicação robusta, escalável e resiliente, onde as informações podem 
ser propagadas com perdas, pelo menos, muito menores em comparação ao protocolo padrão. 
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