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O presente trabalho aborda a problemática de comunicação entre ostreicultores, comerciantes, 

consumidores e pesquisadores na área da malacocultura no Estado do Pará e tem como objetivo 

criar um aplicativo que promova um melhor diálogo entre esses diversos setores fazendo com que 

esse processo colaborativo se torne mais eficiente. Além de trazer várias outras informações que 

auxiliam tanto o produtor quanto consumidor no cuidado que ambos devem ter ao lidar com as 

ostras. E também servirá como um banco de idéias para futuras pesquisas na área, onde o usuário, 

através de um pequeno formulário poderá enviar sua ideia de pesquisa que ficara disponível para 

pesquisadores da área. O Estado do Pará segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) saiu de 8,2 toneladas de produção de ostras em 2013 para 55,7 toneladas em 2018. O 

projeto é uma parceria do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Sustentabilidade 

(LIES) do Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) no 

Campus de Bragança e a Associação dos Agricultores e Aquicultores de Nova Olinda 

(AGROMAR), além de outras associações que colaboraram com informações para o 

desenvolvimento do projeto através de entrevistas e questionários com os produtores na qual 

podemos avaliar quais as principais funcionalidades que o aplicativo deveria ter e como o mesmo 

deveria ser desenvolvido iniciando assim a fase de levantamento dos requisitos de sistema. Com as 

informações obtidas formulamos diagramas de classe e de caso de uso para ter uma visão mais 

profunda na hora de estruturar o código fonte. Como código fonte utilizamos a linguagem de 

programação Java e a IDE Android Studio e suas APIs que facilitam o processo de desenvolver 

algumas aplicações reutilizando códigos já formulados. Como resultado de um primeiro ano de 

projeto obtivemos um software que está sendo utilizado em alguns momentos pela Associação de 

Nova Olinda e para o final deste, obteremos um aplicativo totalmente funcional e intuitivo que 

obedece às especificações levantadas na fase de análise de requisitos e ficará disponível em uma 

store de aplicativos móveis onde qualquer pessoa possa baixar e ter acesso a sua base de dados de 

uma forma totalmente gratuita. O aplicativo é uma ferramenta importante que irá colaborar com a 

inovação na cadeia produtiva de ostras no Estado do Pará. 
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Apoio:  Projeto de Extensão Navega Saberes (UFPA) e Associação AGROMAR. 
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