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Resumo — O valor da informação tem atingido um patamar que em muitos ca-

sos supera o dos recursos naturais, o que tem conduzido à introdução de práticas

inovadoras nos diversos setores de atividade, aumentando a capacidade competi-

tiva das organizações que os compõem. O processo de introdução de tecnologia no

setor agŕıcola, que deu origem à denominada agricultura de precisão, por diversas

singularidades, nas quais se destacam razões de literacia, territoriais, topográficas

e culturais, demonstra-se um ambiente fértil para o desenvolvimento de soluções

de base tecnológica. As diferenças que encontramos de páıs para páıs e mesmo de

região para região, demonstram que não existe uma abordagem unificada no setor

agŕıcola. A Região Demarcada do Douro (RDD), é uma das maiores singularidades

ao ńıvel mundial, no paradigma da agricultura; desde logo pela sua topografia única

e pelas técnicas ancestrais de cultivo que permanecem nos dias de hoje.

Esta tese propõe um modelo conceptual e tecnológico baseado na cooperação in-

terorganizacional que pode servir a viticultura e o turismo na RDD — o modelo

Inov@douro. Este materializa uma rede de cooperação e define uma abordagem

para a viticultura sustentada no pilar da geração de conhecimento e da ubiquidade,

introduzindo mecanismos inovadores para o auxilio das práticas agŕıcolas, e repre-

senta um avanço significativo na viticultura de precisão. Os protótipos desenvolvidos

durante este trabalho representam um avanço para a viticultura e para o turismo

da RDD sob um modelo conceptual e tecnológico comum.

Palavras Chave: Região Demarcada do Douro, cooperação, viticultura de precisão,

ubiquidade, Inov@douro, turismo.
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Abstract — The value of information has reached a level that in many cases

exceeds natural resources, which has led to the introduction of innovative practices

in various sectors of activity, increasing the competitiveness of the organizations

that compose them. The technology introduction process, in the agricultural sector,

have led the so-called precision agriculture. For several singularities, in which can be

highlighted literacy, territorial, topographical and cultural reasons, shows up a fertile

environment for the development of technological-based solutions. The differences

found from country to country and even from region to region, shows that there

is no unified approach in the agricultural sector. The Douro Demarcated Region

(DDR), is one of the worldwide singularities in the paradigm of agriculture; by their

topography and by the ancestral techniques of cultivation that remain today.

This thesis proposes a conceptual and technological model based on inter-organiza-

tional cooperation that can serve viticulture and tourism in DDR— the Inov@Douro

model. This embodies a network of cooperation and sets out an approach to sus-

tainable viticulture based on knowledge generation and ubiquity, by introducing

innovative mechanisms for assistance in agricultural practices, and represents a sig-

nificant advance in precision viticulture. The prototypes developed during this work

represents a breakthrough for viticulture and tourism of DDR under a common con-

ceptual and technological model.

Key Words: Douro Demarcated Region, cooperation, precision viticulture, ubi-

quity, Inov@douro, tourism.
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litécnico de Bragança pelo apoio prestado.

Aos meus pais, António Cunha e Rosa Esperança pelo incentivo e pelo apoio que

sempre me deram para progredir no conhecimento.
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4.2.2 Adequação da informação às necessidades dos viticultores . . . 59

4.2.3 Perspetiva da geração de conhecimento . . . . . . . . . . . . . 60

4.3 O turismo na RDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.4 O modelo de cooperação Inov@douro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.5 Modelo tecnológico Inov@douro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.5.1 Redes de sensores e o estudo da variabilidade . . . . . . . . . 65

4.5.2 Um Gateway como um servidor no terreno . . . . . . . . . . . 66
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mostrada uma fotografia e alguns dados de interesse. . . . . . . . . . 92
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5.13 Aplicação móvel e o processo de descodificação de informação . . . . 103

5.14 A plataforma de serviços CAF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.15 A abordagem do SIGPV enquanto plataforma de interligação . . . . . 105

xxii
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1 Introdução

Na era da globalização, onde a capacidade de mudança e de adaptação parece re-

ger, como uma das leis primárias, tanto as organizações como o próprio ser humano;

os Sistemas de Informação (SI) foram elevados a um papel revolucionário – provo-

cam uma constante revolução de valores, saberes e perceções em todas as áreas do

conhecimento humano (Varajão, 2005; Morais, 2009). Em todo este processo, que

se iniciou com a introdução dos computadores, na década de 80 (de forma mais

notória), nas organizações e mais tarde na casa de cada um de nós, alguns setores

organizacionais assimilaram, com generosa avidez, toda a tecnologia que foi sendo

desenvolvida.

Em muitos casos, a introdução de tecnologia e a expansão e maturação dos SI não

teve, por falta de planeamento estratégico, o rumo certo. Não se retiraram verda-

deiras vantagens competitivas e, ao invés, apenas se introduziu tecnologia nas orga-

nizações e esperou-se em vão o milagre da transformação de dados em informação,

da informação em conhecimento e de ambos em competitividade.

Felizmente, muitas foram as exceções, e pode-se afirmar que, na generalidade, o

processo de desenvolvimento tecnológico, levou a uma melhoria da competitividade

organizacional. Esta melhoria foi impulsionada de duas formas: através do aumento

1
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da eficiência dos processos existentes, e pela criação de novos processos capazes de

transformar o próprio negócio (Laudon e Laudon, 2013).

No entanto, existiram alguns setores de atividade que negligenciaram os SI durante

muito tempo, encontrando-se ainda hoje num estado embrionário. Alguns, ainda

hoje o fazem, e um desses exemplos é o setor agŕıcola. Neste setor, muita da tec-

nologia que se introduziu limitou-se a modernizar os processos f́ısicos de trabalho,

o que não deixando de ser de importância, deixa transparecer que neste setor a in-

formação e os SI não foram considerados muito relevantes. Pelo menos a perceção

da sua relevância terá sido muito reduzida quando comparada com outros setores

de atividade.

Numa era onde a informação se revela tão ou mais valiosa do que os próprios recur-

sos naturais, em muitos páıses os setores agŕıcolas começaram um novo processo de

modernização ao ńıvel da recolha de dados, da obtenção de informação e da geração

e integração de conhecimento, para tornar o setor agŕıcola mais efeciente. É neste

paradigma de uma nova era mais tecnológica que se enquadra a Agricultura de Pre-

cisão (AP) (Cook e Bramley, 1998). Esta nova forma de encarar a atividade agŕıcola

demonstrou que mesmo num setor onde o importante pareciam ser unicamente os

produtos f́ısicos, per si, da agricultura, passou-se a comprovar que os SI poderiam

melhorar e acrescentar valor à produção agŕıcola. Mais, que esta melhoria assentava

em múltiplos fatores tais como: a capacidade de prever a produção e a qualidade

da mesma, antevisão e controlo de doenças e pragas nas culturas, promoção e di-

vulgação dos produtos, uma melhor gestão de custos de produção, entre outros.

No que concerne ao setor agŕıcola, o caminho da integração de SI não tem sido

fácil. Algumas barreiras, tais como a iliteracia dos potenciais utilizadores, revelam-se

obstáculos ao seu rápido desenvolvimento e implantação. Por outro lado, à atividade

agŕıcola estão associadas dimensões de ordem territorial, topográfica e ambiental.

Estas, são condicionantes onde muito pouco ou nada há a fazer para as contrariar de

forma considerável. No entanto, abre-se um leque muito interessante para desafiar

o processo de planeamento de SI e de desenvolvimento de soluções tecnológicas à

medida de cada cenário.
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No caso da Região Demarcada do Douro (RDD), a região vińıcola demarcada mais

antiga do mundo, e património UNESCO da Humanidade (Andresen et al., 2004),

encontramos um cenário único – topografia dif́ıcil, dimensão territorial dispersa e

de muitas pequenas parcelas, um baixo grau de literacia e um défice de integração

e inovação tecnológica, ainda hoje, muito elevado. Deparamo-nos com um cenário

que desafia o planeamento, desenvolvimento e implementação de SI, no fundo toda

a I&D tecnológica aplicada à agricultura.

É precisamente num cenário como o da RDD que foi encontrada a motivação para

o presente trabalho, que pretende avaliar qual poderá ser o melhor caminho nesta

tarefa de modernização sustentável, de práticas ancestrais de produção de vinho de

excelência.

1.1 Enquadramento

A RDD apresenta dois vetores endógenos que sustentam a sua dinâmica – agricultura

e turismo. Dentro destes, a atividade vitivińıcola revela-se como um elo de união.

De facto, o vinho e a vinha são, na RDD, “agricultura e turismo”. Esta simbiose

tem sido moderadamente explorada ao ńıvel da oferta. Contudo, mesmo estando

presente uma paisagem ed́ılica onde a vinha e o rio atraem muitos turistas, e onde

se produzem vinhos de reconhecida excelência mundial – de onde o denominado

“Vinho do Porto” constitui o seu ex-libris, a RDD continua a ser uma região pouco

habitada, onde a atividade económica é maioritariamente rural, onde os processos

de cultivo são ainda muito artesanais e onde a topografia aliada a uma divisão

territorial em pequenas parcelas, tem conduzido a baixas produções (ainda que de

inquestionável qualidade), e onde a introdução de tecnologia e o desenvolvimento de

SI para auxiliarem a viticultura e, consequentemente, o turismo, tem sido deixada

para trás, a figura 1.1 ilustra a paisagem singular da RDD.

Fenómenos significativos de cooperação entre os diversos atores regionais são quase

inexistentes, com todo o desperdiçar das vantagens que advêm da cooperação, quer
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ao ńıvel da repartição de custos, criação de produtos mais robustos, bem como para

a implementação de estratégias de internacionalização e promoção.

Este cenário, que representa um problema de sustentabilidade territorial, constitui-

se, pela sua qualidade intŕınseca, num terreno muito interessante para a I&D apli-

cada. E, onde podem haver resultados promissores que ajudem a alavancar a viti-

cultura e o turismo.

Figura 1.1 – Uma imagem ilustrativa da vinha em patamares na RDD. Foto de Raul Morais.

1.2 Motivações, objetivos e contributos

O presente trabalho teve por origem o interesse pela área dos SI, e em particu-

lar pela cooperação interorganizacional, pelo desenho de arquiteturas conceptuais e

tecnológicas para alavancar a cooperação e a introdução tecnológica em ambientes

particularmente desafiantes. E, finalmente, por ter a convicção que quem vive na

região é particularmente desafiado a tentar contribuir em prol do desenvolvimento

da mesma.

A RDD revela-se desafiante quanto ao desenho de modelos conceptuais e tecnológicos

de SI. Desde logo a atividade agŕıcola diverge da maioria das atividades de outros
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setores, onde as tarefas se realizam num espaço de trabalho confinado, que contrasta

com a atividade agŕıcola onde a maioria das tarefas são realizadas no terreno onde,

por norma, a tecnologia não está presente. Igualmente, alavancar a competitividade

da RDD parece desde logo uma tarefa de criação de um modelo de SI assente na

cooperação, onde cada ator contribui para alimentar uma rede que acrescenta valor

à sua própria atividade. Onde fazer chegar tecnologia realmente útil para os agri-

cultores, que estão interessados em soluções compat́ıveis com as suas tarefas, e não

com meras soluções de “escritório”, demonstra-se complexo quer ao ńıvel da forma,

quer ao ńıvel da sustentabilidade económica dessas tecnologias.

A RDD, pelas razões enunciadas de topografia e territoriais são igualmente um

campo fértil para o planeamento de soluções tecnológicas assentes na pervasividade

e mobilidade que as práticas agŕıcolas exigem.

Por fim, sendo simbiótica a associação entre a viticultura e o turismo, torna-se

importante desenvolver soluções que possam ter uma base tecnológica e de custos o

mais unificada posśıvel. Desta forma, estar-se-á a contribuir para o desenho de uma

solução à medida das carateŕısticas únicas da RDD, que são um desafio para o qual

este trabalho contribui.

Esta reflexão faz emanar de forma natural algumas questões de investigação para as

quais este trabalho espera contribuir, que de seguida se colocam e que regem todo

trabalho desenvolvido:

• Que tipo de arquitetura conceptual e tecnológica pode servir para implementar

práticas de viticultura de precisão na RDD?

• Que tipo de soluções tecnológicas podem auxiliar efetivamente no terreno as

práticas vitivińıcolas?

• Que tipo de estratégia, numa região com as carateŕısticas da RDD, se pode

seguir para de facto implementar um modelo baseado na cooperação que seja

sustentável?
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De modo a responder às questões de investigação propostas, foram definidos também

os seguintes objetivos que contribuem para as motivações deste trabalho:

• Analisar as carateŕısticas da RDD e das suas práticas agŕıcolas;

• Desenvolver um modelo conceptual e tecnológico que possa materializar uma

rede de cooperação para a RDD;

• Desenvolver protótipos prova de conceito que possam ser testados e submetidos

a validação cient́ıfica para revisão por pares e que possam ter impacto nos

atores regionais; dada a impossibilidade de implementar à escala regional, no

contexto deste trabalho, os modelos propostos.

De forma a operacionalizar os objetivos propostos e dar resposta às questões de

investigação partiu-se de uma revisão do estado da arte, passando pelo desenho

de modelos conceptuais e tecnológicos e, posteriormente, pela implementação de

protótipos prova de conceito. Sempre que posśıvel existiu uma relação de proximi-

dade com os atores da região de forma a aferir da validade do trabalho desenvolvido.

Finalmente, foi sendo validado o trabalho desenvolvido sob a forma de publicações,

em revistas e conferências cient́ıficas, dos modelos e protótipos desenvolvidos, como

forma de obter opiniões relevantes sobre o trabalho em cada uma das suas principais

etapas.

1.3 Metodologia e estratégias de investigação

Problemas diferentes exigem aproximações diferentes no processo de investigação.

A metodologia usada neste trabalho foi o Action Research (Rapoport, 1970). Este

método de investigação tem por objetivo estudar um sistema com o investigador

sendo um participante ativo na própria pesquisa (Myers, 1997). Os trabalhos de in-

vestigação que requerem Action Research necessitam que o investigador atue como

potenciador para que a mudança ocorra (Baskerville e Myers, 2004). Esta metodo-

logia pode ser encontrada em múltiplos projetos de investigação (Siew e Yeo, 2011;



1.3. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO 7

Ferrario et al., 2014; Petersen et al., 2014). Esta metodologia, ilustrada na figura 1.2,

apresenta cinco passos fundamentais:

Diagnóstico – neste passo procura-se entender e descrever o problema a resolver.

Uma vez descrito avança-se;

Desenho de um plano de ação – avaliam-se alternativas para resolver o pro-

blema e escolhe-se uma delas;

Implementação – implementa-se o plano anteriormente definido;

Avaliação dos resultados – avaliam-se os resultados obtidos, quer seja através

de observação direta, questionários, entrevistas ou reuniões de grupo;

Aprendizagem – retiram-se conclusões da avaliação de resultados e, caso ne-

cessário, retoma-se o ciclo de etapas novamente.

Figura 1.2 – O ciclo do action research. Adaptado de Petersen et al. (2014)

.

No contexto deste trabalho, foi caraterizada a RDD no que concerne à viticultura

e à sua relação simbiótica com o turismo. Neste processo de caraterização foram
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identificados os principais constrangimentos associados à viticultura na RDD e aos

seus principais atores. Foi elaborado um plano de ação que consistiu na criação de

um modelo conceptual e tecnológico que fosse de encontro ao desiderato de imple-

mentar Viticultura de Precisão (VP) na RDD de forma sustentável. Desse plano de

ação resultou, após a criação dos referidos modelos, um processo de implementação

de protótipos prova de conceito que pudessem ser avaliados no terreno, e/ou avalia-

dos por atores de relevo no contexto deste trabalho, e sujeitos a validação cient́ıfica

por pares em revistas e conferências de referência. Dessa análise, foram extráıdas

conclusões sobre a adequabilidade dos modelos propostos e dos protótipos desenvol-

vidos. E, sempre que foi necessário, foram repensadas estratégias e retomado o ciclo

de etapas do Action Research.

Desta forma, num trabalho onde se sabia, desde o seu ińıcio, da impossibilidade de,

no seu contexto, implementar de forma global na RDD os modelos e tecnologias

que viessem a ser propostos; esta metodologia pareceu-nos ir de encontro às neces-

sidades do projeto de investigação inerente a esta tese. Esta visão saiu reforçada

quando, após haver sido definido um modelo conceptual e tecnológico, foram identi-

ficados contrangimentos associados à sua viabilidade económica. Desta análise, e do

acompanhar no decurso do processo de investigação, da evolução da computação em

nuvem, verificou-se que estavamos perante uma nova arquitetura capaz de supor-

tar os modelos que haviam sido propostos, com aparentes vantagens de viabilidade

e sustentabilidade económica. Desta análise, resultou um estudo da computação

em nuvem e a implementação de um protótipo para experimentar e validar o seu

potencial.

1.4 Organização da tese

Esta secção apresenta, de forma sucinta, a estrutura do presente trabalho. A estru-

tura do documento reflete a sequência de trabalhos realizados ao abrigo dos objetivos

propostos.
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Os caṕıtulos estão organizados de modo a permitir uma compreensão progressiva,

seguindo um fio condutor desde um conjunto de reflexões e caraterizações iniciais

até uma série de expetativas futuras e considerações finais.

O presente caṕıtulo, introdutório, procura sintetizar todo o projeto, fazendo uma

primeira reflexão sobre as premissas deste trabalho e dos seus objetivos.

O segundo caṕıtulo — A Viticultura e o Turismo na Região Demarcada do Douro

— faz uma caraterização da RDD e da sua viticultura e da forma como ela está

relacionada simbioticamente com o turismo. É feita uma análise das principais

dificuldades existentes, bem como das direções que se julgam corretas para o passo

seguinte do trabalho.

O terceiro caṕıtulo — Redes de Cooperação — faz uma revisão do estado da arte

do conceito de rede de cooperação. Analisam-se as diferentes formas e cooperar,

bem como, se analisam as principais tecnologias que suportam a implementação de

um modelo de cooperação que é por natureza tipicamente uma solução distribúıda.

Finalmente são feitas considerações sobre a perspetiva de ubiquidade que uma rede

de cooperação para um setor tão particular como o agŕıcola.

O quarto caṕıtulo — O modelo Inov@douro — apresenta um modelo conceptual

e tecnológico, cuja designação é uma marca registada, e que serve de base para a

introdução de tecnologia na RDD de forma a materializar a viticultura de precisão e

suportar uma rede de cooperação que possa servir a viticultura e também o turismo

(nas suas interseções).

O quinto caṕıtulo — Trabalho de experimentação e validação recorrendo a prototi-

pagem — apresenta e descreve um conjunto de protótipos que foram desenvolvidos

como prova de conceito e que foram utilizados de forma a ser aferida a sua per-

tinência enquanto protótipos e igualmente as estratégias tomadas no decorrer do

trabalho.

O sexto caṕıtulo — Computação em Nuvem — surge pela pertinência que a evolução

da computação em nuvem teve no decorrer do espaço temporal deste trabalho, e que
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pode ajudar à materialização do modelo proposto à escala regional tornando-o num

serviço pago por uso, e como tal, para além de várias outras questões, o caṕıtulo

apresenta, uma implementação mais sustentável financeiramente para os atores da

RDD.

O sétimo e último caṕıtulo — Conclusões e trabalho futuro — fornece uma genera-

lização de tudo o que foi desenvolvido nos caṕıtulos precedentes, através da discussão

dos resultados obtidos e dos principais contributos deste trabalho para as questões

cient́ıficas colocadas. Termina apresentando algumas reflexões sobre a continuidade

desejada para investigações futuras.



2 A Viticultura e o Turismo na

Região Demarcada do Douro

Este caṕıtulo pretende caraterizar a RDD e o seu potencial vitivińıcola e tuŕıstico.

Foca-se a relação simbiótica existente entre a viticultura e o turismo, e apresenta-se

o conceito de rede de cooperação como base de uma estratégia de sustentabilidade e

inovação para a RDD. Disserta-se igualmente sobre o papel e os desafios tecnológicos,

para suportar a visão proposta, no que concerne à introdução de soluções inovadoras

que permitam aumentar a competitividade dos vetores endógenos da RDD.

2.1 A Região Demarcada do Douro

Situada no nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro, rodeada de mon-

tanhas que lhe dão carateŕısticas mesológicas e climáticas particulares, a RDD foi

criada pelo Marquês de Pombal em 1757 e estende-se por uma área total de cerca

de 250 000 ha, estando dividida em três subregiões naturalmente distintas (Baixo

Corgo, Cima Corgo e Douro Superior), não só por fatores climáticos como também

sócioeconómicos (IVDP, 2015; Liddell e Price, 1992).

Essas carateŕısticas existentes na região do Douro são condicionadoras do apro-

veitamento económico dos recursos naturais e das atividades áı desenvolvidas. A

11
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dinâmica demográfica e social está intimamente relacionada com a economia local,

a qual assenta, sobretudo, nas fileiras ligadas aos recursos endógenos da região.

Segundo Liddell e Price (1992) antigamente, era apenas no Alto Douro que a cultura

da vinha tinha grande expansão, sendo nessa altura a designação de “Alto Douro”

adotada pelos autores para se referirem à zona vinhateira que hoje é o Baixo e

o Cima Corgo. Um dos limites originais de demarcação separava o Alto Douro

do Douro Superior, na zona do Cachão da Valeira. Esta divisão devia-se a um

acidente geológico (o monólito de granito existente no rio que impedia a navegação

do Rio Douro para montante desse obstáculo). Era viśıvel a diferença entre as duas

zonas, bastando verificar o desenvolvimento mais notório da cultura da vinha no

Alto Douro.

Posteriormente, com a remoção do bloco de granito no reinado de D. Maria, a

cultura da vinha estendeu-se para leste, embora continuando a representar no Douro

Superior uma importância menor do que no Alto Douro.

Com a reforma administrativa de 1936, a própria região do Alto Douro passou a

ser designada por Baixo Corgo e Alto Corgo, servindo esta subdivisão também para

diferenciar os vinhos produzidos numa ou noutra subregião.

A área de vinha assume maior importância no Baixo Corgo, onde ocupa cerca de

29,9% da área desta subregião, que se estende desde Barqueiros na margem Norte e

Borrô na margem Sul até à confluência dos rios Corgo e Ribeiro de Temilobos com

o Douro.

O Cima Corgo estende-se para montante até ao Cachão da Valeira, tendo menor

importância a área cultivada de vinha. O Douro Superior prossegue até à fronteira

com Espanha. Na tabela 2.1 encontram-se ilustradas as subregiões da RDD.
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Tabela 2.1 – As subregiões da RDD. Adaptado de IVDP (2015).

Subregião Área total (ha) % Área com vinha (ha) % Área total (ha)

Baixo Corgo 45.000 18 14.501 32.2

Cima Corgo 95.000 38 20.915 22.0

Douro Superior 110.000 44 10.197 9.3

Total 250.000 – 45.613 18.2

2.1.1 Estrutura fundiária

A vinha ocupa na região uma área efetiva de cerca de 18,3 % da área total. A

área de vinha é trabalhada por aproximadamente 33 000 viticultores, possuindo

cada um deles, em média, cerca de 1 ha de vinha. São os pequenos produtores

que têm um grande peso na produção de Vinho do Porto. As pequenas parcelas

estão presentes em toda a região, localizando-se as grandes explorações sobretudo

no Douro Superior. As tabelas 2.2 e 2.3 ilustram algumas carateŕısticas das parcelas

da RDD.

Tabela 2.2 – Caraterização das parcelas da RDD (IVDP, 2015).

Subregião Prop. Área com vinha No médio prédios No prédios

/prop. (ha) /prop.

Baixo Corgo 15.490 0.94 3.3 50.910

Cima Corgo 16.205 1.29 3.9 62.444

Douro Superior 7.285 1.40 2.9 21.318

Total 38.980 – – 134.672

Média – 1.17 3.5 –

Tabela 2.3 – Distribuição em % das parcelas por classes de áreas (ha) (IVDP, 2015).

Subregião <0.5 0.5-1 1-3 3-5 5-10 10-20 20-30 >30

Baixo Corgo 44.777 3.303 2.234 353 202 37 3 1

Cima Corgo 53.511 5.075 2.957 502 297 79 15 8

Douro Superior 16.433 2.766 1.640 272 163 40 2 2

Total 114.721 11.144 6.831 1.127 662 156 20 11
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2.1.2 O clima

A individualidade do Douro deve-se à sua localização, sendo grande a influência que

exercem as serras do Marão e de Montemuro, servindo como barreira à penetração

dos ventos húmidos de oeste. Situada em vales profundos, protegidos por montanhas,

a região carateriza-se por ter invernos muito frios e verões muito quentes e secos.

A precipitação, distribúıda assimetricamente, varia com regularidade ao longo do

ano, com valores maiores em dezembro e janeiro (nalguns locais em março), e com

valores menores em julho ou agosto. Nos meses mais chuvosos, a precipitação tem

valores entre 50,6 mm (Barca d’Alva - Douro Superior) e 204,3 mm (Fontes - Baixo

Corgo); nos meses menos chuvosos, os valores de precipitação oscilam entre 6,9 mm

(Murça - Cima Corgo) e 16,2 mm (Mesão Frio - Baixo Corgo). Em termos de valores

anuais, estes variam entre 1.200 mm (Fontes) e 380 mm (Barca d’Alva), podendo

dizer-se que a quantidade de precipitação decresce de Barqueiros até à fronteira

espanhola.

A exposição ao sol, fator fisiográfico de grande importância na caraterização climática

de qualquer região, reveste-se no Douro de redobrado interesse já que permite uma

melhor compreensão do comportamento da vinha nas diferentes situações. A mar-

gem norte do rio está sob a influência de ventos secos do sul, estando a margem

sul exposta aos ventos do norte, mais frios e húmidos, e a uma menor insolação. A

temperatura do ar é mais alta nos locais expostos a sul do que nos locais expos-

tos a norte. As temperaturas médias anuais variam entre 11,8 e 16,5 ◦C. Os valores

máximos das temperaturas médias anuais distribuem-se ao longo do Rio Douro e

dos vales dos seus afluentes, em especial os da margem direita (nomeadamente rio

Tua e ribeira da Vilariça). Relativamente às amplitudes térmicas diurnas e anuais,

verifica-se que têm maior valor em Barca d’Alva e menor valor em Fontelo, facto

que é explicado pela distância ao mar.
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2.2 A viticultura na RDD

O vinho é, no Douro, a memória de todos, o fio condutor de gerações. O

vinho está presente do modo mais indelével que seja: nas consciências e

nos sentimentos. Mas também reina na paisagem, naqueles formidáveis

socalcos que, montanha acima, acabaram por lhe dar forma e feitio (Bar-

reto, 1993).

A AP é uma técnica baseada na aplicação dos fatores de produção e na

execução das operações culturais, de acordo com a variabilidade do meio.

Esta técnica permite gerir diferenciadamente áreas com carateŕısticas

distintas, em vez de as considerar como um todo, evitando-se, assim, a

aplicação de uma taxa única de fatores e a execução das operações cultu-

rais de uma forma uniforme. Com esta metodologia evitam-se as sobre e

sub aplicações dos fatores de produção nas diferentes partes homogéneas

de uma parcela tratando-se assim o meio de acordo com as suas especi-

ficidades (Santos, 2012).

A VP na RDD ainda se encontra num estado inicial de desenvolvimento, apesar dos

benef́ıcios económicos, ambientais e sociais, que poderiam advir do seu desenvolvi-

mento.

Nesta região, é o vinho, o turismo rural e o enoturismo que impulsionam e susten-

tam a atividade económica, que se mantém profundamente rural e desabitada até

aos dias de hoje; e onde, existe uma profunda lacuna ao ńıvel da introdução de novas

tecnologias, e quase inexistentes Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). Esta região é

no entanto, uma das mais antigas regiões produtoras de vinho do mundo, e foi reco-

nhecida pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade. Neste contexto,

a VP apresenta-se como um driver fundamental para o sucesso da sustentabilidade

e desenvolvimento da produção vit́ıcola da RDD (Andresen et al., 2004).

Apesar da referida falta da adoção de tecnologia, os últimos desenvolvimentos no
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campo das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) tornaram posśıvel

a monitorização de uma vasta quantidade de parâmetros que refletem o compor-

tamento de um dado processo. Muitos desses parâmetros refletem não apenas a

evolução ou magnitude de um dado processo, mas também permitem inferir sobre

a sua dinâmica. Contudo, a monitorização desses parâmetros apenas resultará em

verdadeiro valor acrescentado à produção e aos processos económicos, se a recolha

de dados for seguida pelo seu tratamento adequado. O principal objetivo deve ser

sempre a produção de informações e geração de conhecimento sustentado, e a sua

promoção e distribuição pelas entidades interessadas em aproveitar o conhecimento

gerado e aplicá-lo nas suas práticas de trabalho.

A viticultura na RDD constitui-se num caso único no mundo. A topografia dos seus

terrenos de vinhedo, ainda que se demonstre de beleza singular, apresenta vários de-

safios para a adoção da VP. Muitas das técnicas e das tecnologias que são usadas

em outras regiões vińıcolas do mundo para implementar, com sucesso, a VP, não

constituiem uma garantia de sucesso ou mesmo de adequação aos constrangimentos

da RDD. São disso exemplo, as imagens aéreas na AP. A monitorização das cultu-

ras a partir de imagens possibilita a aquisição de dados da área das lavouras, desde

a fase do plantio até à fase da colheita. Tais informações são úteis para a mani-

pulação e monitorização, bem como na gestão e loǵıstica da produção. Esta técnica

contribui para o aumento da produtividade, diminuição de investimento, aumento

da qualidade e consequentemente aumento dos lucros.

Urge, neste contexto, repensar a abordagem atual da RDD e propor soluções, quer

de ı́ndole conceptual quer tecnológica, de forma a promover a introdução e sus-

tentabilidade da viticultura da RDD. É neste sentido que este trabalho pretende

constituir-se um importante contributo.
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2.3 O turismo na RDD

O turismo, em especial o que gravita em torno da vinha, vinho e património, são

pilares sociais e económicos da RDD (Brito e Correia, 2006; J. Lourenço, 2004; Pinto-

Correia e Breman, 2009). É fulcral, para o desenvolvimento da região, potenciar a

criação de negócio; a criação de canais inovadores de informação, dispońıveis para

suportar, não apenas a camada de negócio do turismo, mas igualmente disponibilizar

formas inovadoras de informar os turistas num processo de colmatação das suas

necessidades de informação antes, durante e após o processo de visita à RDD (o

turista é um agente sedento de informação acerca do que o rodeia).

Neste contexto é importante refletir sobre a abordagem que deve ser tida para

potenciar a criação de negócio, numa região com múltiplos pequenos atores que

isoladamente possuem uma diminuta capacidade para atrair clientes (através da

disponibilização de pacotes tuŕısticos robustos e completos). Neste cenário, a coo-

peração constitui-se como uma forma, por excelência, para materializar as relações

simbióticas entre os diferentes atores uma vez que existe uma grande complemen-

taridade entre os serviços disponibilizados por cada um. Isto torna apetećıvel que

se coopere de forma a disponibilizar serviços mais completos e mais adequados ao

contexto de quem faz uma viagem à RDD e espera desenvolver um conjunto vasto,

complementar e diversificado de atividades. No entanto, ainda que facilmente se

consigam identificar possibilidades de cooperação ao ńıvel da camada de negócio,

igualmente se percebe que para possibilitar a cooperação entre processos de negócio,

é necessária a existência de uma adequada camada de processos de informação.

É de seguida apresentada, a abordagem de cooperação, entre os diversos atores

do turismo na RDD, e do modelo conceptual para a criação de negócio, através

da cooperação; bem como, no processo de inovação no que concerne à forma de

garantir melhores processos de suporte às necessidade de informação que os turistas

apresentam, no antes, durante e após a sua viagem à RDD.
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2.4 Simbiose entre a viticultura e o turismo

A viticultura constitui, em última instância, o grande quadro de referência do que são

hoje os principais fatores de atração tuŕıstica da região, correntemente designada

como Alto Douro Vinhateiro, a começar pelos seu imenso, variado e em grande

medida único, património etnográfico, gastronómico, cultural, histórico, e mais do

que de qualquer um destes, os seus recursos paisaǵısticos/ambientais.

Em vários inquéritos aos turistas, que já foram realizados no Douro, a paisagem

aparece sistematicamente referida em primeiro lugar, quer no que diz respeito aos

fatores de motivação subjacentes à decisão de viajar para a região, quer, muito mais

vincadamente, no que se refere à hierarquização dos aspetos que avaliam como mais

positivos da visita feita à região.

A importância da paisagem como cartaz tuŕıstico da região, levanta de imediato

a questão da irrecusável articulação-dependência direta e/ou indireta do turismo

rural de outras atividades e muito particularmente da atividade agrária, enquanto

produtora e responsável pela qualidade de muitos dos seus recursos básicos, das

paisagens em primeiro lugar.

Segundo Ribeiro (1998) é no Alto Douro, mais que em qualquer outra parte do páıs,

que esta ligação agricultura - paisagem anda mesmo muito próxima do absoluto, por

ser certo que, aqui, paisagem é, em grande medida, sinónimo de vinhedos. Observa-

dores, analistas, e poĺıticos convergem também largamente, no reconhecimento das

elevadas e múltiplas potencialidades que o Alto Douro detém em termos tuŕısticos,

as quais são, em grande parte, tributárias da tradição e da história vitivińıcola do

Douro.

Estas potencialidades, dominadas pelo conjunto formado pela paisagem vinhateira

e pelo rio propriamente dito, desdobram-se ainda por vários outros domı́nios – pa-

trimónios histórico e natural, etnografia, gastronomia, com particular destaque para

o vinho, e mais especialmente para o vinho do Porto – a partir dos quais se configu-

ram múltiplas oportunidades de constituição e oferta de produtos tuŕısticos originais
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e diversificados.

A simbiose existente entre a viticultura e o turismo faz com que haja um confluir de

interesses mútuos, que favorece a existência de processos de informação de suporte

comuns. Neste sentido, a criação de SI que suportem ambos os referidos vetores,

no caso da RDD, afigura-se como uma forma de suprir os clássicos problemas de

sustentabilidade na introdução de tecnologia em meios rurais, especialmente quando

existe uma ineqúıvoca capacidade de se gerarem oportunidades de negócio onde, uma

vez mais, a fusão entre os dois vetores está bem patente (e.g. a criação de pequenos

clusters para suportarem pacotes de turismo rural e turismo de habitação, associados

ao enoturismo). No entanto, tal modelo cooperativo de criação de oportunidades de

negócio necessita de um SI capaz de identificar e suportar tais oportunidades. Os

benef́ıcios mútuos que se poderão alcançar poderão permitir que, sob um mesmo

modelo conceptual e tecnológico, possam fluir os dados, informação e conhecimento

dos setores da viticultura e do turismo.

2.5 Modelo de sustentabilidade baseado na coo-

peração

A RDD, enquanto zona vińıcola é um aglomerado de muitas pequenas explorações

vit́ıcolas. A dispersão geográfica dos terrenos de cada viticultor, aliado à t́ıpica

baixa dimensão de cada um dos referidos terrenos, constitui um fator que tende a

não favorecer o vetor da competitividade e sustentabilidade económica (por falta de

economia de escala).

A RDD é igualmente, enquanto zona tuŕıstica, pródiga em pequenas ofertas nos

domı́nios do turismo de habitação, atividades recreativas e demais oferta de cariz

tuŕıstico. Ainda que muitas vezes a referida oferta seja de excelência, é quase sempre

incompleta quando se pretende constituir um pacote tuŕıstico vendável. A neces-

sidade de criar sinergias cooperativas parecem, desde logo, um fator decisivo para

potenciar a excelência dos recursos, combatendo as lacunas de diversificação e a falta
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de consistência para uma oferta integrada e completa.

A criação de uma rede de cooperação capaz de unificar a oferta existente, solidifi-

cando o que existe individualmente e criando sinergias entres os cooperantes, poderá

ser a solução para tornar atrativo o individual, segundo o novo paradigma, num ele-

mento do coletivo.

Ainda que possa, em nosso entender, ser relativamente paćıfica a ideia de que os

melhores resultados surgem quando os indiv́ıduos cooperam entre si, em prol de um

benef́ıcio individual e grupal, esta visão levanta enormes desafios quanto ao seu su-

porte e modelo de sustentabilidade face aos custos de implementação. Numa região

onde a topografia é desafiadora, a iliteracia tecnológica é acentuada e ao mesmo

tempo o número de elementos a agregar é muito elevado, constitui especial desa-

fio desenvolver um modelo capaz de operacionalizar de forma sustentada uma rede

de cooperação para a RDD. Neste ponto, os fatores que vislumbram as principais

dificuldades (e que advêm da singularidade da RDD), podem, ao mesmo tempo,

tornar-se menos nebulosos pela mesma singularidade - a relação simbiótica entre a

viticultura e o turismo da RDD.

2.6 O papel das tecnologias

Nas práticas da AP, as fontes de dados clássicas são normalmente obtidas através de

aquisição de dados. Existem vários instrumentos capazes de medir muitas variáveis

relevantes para os sistemas produtivos (e.g. temperatura e humidade). Sistemas de

Informação Geográfica (SIG) são também fontes de dados importantes (e.g. imagens

para sensoriamento remoto). O principal objetivo das redes de sensores é promover

uma capacidade proativa de computação que permita a interpretação dos dados, e

desencadeie ações concretas, por exemplo a luta contra as pragas (Burrell et al.,

2004; Wang et al., 2006) ou pestes (Koumpouros et al., 2004). Os recentes avanços

tecnológicos em sensores sem fios têm levado a redes de sensores que estão sendo

vistas como uma das ferramentas mais importantes para a deteção oportuna dos
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problemas, através de um acompanhamento e vigilância cont́ınuos dos parâmetros

que podem ser capazes de fazer desencadear eventos indesejáveis no contexto da AP.

Embora os sensores sejam capazes de fornecer dados, há uma grande diferença en-

tre ter dados e ter informação útil. Essa perspetiva é sustentada pelo facto de que

os agricultores, geralmente, não estão habilitados para interpretar os dados obti-

dos, gerar informações, e verdadeiramente explorar o conhecimento que poderia ser

alcançado por meio de uma correta análise dos dados. No entanto, se um agricul-

tor iniciar uma relação de entreajuda com especialistas na área tecnológica, bem

como com outros especialistas de atividades complementares (e.g. consultores de

AP ou académicos), então poderemos iniciar uma relação simbiótica, dando a pos-

sibilidade aos últimos de obterem dados e de os integrar gerando informação e/ou

novas tecnologias, e aos primeiros a obtenção de soluções e ferramentas para boas

práticas agŕıcolas, figura 2.1. Ao dar ao agricultor algum apoio à decisão estaremos

a contribuir com algumas ações proativas que ele vai aplicar no seu trabalho. Se os

resultados dessas ações forem posteriormente analisados, podemos alcançar um se-

gundo ńıvel de geração de conhecimento: a análise e transformação da informação

com base em regras e procedimentos que serão incorporados num SAD.

Figura 2.1 – Agregação de dados de múltiplas fontes para criação de serviços para a AP.

Quando interligamos uma quinta espećıfica com outras quintas, seremos capazes de
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compartilhar dados, informação e conhecimento públicos, para que todas as partes

possam cruzá-los com os seus dados, informações e conhecimento privados. O resul-

tado será nova e melhor informação e novo conhecimento público e privado. Mas,

como mencionado anteriormente, os agricultores não têm todas as competências ne-

cessárias para realizar e suportar essas interconexões (i.e. são necessários vários

domı́nios multidisciplinares). As competências necessárias existem, mas estão dis-

persas por empresas tecnológicas, associações setoriais, consultores biológicos, labo-

ratórios de pesquisa, entre várias outras organizações. A perspetiva de cooperação

traduz os benef́ıcios da interligação dessas diferentes organizações numa rede de

quintas – a criação de redes de cooperação, o intercâmbio de dados, informação e

conhecimento. Numa rede cooperativa é posśıvel gerar vários serviços para a AP

e, como será discutido, também podemos suportar muitos serviços para o setor do

turismo que pode ser o facilitador da sustentabilidade e apoio financeiro de uma in-

fraestrutura que se existisse apenas ao serviço da AP na RDD seria insustentável

financeiramente.



3 Redes de cooperação

Quando se estudam comportamentos de entreajuda, a revisão bibliográfica mostra

diferentes formas de parceria no domı́nio individual ou coletivo. A definição e ca-

talogação dessas diferentes formas de parceria assentam sobretudo na análise das

interações existentes, objetivos, ńıvel de comprometimento e formas de suporte; que

revelam no fundo uma abordagem baseada na identificação de estados de maturi-

dade (Nolan, 1973; Morais, 2009). No entanto, não é consensual, entre os diferentes

investigadores, a nomenclatura dos diferentes estados de maturidade, especialmente

no que concerne à distinção dos conceitos de colaboração e cooperação.

Neste caṕıtulo são apresentadas as diferenças na terminologia da cooperação usada

na bibliografia, bem como é efetuada uma definição própria que servirá de base ao

presente trabalho.

3.1 Formas e comportamentos de parceria

Os principais estados identificados, e que se apresentam, variam crescentemente em

função da sua maturidade. Segundo Bair (1995), existem quatro ńıveis que refletem

diferentes graus de parceria:

23
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Informação – uso de sistemas de computação;

Coordenação – uso de sistemas de computação de forma a suportar relações de

forma coordenada;

Colaboração – uso de sistemas de computação para suporte de trabalho conjunto;

Cooperação – uso de sistemas de computação para suporte de relações onde os

objetivos são comuns.

Segundo o mesmo autor o ńıvel ideal encontra-se na cooperação, sendo esta ideia

reforçada por Knudsen (2008), que refere que o significado de cooperação vai mais

além do que o de colaboração. No entanto esta visão é contrariada por Camarinha-

Matos e Afsarmanesh (2008) que apesar de apresentarem igualmente quatro ńıveis

de parceria:

Networking – comunicação e troca de informação para benef́ıcio mútuo;

Networking Coordenado – networking onde existe um alinhamento, entre os par-

ticipantes, de forma a obter melhores resultados;

Cooperação – acresce ao networking coordenado a partilha de recursos e divisão

de trabalho entre os participantes;

Colaboração – um processo no qual os participantes partilham informações, recur-

sos e responsabilidades de forma conjunta; de forma a planear, implementar e

avaliar um programa de atividades para alcançar um objetivo comum.

apresentam o conceito de colaboração como um ńıvel de maior entrosamento e ali-

nhamento, sendo, contrariamente ao proposto por Bair (1995), o ńıvel onde existem

objetivos comuns entre os parceiros.

Outras abordagens são no entanto encontradas demonstrando que o uso da referida

terminologia nem sempre é usado com o mesmo entendimento ou até mesmo com
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o mesmo ńıvel de abstração. Tal diferença, no uso da terminologia, pode ser en-

contrada em Österle et al. (2001) que refere o Networking como a capacidade que

as organizações têm de estabelecerem mecanismos de cooperação com outras orga-

nizações, suportada por plataformas tecnológicas. Outros autores como Buxmann

et al. (2004) referem-se a cooperação para ilustrar projetos de I&D na indústria far-

macêutica ou projetos de desenvolvimento de software em comunidades open source,

situações em que, especialmente no mundo de desenvolvimento open source, nem

sempre existem relações de parceria formais e estáveis. Na perspetiva do foco, Pa-

nitz (1996) refere que a colaboração é centrada no indiv́ıduo e o grupo opera num

esquema de contribuição mútua; na cooperação, o objetivo é a conclusão de um

produto ou tarefa.

Apesar das referidas diferenças na definição dos termos colaboração e cooperação,

são, no entanto, alguns os autores que os consideram equivalentes (Thomson et al.,

2009).

Neste trabalho, o termo cooperação é usado como o mais elevado estado de maturi-

dade que uma relação de parceria, entre organizações, pode ter e traduz um cenário

onde existe uma forte interligação, comprometimento e alinhamento de objetivos.

A cooperação é neste caso uma abordagem de sustentabilidade estratégica e onde o

foco assenta na competitividade do grupo face ao seu ambiente externo. Nesta de-

finição não está contudo inibida a capacidade dos elementos do grupo competirem

uns com os outros ou posta em causa a sua individualidade, desde que estes não

firam os objetivos estratégicos do grupo enquanto rede de cooperação.

3.2 Cooperação interorganizacional

Na cooperação interorganizacional devem ser analisados os desafios que esta traduz.

Neste sentido é importante a análise da cooperação nas suas diferentes e transversais

dimensões. Uma análise interessante da cooperação pode ser conseguida recorrendo

a uma análise SWOT (Humphrey, 2005) e a uma revisão das principais topologias
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e modelos de cooperação.

3.2.1 Os conceitos da cooperação empresarial

A estruturação do sistema empresarial, e o perfil de desenvolvimento do que se de-

signa vulgarmente por negócio, tem mudado de forma drástica ao longo das últimas

décadas. De uma estruturação claramente verticalizada, passámos para um modelo

claramente transversal. Esta nova forma de estruturação, em certa medida, traduz

uma crescente necessidade de interoperabilidade entre organizações, cuja perspetiva

de negócio há muito deixou de ser isolada. Operamos cada vez mais num mundo

globalizado onde as organizações para sobreviverem, necessáriamente necessitam de

atuar em grupo. Emerge como tal o conceito de cooperação interorganizacional. Em

última análise, às atuais organizações exige-se uma enorme capacidade de possúırem

estruturas flex́ıveis e segundo Österle et al. (2001), a capacidade de se desenvolve-

rem e dissolverem parcerias entre organizações, constitui-se, per si, como um fator

cŕıtico de sucesso.

O conceito de cooperação organizacional, não é no entanto uma inovação recente,

uma vez que ele é descrito na teoria organizacional, nas décadas de 80 e 90, se-

gundo a perspetiva de rede organizacional (Jarillo, 1988; Nohria e Eccles., 1992;

Oliver e Ebers, 1998; Perrow, 1992). Mais recentemente afirmou-se uma desa-

gregação/decomposição do conceito de cooperação, que talvez inicialmente fosse

encarado de forma demasiadamente atómica, em múltiplas formas de estruturar o

conceito lato de cooperação. Assistiu-se, assim, à classificação das diferentes for-

mas de cooperação onde se podem analisar e distinguir aspetos tais como: objetivos

(Petersen e Gruninger, 2000), persistência temporal (Faisst, 1997) ou grau de inter-

ligação (Júnior A. B. D. S., 2007).

É relevante referir a multidisciplinaridade associada ao conceito de cooperação or-

ganizacional. O ato de cooperar exige o cumprimento de múltiplos requisitos ne-

cessários à sua operacionalização: desde a necessária relação de confiança entre

cooperantes, à capacidade tecnológica de suporte, a uma adequada homogeneidade
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no próprio estado de maturidade organizacional de cada cooperante (e.g. capaci-

dade de resposta aos inputs dos parceiros, garantias de cumprimento do seu papel de

forma competitiva), capacidade financeira para investir, ou ainda a capacidade de

evoluir e amadurecer ao longo do tempo a própria topologia e grau de cooperação.

Estas dimensões vão, como tal, desde o aspeto social ao tecnológico, passando pelo

económico e pela existência de valores comuns e de uma estreita sintonia no conceito

estratégico de evolução e de abordagem ao mercado.

Independentemente do foco de estudo dos fenómenos de cooperação, das nomen-

claturas com os quais os diversos investigadores a classificam, existe um consenso

alargado no facto da cooperação organizacional contribuir para uma melhoria da

eficiência das organizações e da existência de ganhos competitivos em múltiplos as-

petos tais como: aumento do poder de mercado (Campbell e Goold, 1999; DiMaggio

e Powell, 1983), redução de custos (Prahalad et al., 2004) e capacidade de inovação

(Beeby e Booth, 2000).

3.2.2 Análise SWOT à cooperação

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), metodolo-

gia proposta por Humphrey (2005), tem por objetivo a identificação dos elementos

chave internos e externos que se demonstram fulcrais para uma dada entidade ou

objetivo. Ainda que o seu foco seja o da análise estratégica no contexto empresarial,

esta é usada vulgarmente de forma mais abrangente. Como tal, vislumbra-se ade-

quada para, de forma compacta, identificar as principais forças, fraquezas, ameaças

e oportunidades que a cooperação organizacional possui (i.e. que se traduz na de-

finição do objetivo da aplicação da análise SWOT). Este exerćıcio pode, per si,

constituir-se como uma primeira, e desejável, reflexão para quem decide estabelecer

mecanismos de cooperação interorganizacionais; traduzindo um passo importante

para as etapas seguintes na definição do planeamento estratégico organizacional. A

tabela 3.1 ilustra um exerćıcio de reflexão que resulta numa análise SWOT à própria

cooperação.
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Tabela 3.1 – Análise SWOT à cooperação.

Forças Fraquezas

Redução de custos Necessário sistema de comunicação

Redução do risco Perda de autonomia

Maior capacidade de atuação no mercado

Oportunidades Ameaças

Maior capacidade competitiva Perda de identidade

Maior capacidade de inovação Falta de capacidade de coordenação

Novos métodos de gestão Cooperação versus competição

Maior capacidade de internacionalização Risco de conflitos

3.2.3 Topologias e modelos de cooperação

À existência de diferentes topologias e modelos de cooperação não pode ser alheio

o próprio objetivo da cooperação. O objetivo, de partida, que despoleta a própria

cooperação, entre organizações, leva a que estas se moldem segundo uma dada to-

pologia e modelo que de alguma forma espelhe e represente as interligações, ńıvel

de integração e de coordenação adequados para que estas possam atingir o obje-

tivo que as motivou a cooperarem entre si. Neste sentido, é importante começar

por identificar quais os fatores e objetivos da cooperação. Esses fatores e objeti-

vos encontram-se descritos em Macieirinha (2009), que num ato de sintetização e,

referindo-se aos trabalhos de Corvelo (2001)¸ indica os seguintes fatores/objetivos

associados à cooperação interorganizacional:

• Globalização;

• Centrar-se nas competências distintivas;

• Preenchimento de falhas/deficiências únicas ou múltiplas;

• I&D e inovação como motor de crescimento e desenvolvimento;

• Criação de produtos e serviços integrados;

• Forma de lidar com o risco;
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• Redução dos custos de transação.

Da análise dos fatores/objetivos apresentados podemos derivar uma clara perspetiva

simbiótica associada ao ato de cooperar. Esta perspetiva representa um processo de

mútuo benef́ıcio para os intervenientes, ainda que nem sempre possa ser de simples

implementação, coordenação, manutenção e evolução. O que torna, como exerćıcio

inicial de interesse, perceber quais os requisitos indispensáveis para que possam

consubstanciar a própria cooperação. De facto, nem sempre a cooperação entre or-

ganizações é posśıvel, especialmente se, apesar de existir um claro mútuo interesse e

uma ineqúıvoca e identificada simbiose a explorar, não existir uma determinada ho-

mogeneidade estrutural e capacitiva das organizações intervenientes. Neste contexto

afiguram-se três vertentes essenciais: confiança mútua, competências individuais e

capacidade individual ao ńıvel das TIC. A primeira indicará o grau de confiança

existente entre as organizações que decidem cooperar; este domı́nio afigura-se ba-

silar para que se possam construir processos cooperativos, na medida que é uma

condição sine qua none de carácter cultural e social no relacionamento entre in-

div́ıduos ou grupos. A segunda, diz respeito às questões que têm que ver com as

competências de core de cada parceiro (i.e. o individual), e o grau de interesse que

estas representam para o contexto do grupo (i.e. da rede de cooperação). Final-

mente, a terceira, diz respeito à capacidade que cada organização apresenta para

suportar eficazmente os fluxos de informação que irão ser gerados pela constituição

da estrutura de cooperação. Neste domı́nio, e sendo a gestão clássica cada vez mais

uma gestão da informação, a inexistência de uma estrutura tecnológica adequada,

comprometerá a possibilidade de cooperar.

Topologias de cooperação

O termo “topologia de rede” representa o modelo que descreve a estrutura ou a confi-

guração de uma rede. Segundo Katzy et al. (2005) e referido por Camarinha-Matos

e Afsarmanesh (2008) as redes de organizações estruturam-se em três topologias

t́ıpicas como ilustra a figura 3.1:



30 CAPÍTULO 3. REDES DE COOPERAÇÃO

• Topologia em cadeia: nesta topologia existe uma sequência de output/input

em cadeia entre organizações (i.e. é a representação de uma cadeia de valor).

• Topologia em estrela: nesta topologia existe um membro da rede que é domi-

nante em relação aos outros membros. Esse membro centraliza em si mesmo

algum tipo de fluxo ou processo (e.g. pode funcionar como um centro es-

tratégico ou de decisão).

• Topologia em malha: nesta topologia existe uma forte interligação entre as

diferentes organizações, interligações que representam relações de N para N.

Figura 3.1 – Topologia em cadeia, estrela e malha.

De forma complementar à análise, estrita, da topologia da rede de cooperação,

Knudsen (2008) identifica dois elementos fundamentais na análise de uma dada

topologia e do próprio desenho da cooperação:

• Tamanho: indicado pelo número de participantes ativos.

• Proximidade: proximidade de parceiros em relação ao âmbito geográfico e

disciplinar.

Desta forma a análise da topologia de uma rede de cooperação, acrescentada dos dois

elementos referidos, poderá ser descrita, a t́ıtulo de exemplo, segundo a figura 3.2.

A análise das diferentes topologias, permite-nos compreender, para além da simples

forma de estruturação de relações entre organizações, toda a dinâmica de cooperação,
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Figura 3.2 – Um exemplo de uma topologia de rede focando as perspetivas de tamanho e

de próximidade. Adaptado de Knudsen (2008).

na medida em que a topologia espelha as relações diretas e indiretas de interde-

pendência funcional e estratégica, bem como, permite-nos perceber, ou pelo menos

ajuda-nos a prever, o próprio potencial de evolução que a rede de cooperação poderá

desenvolver ao longo do tempo. O levantamento/desenho da topologia constitui-se

assim, não apenas um mero exerćıcio de “arquitetura”, mas um dado relevante para

a gestão estratégica da rede de cooperação.

Modelos de cooperação

A cooperação entre organizações pode manifestar-se sob vários modelos. Sendo um

modelo uma forma de representação, que traduz a essência funcional e estratégica das

próprias organizações, é importante compreender os principais modelos existentes

quando se observam fenómenos de cooperação interorganizacional.

Não existe, na revisão bibliográfica, uma clara e unânime definição das diferentes

formas (e seus modelos) que assumem as relações de cooperação. Neste domı́nio

o estado da arte revela notórias diferenças existentes quer ao ńıvel das taxonomias

usadas, quer no que concerne ao próprio grau de profundidade e detalhe com que as

classificações são efetuadas. Neste contexto, são de seguida apresentadas algumas

taxonomias segundo a perspetiva de diferentes autores.
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Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2008) indicam vários exemplos de redes de co-

operação que hierarquizam, segundo uma perspetiva de modelação de sistemas,

usando, dentro desta, relações de generalização. Alguns dos exemplos que se en-

contram na base das relações de generalização apresentadas pelos autores são:

Cluster industrial – consiste num grupo de empresas, habitualmente localizado

na mesma região geográfica e opera num setor de negócios comum;

Distrito industrial – semelhante a um cluster, embora extravase os limites de um

só setor, envolvendo vários setores chave dentro de uma dada região geográfica;

Empresa virtual – representa uma aliança, limitada em termos temporais, de em-

presas que se unem para cooperarem ao ńıvel do seu know-how central e

dos seus recursos, com o objetivo de responder melhor às oportunidades de

negócios, que o mercado proporcione. Neste contexto, as TIC, desempenham

um forte papel de suporte;

Empresa estendida – representa um conceito tipicamente aplicado a uma orga-

nização na qual uma empresa dominante “estende” as suas fronteiras para os

seus parceiros;

Cadeia de suprimentos – representa uma rede estável, tipicamente de longo prazo,

de empresas, onde cada uma delas desempenha uma função clara na cadeia de

valor de produção. A cooperação, neste contexto, visa cobrir todas as etapas

de um dado processo produtivo;

Aliança intercontinental de empresas – alianças envolvendo organizações de

diferentes continentes;

Rede de ciência – aliança entre centros autónomos de investigação, com o propósi-

to de proporcionar cooperação entre investigadores de forma a contribuir para

o avanço cient́ıfico.

Begnis et al. (2008), refere que as relações interorganizacionais de cooperação pren-

dem-se com o objetivo de serem alcançados melhores ńıveis de competitividade face
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a uma abordagem individualizada. Segundo este autor, os diferentes modelos de co-

operação, que traduzem em si mesmo diferentes estratégias organizacionais, podem

ser agrupados segundo a figura 3.3.

Figura 3.3 – Exemplo de diferentes redes de cooperação. Adaptado de Begnis et al. (2008).

Da análise dos diferentes modelos/classificações atribúıdos às diferentes formas que

a cooperação tende assumir nas relações interorganizacionais, ainda que se verifique

alguma heterogeneidade, vincadamente no que concerne mais a terminologia do que

propriamente aos conceitos de base, resulta uma clara homogeneidade quanto ao foco

e objetivos (já anteriormente enunciados) nos quais assenta a origem, manutenção

e evolução da cooperação.

Dentro dos modelos e terminologias da cooperação interorganizacional, tem desper-

tado particular interesse o conceito de Virtual Organization Breeding Environments

(VBE) como a base para a formação dinâmica de Virtual Organizations (VO), Af-

sarmanesh et al. (2009a); Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2008); Afsarmanesh

et al. (2009b); Plisson et al. (2007); Cunha e Putnik (2006); Putnik et al. (2008).

Neste contexto, e para que seja definido o conceito, uma VBE traduz-se numa as-

sociação estratégica, de perspetiva de cooperação temporal alargada e estável, onde

se comungam prinćıpios e infraestruturas, com o objetivo de aumentar a sua capaci-

dade de potenciar a criação de VO (Camarinha-Matos et al., 2005). Se conjugarmos

as definições de VBE e de VO (anteriormente definida sob designação Empresa Vir-

tual), emergem dois aspetos cuja análise se demonstra importante: dinâmica da
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cooperação e o aspeto temporal e evolutivo da cooperação. De forma a elucidar so-

bre o entendimento que existe desses dois aspetos, passam a descrever-se os mesmos:

Dinâmica da cooperação – na cooperação interorganizacional é importante per-

ceber a dinâmica que rege as relações de cooperação estabelecidas. Neste

contexto, a dinâmica de cooperação representa a forma como se estruturam

as relações interorganizacionais, as suas carateŕısticas, a sua robustez, dura-

bilidade e grau de comprometimento estratégico (no contexto da rede de coo-

peração) e, por fim a capacidade negocial que cada organização possui dentro

do conjunto das relações existentes;

Aspeto temporal e evolutivo da cooperação – associado ao estabelecimento

de relações de cooperação entre organizações estão primitivas e objetivos que

desencadeiam o processo de cooperação. Neste contexto, podem ser identifica-

das, analisada uma dada rede de cooperação, conjuntos de organizações/rela-

ções que representam a base de suporte da própria rede de cooperação. Numa

perspetiva de volatilidade, no limite inferior teremos redes de cooperação que

se estabelecem e perduram, pois as primitivas e objetivos iniciais mantêm-se

relativamente constantes ao longo do tempo (e.g. organizações que decidem

cooperar para melhor enfrentar problemas de competitividade setorial, ou a

ocorrência de ataques de empresas de outros páıses ao seu mercado). No li-

mite superior teremos redes de cooperação que se estabelecem com primitivas

e objetivos de curta duração temporal, tipicamente com intuito de responder

a um problema ou desafio concreto que poderá indiciar a necessidade de res-

ponder a um dado problema conjuntural ou aproveitar uma oportunidade que

se vislumbrou atrativa para as partes.

Os dois aspetos referidos, e cujo conceito foi sucintamente exposto, podem e de-

vem ser conjugados de forma a questionarmo-nos qual poderá ser o modelo de co-

operação futuro que deverá reger as redes de cooperação interorganizacionais. Em

nossa opinião, uma perspetiva de rede de cooperação cujas primitivas e objetivos

iniciais são caraterizados por uma relativa constância temporal são um ponto forte
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de uma qualquer rede de cooperação, na medida que tenderá a garantir um ele-

vado grau de comprometimento entre os cooperantes e um claro sentido simbiótico

estratégico. No entanto não deverá ser confundida estabilidade e sintonia persis-

tente com rigidez e automatismo de atuação. De facto, no mundo global em que as

organizações coabitam, o time-to-market, a capacidade das organizações se reinven-

tarem, a capacidade de responder a problemas e desafios que se vislumbrarem, não

é compat́ıvel, em nosso entender, com um modelo ŕıgido (ainda que estável e ma-

turo) de cooperação. É nosso entender, que à base estável e matura de uma rede

de cooperação, deverá coexistir uma camada dinâmica, que se reinventa e reorga-

niza de forma rápida e ágil, e, que deve constituir-se como “uma face da rede de

cooperação” que esteja estritamente orientada para responder aos desafios que não

podem ser antecipados e cuja capacidade de resposta apenas seja posśıvel com um

estado de prontidão. Com esta conjugação teremos um modelo de cooperação com

a estabilidade e o sentimento da cooperação estratégica que nasce de uma clara,

durável e constante identificação da simbiose interorganizacional, e a capacidade

de responder de forma ágil e efetiva aos desafios eminentes. Neste contexto, tere-

mos uma rede de cooperação mista em que a primeira camada será relativamente

constante e a segunda camada tendencialmente volátil e em constante reengenharia.

No contexto descrito, a sustentação de uma rede de cooperação estará fortemente

dependente da capacidade de efetivar toda a interoperabilidade entre organizações,

suportar, de forma ágil, processos de integração de novos cooperantes e permitir

uma efetiva partilha de fluxos de informação e de recursos, sem demasiados encargos

financeiros (Watson, 2007). Emerge assim o papel dos SI como enabler de uma rede

de cooperação. Compreender como pode a interoperabilidade interorganizacional

ser efetivada, especialmente sabendo que tipicamente os SI de cada organização

seguem percursos divergentes ao longo do seu processo evolutivo, fazem do estudo

das estratégias, mecanismos e tecnologias para implementar interoperabilidade entre

SI, um foco de investigação extremamente pertinente, no contexto da cooperação

interorganizacional tendo por base a premissa de que a efetivação de uma rede de

cooperação é, sob o ponto de vista técnico da interoperabilidade, o processo de

criação, manutenção e evolução de um sistema distribúıdo.
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3.2.4 Sistemas de Informação de suporte à cooperação

Os SI desempenham um papel central nas atuais organizações. Sem a sua existência

não seria posśıvel controlar aspetos funcionais nem tão pouco existiria uma au-

tomática e ágil capacidade de geração de conhecimento. Numa perspetiva de mais

alto ńıvel, não seria posśıvel informar os decisores (independentemente do ńıvel

hierárquico organizacional) para que estes tomassem decisões mais eficazes e efici-

entes – SAD.

No contexto das redes de cooperação o conceito de SI não se limita a um sistema que

suporta uma única organização, ele emerge como um sistema resultante da inter-

cooperação de cada um dos sistemas de cada uma das organizações que cooperam.

Neste contexto, os sistemas distribúıdos e as aplicações que estes contêm devem

cumprir com requisitos tais como:

• Um qualquer sistema distribúıdo deverá ter um comportamento semelhante a

um equivalente sistema centralizado. Neste contexto, ao utilizador, não deve

ser necessário conhecer ou preocupar-se com as especificidades da distribuição

da aplicação. Esta condição traduz a chamada transparência de utilização.

• A partilha de informação é igualmente, num sistema distribúıdo, um requi-

sito que tem obrigatoriamente de estar contemplado e que faz emergir novos

requisitos como a segurança, a fiabilidade e a disponibilidade dos sistemas.

• O suporte de interoperabilidade entre sistemas é outro dos requisitos obri-

gatórios e deve englobar interoperabilidade entre sistemas operativos, redes e

protocolos de comunicação.

• Aos sistemas distribúıdos exigem-se, igualmente, requisitos de escalabilidade.

Para o desenvolvimento de soluções distribúıdas são várias as tecnologias de suporte.

De seguida são apresentadas as principais tecnologias de suporte à interoperabili-

dade de sistemas, e por excelência, as que mais são usadas no suporte ao desenvolvi-

mento de aplicações distribúıdas. Antes de enunciar e caraterizar essas tecnologias
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é realizada uma sucinta caracterização do modelo de comunicação distribúıda.

Modelos de comunicação distribúıda

A comunicação distribúıda surgiu como uma evolução da comunicação interproces-

sos em execução numa mesma máquina. Inicialmente o controlo dos mecanismos de

comunicação era da responsabilidade do programador de aplicações. O processo evo-

lutivo dos sistemas operativos levou a que passasse a ser destes a responsabilidade

de efetuar, por intermédio de protocolos de comunicação implementados ao ńıvel do

seu núcleo, as tarefas de controlo dos mecanismos de comunicação, passando a dis-

ponibilizar para fins de utilização uma Application Programming Interface (API)

que vem permitir um elevado grau de abstração ao programador de aplicações dis-

tribúıdas.

A comunicação distribúıda é implementada, tipicamente sob o modelo cliente-servi-

dor. O objetivo do modelo cliente-servidor, figura 3.4, prende-se com a estruturação

dos sistemas como grupos de processos que cooperam entre si. Neste contexto são

segmentados dois grupos ou perfis: processos, designados por servidores, e processos

designados por clientes. Os primeiros têm por objetivo a oferta de serviços que serão

consumidos pelos segundos. Ainda que haja dois grupos de processos é perfeitamente

posśıvel a coabitação numa mesma máquina, de vários servidores ou vários clientes,

ou um mix de vários servidores e clientes.

Este modelo utiliza tipicamente um protocolo baseado em mensagens, em que um

cliente envia uma mensagem a um servidor requisitando um dado serviço; por sua

vez o servidor executa esse pedido e retorna uma mensagem contendo o resultado

obtido, caso tenha sucesso na execução do pedido, ou uma mensagem de erro, caso

não haja sucesso no processamento do pedido do cliente.

De seguida são apresentados os principais protocolos de comunicação baseados no

modelo cliente-servidor.
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Figura 3.4 – Modelo Cliente-Servidor.

Sockets

A interface de comunicação Sockets, figura 3.5, é das mais conhecidas implementações

do modelo cliente-servidor (e.g. é usada no suporte de protocolos como FTP ou Tel-

net). A sua API disponibiliza um conjunto de métodos que permitem estabelecer

canais orientados à conexão e canais não orientados à conexão (Stevens, 1997). No

entanto apesar das grandes potencialidades que esta interface apresenta, ela revela

um reduzido ńıvel de abstração protocolar, continuando a ser necessário ao pro-

gramador controlar, de forma expĺıcita, vários aspetos da comunicação, ainda que

estes sejam efetuados através da invocação dos métodos disponibilizados pela API

Sockets.

Remote Procedure Call

Os Remote Procedure Call (RPC), figura 3.6, surgem como uma tentativa de cum-

prir o requisito da transparência, no seio dos sistemas distribúıdos, a transparência

referida, prende-se com o facto de um sistema distribúıdo dever apresentar-se aos

olhos de quem o utiliza como se de um sistema centralizado se tratasse. No entanto,



3.2. COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL 39

Figura 3.5 – Arquitetura Sockets.

a semântica dos sistemas centralizados é procedimental, tornando, o anterior exem-

plo da interface Sockets desadequada (a semântica da interface Sockets é baseada

na troca de mensagens).

Neste contexto os RPC implementam uma metodologia em as aplicações invocam

procedimentos localizados em outras máquinas. Assim, se uma aplicação, a funcio-

nar numa dada máquina A invoca um procedimento em execução numa máquina B,

o processo A suspende a sua execução aguardando o término da execução do pro-

cedimento, que tem lugar na máquina B, até que esta responda. Neste modelo o

fluxo de dados de A para B é realizado através da passagem de parâmetros aquando

da evocação do procedimento remoto (parâmetros da invocação), e de B para A

através do resultado da invocação. Existe um ńıvel interessante de transparência

que no desenvolvimento de aplicações recorrendo a RPC a evocação de procedimen-

tos remotos segue a mesma filosofia e simplicidade da evocação de procedimentos

locais (White, 1985).

COM/DCOM/COM+

A arquitetura Distributed Component Object Model (DCOM), figura 3.7, surgiu

como uma extensão do Component Object Model (COM). Esta nova arquitetura vem
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Figura 3.6 – Arquitetura RPC.

permitir a comunicação intercomponentes localizadas em computadores distintos.

O modelo COM no seu surgimento aparece associado a uma tecnologia designada

Object Linking and Embedding (OLE), que permite a integração de aplicações e tipos

de dados distintos num mesmo ambiente de aplicações (Sessions, 1998).

O funcionamento da arquitetura COM/DCOM pode ser descrito da seguinte forma:

quando um dado cliente invoca um dado método num determinado objeto, se esse

objeto estiver localizado na mesma máquina, o COM irá intercetar essa invocação

e entregá-la ao processo do destinatário. No caso de o destinatário estar localizado

numa máquina distinta (remota), será a DCOM que se irá encarregar de entre-

gar a invocação (suportada por um protocolo de rede). Como uma atualização à

tecnologia COM surgiu o COM+ que procura suprimir algumas lacunas existentes

na arquitetura COM/DCOM. De entre as mais-valias introduzidas ressalvam-se as

seguintes:
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Figura 3.7 – Arquitetura COM/DCOM/COM+.

• Passa a ser posśıvel a associação de meta-dados a objetos;

• Maiores facilidades de gestão;

• Melhorias nos serviços de concorrência, segurança, threading e sincronização;

• Suporte de XML;

• Serviço de Eventos;

• Object Pooling : criação de um conjunto de instâncias prontas para serem

usadas, ao invés do processo de criação e destruição de objetos consoante as

necessidades;

• Interceptors : objetos mediadores de invocações entre cliente e servidor;

• Load Balancing : possibilidade de reencaminhar pedidos para máquinas com

menor utilização (diminúındo a sobrecarga por máquina);

• Queued Components : aplicações asśıncronas e aplicações offline.
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Java Remote Method Invocation

A Remote Method Evocation RMI, figura 3.8, é um framework do Java que per-

mite que objetos em execução numa dada Java Virtual Machine (JVM) invoquem

métodos de outro objeto existentes em outra JVM, sem que hajam diferenças na

sintaxe de invocação de objetos remotos e de objetos locais.

Numa aplicação RMI existem por norma dois componentes: o cliente e o servidor. A

função do servidor é a criação de objetos, cujas referências passam a estar acesśıveis

através da publicação dos objetos no rmiregistry (comando que cria e regista um

objeto remoto na porta especificada de uma máquina). Executado este passo o

servidor passa a aguardar evocações remotas de clientes (Pitt e McNiff, 2001).

Figura 3.8 – Arquitetura RMI.

Ao cliente cabe adquirir referências de objetos remotos e invocar os métodos exis-

tentes. À semelhança dos RPC a framework RMI fornece meios para possibilitar a

troca de informação entre componentes, de forma transparente para o programador:

como se tratassem de invocações locais.
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Common Object Request Broker Architecture

A arquitetura Common Object Request Broker Architecture (CORBA), figura 3.9, é

uma arquitetura criada para suportar o processamento distribúıdo e foi definida pelo

consórcio Object Management Group (OMG). Nesta arquitetura a entidade que faz

a intermediação da comunicação é designada por Object Request Broker (ORB), e

é responsável por fornecer os mecanismos que potenciam a transparência (Bastide

et al., 2000).

Um objeto CORBA traduz-se numa componente à qual clientes remotos podem

aceder através da invocação dos seus métodos. A forma de invocação dos métodos

encontra-se descrita em interfaces, definidas numa Interface Definition Language

(IDL). Nesta interface, encontram-se especificados os nomes dos métodos disponibi-

lizados, os seus atributos, parâmetros de entrada e parâmetros de sáıda (no fundo

o que é necessário conhecer para usar um dado método). A existência de uma se-

paração entre interface e implementação, possibilita aos clientes o acesso a objetos

implementados em diferentes linguagens de programação (e.g. Java e C++).

Figura 3.9 – Arquitetura CORBA.

O CORBA possibilita dois mecanismos de invocação: estática (o cliente conhece

antecipadamente a interface do servidor), e, dinâmica (o cliente, não conhecendo

antecipadamente a interface do servidor, descobre-a em peŕıodo de execução, após

consulta do ORB que guarda essa informação).
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Web Services

Os Web Services (WS), figura 3.10, são atualmente a solução, por excelência, mais

utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações distintas (Chen

et. al., 2007). Esta tecnologia possibilita que novas aplicações interajam com ou-

tras já existentes que foram desenvolvidas em plataformas diferentes (permitindo

a compatibilidade entre aplicações). Os WS são componentes que permitem às

aplicações enviar e receber dados em formato Extensible Markup Language (XML)

e em que cada aplicação pode ter a sua própria ”linguagem”, uma vez que existirá

uma tradução para uma linguagem considerada, no domı́nio técnico, como “univer-

sal”: o formato XML (Jasnowski, 2002).

Os WS são identificados por um Uniform Resource Identifier (URI), descrito e defi-

nido usando XML. Um ponto crucial da atratividade dos WS reside no facto destes

serem baseados em tecnologias standards, ressaltando de forma especial o XML e

Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Trata-se como tal, de uma abordagem que

visa o desenvolvimento de aplicações distribúıdas usando protocolos de Internet.

Os WS podem ser acedidos pelas aplicações usando, por exemplo, o protocolo Simple

Object Access Protocol (SOAP).

Um dos objetivos que torna os WS tão importantes no contexto atual é a comu-

nicação de aplicações, através da Internet, com o objetivo de potenciar a Enterprise

Application Integration (EAI).

De forma a melhor compreender o papel dos componentes que dão corpo aos WS,

são de seguida, sucintamente, descritos:

• XML: é a linguagem base em que os WS são criados. O XML fornece a

descrição, o armazenamento e o formato da transmissão. Os WS descodificam

as várias partes de XML para interagir com as várias aplicações;

• SOAP: baseia-se numa invocação remota de um método e para tal especifica

o endereço do componente, o nome do método e os argumentos necessários
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para o método invocado. Todos estes parâmetros são formatados em XML

e enviados, tipicamente, através do protocolo HTTP para o componente de

destino. O SOAP não define qualquer semântica (modelo de programação ou

semântica de implementação), sendo este um dos aspetos centrais; uma vez

que, permite que quer o serviço, quer o cliente que invoca o serviço possam ser

aplicações desenvolvidas usando linguagens de programação diferentes (Walsh,

2002);

O SOAP pretende garantir a interoperabilidade e intercomunicação entre di-

ferentes sistemas, através da utilização da linguagem XML e do mecanismo de

transporte HTTP. O SOAP é o responsável pelo transporte de dados para o

WS. Pelo facto de este usar protocolos de internet, garante uma minimização

dos problemas de segurança associados a restrições de tráfego, tipicamente

existentes nas redes de computadores e suportadas por firewalls. O funciona-

mento do SOAP segue a mesma filosofica de funcionamento do RPC;

• WSDL: é uma especificação desenvolvida pelo World Wide Web Consortium

(W3C) que permite descrever os WS segundo um formato XML. O WSDL

é extenśıvel para permitir a descrição dos serviços e suas mensagens, inde-

pendentemente dos formatos de mensagem e dos protocolos de rede que se-

jam usados. Este descreve os serviços disponibilizados à rede através de uma

semântica XML, e providencia a documentação necessária para o processo de

chamada a um sistema distribúıdo e os procedimentos necessários para que

esta comunicação se estabeleça. Comparativamente ao SOAP, que especifica

a comunicação entre um processo cliente e um processo servidor, o WSDL

descreve os serviços oferecidos e pasśıveis de serem invocados (Walsh, 2002);

• UDDI: é um protocolo desenvolvido para a organização e registo de WS sendo

uma iniciativa em desenvolvimento no âmbito do consórcio industrial UDDI

promovido originalmente pela IBM, Microsoft e Arriba, com objetivo de ace-

lerar a interoperabilidade e utilização dos WS, pela proposta de um serviço de

registo de nomes de organizações e de descrição do serviço (Walsh, 2002). Um

registo UDDI contém três tipos de informação: informações gerais de cada
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organização (e.g. nome ou morada); informações de organizações e serviços

por categorias de negócios; e, informações técnicas sobre os serviços dispo-

nibilizados pelas organizações. O UDDI providencia três funções principais,

conhecidas como publicação, descoberta e ligação:

publicação – permite que uma organização divulgue o(s) seu(s) serviço(s);

descoberta – permite que o cliente do serviço, procure e encontre um deter-

minado serviço;

ligação – permite que o cliente do serviço possa estabelecer a ligação e inte-

ragir com o serviço.

Figura 3.10 – Arquitetura de WS.

Pelas suas especificidades, os WS são hoje uma abordagem, “consensual” para o

desenvolvimento de aplicações distribúıdas. E têm sido amplamente usados no pro-

cesso de evolução dos SI existentes e, obviamente, dos SI que vão sendo criados.
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3.3 A ubiquidade e as redes de cooperação

Pretende-se com este ponto introduzir o conceito de ubiquidade e das suas im-

plicações no contexto das redes de cooperação. A evolução dos sistemas computaci-

onais tem seguido uma tendência em que os dispositivos móveis têm-se disseminado

e onde paralelamente a tecnologia tem vindo a ser embebida no ambiente que nos

envolve. Neste contexto o fenómeno das redes de cooperação, em nosso entender,

alargou as suas fronteiras e ganhou um novo patamar de exigência, na medida que

a cooperação e as relações de interligações de recursos computacionais, são hoje

uma interligação de SI cada vez mais densos e povoados de dispositivos móveis e

pervasivos.

3.3.1 Paradigma centralizado e paradigma ub́ıquo

A visão de sistema computacional mudou radicalmente nos últimos anos. Se nas

últimas décadas se assistiu à mudança, de uma perspetiva centralizada para uma

visão distribúıda, recentemente, as carateŕısticas de um sistema distribúıdo evolúıram

consideravelmente. A evolução dos sistemas computacionais, enquanto sistemas com

capacidade de aquisição, processamento e transmissão de dados, tem revelado uma

crescente criação e disseminação de dispositivos de dimensões reduzidas, baixo custo

e consideráveis capacidades de processamento. Estes dispositivos tomam vulgar-

mente a designação genérica de Dispositivos Móveis (DM). Estes novos dispositivos,

para além da referida considerável capacidade de processamento, integram cada vez

maior número de sistemas de aquisição de dados suportados pela inclusão de sen-

sores no seu hardware (e.g. aquisição de imagem, v́ıdeo ou acelerómetro), e, não

menos relevante, diversas tecnologias de transmissão de dados sem fios (e.g. Wi-Fi

e Bluetooth). Neste contexto a disseminação dos DMs quer num contexto estrita-

mente organizacional, bem como, no global contexto civilizacional generalizou-se,

ao ponto do mercado de dispositivos móveis crescer hoje mais que o de Computado-

res Pessoais (PC). Numa outra vertente, complementar, a tecnologia tem sido cada
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vez mais embebida no ambiente que nos rodeia, dando origem ao inicio de uma “re-

volução” no conceito de espaço: a origem de Espaços Inteligentes (EI) (Hernandez,

2009; Saha, 2005).

3.3.2 Computação ub́ıqua

No contexto acima descrito, têm crescido duas áreas de investigação: Computação

Móvel (CM) e Computação Pervasiva (CP). A CM traduz a capacidade dos sis-

temas computacionais serem móveis: permitir o seu uso em diversas tarefas de

aquisição, processamento e transmissão de fluxos de dados, enquanto se deslocam

no espaço f́ısico, sem que haja perda de conetividade (always connected) (Satyana-

rayanan, 2001). A CP traduz a visão de que os recursos computacionais estarão

distribúıdos e embebidos no ambiente envolvente do utilizador. Segundo esta pers-

petiva, o conceito clássico de computador dará origem a um sistema distribúıdo

pelo ambiente/espaços e não será apenas um tradicional computador ou conjunto

de computadores dispersos geograficamente. O conceito de computador integraria

para além desta nova perspetiva a capacidade de, recorrendo a sensores, detetar,

extrair e modificar o próprio ambiente, adequando-o aos perfis e necessidades dos

utilizadores e/ou outros dispositivos.

Da integração da CM e da CP surgiu uma área de investigação designada por Com-

putação Móvel e Pervasiva (CMP) ou, também conhecida por Computação Ub́ıqua.

No contexto desta área, os espaços f́ısicos do futuro serão cada vez mais povoados

de micro sistemas computacionais móveis, distribúıdos, embebidos e inviśıveis aos

olhos dos utilizadores; capazes de possúırem a inteligência necessária para atuarem

em benef́ıcio dos utilizadores.



3.3. A UBIQUIDADE E AS REDES DE COOPERAÇÃO 49

3.3.3 O impacto da computação ub́ıqua nas redes de coo-

peração

Como foi descrito anteriormente, os SI desempenham um papel central no suporte

das redes de cooperação. O facto de, no contexto organizacional, para um dado

processo de negócio existirem processos de informação associados para suporta-lo

de forma apropriada, torna o SI um fator cŕıtico de sucesso para o funcionamento

cabal de uma rede de cooperação. Neste contexto, as alterações na estrutura de

Informação e da Gestão da Informação de uma organização terá implicações na

evolução dos SI.

A evolução dos SI tem demonstrado que existe hoje uma crescente expansão das

suas fronteiras e das suas carateŕısticas, sendo crescente o número de aplicações

móveis que se desenvolvem para suportar processos organizacionais em contextos

de mobilidade. A visão de ubiquidade da informação que foi explicitada anteri-

ormente, demonstra que a recente evolução terá um crescente impacto nos SI das

organizações, e haverá uma maior exigência ao ńıvel da coordenação dos fluxos de

informação e uma mais complexa geração de conhecimento, de forma a transitar-

mos para uma sociedade de geração dinâmica de conhecimento (Friedewald e Raabe,

2011) e fazermos evoluir a atual economia baseada no conhecimento para um novo

ńıvel – Ubiquitous Business (U-business). Será fulcral compreender a dimensão real

do impacto dessas mudanças e preparar os SI para que se adeqúem às exigências

das organizações. Neste contexto, os SI terão de responder a novas solicitações e a

um conjunto de novas exigências dos processos, de uma rede de cooperação ub́ıqua,

e continuarão a ser um fator (cada vez mais) cŕıtico de sucesso.

3.3.4 A contextualização na computação ub́ıqua

A computação ub́ıqua tem por objetivo quebrar com a computação centrada no com-

putador pessoal, e dar a oportunidade dos utilizadores interagirem com o mundo di-

gital envolvente, através de elementos tecnológicos embebidos no espaço f́ısico (i.e.
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smart spaces) segundo a máxima “em qualquer altura e usando qualquer disposi-

tivo” (Hernandez, 2009; Saha, 2005). Dentro dos diferentes desafios que se colocam

na computação ub́ıqua encontra-se a necessidade de contextualizar o acesso à in-

formação e aos serviços (Frank et al., 2008; Raento et al., 2005). A existência de

mecanismos, sempre presentes, e que são capazes de fornecer respostas rápidas e di-

retas às necessidades de informação (sem necessidade de navegação, pesquisa) será

não apenas um fator de usabilidade e de performance, mas igualmente um fator de

inclusão.

No contexto deste trabalho, a contextualização assume um papel central, uma vez

que, quer para o agricultor (no domı́nio da AP) quer para o turista (no domı́nio

do setor do turismo) é essencial que lhes sejam facultadas forma simples de ob-

terem respostas concretas às suas necessidades de informação ou no acesso a um

dado serviço. Para os primeiros isso pode significar não terem que despender muito

tempo a usar as funcionalidades das aplicações de gestão de práticas agŕıcolas, ou

perderem-se com pesquisas para encontrarem o que pretendem. Para os segundo

(turistas) significa o acesso direto à informação sobre o que as rodeia e sobre as

quais incessantemente querem saber mais.

Atualmente a contextualização tem sido materializada por diversas tecnologias tais

como: o uso de GPS para georeferência ou tags tais como QR Codes ou etiquetas de

rádio frequência (e.g. tags NFC). Independentemente da tecnologia mais indicada

e/ou usada, o objetivo prende-se sempre por perceber o contexto e necessidades do

utilizador, e como tal, facultar-lhe de forma imediata e direta uma resposta efetiva

à sua solicitação.

3.3.5 Discussão

Os conceitos associados aos fenómenos de cooperação, e a análise das principais tec-

nologias de desenvolvimento de aplicações distribúıdas, permitem vislumbrar mode-

los inovadores que suportem a VP na RDD. A criação de uma rede de cooperação

capaz de interligar os principais atores da VP e do turismo da RDD, poderá ser um
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embrião estratégico para a criação de uma rede de suporte à VP e ao turismo, à

geração de conhecimento sustentável que permita melhorar a competitividade des-

tes setores de atividade e à geração de novos negócios de base tecnológica. Transferir

para o terreno a tecnologia, onde de facto a maioria das atividades agŕıcolas se pro-

duz e onde estão muitas das variáveis importantes a monitorizar, através de uma

abordagem que contemple a dimensão ub́ıquia que devem possuir os SI de apoio à

VP, poderão gerar vantagens competitivas importantes e confluir para que a VP se

torne uma realidade na RDD.





4 O modelo Inov@douro

Este caṕıtulo descreve o modelo conceptual e tecnológico, designado Inov@douro,

que pretende ser uma abordagem alicerçada na sustentabilidade e competitividade

para a RDD e os seus dois grandes pilares – viticultura e turismo. A abordagem pro-

posta é baseada na criação de uma rede distribúıda de cooperação, definida de forma

a cumprir os requisitos das organizações que exploram a viticultura e também o tu-

rismo como uma fonte nacional e internacional de negócio. O modelo Inov@douro

é apresentado como uma proposta inovadora para a RDD onde se pretende verda-

deiramente habilitar a simbiose entre viticultura e turismo, uma nova perspetiva de

geração de conhecimento e capacidade de criação de serviços inovadores a partir da

cooperação interorganizacional. Em nossa opinião, esta abordagem cooperativa tra-

duz a forma mais adequada para promover a sustentabilidade de uma região, onde

existem condições para a sustentabilidade da VP se esta estabelecer uma verdadeira

cooperação simbiótica com a indústria do turismo – traduzida por uma troca de

informação e conhecimento, e pela criação de serviços conjuntos capazes de satisfa-

zerem as necessidades do público-alvo da região. O modelo Inov@douro traduz uma

nova forma de encarar e trabalhar nesta região única.

A simbiose existente entre a viticultura e o turismo faz com que haja um confluir

53
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de interesses mútuos, que favorece a existência de processos de informação de su-

porte comuns. Neste sentido, a criação de um SI que suporte ambos os referidos

vetores afiguram-se como uma forma de suprir os clássicos problemas de sustenta-

bilidade na introdução de tecnologia em meios rurais, especialmente quando existe

uma ineqúıvoca capacidade de se gerarem oportunidades de negócio onde, uma vez

mais a fusão entre os dois vetores está bem patente (e.g. a criação de pequenos

clusters para suportarem pacotes turismo rural e turismo habitação, associados ao

enoturismo). No entanto, tal modelo cooperativo de criação de oportunidades de

negócio necessita de um SI capaz de identificar e suportar tais oportunidades. Os

benef́ıcios mútuos que se poderão alcançar, podem permitir que sob um mesmo mo-

delo conceptual e tecnológico, possam fluir os dados, informação e conhecimento dos

setores da viticultura e do turismo.

O modelo Inov@douro é proposto como uma infraestrutura tecnológica de suporte ao

modelo, de forma a garantir que as principais práticas associadas a uma verdadeira

VP sejam possibilitadas e, ao mesmo tempo, a mesma infraestrutura contribui para

o suporte a serviços de ı́ndole tuŕıstico promovendo uma mútua sustentabilidade.

Neste caṕıtulo são abordadas questões relativas ao paradigma e modelo proposto,

bem como, na apresentação da proposta de infraestrutura tecnológica, são analisa-

das, de forma sucinta, as operações de aquisição, transmissão, agregação, integração

e distribuição de dados, tendo por objetivo a geração de conhecimento e a criação

de uma abordagem sustentada para a RDD, que possa aumentar a competitividade

da região.

4.1 Viticultura de precisão

A VP na RDD ainda se encontra num estado inicial de desenvolvimento, apesar dos

benef́ıcios económicos, ambientais e sociais, que poderiam advir do seu desenvolvi-

mento. A RDD está localizada no nordeste de Portugal e consiste, na sua maioria,
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por colinas ı́ngremes (chegando a ter um declive de 15%) e vales estreitos que acha-

tam em patamares acima de 400 metros. Tendo na sua base o rio Douro, é a vinha

que constitui a paisagem dominante, plantada em terraços formados a partir das

encostas rochosas ı́ngremes e apoiadas por centenas de quilómetros de paredes de

pedra.

A VP necessita de forma intensiva de informação (Stafford, 2000), sendo muito de-

pendente de uma sólida base tecnológica (Cox, 2002). No entanto, alguns estudos

demonstraram que, apesar da perspetiva otimista com que a VP é encarada, exis-

tem algumas dificuldades na verificação dos ganhos económicos (Pedersen et al.,

2003), no que concerne à sua sustentabilidade. Existem, igualmente, preocupações

sobre a existência de iliteracia tecnológica, capacidade de integração e com a real

capacidade de ajustar os dados e informação obtidos às práticas de trabalho dos vi-

ticultores (Alvarez e Nuthall, 2006). A maioria dos viticultores nunca usou SAD

ou modelos computacionais de planeamento. Ao invés, os viticultores, têm o seu

foco na otimização da produção e não na tecnologia, per si. Em nossa opinião, este

pode ser um dos fatores, importantes, pelos quais se explica que a VP não se en-

contre disseminada. Partindo desta perspetiva, urge responder à questão de como

sustentar de forma efetiva a VP e suas práticas na RDD. Se analisarmos o que as or-

ganizações, de outras áreas de negócio, têm feito nos últimos anos no que concerne

à adoção de SI, verificaremos uma enorme diferença na introdução, assimilação, re-

sultados e perspetiva com que as TIC foram encaradas e dos resultados que foram

alcançados. É ainda interessante salientar que, muitas das tecnologias que foram

aplicadas nas organizações, de distintas áreas de negócio, poderiam trazer inúmeros

benef́ıcios para a VP, uma vez que se trata de tecnologia de igual base, apenas o

foco de utilização é diferente no contexto da VP (e.g. uso de redes de sensores para

medir parâmetros diversos).

Urge repensar a abordagem atual da viticultura na RDD e propor soluções de ı́ndole

conceptual e tecnológica, de forma a introduzir a VP na RDD de forma sustentável,

onde o Inov@douro pretende constituir-se um importante contributo.
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4.2 Rede distribúıda de cooperação: um novo con-

ceito de VP e apoio ao viticultor na RDD

As organizações procuram novos modelos de negócios capazes de se adequarem à

evolução da sua atividade de negócio e do seu meio externo. Nessa procura, o con-

ceito de relacionamento tornou-se crucial para o sucesso das organizações (Tapscott,

2000). Resultados apresentados por Davenport (2000) mostram que já há vários

anos as organizações demonstram estarem muito mais interligadas entre si. Esta

interligação traduz e materializa o conceito de rede de cooperação, que pode ser

definido como a capacidade que as organizações têm de estabelecerem mecanismos

de cooperação entre si, através de uma eficiente interligação dos seus processos de

negócio suportada por TIC (Österle et al., 2001).

Existem muitos exemplos de cooperação, tais como a I&D na indústria farmacêutica

ou as comunidades de desenvolvimento de software de código aberto (Buxmann

et al., 2004). No entanto, ainda que inúmeros setores de atividade tenham mu-

dado os seus modelos de negócio, o setor da agricultura (onde a PV se insere) não

seguiu o mesmo padrão. Como tal, é crucial compreender porque existe este des-

vio. Algumas barreiras, para a adoção de SI, são reportadas por Alvarez e Nuthall

(2006) que indica: falhas na adequação dos SI às práticas de trabalho dos agricul-

tores, falhas de literacia ao ńıvel do uso das TIC, falta de integração e uma relação

custo benef́ıcio pouco clara. Em nossa opinião, existem duas razões de fundo que

igualmente contribuem para a não adoção, por natural evolução, de novos modelos

e infraestruturas tecnológicas na agricultura (ao contrário do que ocorreu noutros

setores de atividade): a falta de uma abordagem focada e baseada nas reais neces-

sidades do agricultor; e, a falta de uma correta e transparente integração de dados

para geração de informação e conhecimento que de facto possa ser aplicado quer nas

práticas agŕıcolas quer no seu planeamento estratégico. No entanto, se em nossa

opinião, estes dois fatores contribuem para uma baixa taxa de introdução de TIC,

estes não explicam a falta de cooperação entre os agricultores e destes com o ou-

tras organizações a montante e jusante da sua atividade. É importante perceber
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não só o porquê desta não cooperação, bem como, compreender quais os ganhos que

poderiam advir de um modelo de cooperação para a RDD.

A visão de cooperação assenta na premissa de que os melhores resultados são al-

cançados quando os elementos de um grupo procedem segundo o compromisso de

interesse individual e do grupo. Esta visão é sustentada pelos ganhos que podem

advir pela interligação de diferentes dados, fontes de informação, recursos, habilida-

des e conhecimento. Num grupo heterogéneo podemos tentar minorar as fraquezas

individuais através da complementaridade de cada elemento.

A maioria dos agricultores nunca usou SAD ou mecanismos de planeamento supor-

tado por TIC, eles estão focados na produção, e não na investigação, e não têm

tempo para interpretar dados (Kuhlmann e Brodersen, 2001). O que os agriculto-

res de facto pretendem é que alguém, ou algum processo, lhes forneça uma linha de

ação, uma fórmula que lhes permita poupar tempo e lhes resolva os seus problemas

de forma concreta (Burrell et al., 2004). Neste sentido, defendemos que a cooperação

pode preencher esta lacuna, e constituir-se uma ponte entre as reais necessidades

dos agricultores e as existentes oportunidades ao ńıvel das TIC, se soubermos criar

um conceito de quinta-laboratório e interligado com múltiplas fontes de informação

e serviços. Quando uma dada quinta é interligada com outras quintas, poderemos

partilhar dados, informação e conhecimento. O resultado será a obtenção de nova e

melhor informação e conhecimento. No entanto, como já foi referido, os agriculto-

res não têm os conhecimentos necessários para levar a cabo e suportar estas inter-

ligações (e.g. conhecimento de TIC, serviços de consultoria técnica). Tipicamente

estes conhecimentos existem, mas encontram-se dispersos por organizações da área

tecnológica, associações setoriais, consultoria biológica, laboratórios de I&D, etc. A

perspetiva de rede de cooperação, traduz a possibilidade de todos estes beneficia-

rem da interligação de todas as referidas organizações numa rede de conhecimento;

criando uma rede que partilhe dados, informação e conhecimento. Numa rede com

estas carateŕısticas, poderemos suportar uma relação simbiótica alargada, onde cada

elemento se foca no seu core de atividade e partilha-o com os elementos do grupo.

No caso espećıfico da RDD, esta rede de cooperação tem, por excelência, no setor
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do turismo, um precioso parceiro, uma vez que, como já foi referido, existe uma na-

tural simbiose entre a viticultura e o turismo, na verdade existem em muitos casos

uma quase perfeita fusão entre ambos. Compreender como estruturar um modelo

que suporte esta rede de cooperação, não apenas do ponto de vista conceptual mas

igualmente sob o ponto de vista tecnológico, poderá contribuir para a sustenta-

bilidade e competitividade do tecido empresarial da RDD e para a sua afirmação

internacional.

No entanto, para que possam ser desenhados os referidos modelos é necessário com-

preender, no contexto da viticultura de precisão, diferentes ńıveis de atuação tais

como: as fontes de dados e informação, como adequar a informação às reais neces-

sidades dos viticultores e a perspetiva de geração de conhecimento.

4.2.1 Fontes de informação

Na AP, a obtenção de informação é suportada através de fontes de aquisição de

dados. Neste contexto, existem dois grandes grupos de tecnologias: sensores, que

são capazes de medir diversas variáveis importantes para os sistemas produtivos

(e.g. temperatura, humidade relativa, teor de água no solo, imagens) e os SIG que

desempenham um papel importante e são uma fonte de informação amplamente

usada.

O principal objetivo do uso de redes de sensores é a promoção de uma computação

proativa capaz de recolher e interpretar dados, para suportar o despoletar ações

concretas, como são exemplo o combate a pragas referidos por (Burrell et al., 2004)

e por (Wang et al., 2006) ou pestes (Koumpouros et al., 2004). Os recentes avanços

tecnológicos na área dos sensores e das comunicações sem fios, fez emergir as redes de

sensores, que são hoje encaradas como uma das ferramentas mais importantes para

suportar uma rápida deteção de problemas através de uma cont́ınua monitorização e

vigilância de um conjunto vasto de parâmetros que permitam o despoletar de ações

ao serem detetadas determinadas condições que indiciem a existência de situações

anómalas. No entanto, apesar de os sensores serem capazes de fornecerem dados,
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existe um fosso entre possuir dados e ter informação relevante e aplicável no suporte

à decisão. Especialmente quando, na maioria dos casos, os agricultores não possuem

o conhecimento necessário para interpretarem os dados, extráırem informação útil

a partir destes e verdadeiramente gerar e explorar o conhecimento que poderia ser

extráıdo.

Neste contexto, uma abordagem cooperativa permitiria que os agricultores, através

de relações de cooperação com diversos especialistas (e.g. desde os da área das

TIC aos de consultoria na componente de produção ou de I&D) obtivessem aux́ılio

na interpretação de dados, e na geração de informação de forma a obterem uma

indicação de um curso de ação. Esta é a materialização das relações de simbiose que

gerem as relações de cooperação, a um agricultor interessam orientações para agir

a um investigador interessa a obtenção de dados reais para que possa usar na sua

investigação. Neste exemplo ambos seriam cliente e fornecedor. O primeiro fornece

dados ao segundo e o segundo fornece respostas (um serviço) ao primeiro.

4.2.2 Adequação da informação às necessidades dos viticul-

tores

Os agricultores têm necessidades muito particulares, podem não possuir competên-

cias na área das TIC ou na análise de dados, mas querem ter um melhor suporte

às suas práticas agŕıcolas diárias e apoio na gestão do solo e da produção, tais

como: sistemas de deteção e previsão de doenças e apoio para uma mais eficiente

aplicação de tratamentos nas plantações. No entanto, ao contrário de outros setores

de atividade, o setor da agricultura não tem pressionado a indústria de TIC para

a obtenção de tecnologia para suportar uma AP em todo o seu potencial. Exis-

tem no entanto, vários investigadores que estão a tentar materializar o conceito de

“Quinta Laboratório”. O problema, em nossa opinião, prende-se em como adequar

a informação aos agricultores se estes não conseguirem definir com rigor o seu per-

fil (de informação) e apresentarem dificuldades no uso de TIC e no processamento

anaĺıtico de dados. Neste domı́nio é comum que na criação de soluções tecnológicas
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os fornecedores de soluções, analistas e os clientes finais apresentarem perspetivas

divergentes acerca dos critérios e carateŕısticas necessárias para o desenvolvimento

de um produto que promova um eficaz ambiente de trabalho (Bair, 1995). Estas di-

vergências, necessáriamente conduzem a sistemas com configurações pobres para os

utilizadores finais, e muitas vezes pouco úteis. Neste contexto, e concretamente na

área da agricultura, o desafio será desenvolver soluções tecnológicas que permitam

uma eficaz gestão das práticas agŕıcolas, capazes de monitorizar, controlar e res-

ponder às reais necessidades dos agricultores, de uma forma amigável e configurada

segundo o perfil do agricultor.

4.2.3 Perspetiva da geração de conhecimento

Uma abordagem cooperativa introduz um novo paradigma para a geração de co-

nhecimento. A figura 4.1 ilustra os principais relacionamentos (prinćıpios) para a

geração e integração de conhecimento e sua aplicação no contexto agŕıcola e dis-

seminação pelos elementos que cooperam entre si. Neste paradigma podemos sali-

entar alguns dos principais suportes à geração de conhecimento, tais como: fontes

de aquisição de dados para a geração de informação, a integração do conhecimento

tácito do agricultor (que não deve ser menosprezado) e, de forma mais relevante,

para a abordagem apresentada, os fluxos de informação e conhecimento públicos e

privados entre os membros da rede de cooperação, que neste modelo se constituem

como um contributo em prol de todos os membros da rede. Todos estes fluxos devem

ser armazenados em repositórios de informação, de forma a podermos extrair conhe-

cimento futuro. Nestes fluxos de informação define-se por fluxo público aquele que

pode ser consultado e usado livremente por todos os membros da rede; define-se por

fluxo privado aquele que representa informação ou conhecimento que não é público,

mas diz apenas respeito a uma entidade ou conjunto de entidades expressamente

autorizadas a usá-lo, que representam recursos que se constituem elementos de di-

ferenciação entre parceiros de uma rede de membros que cooperam entre si, sem

contudo perderem a capacidade de competirem uns com os outros pela capacidade

de se diferenciarem entre si (diferenciação de produtos ou serviços).
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Figura 4.1 – Modelo de geração de conhecimento e sua integração no contexto agŕıcola.

As bases de dados distribúıdas de conhecimento, que podem ser conseguidas através

da cooperação, podem ser usadas para suportar decisões de gestão de alto ńıvel,

esta perspetiva está em sintonia com a visão apresentada por Sigrimis et al. (1999)

e classificada como Virtual Agricultural Networks. Ao ńıvel da camada de armaze-

namento de informação devem estar associados mecanismos tais como processos de

análise e transformação de informação, regras que descrevam ocorrências anómalas,

e triggers que permitam uma rápida e eficaz resposta (conjunto de ações), e quando

posśıvel, proatividade na antecipação de problemas (cenário desejável). Finalmente,

no contexto da geração de conhecimento, é muito importante analisar o retorno des-

sas ações, quer quando elas representem uma abordagem de sucesso, quer quando

elas representam ações que não cumpriram o seu papel e não obtiveram o resul-

tado esperado. Ao integrarmos no sistema esta informação, estaremos a promover

melhores decisões no futuro e a potenciar respostas mais atempadas e focadas em

ocorrências futuras similares.
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4.3 O turismo na RDD

O turismo, em especial o que gravita em torno da vinha, vinho e património, são pi-

lares sociais e económicos da RDD (Brito e Correia, 2006; J. Lourenço, 2004). Como

foi referido no segundo caṕıtulo é fulcral, para o desenvolvimento da região, poten-

ciar a criação de negócio; a criação de canais inovadores de informação, dispońıveis

para suportar, não apenas a camada de negócio do turismo, mas igualmente dispo-

nibilizar formas inovadoras de informar os turistas num processo de colmatação das

suas necessidades de informação antes, durante e após o processo de visita à RDD

(o turista é um agente sedento de informação acerca do que o rodeia).

Neste contexto, é importante refletir sobre a abordagem que deve ser tida para po-

tenciar a criação de negócio, numa região com múltiplos pequenos players que, como

já foi referido, isoladamente possuem uma diminuta capacidade para atrair clientes,

e disponibilizar pacotes tuŕısticos robustos e completos. Neste cenário, a cooperação

constitui-se como a forma, por excelência, de materializar as relações simbióticas en-

tre os diferentes players uma vez que existe uma grande complementaridade entre os

serviços disponibilizados por cada um. Isto torna apetećıvel que se coopere de forma

a disponibilizar serviços mais completos e mais adequados ao contexto de quem faz

uma viagem à RDD e espera desenvolver um conjunto vasto, complementar e di-

versificado de atividades. No entanto, ainda que facilmente se consigam identificar

possibilidades de cooperação ao ńıvel da camada de negócio, igualmente se per-

cebe que para possibilitar a cooperação entre processos de negócio, é necessária a

existência de uma adequada camada de processos de informação.

Numa região como a RDD onde uma parte muito importante do seu turismo gra-

vita e/ou se confunde com a viticultura e atividades vitivińıcolas, exitem muitas

oportunidades para que uma rede de cooperação para unir os viticultores, possa ser-

vir igualmente o turismo, gerando mais e mais inovadoras sinergias entre estes dois

vetores endógenos da RDD.
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4.4 O modelo de cooperação Inov@douro

As organizações focam-se, cada vez mais, nas suas competências de core e pro-

curam competências complementares através de mecanismos de cooperação (Kit-

chen, 2007). A AP tem necessidade de muita informação e as competências ne-

cessárias para suportar uma gestão integrada e sustentável extravasam o peŕımetro

“da quinta”. Neste contexto, devem ser estabelecidas relações entre parceiros que

tenham competências complementares ou interesses comuns.

O modelo de cooperação proposto, apresentado na figura 4.2, assenta sob a pers-

petiva de que através da cooperação podem ser colmatados os défices individuais,

e geradas sinergias no sentido de um aumento da capacidade competitiva, como na

geração de oportunidades de negócio.

Figura 4.2 – Inov@douro – modelo conceptual de cooperação.

Os dois principais componentes que regem o modelo conceptual, do ponto de vista

da VP:

• A rede de cooperação, pode ser definida como uma infraestrutura de coo-

peração entre diferentes quintas agŕıcolas e parceiros com interesses comuns.

O principal objetivo é a partilha de informação e conhecimento, através do

cruzamento de várias fontes de informação. Desta forma, potencia-se um me-

lhor apoio às decisões no âmbito das práticas agŕıcolas, bem como, nos atos de
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gestão. A interoperabilidade oferece às organizações mecanismos de gestão que

tende a maximizar as oportunidades de intercâmbio e reutilização de fontes de

informação internas e externas (Miller, 2000);

• Rede de serviços cooperativos, pode ser definida com um repositório de in-

formação e serviços capazes de efetivamente ir de encontro às necessidades dos

agricultores. Representando uma biblioteca pública de informação e conheci-

mento para a VP, pela sua capacidade de integrar o conhecimento gerado a

partir da integração de informação da VP, bem como através da integração

do conhecimento obtido pela cooperação com entidades externas à VP (e.g.

serviços meteorológicos, unidade de I&D, fornecedores de serviços de SIG). É

de salientar que um sistema destes é alimentado com dados recolhidos a par-

tir da rede de membros que cooperarão, havendo a integração desses dados de

forma a alimentar uma camada de serviços que podem ser criados a partir de

entidades externas, e disponibilizados aos agricultores. Numa perspetiva de

cooperação é clara a simbiose entre os produtores de dados (agricultores) e os

produtores de serviços a partir desses dados (entidades externas); isto, numa

clara abordagem economicamente mais favorável, e como tal, potenciadora de

maior sustentabilidade efetiva;

A materialização, neste contexto, de um modelo de cooperação representa um

desafio enorme e multidisciplinar (e.g. sociológico, tecnológico) (Schulze et al.,

2007). No entanto, é o modelo tecnológico, que sendo um enabler do modelo

conceptual, se constitui o elemento chave deste trabalho de investigação. A

infraestrutura de suporte ao modelo Inov@douro, é condição essencial para a

materialização desta nova abordagem para a RDD, sendo como tal, de capital

importância o desenho de uma infraestrutura capaz de suportar o modelo

conceptual.
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4.5 Modelo tecnológico Inov@douro

O modelo de negócios da rede cooperativa baseia-se, necessariamente, num SI. A

perspetiva de TI deve ser multidisciplinar para fazer a ponte entre recolha e trans-

missão de dados brutos, integrando os dados para gerar informações úteis e, final-

mente, para extrair conhecimento numa perspetiva de análise no tempo. A AP

necessita de grandes quantidades de informação, e apenas um sistema integrado, ca-

paz de fundir o conhecimento agronómico, pode efetivamente aumentar o valor da

recolha de dados e usá-los para suporte à gestão estratégica (Kitchen, 2007).

O modelo apresentado abrange a aquisição de dados de forma inteligente, a sua

transmissão, a sua integração e as formas de acesso à informação. Finalmente, é

apresentado o conceito de Portal de Informação Empresarial (PIE), como o interface

de acesso ao conhecimento da rede de cooperação.

Uma perspetiva central, é a capacidade de apoiar as necessidades dos agriculto-

res de forma eficaz, deixando o agricultor decidir que tipo de dados e informações

ele necessita e, em paralelo cruzar a informação com todo um conjunto de orga-

nizações complementares, que apresentam competências que podem ser aplicadas às

necessidades agronómicas.

4.5.1 Redes de sensores e o estudo da variabilidade

A informação na AP, é conseguida através de diversas tecnologias e networking. Um

desses ńıveis é o hardware, neste domı́nio a eletrónica e os sensores são de grande

importância. O uso ou desenvolvimento de sensores para medição no campo ou

integrados em máquinas agŕıcolas tem motivado novas pesquisas nesta área. Mais

especificamente, as redes de sensores sem fios são potenciadoras de várias aplicações,

permitindo a monitorização distribúıda, com capacidades de processamento para

ajudar os agricultores a compreender a variabilidade das suas culturas de forma

a poderem geri-las de forma eficaz, melhorando a quantidade e a qualidade da sua
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produção. Para enfrentar este desafio, as redes de sensores sem fios são comummente

usadas para medir os parâmetros chave em estudos de variabilidade.

4.5.2 Um Gateway como um servidor no terreno

Estudos envolvendo a variabilidade das culturas (e.g. vinha) requerem uma enorme

quantidade de dados, tipicamente recolhidos através de sensores, tornando árdua a

tarefa de obter dados (a partir da rede de sensores implantados de forma distribúıda

pelo terreno).

Para além dos fatores de disponibilidade, escalabilidade, gestão de tráfego, hardware

e gestão energética das redes de sensores, a heterogeneidade dos diferentes nós da

rede de sensores, dificulta a integração de dados e a sua posterior disponibilização.

Para dar resposta a este problema, é apresentado o conceito de Cluster Head (CH)

que se traduz como sendo um elemento capaz de gerir uma dada zona de cultivo,

sendo capaz de gerir a rede de sensores e armazenar, para além dos dados recolhidos,

todo um conjunto de regras e procedimentos de aquisição, gestão e disponibilização

de dados em tempo real. É também capaz de permitir um acesso aos seus dados de

forma transparente e multitecnologia (e.g. 802.11, Bluetooth) de forma a habilitar

a consulta dos seus dados (Morais et al., 2008a).

O CH é no fundo a ponte entre a rede de sensores (camada de aquisição) e o cen-

tro de operações da quinta, onde este último se constitui no reduto onde se gerem

as regras de funcionamento do CH e onde se integram os seus dados com outros da-

dos obtidos de diversas outras fontes de informação (e.g. SIG). Tudo é, finalmente,

misturado com regras e procedimentos de topo que tentam agir proativamente, an-

tecipar posśıveis problemas, reagir a situações indesejáveis, e extrair conhecimento

de uma perspetiva de análise temporal. O objetivo é fornecer informações de plane-

amento para ajudar o agricultor a alcançar os seus objetivos.

As principais funções do CH, ilustradas na figura 4.3 são:



4.5. MODELO TECNOLÓGICO INOV@DOURO 67

• Coordenação de redes de sensores. Para alcançar este objetivo, o CH é com-

posto por um Sistema Gestor de Base de Dados (SGBD) com regras e proce-

dimentos. Estas descrevem como é gerida a rede de sensores, como a rede se

deve comportar (reativa ou proativa), que mecanismos de atuação devem ser

despoletados (e.g. enviar um pedido a um sistema de irrigação, caso um dado

parâmetro como a humidade desceu a um ńıvel baixo);

• Como segundo objetivo, o CH deve ser capaz de comunicar informações re-

levantes para o ńıvel de gestão, permitindo que o agricultor consiga gerir o

seu trabalho diário, bem como para planear atividades futuras. Será ao ńıvel

da quinta que existirá a responsabilidade de definir e carregar o conjunto de

regras e procedimentos (ou seja, o sistema de inteligência) para o CH;

• A última função prende-se com o suporte a um sistema de consulta, comportan-

do-se como um gateway de acesso de dados públicos. Como um exemplo,

mesmo quando o agricultor está a trabalhar na vinha, ele pode verificar os da-

dos armazenados CH e ele também pode enviar dados para o CH utilizando um

dispositivo móvel. Para alcançar este objetivo, o CH tem de suportar múltiplos

protocolos de comunicação sem fios, como Bluetooth (para curta distância) e

WI-FI para maior alcance. A mesma infraestrutura também pode ser usada

como um ponto de acesso para o turista aceder a informação e serviços supor-

tados pela quinta (e.g. tuŕısticos), ou simplesmente para aceder a plataformas

de serviços públicos (e.g. portal de informação).

4.5.3 O ńıvel de gestão de “escritório”

A gestão a partir da quinta traduz o que se poderá designar por laboratório de

comando central. Este, representa um sistema computacional onde existe uma Data

Warehouse responsável por integrar todos os dados recolhidos pela rede de sensores,

bem como, de todo um conjunto de dados que possam ser obtidos, desde aqueles

que traduzem o conhecimento tácito do agricultor, até aos dados obtidos através da

cooperação (dos repositórios de outros parceiros, internos ou externos à rede AP).
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Figura 4.3 – Acesso a informação pública e privada através de um cluster-head, como um

sink node para redes de sensores sem fios e como um fornecedor de serviços.

Neste ńıvel, deverá existir uma camada de serviços que, alimentando-se dos dados

adquiridos, lhes juntem regras e procedimentos capazes de ajudar os agricultores

nas suas tarefas.

Para que seja posśıvel atingir os desideratos deste ńıvel são necessários vários re-

quisitos. Em Murakami et al. (2007) são apresentados os principais requisitos da

AP, no entanto, numa perspetiva de rede de cooperação, pensamos que devem ser

acrescentados mais requisitos, tais como:

• O sistema deve suportar relacionamentos seguros entre os diversos SI que,

numa perspetiva tecnológica, cooperam entre si;

• Os mecanismos de geração de conhecimento devem suportar a business inte-

ligente, a gestão da informação, mecanismos de Online Analytical Processing

(OLAP);

• Funções de partilha ágil de dados públicos de forma a existir uma disseminação

de informação eficaz;

• Suportar mecanismos proativos, tais como sistemas de alerta em tempo real,
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cujo domı́nio deixam de ser confinado à dimensão da quinta e passam a ser

estendidos a toda a rede de cooperação;

• Capacidade de facilmente suportar o upload de serviços. Este suporte traduz

a visão de que o desenvolvimento de aplicações de análise de dados para ex-

trair uma dada informação, conhecimento ou funcionalidade; deve, poder ser

integrada facilmente no sistema.

A combinação da aquisição de dados, do CH e do laboratório de comando central,

resultará num sistema de suporte às atividades diárias; a gestão da informação

suportará a gestão do solo e das plantações; e finalmente, os mecanismos de geração

de conhecimento permitirão uma mais adequada, resposta do agricultor a situações

que possam ser antecipadas ou previstas (e.g. cenários passados que se repetem). A

perspetiva de cooperação entre diferentes parceiros no âmbito de PA e a integração

de informação num repositório global ao qual toda a rede de cooperação interna e

externa à PA poderá aceder, está representada na figura 4.4.

Figura 4.4 – Inov@douro – modelo tecnológico de aquisição e partilha de dados, informação

e conhecimento entre os membros da rede de cooperação.
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4.5.4 Portal de Informação Empresarial

Um PIE pode ser definido como uma arquitetura capaz de combinar poderosas

ferramentas de extração de conhecimento e de suporte à decisão. Este suporte co-

bre as diferentes camadas/ńıveis organizacionais (i.e. ńıvel operacional, tático e

estratégico). Este componente na arquitetura proposta visa o fornecimento de co-

nhecimento à AP, que é tipicamente caraterizada por um setor onde existe grande

quantidade de dados, pobre informação e quase inexistente conhecimento armaze-

nado (tipicamente existe apenas o conhecimento tácito que está nas pessoas e não

no SI).

O PIE deve constituir-se como a interface centralizada de acesso ao conhecimento

da rede de cooperação e ser ao mesmo tempo um ponto de interligação da rede de

cooperação formal com outras entidades relevantes para a rede (e.g. Ministério da

Agricultura e do Mar) a figura 4.5 ilustra o Inov@douro como rede de cooperação

interorganizacional.

Como já foi referido, a RDD possui na viticultura e no turismo os seus dois vetores

endógenos. Neste sentido, é do nosso ponto de vista, fundamental a única oportuni-

dade de rentabilizar a arquitetura proposta para a AP (que se aplicada unicamente

à PA dificilmente será economicamente viável) tornando-a no suporte ao setor do

turismo da RDD. Neste contexto, quer o modelo conceptual, quer o modelo tec-

nológico apresentados, permitem o suporte cooperativo à AP e ao turismo. Este

facto pode ser comprovado pela constatação de que existem vertentes de informação

e de tecnologia nos modelos apresentados que podem ser utilizados em prol da AP

e do turismo. Do ponto de vista dos dados, e a t́ıtulo de exemplo, valores de tempe-

ratura, humidade relativa, ou de captura de imagem ou v́ıdeo, tanto podem servir

intentos da AP, tais como o modelo de previsão de doenças e pragas nas culturas;

tal como podem alimentar serviços tuŕısticos, como portais de informação meteo-

rológica sobre a RDD. Em especial a aquisição de imagem pode ser usada para a

previsão de doenças como o mı́ldio assim como pode constitui-se uma fonte de ima-

gens e v́ıdeo em tempo real da RDD (tão apetećıvel em portais de promoção das
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regiões tuŕısticas e de serviços de streaming de v́ıdeo).

Figura 4.5 – Inov@douro – uma rede de cooperação interorganizacional.

Finalmente, o próprio PIE, pode ser uma plataforma de informação e serviços do

foro da AP assim como do foro tuŕıstico. Tal como será demonstrado no capitulo

seguinte deste trabalho, as mesmas tecnologias e as mesmas fontes de informação,

poderão servir com sucesso as necessidades da AP e dos seus agentes, bem como os

agentes e público do turismo.

Com esta abordagem, contribui-se para atenuar o fator de sustentabilidade económica

que está tipicamente deprimido quando se tenta materializar verdadeiramente o con-

ceito de AP e potenciar a materialização de uma visão inovadora para a RDD.





5 Experimentação e validação

recorrendo a prototipagem

Na impossibilidade de validar o modelo Inov@douro como um todo; recorreu-se, para

além da validação cient́ıfica das suas ideias entre os pares, ao desenvolvimento de

protótipos de software capazes de ilustrarem e suportarem algumas das ideias chave

deste trabalho, materializando algumas das suas principais orientações. Desta forma,

pretende-se demonstrar e validar o contributo deste trabalho no âmbito das suas

premissas. Neste caṕıtulo apresentam-se e descrevem-se os protótipos desenvolvidos.

5.1 Gestão integrada de práticas agŕıcolas

O protótipo de “Gestão Integrada de Práticas Agŕıcolas”, pretende ser uma materi-

alização do que devem ser ferramentas de apoio às práticas agŕıcolas que os viticul-

tores executam sistematicamente, bem como, um protótipo que centre no viticultor

e na sua área de trabalho principal (i.e. a vinha) toda a ajuda e funcionalidades.

Ainda que as TIC tenham tido um desenvolvimento galopante em vários domı́nios,

no âmbito agŕıcola a sua introdução tem sofrido atrasos e tem-se demonstrado exis-

tirem diversas barreiras à sua adoção.

73
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As principais questões que limitam a taxa de adoção de SI segundo Kitchen (2007);

Alvarez e Nuthall (2006) incluem a necessidade de aplicações que se encaixam nos

padrões de trabalho dos agricultores, ao invés da dependência de procedimentos de

manipulação de dados sobre os quais, estes, não estão familiarizados ou que não

estão dispońıveis para os agricultores, e a iliteracia informática.

Além disso, as aplicações espećıficas para o apoio à agricultura são muitas vezes

centradas no escritório, em vez de no campo. Há falta de ferramentas de suporte

centradas no campo que efetivamente ajudem os agricultores nas suas práticas quo-

tidianas: a agricultura não é feita remotamente (Burrell et al., 2004). A interação

com ferramentas de tecnologia da informação deve ocorrer mais perto das culturas,

integradas na rotina diária dos agricultores, em vez de à posteriori, no escritório.

A busca de soluções no campo levou a um grande número de aplicações para re-

colha, tratamento e fornecimento de informação aos agricultores. Estas aplicações,

enquanto potencialmente capazes de realizar as tarefas operacionais e/ou prestação

de apoio à decisão, permanecem limitadas em termos de sua utilização em campo,

uma desvantagem que, em parte, decorre da sua própria natureza: são normal-

mente concebidas para computadores pessoais, quer para navegadores web ou como

aplicações standalone. Alguns exemplos podem ser encontrados em Kuflik et al.

(2009); Harwood e Hadley (2009); Thorp et al. (2008).

Também foram discutidas uma série de soluções para dispositivos móveis. No en-

tanto, elas também apresentam limitações na capacidade de aceder a informação

contextual, pois normalmente elas dependem exclusivamente das coordenadas GPS

para as associar a atividades ou operações e os seus locais. Um exemplo pode ser en-

contrado em Fang e He (2008), onde é proposto um sistema baseado em Pocket PC

para a recolha de informações de campo. Charvat et al. (2006) propõe aMobile Data

Visualization and Updating (MobilDat), cujo objetivo é projetar e implementar uma

solução móvel e ferramenta de visualização móvel para a partilha e atualização de

conhecimento espacial, com foco em métodos e ferramentas de silvicultura, de in-

teroperabilidade e padronização para a gestão de dados móveis. Hornbuckle et al.

(2006) descreve um SAD baseado em Pocket PC, destinado a ser utilizado pelos
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agricultores para melhorar o desempenho do sistema de irrigação por superf́ıcie, que

utiliza dados do terreno sobre o avanço da água, recolhidos com aux́ılio do GPS.

No caso da RDD, a idade dos agricultores e o seu baixo ńıvel de consciência tec-

nológica são obstáculos adicionais que devem ser abordadas ao projetar um Śıtio de

Gestão Espećıfico (SGE). Uma questão cŕıtica é como o SGE vai afetar a estrutura

económica e social das comunidades rurais. Há poucas provas cient́ıficas, mas a ex-

periência existente sobre a introdução da tecnologia na agricultura e na indústria

pode fornecer uma experiência valiosa (Plant, 2001). É seguro afirmar que a usabi-

lidade e a contextualização são duas carateŕısticas de extrema importância para o

desenvolvimento de tais ferramentas tecnológicas.

Uma abordagem para o problema/necessidade de empurrar o ńıvel de decisão para

a proximidade do agricultor enquanto este trabalha é o uso de mecanismos de con-

textualização dispersos e desenhar um SI e de suporte à decisão assentes nesses me-

canismos. Esta abordagem constitui-se um mecanismo fiável para um rápido acesso

à informação bem como o iniciar de uma ação contextualizada. Devido ao cresci-

mento das capacidades computacionais dos dispositivos móveis, a descodificação de

elementos de contextualização não constitui um problema. Elementos de contextu-

alização visuais, tais como etiquetas 2D, estão a substituir os disseminados e bem

conhecidos códigos de barras EAN13, os primeiros possuem uma muito maior capa-

cidade de codificação de dados por área. De facto, a combinação de etiquetas 2D

e de dispositivos móveis já estão a ser usadas em muitas áreas de atividade. Um

sistema de rastreabilidade descrito por Seine et al. (2004) adotou etiquetas visuais

2D pelo seu baixo custo e por funcionarem melhor em ambientes molhados com-

parativamente com outras tecnologias de identificação (e.g. tecnologias de RFID).

A sua descodificação pode ser efetuada através de uma vasta gama de dispositivos

móveis o que dá aos consumidores um acesso fácil à informação sobre os produtos

incrementado a sua confiança. Ampatzidis e Vougioukas (2009) avaliaram o uso de

tecnologias RFID e de etiquetas visuais 2D na recolha manual de fruta de forma a

melhorar a sua rastreabilidade. A fiabilidade do uso de códigos de barras 1D e 2D

foi igualmente explorado por Froschle et al. (2009) em aves de capoeira.
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O objetivo deste protótipo foi o de promover um sistema de informação fácil de

usar na VP, capaz de ultrapassar os principais obstáculos entre a manipulação de

informação e serviços nas práticas agŕıcolas e as aplicações centradas “no escritório”.

Este desiderato necessita que se construam soluções baseadas em tecnologias capazes

de serem usadas realmente nas atividades agŕıcolas do dia-a-dia, de uma forma

simples e intuitiva; torna-se necessário o uso de imaginação e inovação no desenho

de tais soluções, sempre assentes nas reais necessidades dos agricultores e de acordo

com as suas especificidades de usabilidade. Existem de facto múltiplas tarefas diárias

efetuadas no terreno e que podem ser auxiliadas através do uso de tecnologias.

Por exemplo, fixando em cada parcela de vinha uma etiqueta de contextualização

contendo informação estática sobre as carateŕısticas imutáveis dessa parcela, e dados

tais como um URL; podemos ter um ponto de entrada para um sistema de gestão em

tempo real da vinha. O uso de dispositivos móveis, com acesso à Internet, permitem

descodificar a informação contida na etiqueta e permitir um acesso contextualizado

a uma panóplia de informação e serviços sobre as práticas vit́ıcolas. Os tratamentos

fitossanitários são um bom exemplo onde a intervenção humana deve ocorrer mal

alguma anomalia seja detetada (Magalhães, 1989; Fregoni, 1999). De facto, pro-

blemas subjacentes podem ser muitas vezes previstos pelos agricultores, através da

sua experiência acumulada e dados complementares, tais como dados climatéricos.

Num sistema baseado em etiquetas visuais e dispositivos móveis, o agricultor pode-

ria descodificar a etiqueta visual, através da câmara fotográfica do seu dispositivo

móvel, acedendo a informação climática (e.g. temperatura, humidade, etc.) da cor-

rente localização; podendo fazer upload para o sistema de informação de relevante

informação observada ou conclusões retiradas de testes efetuados, sem que haja ne-

cessidade de ligar a informação à localização de campo. No que toca a incidentes

com doenças e pragas é muito importante não haver erros de introdução de dados

versus a localização dos elementos de campo a que dizem respeito. A contextua-

lização automática de um sistema como o indicado, permite a eliminação de erros e

a simplificação das tarefas de recolha e consulta de dados relevantes para o aux́ılio

às práticas agŕıcolas.
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O objetivo deste protótipo foi mostrar como os dispositivos móveis e etiquetas de

contextualização podem contribuir para o desenvolvimento de SI que efetivamente

possam melhorar as práticas agŕıcolas, auxiliar os agricultores e fundamentalmente,

permitam “estender” os SI até ao campo de trabalho dos agricultores, onde de facto

a informação se torna efetivamente necessária e útil.

De seguida, será efetuada uma revisão das principais tecnologias de etiquetas de

contextualização, focando essencialmente as tecnologias de códigos de barras tra-

dicionais 1D, os códigos de barras 2D e as etiquetas de rádio frequência tais como

as etiquetas NFC, bem como são dissertadas as capacidades dos atuais dispositi-

vos móveis. É depois apresentado o protótipo que foi desenvolvido para suportar

as práticas associadas à viticultura, sendo descritas a arquitetura do protótipo nas

suas componentes de plataforma orientada aos serviços e aplicação cliente desen-

volvida para dispositivos móveis. Por fim, traça-se algumas considerações sobre o

contributo deste protótipo para uma futura integração numa rede de cooperação.

5.2 Dispositivos móveis e etiquetas de contextu-

alização

De acordo com Plant (2001), quando uma nova tecnologia é introduzida num dado

campo de atividade, aumenta a exigência das competências dos trabalhadores. Os

dispositivos móveis, nomeadamente os telemóveis e os smartphones estão embebidos

nas nossas rotinas diárias e representam a tecnologia mais amplamente usada da

atualidade. Isto sugere que o ńıvel educacional não é uma barreira severa para o seu

uso e que a sua adoção para suportar SI na área da agricultura pode contribuir para

diminuir o défice de adoção tecnológica existente na AP, particularmente na RDD.

Os estudos mostram que em Portugal o rácio de dispositivos móveis por pessoa

supera largamente os 100% e que é aproximadamente 20% superior ao rácio médio

da União Europeia (ICP-ANACOM, 2015)). Em regra, toda a gente tem pelo menos

um dispositivo móvel. Esta realidade indica que dispositivos móveis como telemóveis
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podem ser uma ferramenta ideal para interação entre utilizadores e plataformas

tecnológicas. Por esta razão os dispositivos móveis podem ser uma tecnologia chave

para um acesso ub́ıquo, na VP, a informação e serviços relevantes. A figura 5.1

ilustra um cenário espetável, onde um viticultor usa o seu telemóvel para aceder a

serviços e efetuar diversas atividades que assentam na interação entre tarefas locais

e um sistema de back office.

Figura 5.1 – Exemplo de utilização de dispositivos móveis e QRCodes na vinha para acesso

a informação e serviços remotos.

Tecnologias de identificação baseadas em etiquetas

As etiquetas, enquanto uma representação de dados capaz de ser lida por uma

máquina (Gao et al., 2007), foram amplamente usadas para representar dados e

para ligar objetos f́ısicos a informação digital. Existem várias tecnologias de iden-

tificação baseadas em etiquetas, tais como códigos de barras EAN13, códigos de

barras 2D e etiquetas de radiofrequência, que em combinação com tecnologia ca-

paz de as descodificar de uma forma fácil e rápida podem providenciar um inovador

mecanismo contextualizado de acesso a informação e serviços a pedido.
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A tabela 5.1 mostra a comparação entre os diferentes tipos de tecnologias de iden-

tificação baseados em etiquetas. Encontradas em quase tudo, códigos de barras 1D

ou simplesmente códigos de barras, são tecnologias capazes de armazenar dados em

linhas paralelas de diferentes espessuras. Eles são massivamente usados no comércio

de retalho onde um fabricante pode assegurar um número de identificação único para

um produto, tornando posśıvel a gestão de produtos, rastreabilidade e inventários.

Tabela 5.1 – Pontos fortes e pontos fracos das tecnologias/etiquetas de contextualização.

Etiquetas de RF Códigos de Barras 1D Códigos de Barras 2D

Pontos

Fortes

Leitura

automática: Podem ser

descodificadas dentro de

objetos.

Imprimiveis;

Baixo custo;

Adequadas para descodi-

ficação visual.

Imprimiveis;

Alta capacidade de

armazenamento ;

Baixo custo;

Adequadas para descodi-

ficação visual .

Pontos

Fracos

Não imprimiveis;

Custo;

Problemas de leitura;

Descodificadores de RFID

portáteis.

Baixa capacidade de

armazenamento de dados;

Descodificação em ambi-

ente sujos.

Descodificação em

ambiente sujos.

Códigos de barras bidimensionais representaram um avanço na evolução das etique-

tas visuais, elas surgiram como uma evolução natural para o suporte à codificação

de grandes quantidades de dados alfanuméricos e para interligar objetos f́ısicos e in-

formação e serviços baseados na Web, através da codificação de um URL (Toye et al.,

2005; Parikh e Lazowska, 2006; Rekimoto e Ayatsuka, 2000). As mais importan-

tes etiquetas bidimensionais são os QR code, PDF417, DataMatrix e o MaxiCode.

A tabela 5.2 sumariza as suas principais carateŕısticas. A sua análise demonstra

que o QR code emerge como a mais interessante solução para aplicações que reque-

rem a codificação e descodificação de grandes quantidades de dados alfa numéricos

e velocidades de descodificação rápidas (Chaisatien e Akahori, 2006).

A tecnologia RFID é outra tecnologia de identificação muito usada. É comummente

aplicada à identificação de produtos ou à rastreabilidade. Esta é uma tecnologia pro-

missora, e se nos últimos anos a sua incorporação massiva em dispositivos móveis
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Tabela 5.2 – Capacidade, funcionalidades e standards das etiquetas visuais 2D (Gao et al.,

2007).

QR Code PDF417 DataMatrix MaxiCode

Inventor DENSO Symbol Technologies RVSI Acuity UPS
(páıs) (Japan) (USA) (CiMatrix USA) (USA)

Numérica 7.089 2.710 3.116 138
(carateres)

Alfanumérica 4.296 1.850 2.355 93
(carateres)

Binária 2.953 1.018 1.556 –
(bytes)

Grande capacidade
Carateŕısticas Tamanho pequeno Grande capacidade Tamanho pequeno Descodificação

Descodificação rápida rápida

capazes de ler essas mesmas etiquetas era apontada como uma incerteza no futuro

próximo (Seine et al., 2004; Toye et al., 2005; Falas e Kashani, 2007), hoje já existem

vários dispositivos móveis (de custo médio a elevado) que incorporam esta tecnolo-

gia. No entanto, apesar da redução de custos muito significativas nos últimos anos

as etiquetas RFID apresentam uma relação de custo-benef́ıcio pouco atrativa para

um conjunto vasto de alvos (Roussos e Kostakos, 2009). Contudo, os dispositivos

móveis capazes de ler etiquetas RFID, na esperança de poder facilitar a interação

entre os utilizadores e plataformas de serviços; estão igualmente a ser trabalha-

dos no sentido de se constitúırem numa forma segura de pagamento (VISA, 2009).

Tecnologias como NFC poderão tornar dispońıvel, para o público em geral, um me-

canismo poderoso de contextualização disponibilizando um ponto de partida para

plataformas de serviços dispońıveis a partir dos próprios produtos.



5.2. DISPOSITIVOS MÓVEIS E ETIQUETAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO 81

Dispositivos móveis enquanto ferramentas de descodificação de etiquetas

Existem duas abordagens distintas para descodificar códigos de barras 1D. A pri-

meira assenta em leitores óticos baseados na tecnologia de infravermelhos, ampla-

mente dispońıvel e usada. Estes leitores leem dados codificados em linhas e espaços

de diferentes larguras. A segunda abordagem é baseada no processamento digital

de uma imagem lida. Ainda que a primeira abordagem seja comumente usada pelos

prestadores de serviços, não está disseminada entre o público em geral e continua

desadequada para as atividades diárias no contexto da agricultura. Por contraste,

software para descodificar imagens lidas em tempo real está hoje embebido na es-

magadora maioria dos dipositivos móveis; este facto torna os dispositivos móveis

leitores natos, disseminados entre o público em geral, capazes de despoletar o acesso

a informação e serviço em todo o tipo de contextos.

A descodificação de códigos de barras 2D é tipicamente realizada por sistemas de

deteção visual e envolve uma elevada taxa de descodificação de dados. Isto é espe-

cialmente importante para aplicações tais como reservas em aeroportos, controlo e

gestão de passageiros (ITSC, 2008). O uso de dispositivos móveis com camara incor-

porada como leitores de códigos de barras 2D é há já algum tempo um tópico popular

de investigação com várias aplicações práticas (Rouillard, 2008). Software java em

execução em dispositivos móveis para a codificação e descodificação de códigos de

barras 2D, tais como QR Code, Semacodes e DataMatrix, existem e estão gratui-

tamente dispońıveis, tornando-os uma resposta consensual (Rohs e Gfeller, 2004;

Falas e Kashani, 2007) para uma solução de descodificação barata.

A tecnologia RFID requer uma metodologia diferente para a descodificação de eti-

quetas uma vez que assenta numa transferência de dados por radio frequência entre

dois dispositivos. Para este efeito, o leitor e a etiqueta trocam dados através do em-

parelhamento indutivo que igualmente é usado para energizar a etiqueta passiva.

Os leitores RFID podem igualmente funcionar como dispositivos isolados que comu-

nicam com um sistema Host através de um interface (Roussos e Kostakos, 2009).
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Esta tecnologia chegou aos dispositivos móveis através do uso de NFC, um dos pri-

meiros telemóveis a incorporar esta tecnologia foi o Nokia 6212, que contribuiu para

o ińıcio da dispersão de soluções baseadas em NFC.

O facto de os dispositivos móveis se terem tornado descodificadores natos de etique-

tas visuais e de radiofrequência demonstra claramente o seu potencial no contexto

da AP. Estes dispositivos atingiram um estágio de maturidade que os torna clientes

por excelência de plataformas de serviços contextualizados capazes de auxiliarem os

agricultores nas suas tarefas diárias no terreno.

5.3 Uma arquitetura para a gestão de serviços na

viticultura

As tecnologias de contextualização, aliadas aos dispositivos móveis, podem ser usa-

das na VP como sistemas de acesso a plataformas de serviços de gestão de práticas

agŕıcolas. Desta forma, concebeu-se uma plataforma designada por Viticulture

Service-Oriented Framework (VSOF). Esta, é uma arquitetura que suporta algu-

mas das práticas habituais na VP, através de uma abordagem facilitada baseada

nas rotinas diárias dos agricultores, empurrando as ferramentas de SAD para o

terreno. Esta abordagem é levada a cabo com a ajuda de um interface amigável

especialmente desenvolvido para ser usado sem dispositivos móveis de forma a ace-

lerar o processamento de informação. Uma visão global da arquitetura é apresentada

na figura 5.2, que ilustra a interação entre mecanismos de contextualização e uma

plataforma remota de serviços.

A arquitetura VSOF usa etiquetas visuais e de NFC, bem como coordenadas GPS,

para apresentar serviços a pedidos contextualizados ou indexados a objetos ou pro-

dutos. O prinćıpio desta operação é simples e depende apenas da existência de um

mecanismo de descodificação do elemento contextualizador no dispositivo móvel.

Por exemplo, quando uma certa parcela de vinha necessita de ser especificada para

que possamos obter informação sobre a mesma, as suas coordenas GPS podem ser
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usadas, se dispońıveis. De outro modo, se a parcela foi indexada através de um

código de barras 2D a aplicação do dispositivo móvel pode descodificar essa eti-

queta e disponibilizar informação e serviços. O sistema desenvolvido permite que o

elemento de contextualização possa ser um código de barras 1D, 2D, NFC ou uma

coordenada GPS; de forma a poder ser usado o que melhor servir o objeto a con-

textualizar e/ou o contexto de uso. A codificação e descodificação de dados sem

recurso a conetividade é igualmente posśıvel (e.g. codificação e descodificação numa

etiqueta NFC, descodificação de dados estáticos num código de barras 2D).

Figura 5.2 – Arquitetura VSOF, ilustração do acesso a informação e serviços contextua-

lizados através do uso de diversos mecanismos de contextualização, através de dispositivos

móveis.

A arquitetura VSOF é extremamente flex́ıvel e o processo de interpretação de in-

formação e serviços dinâmicos suportados pela etiqueta são praticamente intuitivos.

A aplicação do dispositivo móvel descodifica a informação contida na etiqueta de

forma a ceder a uma plataforma de serviços através de pedidos HTTP. No caso dos

códigos de barras 2D e etiquetas NFC podem ser processados dados contidos nas

próprias etiquetas sendo neste caso mais interessante a tecnologia NFC pela capa-

cidade de escrita e leitura na própria etiqueta. Nos mecanismos em tempo real de
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acesso a informação e serviços a necessidade de acesso à internet é também facilitada

através de dispositivos móveis, uma vez que estes possuem conetividade à internet

recorrendo a tecnologia como GPRS, UMTS, EDGE ou mesmo através de ligações

a redes 802.11x; o dispositivo deverá usar a tecnologia mais favorável dentro das

dispońıveis no seu contexto. Nas operações de campo é posśıvel que a abordagem

para o acesso a repositórios remotos de informação e serviços possa ser facilitado re-

correndo a pontos de acesso disseminados no próprio espaço, dispersos em redes de

monitorização como os descritos em Morais et al. (2008a).

O uso de mecanismos de contextualização nas práticas da VP

A viabilidade do uso dos mecanismos de contextualização anteriormente referencia-

dos foi avaliado com sucesso na VP por mais de um ano, através do uso do presente

protótipo. Os códigos de barras 1D estão embebidos em todos os produtos usados

nos tratamentos fitossanitários, que são usados para o acesso a informação sobre o

produto e a sua prescrição. Para além disso o protótipo desenvolvido pode ser usado

para descodificar códigos de barras 1D para a rastreabilidade sobre uvas.

Códigos de barras 2D foram usados para a manipulação de informação de carácter

dinâmico, uma outra área abarcada pelo protótipo foi a manipulação da informação

e serviços associados ao processo de armazenamento de uvas em cubas, como ilus-

trado na figura 5.3. Especificar a gestão ne atividades no terreno, gestão integrada

de quintas e pontos de entrada para ferramentas de SSM estão entre as aplicações

mais interessantes para o uso de mecanismos de contextualização na VP, em espe-

cial quando o t́ıpico mecanismo de contextualização através de coordenadas GPS

tem de ser descartado devido a problemas de precisão. No entanto as coordenadas

GPS continuam a ser amplamente usadas em várias aplicações relacionadas com in-

formações de campo tais como as descritas por Auernhammer et al. (1994); Neményi

et al. (2003); Keskin e Say (2006).

Uma vez que o uso da tecnologia NFC requer a presença de um descodificador

no dispositivo móvel (tecnologia muito menos presente nos diversos dispositivos
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Figura 5.3 – Fotografia de uma cuba de recolha de uvas com um QRCode, usado como

elemento de contextualização de uma aplicação de gestão integrada.

móveis), o seu uso na VP deve ser encarado apenas quando houver um real benef́ıcio

da tecnologia NFC sobre os códigos de barras 2D. A possibilidade de escrita, através

do dispositivo móvel, na própria etiqueta NFC apresenta-se como a grande vantagem

desta tecnologia. Neste sentido foi desenvolvida uma funcionalidade, neste protótipo,

capaz de realizar operações relacionadas com a gestão do processo de envelhecimento

de vinho em adegas. Esta funcionalidade suporta operações tais como o registo dos

controlos anaĺıticos e correções efetuadas nas barricas de vinho.

O diagrama de classes do VSOF

O VSOF segue uma representação do contexto global de uma quinta e usa a notação

Unified Modeling Language (UML), apresentando-se como um diagrama de classes.

É uma representação conceptual de uma quinta e traduz não só a construção f́ısica

de uma vinha, bem como, algumas das principais práticas da viticultura. As classes

apresentadas suportam um núcleo duro de um sistema de informação de suporte às

referidas práticas. A figura 5.4 apresenta um diagrama simplificado deste modelo.

A classe principal é a classe farm, que é composta por parcelas (semelhantes a uma

zona de gestão de vinha), que por sua vez são uma composição de bardos onde estes

são compostos por vinhas. Podem existir vários viticultores a trabalhar na quinta,
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como tal existe uma classe (vituculturalist) que suporta o processo de auten-

ticação. Este exemplo foca uma associação de serviços a parcelas tais como trata-

mentos fitossanitários, tratamentos e outras intervenções na vinha. Por exemplo, a

classe FitossanitaryTreatments traduz os tratamentos fitossanitários associados

a uma dada parcela com três generalizações: diseases, plagues e anomalies,

cada uma delas traduzindo um tratamento espećıfico à vinha.

Figura 5.4 – Diagrama UML das principais classes do VSOF.

Aplicação para o dispositivo móvel

A aplicação para dispositivos móveis é um cliente da arquitetura VSOF, denominada

Viticulture Managment Client (VMMC). Este cliente possui três funções principais:

(1) descodificação da etiqueta visual ou obtenção de uma coordenada GPS, (2) as-

sociação dos dados da etiqueta/coordenada GPS a uma dada funcionalidade pedida

e (3) acesso e interação com a plataforma VSOF através de pedidos HTTP, numa

perspetiva contextualizada.

O acesso total à VSOF está limitado a utilizadores registados. Utilizadores con-

vidados podem usar a plataforma VSOF apenas para acesso a dados públicos e
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serviços da área do turismo. O VMMC inicia-se com o processo de autenticação,

onde a informação pode estar contida num RecordStore (RS), onde pode estar con-

tida igualmente informação sobre o perfil do utilizador.

Uma visão global do VMMC é apresentada na figura 5.5. O motor de descodi-

ficação é responsável por obter os dados da etiqueta de contextualização e/ou GPS

através da correspondente Aplication Programing Interface (API). Para permitir a

descodificação de códigos de barras, o dispositivo móvel tem de suportar a interface

MMAPI ou simplesmente o JAVA Especification Request 135 (JSR135), que possi-

bilita o acesso a serviços multimédia. Após selecionar o modo de captura de códigos

de barras 2D ou 1D, a aplicação VMMC procura um padrão válido.

O suporte a etiquetas NFC é providenciado através da JSR-257, que é uma API

standard que possibilita que aplicações possam controlar a interface NFC do dispo-

sitivo. Num dispositivo compat́ıvel com NFC os dados obtidos são processados da

mesma forma que o são com a JSR-135. No atual estágio da tecnologia NFC, torna-

se interessante o desenvolvimento de aplicações para fornecer ferramentas de gestão

de práticas agŕıcolas com uma perspetiva de integração de serviços de e-commerce,

entre muitos outros serviços.

A VMMC permite igualmente o uso de coordenadas GPS para indexar uma dada

localização de campo e um conjunto de serviços associados, dispońıveis no VSOF.

Para suportar o uso do GPS, o dispositivo móvel tem de suportar a JSR-82 de forma

a poder aceder a um interface externo de GPS. Para o uso de interfaces internos de

GPS o dispositivo tem de suportar a JSR-179.

Seguindo o fluxograma da figura 5.5, e depois de descodificada uma etiqueta ou

recebida uma coordenada GPS o VMMC gera um URL espećıfico para aceder ao

servidor remoto VSOF. Enquanto os códigos de barras 2D e as etiquetas NFC podem

ser usados para armazenar dados mais estruturados os códigos de barras lineares e

as coordenadas GPS não permitem a obtenção de um URL; nestes casos a aplicação

VMMC gera um pedido HTTP apropriado (figura 5.5, através do browser nativo

do dipositivo. A resposta HTTP do VSOF é uma página web gerada de acordo
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Figura 5.5 – Arquitetura da aplicação móvel VMMC e o seu fluxograma de execução na

comunicação com o VSOF.

com o contexto. A tabela 5.3 mostra exemplos da geração do URL baseados em

códigos de barras 1D e coordenadas GPS (por utilizadores registados e convidados).

A aplicação protótipo VMMC em vários dispositivos móveis tais como N73, N80,

N95 e 6212, foi igualmente testado no HTC Touch, Samsung Omnia e Sony Ericsson

k800i.

Aplicação protótipo para site-specific management

Para promover a ubiquidade no nosso cenário de PV foi constrúıda uma aplicação

protótipo como prova de conceito do VSOF e VMMC. O objetivo principal foi ilus-

trar a viabilidade de usar diferentes etiquetas visuais para contextualizar serviços a

pedidos conjugados com espaços f́ısicos, disponibilizados a partir de uma rede coo-

perativa de conhecimento. Foi concebido para ajudar os viticultores da RDDl e os
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Tabela 5.3 – Conversão entre códigos de barras 1D e coordenadas GPS num URL VMMC,

para acesso ao VSOF.

Códigos de

barras 1D

GPS URL Gerado

(EAN13) coordenadas (utilizadores registados ou convidados)

5601009941636 N/A https://193.136.42.240/vsof/secure/

index.php?barcode=5601009941636;

sessionid=Dd97Sw8R4JyKrhsNQstftYh8TCs69wPG

(utilizador registado)

5601009941636 N/A http://193.136.42.240/vsof/index.php?

barcode=5601009941636

(convidado)

N/A lat =

41.286855◦

long =

−7.736793◦

https://193.136.42.240/vsof/secure/

index.php?lat=41.286855&long=-7.736793;

sessionid=r357wPGx2QkKcQTss54YQ3KFZQGKZtHC

(utilizador registado)

N/A lat =

41.286855◦

long =

−7.736793◦

http://193.136.42.240/vsof/index.php?lat=41.

286855&long=-7.736793 (convidado)

produtores de vinho para manipularem, no local, algumas das principais práticas vi-

tivińıcolas. Foi igualmente implementada uma funcionalidade de upload de imagens

para o uso de um sistema automático de deteção de doenças na vinha. Esta funcio-

nalidade pode ser importante para o aconselhamento em tempo real dos tratamentos

a efetuar no local.

A figura 5.6 mostra uma visão global dos serviços implementados através do uso

da arquitetura VMMC e VSOF. A figura 5.6(a) mostra uma fotografia da página

inicial da aplicação VMMC, onde são apresentadas as tecnologias suportadas pelo

dispositivo móvel. Nesta imagem o VMMC está a ser executado a partir de um

Nokia N73 que tem apenas o suporte JSR-35. Para demonstrar a viabilidade do uso

do VMMC foi desenvolvida uma funcionalidade de manipulação de informação sobre

correções de vinho que usa etiquetas NFC para armazenar dados de interesse para o

https://193.136.42.240/vsof/secure/index.php?barcode=5601009941636;sessionid=Dd97Sw8R4JyKrhsNQstftYh8TCs69wPG
https://193.136.42.240/vsof/secure/index.php?barcode=5601009941636;sessionid=Dd97Sw8R4JyKrhsNQstftYh8TCs69wPG
https://193.136.42.240/vsof/secure/index.php?barcode=5601009941636;sessionid=Dd97Sw8R4JyKrhsNQstftYh8TCs69wPG
http://193.136.42.240/vsof/index.php?barcode=5601009941636
http://193.136.42.240/vsof/index.php?barcode=5601009941636
https://193.136.42.240/vsof/secure/index.php?lat=41.286855&long=-7.736793;sessionid=r357wPGx2QkKcQTss54YQ3KFZQGKZtHC
https://193.136.42.240/vsof/secure/index.php?lat=41.286855&long=-7.736793;sessionid=r357wPGx2QkKcQTss54YQ3KFZQGKZtHC
https://193.136.42.240/vsof/secure/index.php?lat=41.286855&long=-7.736793;sessionid=r357wPGx2QkKcQTss54YQ3KFZQGKZtHC
http://193.136.42.240/vsof/index.php?lat=41.286855&long=-7.736793
http://193.136.42.240/vsof/index.php?lat=41.286855&long=-7.736793
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produtor de vinho nos próprios barris. Para cada barril, a figura 5.6(b) mostra um

conjunto de opções dispońıveis, nesta imagem está a ser usado o Nokia 6212 (que

suporta NFC). As funcionalidades implementadas foram: o registo de entradas,

o controlo anaĺıtico, o registo de correções e histórico de operações. De forma a ir

mais além da demonstração da viabilidade do VMMC/VSOF no aux́ılio das práticas

agŕıcolas efetuadas no terreno, um conjunto de serviços foi implementado.

A figura 5.6(c) ilustra a manipulação de inspeções semanais que têm de ser efetuadas

na gestão da vinha. A figura 5.6(d) ilustra um menu das várias funcionalidades

implementadas.

Esta aplicação desenvolvida, para além de auxiliar os viticultores nas operações

de campo pode igualmente providenciar um mecanismo de agenda útil para as in-

tervenções na vinha e a previsão de ocorrências de estados fenológicos, através da

cont́ınua monitorização e registo de intervenções.

A figura 5.7 mostra uma captura de ecrã da aplicação onde, suportada pela API

do Google Maps, é apresentada a posição de cada uma das etiquetas de contextua-

lização na vinha. Clicando em cada uma das etiquetas/botões uma janela pop-up é

mostrada com alguns dados tais como dados climáticos, entre outros dados regista-

dos das intervenções efetuadas e demais informações relevantes. A figura 5.8 mostra

uma captura de ecrã de uma das bases de dados usadas pelo VSOF, onde se vê o re-

gisto cont́ınuo das intervenções efetuadas. O SGBD usado foi o MySQL. Neste caso

os dados dizem respeito à vinha ID=00342.

Discussão

A viabilidade de uma arquitetura integrada que suporte as atividades diárias de um

viticultor no campo foram demonstradas. O sistema apresentado combina elementos

de contextualização colocados nas vinhas e descodificadores baseados nos dissemi-

nados dispositivos móveis. Isto circunscreve um problema partilhado por muitas

ferramentas de suporte à decisão e pelas aplicações de gestão de quintas: a lacuna

entre a gestão baseada em computador, levada a cabo no escritório, e as intervenções
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(a) Página inicial do VMMC, ilus-

trando as diferentes tecnologias de

contextualização que podem ser usa-

das.

(b) Barril de carvalho numa adega onde existe uma etiqueta

NFC que é usada como mecanismo de contextualização para

suportar a manipulação de dados sobre correção de vinhos

e testes laboratoriais.

(c) Um exemplo de uma in-

terface de registo de algumas

das doenças mais comuns na

vinha.

(d) Menu inicial da aplicação

VMMC, desenvolvida no IDE

NetBeans e em execução num

dos seus emuladores.

Figura 5.6 – Ilustrações da aplicação VMMC em diferentes contextos de uso.

efetuadas na quinta, obviamente conseguidas no terreno.

Os necessários dispositivos móveis são muito comuns, a sua necessidade não re-

presenta um forte ou artificial constrangimento. De facto, dado o ńıvel de iliteracia
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Figura 5.7 – Captura de ecrã da aplicação de gestão. Para cada ponto mapeado é mostrada

uma fotografia e alguns dados de interesse.

computacional dos viticultores da região, os dispositivos móveis são a tecnologia mais

familiar e que apresenta menos barreiras ao seu uso. Adicionalmente, as questões

de usabilidade e desenho, ainda que não tenham sido a nossa maior preocupação

foram cuidadosamente consideradas. A implementação da ferramenta proposta re-

presenta, em nossa opinião, um avanço significativo para suprir a lacuna entre as

necessidades dos viticultores e a oferta tecnológica para a área da viticultura.

As aplicações potenciais da arquitetura apresentada, enquanto uma abordagem con-

textualizada para a gestão das práticas vitivińıcolas, foram destacadas, e um con-

junto de aplicações e suas funcionalidades materializadas por aplicações protótipo,

que destacam a utilidade e usabilidade dos dispositivos móveis nas aplicações para

a agricultura, foram apresentadas. Ao embeber estas ferramentas nas práticas do

dia-a-dia da agricultura, uma visão verdadeiramente ub́ıqua o uso intenso da tec-

nologia na VP pode tornar-se uma realidade. Um aspeto inovador por detrás do

VMMC é a transparência relativa ao tipo de elemento de contextualização, o que se

traduz numa importante vantagem para indexar diferentes elementos f́ısicos, bem
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Figura 5.8 – Captura de ecrã do interface web phpMyAdmin da base de dados MySQL onde

se podem ver registos de intervenções na vinha registadas na plataforma VSOF através da

aplicação móvel VMMC.

como para iniciar uma dada ação contextualizada. Segundo uma perspetiva de in-

tegração de ferramentas da agricultura numa arquitetura, a aplicação VMMC pode

igualmente ser usada sem mudanças estruturais, em muitas outras tarefas, dentro

do contexto de uma quinta como um todo (e.g. turismo rural, enoturismo).

Outra das vantagens do acesso a informação e serviços a partir de mecanismos de

contextualização advém da natureza dinâmica da informação e serviços disponibili-

zados. De facto, novos serviços podem ser adicionados no VSOF sem necessidade de

alterações nos mecanismos de contextualização nem no VMMC. Por exemplo, um
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utilizador pode pedir dados climatéricos de acordo com o sensor mais próximo de

uma rede wireless de sensores (Morais et al., 2008a). O cont́ınuo avanço tecnológico

dos dispositivos móveis e dos seus interfaces podem cada vez mais sugerir novas

direções na investigação e nas dificuldades sentidas hoje. A usabilidade e o desenho

de interfaces são certamente áreas em que mais trabalho era de ser feito (proces-

samento de voz, processamento de imagem). Ainda relativamente às dificuldades

sentidas, foram notados constrangimentos relativos aos problemas de leitura do ecrã

do dispositivo móvel no terreno causados pelo sol intenso; no entanto, ecrãs trans-

flexivos não apresentam este problema: eles dependem de uma iluminação LED que

tem uma superf́ıcie reflexiva que produz imagens muito ńıtidas e leǵıveis mesmo sob

luz solar direta.

Finalmente, uma conexão entre a vitivinicultura e o turismo na RDD abre um

largo leque de possibilidades para a arquitetura proposta: uma vez que a maior

parte das quintas possui serviços tuŕısticos. Desta forma o sistema de elementos de

contextualização poderia ser usado para os turistas acederem a informação e serviços

comerciais.

5.4 Sistema de alertas em tempo real

Enquadrado num objetivo maior, introduzido neste documento, foi desenvolvido

um protótipo de um sistema de alertas em tempo real designado de RTAS. Este

protótipo foi embebido num trabalho mais abrangente efetuado por Peres et al.

(2011), e designado por Intelligent Precision Agriculture Gateway (iPAGAT). O

referido trabalho visou a criação de um sistema intermédio entre o controlo de uma

rede de sensores sem fios capaz de monitorizar parâmetros relevantes no contexto

da VP e, a gestão integrada de uma quinta. O RTAS, no contexto do referenciado

trabalho, visou a criação de um sistema capaz de detetar e alertar para a existência de

anomalias previamente especificadas e que podem ser detetadas através da constante

monitorização de parâmetros biológicos e climáticos. Desta forma, e através de

uma plataforma tecnológica mais ampla, foi conseguida a implementação de um
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sistema que efetivamente pode vir a auxiliar os viticultores na deteção atempada de

anomalias na vinha, permitindo-lhes operar proativamente.

A arquitetura do RTAS

O protótipo RTAS é uma aplicação Java que, como ilustra a figura 5.9 corre sob uma

estrutura de dados suportada por um SGBD e que reage a dados, obtidos quer em

tempo real quer dados agregados por um motor de agregação. Este sistema ilustra os

benef́ıcios do processamento e decisão locais. O RTAS possui uma interface baseada

em sockets para rede de sensores sem fios bem como para o motor de agregação

de dados; possui igualmente uma camada de WS baseados em SOAP. Esta camada

permite um mecanismo uniforme e fiável para a troca de dados sob ligações TCP/IP,

e facilita a interação com aplicações remotas de gestão bem como dispositivos móveis

(clientes).

O propósito do RTAS é verificar os dados do gestor da rede de sensores e do mo-

tor de agregação de forma a verificar se as leituras dos sensores armazenadas nas

tabelas zeusdb.aggdata e zeusdb.sensordata estão dentro dos limites definidos

pelos campos min value e max value da tabela zeusdb.rules. Se os limites forem

excedidos o RTAS envia automaticamente um alerta para o utilizador remoto utili-

zando um pedido SOAP. Um fluxograma funcional é apresentado na figura 5.10. O

sistema de alerta pode também ser usado para sinalizar a existência de condições fa-

voráveis à ocorrência de doenças ou pragas baseado na combinação de certos fatores

climáticos. Por exemplo, se o teor de água no solo atingir um valor mı́nimo definido,

um alerta automático é enviado de forma a ativar uma válvula de irrigação.

A listagem 1 apresenta a definição conceptual de uma regra do RTAS e a listagem 2

apresenta um exemplo de uma regra.

Para ilustrar as vantagens do RTAS embebido no iPAGAT foi desenvolvido um

sistema de monitorização e previsão de doenças, que a figura 5.11 apresenta. No

final de cada ciclo de agregação de dados, cada regra é verificada sob os dados
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Figura 5.9 – Arquitetura do iPAGAT onde se insere o RTAS (Peres et al., 2011).

agregados. O exemplo apresentado foi baseado no modelo de previsão da doença

mı́ldio proposto por Cruz (1982). Neste caso se a precipitação ocorrida tiver sido

abaixo dos 10mm, a temperatura da zona estiver entre 10 e 11 graus cent́ıgrados e a

humidade relativa acima de 80% o RTAS irá gerar um alerta que pode ser indicado no

protótipo desenvolvido ou através de SMS (se a gravidade da ocorrência o justificar).

De forma a tirar partido da possibilidade do iPAGAT possuir uma câmara de filmar

a aplicação protótipo contemplou uma monitorização visual da vinha.

Listing 1 RTAS – Regra conceptual.

<RULE1><INPUT{Parm1 , Parm2 , . . . , ParmN}>

<CONDITIONS{Cond1 , Cond2 , . . . , CondN }>

<ACTIONS{Action1 , Action2 , . . . , ActionN }>

<\RULE1>
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Figura 5.10 – Fluxograma de funcionamento/estados do RTAS e uma perspetiva conceptual

baseada segundo um IDEF.

Discussão do protótipo RTAS

O desenvolvimento de soluções que permitam a proatividade na resposta a eventos

indesejados, num setor como o agŕıcola, onde a perda de uma cultura inteira pode

ocorrer rapidamente e, onde nem sempre o conhecimento tácito dos agricultores é

suficiente para derivar atempadamente a ocorrência de doenças e pragas nas culturas,

a criação do RTAS pode auxiliar muito a deteção precoce de ocorrências indesejadas,

através do aliar dos dados recolhidos por redes de sensores e pela sua análise sob

uma camada de regras pré estabelecidas. Estes mecanismos de resposta demonstram
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Listing 2 Um exemplo de um regra onde são usados: DOY, TM, HR e P repre-

sentando dia do ano, temperatura, humidade relativa e os valores de precipitação.

Esta regra é baseada numa metodologia de Cruz (1982).

// Regra de probab i l i dade de ocorr ênc ia de oósporos

i f ( DOY > 79 && DOY < 301 )

{

i f ( (TM>9 && TM<12) && (HR>80 && RH<85) && (P>=10))

{

java . u t i l . L i s t<java . lang . Object>r e s u l t = port . s e tA l e r t ( a l e r t t y p e ) ;

}

}

Figura 5.11 – Captura de ecrã de uma aplicação de monitorização da probabilidade de

ocorrência de uma doença, cujo motor é o RTAS existente na plataforma iPAGAT.

a particular importância que a cooperação tem, uma vez que para poderem ser

desenvolvidos modelos de previsão adequados, que suportem soluções tecnológicas

como a proposta, é necessário haver uma partilha de dados de diversas localizações.
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5.5 Sistema integrado de provas de vinho

Afirmar que o acesso à informação e aos serviços é ub́ıquo significa que eles estão

dispońıveis sempre em qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo eletrónico.

O desenvolvimento dos dispositivos móveis com capacidades de acesso a rede, ali-

ado ao decrescente custo do tráfego de rede, aliado a proliferação de pontos de

acesso gratuitos de redes sem fios, torna o uso dos dispositivos móveis, como fer-

ramentas de acesso à internet, disseminadamente comuns e atrativos. Como as

novas formas de apresentar informação e de disponibilizar novas formas de intera-

gir com os consumidores, novas estratégias de negócios podem ser potenciadas, em

Customer Relationship Managment (CRM) e m-commerce. Este protótipo descreve

uma abordagem para o relacionamento entre clientes e agente de negócio, baseado

em elementos de contextualização localizados nos produtos comercializados, que é

materializado por uma plataforma cooperativa de disponibilização de informação e

serviços. O protótipo denominado SIGPV é uma prova de conceito para uma abor-

dagem integrada na RDD para o turismo associado à vitivinicultura e ao espaço

tuŕıstico rural do Douro, tendo sido premiado num concurso de ideias promovido

pela Douro Alliance.

O acesso ub́ıquo à informação e aos serviços

O acesso à informação e aos serviços ainda está muito centrado no computador

pessoal, como tecnologia de acesso. Quando a mobilidade é necessária diversas

questões despontam, nomeadamente: disponibilidade, usabilidade e conetividade.

Hoje em dia, os dispositivos móveis estão a possibilitar às empresas novas formas

de interagir e de apresentar informação aos seus clientes (Saha, 2005). As empresas

estão à procura de novas abordagens para oferecer serviços de CRM inovadores aos

seus clientes.

A computação ub́ıqua pretende quebrar com o modelo tradicional de interação ba-

seado em PC e disponibilizar aos utilizadores a oportunidade de interagirem com o
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mundo digital através de diversos elementos embebidos no seu ambiente envolvente,

em qualquer altura e virtualmente usando qualquer dispositivo (Hernandez, 2009;

Satyanarayanan, 2001). Para alcançar uma computação ub́ıqua real é necessário res-

ponder a várias pressões e desafios apontados por muitos investigadores, tais como:

privacidade e confiança (Debashis, 2005), integração de espaços f́ısicos com espaços

virtuais (Kindberg e Fox, 2002; Lee et al., 2010), interação intuitiva (Kindberg e

Fox, 2002) e interação contextualizada (Raento et al., 2005; Frank et al., 2008).

Enquanto os atuais dispositivos móveis estão progressivamente a tentar resolver os

problemas de mobilidade e de heterogeneidade, a contextualização ainda está num

estágio inicial, muito focada no posicionamento por GPS. Contudo, apesar de ser

apenas uma solução para espaços exteriores a posição geográfica é apenas um dos

posśıveis atributos de contextualização, não permitindo uma completa e rigorosa

integração de espaços f́ısicos e espaços virtuais.

Para ultrapassar algumas das limitações, uma posśıvel abordagem assenta no uso

de elementos de contextualização tais como etiquetas visuais e de radiofrequência.

Ainda que as etiquetas de radiofrequência, nomeadamente as NFC, sejam já usa-

das em algumas áreas, tais como segurança, controlo de acesso e gestão de stocks

(Resatsch et al., 2007; Öztayşi et al., 2009), estas ainda não são adequadas como

um elemento de contextualização disseminado por elementos do ambiente circun-

dante, dado ainda o baixo número de dispositivos móveis com a tecnologia NFC

integrada, bem como o custo das etiquetas NFC ser desfavorável comparativamente

às etiquetas visuais.

As etiquetas visuais podem, de forma fácil e barata, ser embebidas em objetos do

mundo real sendo que a sua descodificação é baseada em algoritmos de reconhe-

cimento de imagem (uma câmara fotográfica é elemento necessário). Dentro das

etiquetas visuais os códigos de barras 2D, pela sua maior capacidade de armazena-

mento de dados, são uma escolha vantajosa para contextualizar objetos. De facto,

os códigos de barras 2D estão a ser usados em algumas atividades.

De forma a apresentar, dentro da perspetiva integrada e cooperativa de um sistema
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de informação para servir a RDD na vitivinicultura e turismo, as potencialidades

de uma abordagem ub́ıqua, foi desenvolvido um protótipo para suportar serviços

eletrónicos indexados ao vinho designado por SIGPV. O SIGPV é um sistema inte-

grado que usa elementos de contextualização colocados em garrafas de vinho (prefe-

rencialmente código de barras 2D) que através do uso de dispositivos móveis permite

o acesso a um repositório de informação e serviços do produtor desse vinho. Esta

abordagem torna uma garrafa de vinho numa janela de entrada para uma plataforma

que disponibiliza desde a obtenção das carateŕısticas do vinho, feedback do consu-

midor, plataformas de m-commerce a serviços tuŕısticos. Em última instância o

SIGPV representa igualmente um esforço para promover a inovação e a cooperação

na mais antiga região vińıcola demarcada do mundo – a RDD. Numa perspetiva

metodológica de Action Research (Rapoport, 1970), começou-se por identificar o

problema: como é que se pode melhorar o relacionamento entre o consumidor e

o produtor tomando partido da disseminação dos dispositivos móveis e tornando

os produtos f́ısicos como janelas de acesso? Esta questão levou-nos a explorar as

tecnologias capazes de promover a referida interação e a propor uma arquitetura.

O SIGPV foi usado por um consórcio designado por Douro4U, formado por produ-

tores de vinho e agentes de produtos tuŕısticos, o que tornou posśıvel a obtenção de

feedback acerca da nossa abordagem, contribuindo para a validação do protótipo e

da arquitetura em última instância.

Uma arquitetura baseada no contexto

A arquitetura proposta pretende ultrapassar alguns constrangimentos sentidos pe-

los utilizadores quando tentam aceder a plataformas de serviços. A abordagem

proposta é baseada em mecanismos de contextualização usados para fornecer in-

formação estática e como interface de acesso a informação e serviços dinâmicos. Na

arquitetura designada por Context-Aware Framework (CAF), um dispositivo móvel

é usado como descodificador e simultaneamente como tecnologia de acesso a uma

plataforma cooperativa. Esta plataforma é baseada num broker que funciona como

interface de acesso a diferentes fornecedores de serviços, materializando um conceito
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cooperativo onde uma única plataforma reúne um conjunto de parceiros de negócio

– os agentes económicos da RDD; no entanto a figura 5.12 apenas apresenta uma

arquitetura genérica de conceito, sendo mais a frente apresentados mais detalhes de

implementação.

Figura 5.12 – Arquitetura genérica do SIGPV.

A aplicação para dispositivo móvel

Uma aplicação móvel foi desenvolvida para correr em dispositivos móveis com uma

câmara fotográfica e capacidade de acesso à internet (como requisitos mı́nimos).

Esta aplicação executa três funções primárias: a primeira é a descodificação do

código de barras 2D, onde o utilizador pode facilmente consegui-lo apontando o

dispositivo móvel para o código de barras 2D e pressionando o botão de captura; a

segunda é descodificar informação estática contida no código de barras, se dispońıvel;

finalmente, aceder a conteúdos de carácter dinâmico através de pedidos HTTP ao

servidor CAF, se um URL estiver dispońıvel.

A aplicação móvel foi desenvolvida usando Java ME de forma a permitir o seu

uso por virtualmente qualquer telemóvel. A figura 5.13 ilustra o procedimento de

descodificação e constitui-se num fluxograma de ações levadas a cabo durante o

processamento da aplicação desenvolvida.



5.5. SISTEMA INTEGRADO DE PROVAS DE VINHO 103

Figura 5.13 – Aplicação móvel e o processo de descodificação de informação estática e/ou

evocação de informação e serviços dinâmicos.

Plataforma de serviços

A plataforma de serviços apresentada na figura 5.14, possui um interface broker que

possibilita um mecanismo uniforme de query para o acesso a uma multiplicidade

de fontes de serviços distintas disponibilizadas através de uma rede de cooperação,

bem como realizar alguma adaptação dos conteúdos disponibilizados aos dispositivos

móveis. Esta plataforma é suportada por um SGBDMySQL eWS baseados em PHP

e um servidor web Apache. A escolha de web services foi natural uma vez que ele são

comummente considerados como um mecanismo que promove a interoperabilidade

entre aplicações heterogéneas, usando protocolos de internet (Chen et al., 2007) e

são igualmente uma abordagem cada vez mais usada para m-commerce (Chen et al.,

2007; Kim et al., 2006; Pilioura et al., 2007).

A plataforma de serviços é responsável por receber pedidos HTTP, processá-los, ge-

rando novos pedidos a diferentes plataformas de serviços. Quando essas plataformas
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de serviços respondem a sua resposta pode sofrer adaptações para melhor responder

aos constrangimentos do dispositivo móvel cliente de onde partiu o pedido inicial.

Os metadados necessários para todo este processo estão armazenados numa base

de dados. Esta abordagem é escalável possibilitando um fácil e rápido adicionar de

novos cooperantes e novos serviços.

Figura 5.14 – A plataforma de serviços CAF.

O protótipo SIGPV

A vinha, o vinho e os serviços tuŕısticos que lhes gravitam são provavelmente os

mais importantes pilares sociais e económicos da RDD (Brito e Correia, 2006; J.

Lourenço, 2004; Pinto-Correia e Breman, 2009). Como tal, uma prova de conceito

baseada na arquitetura CAF foi desenvolvida para suportar serviços eletrónicos que

gravitam em torno do vinho, tendo sido implementada uma aplicação designada

SIGPV. O SIGPV constitui-se num serviço de disponibilização de informação e

serviços acesśıvel a partir de uma garrafa de vinho. O facto de se promover uma

cooperação entre produtores de vinho e agente tuŕısticos, permitindo que ambos

possam promover os seus produtos e serviços de forma integrada pode beneficiar

largamente o desenvolvimento da região segundo Correia (2006); Hall e Mitchell

(2000); Johnson et al. (2000); esta abordagem encontra-se ilustrada na figura 5.15.
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Figura 5.15 – A abordagem do SIGPV enquanto plataforma de interligação entre uma

garrafa de vinho e o acesso a informação e serviços relacionados com o vinho e o turismo.

De forma a testar e experimentar adequadamente o SIGPV num ambiente real,

o protótipo foi apresentado a um consórcio de produtores de vinho que possúıam

igualmente serviços tuŕısticos. Esse consórcio, que opera na RDD, é designado

por Douro4U e é composto por cinco empresas, cada uma das quais produtora de

marcas de vinho reconhecidas, bem como possuidores de serviços tuŕısticos tais como

alojamento rural (mais informação pode ser consultada em http://www.douro4u.

com. Este consórcio introduziu no rótulo das suas garrafas de vinho um QR Code

e foi desenvolvida uma plataforma de serviços de interesse para os elementos do

consórcio, tais como: disponibilização da ficha técnica do vinho, gestão de provas

de vinho e comércio eletrónico.

A figura 5.16 apresenta com maior detalhe as carateŕısticas técnicas de imple-

mentação do protótipo SIGPV. Pretendeu-se que o SIGPV servisse quer o negócio

do vinho quer o do turismo, numa perspetiva escalável ao ńıvel do número de coo-

perantes e também do número e tipo de serviços disponibilizados, sem necessidade

de alteração do elemento de contexto introduzido no rótulo da garrafa de vinho. Se

assim não fosse podeŕıamos comprometer o normal funcionamento do sistema uma

vez que uma garrafa de vinho, de alta qualidade, é um produto sujeito a arma-

zenamento, quer pelo produtor quer pelo consumidor, muitas vezes durante vários

anos.

Todos os serviços disponibilizados são suportados por WS alojados num servidor

http://www.douro4u.com
http://www.douro4u.com
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Figura 5.16 – Ilustração técnica do SIGPV que é atualmente usada pelo grupo Douro4U.

central, baseados no protocolo SOAP. Os produtores são responsáveis por atualizar

a informação sobre os seus produtos e serviços num sistema de informação de apoio

ao produtor (PIS), os vendedores de vinho indicam quais os produtos, de cada um

dos produtores, que têm para venda e a que preço, usando um sistema de apoio ao

vendedor (WSIS). Estas interações são suportadas através de protocolos de internet.

Finalmente um conjunto de informações e serviços são disponibilizados aos produ-

tores, nomeadamente, opiniões sobre os seus vinhos, feedback dos utilizadores bem

como serviços tuŕısticos como por exemplo pedidos de informação sobre a disponibi-

lidade de alojamento ou de visitas à sua quinta. O mais vasto conjunto de serviços e

de ferramentas de apoio à decisão podem ser adicionados sobre a plataforma SIGPV.

O SIGPV implementou com sucesso as seguintes funcionalidades: os consumidores

podem consultar e inserir notas de provas de um dado vinho, figura 5.17(a), podem

aceder a uma plataforma de m-commerce para comprarem o vinho que estão a con-

sumir, figura 5.17(b), obter informação acerca das carateŕısticas do vinho e do seu
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processo de produção, aceder a serviços tuŕısticos que o produtor possa disponibili-

zar, tais como um t́ıpico fim de semana no Douro ou um pacote gastronómico. Por

seu turno os produtores passam a ter à sua disposição uma plataforma integrada

e inovadora de marketing, a possibilidade de obter feedback em tempo real sobre

os seus produtos, enriquecer a envolvente dos seus produtos nomeadamente dispo-

nibilizando informação sobre a gastronomia que melhor condiz com os seus vinhos,

bem como disponibilizar uma forma intuitiva e encorajadora de compra dos seus

produtos. O carácter de inovação desta abordagem permite aos produtores, que

produzem vinhos de excelência, aumentar o ńıvel de diferenciação dos seus produtos

face à concorrência em geral.

(a) Preenchimento de uma nota de prova de um

vinho.

(b) Experiência de m-commerce.

Figura 5.17 – Ilustrações do uso do SIGPV.

5.5.1 Discussão do protótipo SIGPV

Desde que o protótipo SIGPV foi posto em funcionamento no consórcio Douro4U,

mostrou bastante potencial para gerar interações entre os consumidores e os pro-

dutores. Baseando-nos no feedback dos Douro4U, o uso de códigos de barras 2D

nas suas garrafas de vinho disponibilizou uma interação eficaz para a disponibi-

lização de informação sobre os produtos e os serviços de cada um dos produtores,

constituindo-se numa ferramenta de CRM atrativa.
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O protótipo SIGPV e os seus testes num ambiente real, demonstrou que uma garrafa

de vinho pode ser um ponto de acesso a um conjunto de informações e serviços

que gravitam, na RDD, em torno do vinho. Poder no momento de compra ou de

consumo de um vinho aceder a informação sobre o mesmo e a serviços relacionados

com o produtor desse vinho, dado o público-alvo destes produtos, pode despoletar no

consumidor quer uma perceção de excelência do produto quer uma reação instintiva

de negócio, em sentido lato, face ao disponibilizado pelo produtor.

Finalmente, este tipo de abordagem ub́ıqua e contextualizada, à medida que consiga

ser publicitada, e porque não mesmo dizer-se embebida nos produtos da RDD, pode

constituir-se como um ato “reflexivo” na experiência do consumidor face a todo e

qualquer produto ou serviço de RDD.

5.6 Discussão

Recorrer ao desenvolvimento de protótipos, que foram usados em testes no terreno,

por atores de excelência a operar na RDD e, avaliados cientificamente por pares

em revistas e conferências de referência; permitiu analisar passo a passo o trabalho

desenvolvido e os modelos propostos. Sabendo-se que a implementação na RDD dos

modelos propostos, num cenário global seria imposśıvel no contexto desta tese, foi

o caminho da prototipagem que se revelou mais promissor no processo de validação

do que foi proposto neste trabalho.

As preocupações com os custos associados à implementação efetiva dos modelos

propostos levaram a que se tivesse acompanhado de perto a evolução que, no decurso

de execução desta tese, a computação em nuvem (CN) teve lugar. Vislumbraram-se

um conjunto de novas oportunidades para operacionalizar a implementação de vários

aspetos do modelo tecnológico proposto. A visão Inov@douro implementado sobre

a nuvem e dispońıvel como um serviço, pago como um serviço, revelou-se um campo

muito interessante a explorar, e originou um estudo sobre a CN e à elaboração de

um protótipo capaz de definir regras a serem processadas pelo RTAS.



6 Computação em nuvem

A CN tem sido, nos últimos anos, uma plataforma de excelência para o desenvol-

vimento de soluções computacionais, para múltiplas áreas do conhecimento. Esta

nova abordagem computacional introduziu um vasto número de vantagens mas acar-

reta igualmente uma série de desafios. A CN veio responder ao cenário atual onde

tarefas como a partilha, obtenção e manipulação de quantidades massivas de in-

formação são uma realidade. Porém, este cenário revela-se extremamente exigente

ao ńıvel dos recursos computacionais que têm de existir para que se demonstre viável

a execução destas tarefas com desempenho aceitável.

A CN apresenta, no que concerne aos recursos computacionais, uma visão de recursos

ilimitados. Não porque estes de facto o sejam, mas pela abordagem de escalabilidade

transparente. Ou seja, a capacidade de fazer crescer os recursos da nuvem (por

adição de recursos a um cluster distribúıdo) demonstra-se inviśıvel ao utilizador

final. Este apenas define e contrata recursos, escalando esta contratação de acordo

com as suas necessidades temporais, sem preocupações de escassez de recursos. De

facto, esta não é a preocupação do cliente da CN, mas sim de quem a disponibiliza.

109
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Esta forma de encarar a computação apresenta-se aos clientes (tipicamente orga-

nizações) como uma vantagem importante. Deixa de ser uma preocupação a ins-

talação, manutenção e gestão de infraestruturas de processamento. Passa-se a lidar

com uma visão de recursos computacionais, sejam eles de infraestrutura, serviços ou

plataformas de desenvolvimento; como com o acesso simples à Internet – contrata-se,

liga-se, fica dispońıvel e alguém (o fornecedor) é responsável por garantir a qualidade

de serviço.

A CN permite às organizações centrarem a sua atenção no seu negócio, e apresenta-

lhes um cenário de escalabilidade, quer ao ńıvel dos serviços e infraestruturas, que

passam a ser “ilimitados”. O custo, cuja análise detalhada, não será alvo deste

trabalho, apresenta-se como globalmente vantajoso.

A CN veio quebrar com a visão tradicional que as organizações praticavam, onde

as infraestruturas deixam de ser proprietárias das organizações (algo que aconteceu

durante décadas) e passem a ser encaradas como recursos possúıdos, geridos e dis-

ponibilizados por terceiros. Passa-se a encará-las como uma subcontratação,que se

reveste sob a forma de serviços (Carr, 2009).

Esta nova visão é inversa ao que existia até então, onde a posse, gestão e manutenção

de recursos de infraestrutura eram propriedade de cada organização. No entanto,

ainda que se quebre de forma radical com a visão até então existente, na verdade

apenas se aplicou o conceito de que as organizações se devem focar no seu core

business. Neste sentido as organizações, cuja finalidade de negócio não são as TIC,

passam, na sua estrutura, a deixar para outrem a gestão do seu processo tecnológico,

passando a centrar as suas energias no negócio da organização.

Pelo exposto, são inúmeros os desafios que a CN apresenta. Desde logo trata-se de

uma mudança da cultura organizacional no que concerne à forma como se gere a

componente tecnológica. A segurança, o sentido de posse, as questões legais, entre

várias outras, revelam-se como novos desafios para as organizações.
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6.1 Definições de computação em nuvem

Antes de aprofundar o conceito de CN torna-se primordial defini-la. D. Cearley et al

(2009) define CN como um modelo onde as capacidades tecnológicas são escaláveis e

elásticas, sendo que as mesmas são providas como serviços para os utilizadores finais

através da internet. O National Institute of Standards and Technology (NIST) define

a CN como um modelo que possibilita o acesso, de modo conveniente e sob pedido,

a um conjunto de recursos computacionais configuráveis (e.g. redes, servidores,

armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente adquiridos e

utilizados com um reduzido esforço de gestão ou interação com o provedor do serviço

(NIST, 2012). Armbrust et al. (2010) refere que a CN é um conjunto de serviços de

rede ativas, proporcionando escalabilidade, qualidade de serviço, uma infraestrutura

barata de computação e que pode ser acedida de uma forma simples e pervasiva.

Segundo Vaquero et al. (2008) a CN pode ser vista como um grande repositório

de serviços virtualizados, tais como hardware e plataformas de desenvolvimento

de software; que podem ser facilmente acedidos; e que podem ser dinamicamente

configurados de forma a melhor se ajustarem a diferentes cargas de processamento,

e onde o modelo de custo é baseado no pagamento pelo conjunto de recursos que de

facto são usados. Para Buyya et al. (2008), a CN é um sistema distribúıdo e paralelo

que consiste numa coleção de computadores virtualizados e interconectados que são

geridos de forma dinâmica e que se apresentam como um ou mais recursos unificados.

Estes recursos são disponibilizados sob a inśıgnia de uma acordo comercial entre um

prestador de serviços e um consumidor desses mesmos serviços, sendo no fundo um

contrato comercial de uso. A figura 6.1 ilustra uma visão conceptual da CN.

6.2 Carateŕısticas da computação em nuvem

A CN apresenta uma série de carateŕısticas que a caraterizam e distinguem de outros

paradigmas e que são de seguida identificados e sucintamente descritas.
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Figura 6.1 – Uma ilustração conceptual da computação em nuvem.

6.2.1 Virtualização de recursos

Os recursos computacionais podem ser virtualizados, existem várias tecnologias de

virtualização no mercado que permitem virtualizar computadores, redes e sistemas

de armazenamento. Este mecanismo permite que se separe serviços de infraestrutura

de serviços f́ısicos. Este ńıvel de abstração permite a manipulação de recursos como

serviços e não como componentes f́ısicas, tornando desnecessária a sua manipulação

direta e f́ısica (i.e. do hardware).
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6.2.2 Serviços a pedido

Capacidade do consumidor da CN solicitar maior ou menos quantidade de recursos.

Exemplos desses recursos podem ser a capacidade de processamento, quantidade de

memória associada a serviços, capacidade de armazenamento de dados. Estes recur-

sos podem ter um carácter fixo e configuráveis pelo consumidor ou serem alocados

de forma dinâmica em função das necessidades em tempo real do consumidor.

6.2.3 Elasticidade e escalabilidade

Esta carateŕıstica revela-se uma inovação na área da computação e traduz-se na capa-

cidade de disponibilizar ou remover recursos computacionais em tempo de execução.

Associado ao contexto da elasticidade temos o conceito da escalabilidade que traduz

a capacidade de aumentar a capacidade dispońıvel através do acrescentar de novos

recursos.

6.2.4 Independência de localização

Esta carateŕıstica, uma das mais associadas à CN, traduz-se na capacidade de todos

os recursos estarem dispońıveis independentemente da localização do utilizador (e

mesmo do dispositivo de acesso), sendo a existência de conexão à internet o único

elemento necessário para um completo acesso e manipulação dos serviços subscritos.

Desta forma a nuvem traduz-se, aos olhos do consumidor, num ponto de acesso

centralizado e dispońıvel em qualquer lugar e para qualquer plataforma.

6.2.5 Medição e monitorização de serviços

A CN disponibiliza a monitorização dos recursos consumidos e assenta a base de

custos pela medição desses mesmos recursos. Desta forma, é usado um paradigma

em tudo equivalente aos fornecedores de outros recursos utilizados em sociedade (e.g.
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energia elétrica, gás canalizado ou água canalizada). Igualmente, nesta abordagem

são definidos pelas partes um dado ńıvel e qualidade de serviço de forma a garantir

que as condições contratualizadas sejam satisfeitas, sendo que em caso de falhas;

sejam aplicadas sanções.

6.2.6 Localização dos recursos

Ainda que a localização dos recursos disponibilizados na CN possam ter uma di-

mensão dinâmica, existe a possibilidade de definir prioridades ou prerrogativas no

que concerne à sua localização, nomeadamente o páıs e centro de dados. Questões

muitas vezes de ordem legal de cada um dos páıses fazem desta carateŕıstica uma

dimensão importante na contratualização de recursos da nuvem.

6.3 Modelos de serviços

A revisão do estado da arte da CN, apresenta um modelo de três camadas, como

ilustra a figura 6.2. Cada uma das camadas define um modelo de serviço. As três

camadas são Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e

Software como Serviço (SaaS). De seguida é feita uma caraterização sucinta de cada

uma destas camadas ou modelos de serviço.

6.3.1 Infraestrutura como serviço (IaaS)

Esta camada representa o ńıvel inferior do modelo conceptual da CN. Traduz a

capacidade que o fornecedor de serviços tem de oferecer uma infraestrutura com-

putacional capaz de um dado ńıvel de processamento e de armazenamento. Sendo

que esta camada deve ser necessáriamente transparente para o consumidor. O IaaS

é tipicamente uma camada que recorre a mecanismos de virtualização de recursos

computacionais. Esta camada possui a capacidade de aumentar ou diminuir dina-

micamente os recursos disponibilizados em virtude das necessidades das aplicações;
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Figura 6.2 – Camadas/modelos de serviços da computação em nuvem.

esta abordagem otimiza aquilo que é a capacidade máxima instalada versus a capa-

cidade que num dado peŕıodo de tempo não está a ser usada, ou seja a capacidade

ociosa. Alguns exemplos de IaaS são o Elastic Utility Computing Architecture Lin-

king Your Programs To Useful Systems (Eucalyptus) (Liu et al., 2007) e o Amazon

Elastic Cloud Computing (EC2) (Robinson, 2008).

A IaaS, em última instância, traduz-se numa alternativa que as organizações têm

de, ao invés de adquirirem capacidade própria de computação (que pode ser sub ou

super dimensionada) possam contratualizar recursos computacionais de acordo com

as necessidades da sua organização, sem se preocuparem com a necessidade de fazer

evoluir através da renovação ou novas aquisições de equipamentos, mas sim, através

da simples subscrição de uma maior capacidade computacional dentro da nuvem.

Assim, a nuvem constitui-se, aos olhos do consumidor, como uma plataforma de

recursos ilimitados onde é desnecessário saber como e quando esses recursos podem

ou devem ser melhorados.
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6.3.2 Plataforma como serviço (PaaS)

É a camada intermédia do modelo conceptual da CN. A PaaS fornece ao consumi-

dor sistemas operativos, plataformas de desenvolvimento de software e linguagens

de programação, bem como soluções de armazenamento e de bases de dados. Desta

forma é facilitado o desenvolvimento de aplicações, testes, e integração de serviços;

desde que sejam compat́ıveis com as limitações que estes ambientes de desenvol-

vimento impõem, tais como as linguagens de programação disponibilizadas ou os

sistemas gestores de bases de dados posśıveis de usar. No entanto, traduz se numa

camada que facilita em muito o desenvolvimento de aplicações. Alguns exemplos de

PaaS são a Aneka (Vecchiola et al., 2009, 2012) e o Google App Engine (Ciurana,

2009; Prodan et al., 2012).

6.3.3 Software como serviço (SaaS)

Esta camada é a mais externa das camadas da CN, como ilustra a figura 6.3. A

SaaS traduz um conjunto de aplicações que são executadas no ambiente da nuvem.

Estas aplicações são acesśıveis através do uso de um browser. Este acesso pode ser

feito a partir de qualquer lugar e qualquer dispositivo, desde que haja uma ligação

à internet dispońıvel. O SaaS dispensa a aquisição de licenças de software, o que

reduz os custos; para além de maximizar a ubiquidade no uso das aplicações. Alguns

exemplos de SaaS são o Google Docs, Facebook, ou o Microsoft SharePoint.

6.4 Modelos de implementação

A implementação da CN ou mais propriamente a criação de nuvens pode enquadrar-

se em diferentes modelos. O estado da arte da CN refere as nuvens privadas, nuvens

públicas, nuvens comunitárias, e nuvens h́ıbridas. Cada uma apresenta carateŕısticas

próprias que são de seguida caraterizadas sucintamente e ilustradas na figura 6.4.
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Figura 6.3 – A camada SaaS no contexto da computação em nuvem.

6.4.1 Nuvem privada

Neste modelo a infraestrutura da nuvem é proprietária, sendo utilizada exclusiva-

mente pela organização que a detém. As questões relacionadas com o controlo de

acesso e as suas restrições caraterizam este modelo. Associado a este modelo está

por norma o elevado custo de criação e manutenção destas nuvens face ao uso de

uma nuvem pública. No entanto, há que salientar o maior e mais detalhado controlo

sobre os recursos que constituem a nuvem. Neste modelo a organização possui um

controlo absoluto sobre todas as opções de configuração dos recursos computacionais

e de serviço existentes.

6.4.2 Nuvem pública

Neste modelo, a nuvem apresenta-se como um espaço de recursos compartilhado por

um conjunto de organizações que possuem, normalmente, interesses comuns. Estes

interesses comuns tenderão a confluir numa harmonização de requisitos e poĺıticas

de segurança, e aspetos de flexibilização de uso.
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Tipicamente, neste modelo, umas das organizações assumirá o papel de adminis-

tração da nuvem. Este cenário pode ser interessante em cenários de redes de co-

operação, é de salientar que aliados a interesses comuns, uma rede de cooperação

pode compartilhar os custos de criação e manutenção de uma nuvem e aliar as van-

tagens inerentes ao maior controlo e configuração dos recursos da nuvem, face às

nuvens públicas e/ou contratualizadas a terceiros.

6.4.3 Nuvem comunitária

Neste modelo, a nuvem apresenta-se como um espaço de recursos compartilhado por

um conjunto de organizações que possuem, normalmente, interesses comuns. Estes

interesses comuns tenderão a confluir numa harmonização de requisitos e poĺıticas

de segurança, e aspetos de flexibilização de uso.

Tipicamente, neste modelo, umas das organizações assumirá o papel de adminis-

tração da nuvem. Este cenário pode ser interessante em cenários de redes de co-

operação, é de salientar que aliados a interesses comuns, uma rede de cooperação

pode compartilhar os custos de criação e manutenção de uma nuvem e aliar as van-

tagens inerentes ao maior controlo e configuração dos recursos da nuvem, face às

nuvens públicas e/ou contratualizadas a terceiros.

6.4.4 Nuvem h́ıbrida

Este modelo é, desde logo, de dif́ıcil concretização uma vez que é materializado, na

prática, pela configuração de duas nuvens. Uma vocacionada para processos cŕıticos

da organização e outra vocacionada para processos secundários. Assim, pode ser

criado um domı́nio privado e com alto controlo de segurança e de cariz interno; e

uma outra nuvem de domı́nio mais de cariz público, ou pelo menos, de ambiente

menos sujeito a controlo apertado e mais vocacionado para suportar processos pouco

exigentes. Trata-se de uma solução h́ıbrida de dif́ıcil concretização, em especial pela

dificuldade que existe em fazer coabitar e interligar estas duas nuvens, no fundo,
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como se fosse apenas uma aos olhos do utilizador final.

Figura 6.4 – Modelos de implementação da computação em nuvem.

6.5 A nuvem Inov@Douro

O Modelo Inov@Douro, anteriormente caraterizado, traduz uma rede de cooperação

onde cada elemento da rede coopera entre si ao ńıvel dos recursos, informação

e conhecimento. Como uma rede de cooperação alicerçada na RDD, nos vetores

endógenos turismo e vitivinicultura, foi explanado anteriormente o conjunto de li-

mitações e desafios que estes setores apresentam. Destes desafios, a baixa introdução

de tecnologia nos setores da viticultura, bem como, a baixa capacidade de uso dessa

tecnologia por quem trabalha no setor, revela-se desafiante no que concerne ao pa-

radigma de materialização de uma rede de cooperação como a Inov@Douro. Como

criar uma infraestrutura de suporte, como desenvolver soluções que possam servir
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os elementos da rede e como garantir um fácil meio de acesso a uma plataforma tec-

nológica capaz de servir a RDD nos referidos dois vetores, demonstra-se complexo

para quem queira materializar o Inov@Douro numa plataforma usável, sustentável,

viável e com capacidade de crescer, respondendo aos desafios com que os setores se

defrontarem.

Começando pela base do problema tecnológico, uma série de tecnologias de cariz

sensorial, têm sido desenvolvidas de forma a serem obtidos dados que auxiliem a

tomada de decisão. No entanto, os dados obtidos tipicamente são retidos num ńıvel

proprietário da arquitetura de cada uma dessas soluções. Esta abordagem traduz

não só uma clara repetição de esforços e de custos, como igualmente se revela pouco

flex́ıvel na sua capacidade de partilha de dados e ainda menos flex́ıvel se percebermos

esses dados como um potencial capaz de alimentar o desenvolvimento de soluções

aplicacionais.

Esta abordagem é também ao ńıvel dos custos pouco sustentável. A cada projeto de-

senvolvido, tem de ser adquirida, configurada e gerida tecnologia de suporte. Muitas

vezes essa tecnologia não é partilhada e acaba por ser subaproveitada. Se analisar-

mos o caso concreto da RDD, que pela sua topografia e modelo de propriedade, se

carateriza por ser um conjunto de pequenas parcelas em área versus propriedade, a

introdução isolada/unilateral de tecnologia de infraestrutura, de serviços de suporte

e de desenvolvimento de aplicações revelar-se-ia uma insustentabilidade financeira

e uma abordagem incomportável ao ńıvel dos RH necessários para levar a cabo tal

desiderato. Por estas razões o Inov@Douro, na sua génese sustenta a necessidade

do estabelecimento de uma rede de cooperação onde uma única plataforma centrali-

zada no acesso e distribúıda na tecnologia de aquisição de dados possa servir todos

os atores da RDD, desde os trabalhadores de campo da viticultura, os turistas até às

instituições de I&D. No entanto, subsiste até este ponto, o desafio de como materiali-

zar tecnologicamente o modelo Inov@Douro para que este possa ser financeiramente

sustentável, de fácil acesso e capaz de se constituir como uma plataforma que possa

alimentar o desenvolvimento de novas aplicações que possam correr sobre os dados,

informação e conhecimento armazenados na plataforma; e possivelmente integrados
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de seguida na plataforma e disponibilizados segundo o esṕırito cooperativo.

Para materializar uma rede de cooperação como o Inov@Douro, a criação de uma nu-

vem tecnológica parece-nos um caminho muito interessante. No entanto, vislumbra-

se duas grandes opções tecnológicas. Uma primeira abordagem consiste na criação

de uma infraestrutura proprietária capaz de suportar os requisitos da rede de coo-

peração. Acresce a esta abordagem o necessário adicionar de um conjunto de RH

capazes de gerirem a infraestrutura e, todo o investimento temporal necessário a

manter evoluir a infraestrutura. Esta abordagem representa um esforço financeiro

muito elevado. E ainda que do conjunto de vantagens dos modelos de nuvem pri-

vada e comunitária se encontre o total controlo das potencialidades destas nuvens,

vislumbra-se um esforço financeiro inicial incomportável, num setor onde os recur-

sos financeiros são escassos. Em sentido oposto, uma abordagem de nuvem pública,

parece-nos um caminho inicial apropriado e um bom compromisso entre o investi-

mento inicial, custo temporal de escalabilidade e manutenção; bem como, um bom

compromisso no que concerne à capacidade de gestão da nuvem. Existem no mer-

cado boas soluções de CN que se demonstram robustas, seguras e muito flex́ıveis na

definição dos recursos que se contratualizam. Baseadas num modelo de custos as-

sente no pagamento por uso, estas revelam-se um excelente compromisso entre as

necessidades efetivas da rede de cooperação e os custos de suporte dessas mesmas

necessidades.

No modelo Inov@Douro, com exceção da necessária infraestrutura de aquisição de

dados, a confluência desses dados para uma nuvem pública demonstra-se viável e eco-

nomicamente sustentável. Se tomarmos por exemplo a nuvem da Google, é posśıvel

obter desde a virtualização de máquinas e sistemas operativos, sistemas gestores de

bases de dados, armazenamento de dados, agendamento de tarefas, até ao desen-

volvimento de aplicações informáticas sob o manto do suporte ao desenvolvimento

dessas aplicações através do uso de plataformas de desenvolvimento de software re-

correndo a diferentes linguagens de programação disponibilizadas pela nuvem da

Google. Em verdade, uma nuvem como a Google, cobre as dimensões IaaS, PaaS e

SaaS da CN.
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6.6 O protótipo criador de regras RTAS

Como explanado no caṕıtulo anterior, foram desenvolvidos alguns protótipos para

evidenciar alguns exemplos de como a introdução de tecnologia pode potenciar a

RDD nos seus vetores endógenos turismo e viticultura. No entanto, a materia-

lização da plataforma Inov@Douro carece de uma estrutura cuja implementação

global depende de vontades e financiamentos que em muito extravasam um traba-

lho de investigação. Neste sentido, a prototipagem, a par da escrutinação cient́ıfica

sob a forma de trabalhos publicados em revistas e conferências cient́ıficas da es-

pecialidade, parece-nos a forma posśıvel para demonstrar a pertinência das ideias

apresentadas.

De forma a avaliar a utilização da CN como plataforma por excelência para operaci-

onalizar o Inov@Douro, foi desenvolvido um protótipo para a viticultura de precisão

da RDD. Anteriormente foi explanada a importância dos modelos e sistemas de

previsão de pragas e doenças para a gestão das atividades agŕıcolas e para a maxi-

mização da produção e da sua qualidade. A comunidade de I&D tem vindo a desen-

volver modelos de previsão de doenças e pragas que têm auxiliado os viticultores sob

a forma de boletins periódicos onde são emitidos alertas e indicados procedimentos a

efetuar. No nosso entender, ainda que se revele de extrema importância tais proce-

dimentos, achamos que o desenvolvimento de serviços que possam agilizar a gestão

desses modelos de previsão bem como, os seus mecanismos de consulta, poderão agi-

lizar todo o processo, melhor envolver todos os intervenientes (i.e. consultores de

I&D, viticultores, agências governamentais), como pode ser igualmente uma expe-

riencia interessante do uso da CN ao serviço do modelo Inov@Douro, e neste caso

particular numa análise da adequabilidade e interesse do uso da CN enquanto pla-

taforma tecnológica ao invés de um sistema proprietário (i.e. desde infraestrutura,

serviços e desenvolvimento de software).

De seguida efetua-se uma sucinta explicação dos requisitos do protótipo, as tec-

nologias usadas e o seu processo de desenvolvimento. Finalmente efetua-se uma

discussão da CN no contexto do protótipo e do modelo Inov@Douro.
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6.6.1 Requisitos do criador de regras RTAS

O desenvolvimento do, abreviado, CRRTAS, parte da criação de uma infraestrutura

de aquisição de dados de natureza ambiental (e.g. temperatura, humidade relativa,

radiação solar) espalhada por diversos concelhos da zona norte de Portugal desig-

nada por Sense. O Sense é uma plataforma de aquisição de dados originários de

sistemas de aquisição de dados de vários proprietários que subscrevem uma conta

para gestão dos seus dados, como ilustra a figura 6.5. Atualmente, e ao abrigo

de um protocolo, o Sense reúne dados restritos para a investigação do Ministério

da Agricultura e do Mar–zona norte. O Sense coordena um conjunto de estações

implantadas em diversos pontos do território norte onde existe plantações. Estas

estações, compostas por sensores de diversos parâmetros ambientais, disponibilizam

através de comunicação sem fios, dados que são integrados numa base de dados.

Figura 6.5 – Um ecrã da plataforma Sense.

Partindo desta infraestrutura, foi decidido implementar o protótipo CRRTAS sobre

esta camada de dados para materializar um serviço de criação de regras matemáticas

(que definem modelos de previsão) para a monitorização de parâmetros ambientais

capazes de gerarem alertas quando a conjugação dos valores desses parâmetros in-

dicar um dado grau de probabilidade de ocorrência de uma dada doença.
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As premissas da criação desta plataforma foram: simplicidade de uso, alta disponi-

bilidade, facilidade de utilização, simplicidade dos requisitos tecnológicos para o seu

uso e finalmente, flexibilidade nas ações de alerta. Recordando o que foi anterior-

mente explanado, a introdução de tecnologia e a capacidade de uso da mesma, conti-

nua a ser uma barreira na RDD. Como tal, a simplicidade e objetividade das soluções

desenvolvidas torna-se uma chave de sucesso, necessárias para que as soluções dispo-

nibilizadas sejam de facto usadas pelos viticultores. Esta premissa foi especialmente

tida em consideração na definição de mecanismos de alerta. Como muitos viticulto-

res não usam com regularidade (ou em alguns casos, não usam mesmo) tecnologias

como email, e muito menos estão motivados para aprenderem a usarem plataformas

Web, foi necessário pensar sistemas de alerta que fossem simples mas efetivos. Esta

reflexão levou a que fossem planeados sistemas de alerta que chegaram a ser imple-

mentados sob a forma de email, SMS ou mesmo chamadas telefónicas, ainda que

sempre através de mecanismos automatizados e sem recurso a intervenção humana.

De seguida serão apresentadas as principais tecnologias que foram utilizadas para

desenvolver o protótipo RTAS, explanada a sua arquitetura e apresentados trechos

de implementação considerados de relevancia.

6.6.2 A plataforma Google Cloud

A plataforma de CN da Google, pela sua robustez, flexibilidade e por ser uma solução

bastante completa e amplamente usada, foi a plataforma escolhida para desenvolver

o RTAS. A possibilidade de criar um conta inicial gratuita, com um crédito de 300

dólares e/ou dois meses de utilização, foi igualmente um aspeto que ajudou à escolha

da Google Cloud.

Como anteriormente referido, a plataforma de CN da Google cobre os patama-

res de IaaS, PaaS e SaaS. Desta forma foi posśıvel aproveitar a infraestrutura de

computação para o processamento de dados, as soluções de bases de dados, o ar-

mazenamento de ficheiros e, neste protótipo em especial, a plataforma de desenvol-

vimento da Google App Engine. Esta plataforma de desenvolvimento permitiu a
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criação/desenvolvimento do protótipo e a sua disponibilização como uma aplicação

Web, a figura 6.6 ilustra a estruturação dos serviços disponiveis na plataforma da

Google.

Figura 6.6 – Serviços dispońıveis na Google Cloud.

De seguida é apresentada uma explicação sucinta do Google App Engine que serviu

para o desenvolvimento da aplicação protótipo RTAS. Sendo depois explicados os

principais passos do processo de implementação do mesmo.

6.6.3 Google App Engine

O Google App Engine (Ciurana, 2009) é uma plataforma para o desenvolvimento

de aplicações Web escaláveis que são executados na infraestrutura do Google. Este

motor fornece um conjunto de APIs e um modelo de aplicação que permite aos

programadores a utilização de serviços adicionais fornecidos pelo Google, como o

email, armazenamento, entre outros.
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Os serviços disponibilizados proporcionam um ambiente seguro e eficaz para aplica-

ções exigentes ao ńıvel dos recursos de que necessitam, fornecendo soluções para

empresas e programadores de aplicações que necessitam de ultrapassar os desafios

de escalabilidade dos seus projetos. De acordo com modelo de aplicação previsto,

os programadores podem criar aplicações usando Java, Python ou PHP podendo

utilizar diversos recursos tais como: armazenamento, transações, balanceamento de

carga automático, ambiente de desenvolvimento local e tarefas programadas.

O serviço de armazenamento de dados do Google App Engine é baseado no BigTable

(Chang et al., 2008), um sistema distribúıdo de armazenamento de dados em larga

escala. O BigTable funciona como um SGBD orientado a colunas e utiliza o Google

File System (GFS) para gerir informação, podendo ser utilizado juntamente com o

MapReduce para distribuir o processamento dos dados.

As aplicações desenvolvidas para o App Engine serão executadas no Google. O

Google oferece um serviço gratuito limitado e utiliza critérios de utilização diária e

contas por minuto para calcular o preço, para aplicações que exigem um serviço de

cariz profissional. A figura 6.7 ilustra o AppEngine da Google.

6.6.4 Desenvolvimento do protótipo criador de regras RTAS

A informação com a qual o CRRTAS trabalha, emana de uma plataforma distribúıda

de aquisição de dados. Essa plataforma, denominada de Sense, é constitúıda por

um conjunto de estações de aquisição de dados através de sensores, espalhadas por

vários concelhos da região norte de Portugal. Cada estação é contactável através da

rede GSM e tem a capacidade de transmitir dados que são agregados numa base de

dados. A informação armazenada é vasta e encontra-se ilustrada na figura 6.8 sob

a forma de diagrama relacional.

Partindo desta fonte de dados, o CRRTAS constitui-se numa plataforma capaz de

usar os dados recolhidos pela plataforma Sense e processá-los sob a égide de um mo-

tor de regras que permita aferir da probabilidade de ocorrência de pragas ou doenças.
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Figura 6.7 – A arquitetura do AppEngine, segundo http://rdn-consulting.com/.

Foi objetivo do CRRTAS, igualmente, gerar alertas dessas mesmas probabilidades,

bem como as indicações necessárias para prevenir e/ou combater as referidas pragas

e doenças.

No que concerne a pressupostos não funcionais do CRRTAS, foram identificados dois

grandes pontos cŕıticos: simplicidade de criação de regras por parte dos utilizadores

que estudam e criam modelos de previsão fenológicos e abrangência das técnicas de

notificação aos consumidores finais deste tipo de sistemas.

6.6.5 Arquitetura do criador de regras RTAS

A plataforma de desenvolvimento escolhida foi a Google Cloud. Esta plataforma

permitiu suportar uma base de dados capaz de armazenar as fórmulas relativas aos

modelos de previsão de doenças e pragas e os mecanismos de alerta personalizados
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Figura 6.8 – Entidades do diagrama relacional do Sense usadas pelo CRRTAS.

em função do público-alvo. Ao ńıvel da plataforma de desenvolvimento foi usado o

Google App Engine e escolhida a linguagem de programação Java e usado o Google

Web Toolkit (GWT). A aquitetura genérica do CRRTAS encontra-se ilustrada na

figura 6.9.

Da análise da arquitetura genérica, podemos verificar que a definição de regras está

a cargo de uma Interface Web (IDR) que comunica com o Motor de Processamento

de Regras (MPR) e com a base de dados de regras RTAS. Através da base de dados

Sense o MPR obtém, em tempo real, a lista de todos os nodos de aquisição de

dados que compõem a rede do Sense, bem como os dados posśıveis de serem obtidos

em cada um desses nodos. A IDR usa cada um dos nodos/dados para definição de

fórmulas de cálculo associadas a modelos de previsão de doenças e pragas, bem como

espaços temporais associados à validade das fórmulas. São igualmente ativados os

mecanismos de alerta que se considerem oportunos (e.g. email, chamada de voz

ou SMS). Sempre que o modelo de previsão, consubstanciado sob a égide de uma

formula matemática, se demonstra verdadeiro, é ativado o mecanismo de alerta

usando o canal ou canais de alerta definidos.
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Figura 6.9 – Aquitetura genérica do RTAS Rule Creator.

Em nosso entender, a flexibilidade dos canais de alerta, a par da simplicidade

de criação de regras/fórmulas são pontos de vital importância para o sucesso de

protótipos desta natureza.

De seguida serão explanados os passos necessários para desenvolver este tipo de

soluções usando a Google Cloud, bem como alguns detalhes de implementação do

protótipo CRRTAS.

6.6.6 Plataforma de desenvolvimento da Google Cloud

Desenvolver aplicações para uma plataforma de CN exige que se efetue um conjunto

de passos na configuração dos serviços necessários à solução que pretendemos desen-

volver, bem como à efetuação de algumas escolhas técnicas de implementação (e.g.

linguagem de programação). De seguida serão apresentados esses passos, bem como

ilustrados alguns detalhes de implementação do RTAS Rules Creator, de acordo com

a arquitetura genérica apresentada.
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Criação configuração de uma conta na Google Cloud

Primeiramente é criada uma conta em https://console.developers.google.com.

A Google fornece contas trial de 60 dias ou 300 dólares para consumo de serviços.

O pagamento pelos serviços da Google é feito segundo a máxima “pagar pelo que

se usa”. Desta forma, ao criar uma conta é necessário associar dados pessoais ou

empresariais e um dado meio de pagamento (e.g. cartão de crédito), como ilustrado

na figura 6.10.

Figura 6.10 – Dados para pagamento de serviços.

Criada uma conta, temos acesso ao manancial de recursos que a plataforma de

CN da Google oferece. Ainda que, como ilustra a figura 6.11, existam múltiplos

recursos, para o protótipo RTAS que foi desenvolvido, foram usados apenas alguns

dos recursos dispońıveis tais como o App Engine, e o CloudSQL como base de dados

para armazenamento de dados.

A criação de uma instância/projeto é o passo inicial ao desenvolvimento de um pro-

jeto e exige o download do SDK de desenvolvimento em https://dl.google.com/

dl/cloudsdk/. E de seguida a instalação e configuração de um ambiente de desen-

volvimento. No caso do protótipo RTAS o ambiente escolhido foi o IDE Eclipse,

que após uma correta configuração permitiu desenvolver aplicações usando o App

Engine da Google. O RTAS foi desenvolvido no Eclipse e pode ser executada local-

mente e/ou carregada para a instância criada na Cloud da Google, executada pela

plataforma da Google e acedida através de um browser. No caso do RTAS o URL é

https://console.developers.google.com
https://dl.google.com/dl/cloudsdk/
https://dl.google.com/dl/cloudsdk/
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Figura 6.11 – Recursos dispońıveis para o utilizador.

http://rtas-v01.appspot.com/.

A criação de Base de Dados na plataforma da Google foi feita no menu CloudSQL.

Onde se configura o nome da instância de Structured Query Language (SQL), o

páıs onde fisicamente essa instância será criada e a quantidade de memória que lhe

será dedicada pela plataforma da Google à instância criada. Existem vários ńıveis

passiveis de serem escolhidos, em função dos requisitos de cada projeto. Esta questão

encontra-se ilustrada na figura 6.12.

A configuração da instância de Cloud SQL (que na verdade se trata do SGBD

MySQL) pode ser configurada relativamente a controlo de acesso - qual ou quais

aplicações criadas no App Engine podem ter acesso à instância de SQL. Bem como,

pode ser atribúıdo um IP ou gama de IPs que podem manipular diretamente a

instância de SQL, através de um cliente de MySQL. Esta questão é particularmente

http://rtas-v01.appspot.com/
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versátil para manipular as instâncias criadas. No entanto é sempre posśıvel criar,

importar e manipular bases de dados diretamente na plataforma da Google.

Figura 6.12 – Criação e configuração de uma instância de Cloud SQL.

Criado o projeto na Cloud da Google, a instância no App Engine e a instância da

Cloud SQL (com a base de dados configurada), o passo seguinte foi configurar o

IDE de desenvolvimento Eclipse para que suportasse o App Engine da Google e o

desenvolvimento em Java usando GWT.

De seguida serão sucintamente apresentados alguns aspetos de estruturação e im-

plementação do RTAS.

6.6.7 Codificação do criador de regras RTAS

Um projeto App Engine, segue um modelo de implementação onde a codificação da

aplicação cobre a perspetiva servidor e cliente. O componente servidor é aquela que

é responsável por lidar com os recursos alojados na plataforma tais como a base de

dados. A componente cliente representa todas as questões de frontend e irá interagir

com a componente servidor. Existe igualmente uma componente partilhada (shared)
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onde devem ser colocado os recursos que terão de ser partilhados pela componente

servidor e a componente cliente. Na figura 6.13 encontra-se ilustrada a estruturação

descrita, bem como outros packages criados e as classes que foram codificadas na

construção do RTAS.

Figura 6.13 – Estrutura do projeto referente ao protótipo, criado no IDE Eclipse.

Ainda que a execução para testes possa ser realizada localmente, é sempre interes-

sante efetuar o carregamento da aplicação para a plataforma da Google e testar se

de facto tudo está a funcionar como esperado. Para cumprir com os requisitos que

foram anteriormente enumerados para o RTAS, foi desenvolvido um interface de au-

tenticação, após o qual existe a possibilidade de criar regras que são compostas pela

introdução e formulas matemáticas relativas a modelos de previsão e da configuração

dos mecanismos de atuação caso essas regras se ativem.

Para a criação de regras e, uma vez que estas assentam numa componente ma-

temática, foi criado um interface intuitivo para a construção de fórmulas. Para além
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de se poder escolher facilmente através de drill down os parâmetros biológicos e am-

bientais por zona (i.e. onde existem nodos com sensores), podemos conjugar esses

dados em fórmulas de cálculo. Esta implementação socorre-se do uso de objetos

gráficos tais como botões, árvores de dados ou caixas de texto. A fórmula criada é

depois processada de forma cont́ınua dentro do intervalo definido. Existe uma classe

(class Expression) que é responsável por fazer o parsing da fórmula.

No que concerne aos mecanismos de atuação, e porque a flexibilidade desses me-

canismos se definiu como fator cŕıtico para este protótipo, assentou sobre o uso de

email, SMS e chamadas de voz. Para tal foram implementadas classes para o efeito.

Se a utilização de email foi implementada através do uso da API de email da Google,

já a implementação do envio de SMS recorreu ao uso de um fornecedor externo (Lu-

soSMS), que fornece uma API para o despacho de SMS, que pode ser integrada em

aplicações. Finalmente, para a implementação de chamadas de voz, foi usada uma

API da Twilio, que é um fornecedor de serviços de chamada de voz (entre outros).

Desta forma é posśıvel despoletar uma chamada de voz previamente definida a um

dado destinatário. Entendemos que estamos perante um sistema que não deverá

excluir “ninguém” dada a diversidade de canais usados para os alertas.

A figura 6.14, ilustrada um detalhe do RTAS Rules Creator.

6.6.8 Discussão do protótipo criador de regras RTAS

Os sistemas de alerta são uma preocupação para os agricultores e para as entidades

que gerem ou auxiliam as atividades agŕıcolas regionais e nacionais. O panorama

atual demonstra que este tipo de atividade é realizado de forma pouco funcional para

quem tem o conhecimento para definir modelos de previsão de doenças e pragas. São

usados muitas vezes ferramentas simples de cálculo que são sujeitas a recolhas pouco

automatizadas de dados e processos de cálculo de probabilidades baseados em folhas

de cálculo. Por sua vez a divulgação de alertas é tipicamente realizada através da

emissão de boletins que são afixados em diferentes locais.
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Figura 6.14 – Um detalhe do criador de regras RTAS.

Criar mecanismos automatizados de recolha de dados que são depois automatica-

mente integrados numa base de dados, aliado ao uso de plataformas que permitam

criar regras que serão processadas sobre dados discretos e/ou agregados, e flexibi-

lizados os mecanismos de alerta, tanto ao ńıvel do tempo como ao ńıvel do canal

usado; parece-nos claramente uma vantagem para promover que por parte do RH de

I&D se possa promover uma maior investigação em modelos de previsão de doenças

e pragas; e para os agricultores estamos a contribuir para que os alertas sejam mais

efetivos e mais atempadamente recebidos e executados nas suas práticas agŕıcolas.





7 Conclusões

e trabalho futuro

7.1 Principais conclusões

Ao longo da presente tese, procurou-se caraterizar a RDD no que concerne aos seus

dois principais vetores endógenos, analisar o contexto das práticas agŕıcolas, concre-

tamente da viticultura, analisando os principais desafios e definindo estratégias que

pudessem contribuir para a criação de um SI capaz de auxiliar a viticultura duri-

ense e que pudesse simultaneamente servir alguns dos intentos do setor do turismo,

aproveitando a simbiose (senão mesmo fusão) entre estes vetores.

Das carateŕısticas topográficas, territoriais, e do atual estado de maturidade da

introdução de SI na viticultura, foi elaborada uma estratégia baseada na cooperação.

Foi feita uma revisão do estado da arte dos modelos, topologias e estratégias de

cooperação/colaboração que culminou com a criação de um modelo conceptual que

suportasse uma visão de cooperação entre os vários atores que existem ou gravitam

em torno da viticultura e do turismo associado à RDD. Esse modelo foi designado

por Inov@douro. O modelo proposto tem por base uma simbiose onde cada ator

contribui para a rede de cooperação com o seu core business, e aceita partilhar

com outros, dados, informação e conhecimento. Sem prejúızo de que parte do seu

137
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contributo possa ser considerado de carácter privado, algo que não transgride com

a essência da cooperação saudável, mas apenas traduz um prinćıpio básico de uma

estratégica de competição baseada na diferenciação entre os pares, mas assente no

ato de cooperar em prol de uma melhoria global, ainda que possa ser diferenciada

em função da capacidade de cada ator.

Do modelo conceptual, resultou um modelo tecnológico que se propôs. Esse modelo,

ainda que não tendo sido especificado a um detalhe de implementação direta, apre-

sentou um conjunto de soluções tecnológicas que cobriram aspetos desde a aquisição

de dados através de redes de sensores sem fios dispostos no terreno, à sua trans-

missão, integração e disponibilização numa plataforma centralizada designada por

PIE.

Na impossibilidade de implementar o modelo, na sua globalidade, no terreno, recor-

reu-se ao desenvolvimento de protótipos prova de conceito. Esses protótipos pude-

ram ser validados pela experimentação emṕırica e em alguns casos pelo uso sistema-

tizado por parte de atores de reconhecido mérito que operam no setor da viticultura e

turismo da RDD, como foi o caso do uso do SIGPV por parte do consórcio Douro4U.

Foram realizadas colaborações em trabalhos adjacentes, por parte de uma equipa

onde este trabalho se incluiu Peres et al. (2011); Fernandes et al. (2013), equipa essa

liderada pelo Prof. Raul Morais que tem desenvolvido esforços para que a VP possa

ser uma realidade na RDD Morais et al. (2008a,b).

Analisada a viabilidade económica da implementação, em toda a RDD, do modelo

proposto, e pela evolução que a CN teve durante o decorrer deste trabalho, foi feita

uma revisão do estado da arte no que concerne aos modelos e carateŕısticas da CN.

De facto, a CN e o seu modelo de suporte das necessidades da arquitetura con-

ceptual e tecnológica proposta, pareceu ser uma boa oportunidade para transferir,

na parte que é posśıvel, um conjunto de soluções de suporte à computação, arma-

zenamento de dados, sistemas de desenvolvimento de serviços e ponto de acesso à

designada plataforma EIP. Desta forma, e como o objetivo de avaliar a CN como

tecnologia, em si mesma, de suporte ao modelo Inov@douro, foi desenvolvido um

protótipo capaz de criar de forma intuitiva regras relativas à definição de modelos
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de previsão de pragas e doenças, capaz de interagir com o sistema de recolha de da-

dos designado anteriormente por Sense. Esse protótipo serviu para experimentar

e validar o potencial de uma nuvem pública para a integração, desenvolvimento e

disponibilização de soluções para a VP.

Relembrando as questões de investigação que forma colocadas no inicio:

• Que tipo de arquitetura conceptual e tecnológica pode servir para implementar

uma viticultura de precisão na RDD?

A arquitetura conceptual proposta responde ao desafio da obtenção de dados de

natureza sensorial, geração de informação e conhecimento que possa ser integrado

numa plataforma e disponibilizado, tudo isto sob a égide da cooperação entre os

diferentes atores da RDD e dos seus vetores endógenos principais.

• Que tipo de soluções tecnológicas podem auxiliar efetivamente no terreno as

práticas vitivińıcolas?

Foi inicialmente proposta uma arquitetura, cujo detalhe não foi ao ńıvel da im-

plementação, mas que contudo apresentou um ńıvel adequado de detalhe no que

concerne às tecnologias e metodologias necessárias para materializar o modelo con-

ceptual e o seu propósito. Tal modelo revela algumas considerações sobre a sua

sustentabilidade económica e fácil adoção por parte dos diversos atores da RDD que

na sua quota parte teriam de o custear. No entanto, foi clara a pertinência, do desen-

volvimento de soluções ub́ıquas que possam auxiliar os viticultores nas suas práticas

agŕıcolas, quer apoiando-os nas tarefas levadas a cabo no terreno, quer oferecendo-

lhes mecanismos que possam antecipar problemas e indicar cursos de ação a fim de

melhorarem a sua produção quantitativa e qualitativa. A necessidade de partilhar

recursos e metodologias com o setor do turismo foi igualmente demonstrado útil

para a disseminação das soluções e para a viabilidade económica das mesmas.
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• Que tipo de estratégia, numa região com as carateŕısticas da RDD, se pode

seguir para de facto implementar um modelo baseado na cooperação que seja

sustentável?

Neste ponto, numa parte significativa deste trabalho, a viabilidade económica da ma-

terialização dos modelos propostos foi uma preocupação. Contudo, a evolução/revo-

lução que a CN veio trazer para quem desenvolve soluções tecnológicas, nomeada-

mente ao ńıvel das necessidades de infraestruturas, manutenção e escalabilidade das

mesmas, até mesmo aos sistemas de desenvolvimento, permitiu que a esmagadora

maioria dos custos possam ser transferidos para um sistema baseado no pagamento

por uso. Um sistema que permite encarar o futuro com otimismo quando à possibi-

lidade de criar uma versão beta do Inov@douro à escala da RDD.

Relativamente aos objetivos propostos inicialmente:

• Análise das carateŕısticas da RDD e das suas práticas agŕıcolas.

Foi feita uma revisão do estado da arte das práticas associadas a AP e VP, e ana-

lisados os principais desafios, cursos de ação em diferentes páıses, que muitas vezes

se revelaram inadaptáveis face às especificidades já enunciadas da RDD. Mas que

contudo, muito contribúıram para pensar e desenhar soluções à medida da RDD.

• Desenvolvimento de um modelo conceptual e tecnológico que possa materiali-

zar uma rede de cooperação para a RDD.

Foi desenvolvido o modelo Inov@Douro quer ao ńıvel conceptual quer ao ńıvel tec-

nológico de suporte.

• Na impossibilidade de implementar à escala regional, no contexto deste tra-

balho, os modelos propostos: desenvolver protótipos prova de conceito que

possam ser testados e submetidos a validação cient́ıfica para revisão por pares.



7.2. PERSPETIVAS DE TRABALHO FUTURO 141

Foram desenvolvidos diversos protótipos que foram experimentados, muitas vezes

por atores de reconhecido mérito da RDD, e validados cientificamente através da pu-

blicação de diversos artigos em revistas e conferências de referência. Este protótipos

foram muito uteis para validar as ideias ao longo deste trabalho e para planear o

trabalho futuro a desenvolver.

Findo o trabalho experimental e a escrita do seu conteúdo é, de seguida, traçado um

rumo futuro de investigação. Rumo esse que possa continuar a pensar e repensar

soluções que tornem mais competitiva a RDD através do aux́ılio efetivo dos seus

principais atores.

7.2 Perspetivas de trabalho futuro

Este trabalho nunca se esgotará na presente tese. A convicção das ideias desen-

volvidas aliadas aos resultados experimentais e a evolução constante das soluções

tecnológicas dispońıveis para quem faz planeamento de SI, fará com que se conti-

nue a melhorar o grau de maturidade das soluções que foram propostas, nomeada-

mente, e num futuro próximo, a utilização da CN como forma de transferir o modelo

Inov@douro, na sua vertente não sensorial, para a nuvem pública da Google.

Outra questão que se coloca é se o Inov@douro, no contexto da CN, poderá evoluir

para um modelo de nuvem comunitária, sendo essa um motor de desenvolvimento e

de inovação para a RDD, onde pudessem ser incubadas ideias, integrados serviços e

criados espaços para que a ciência possa extrair o que a terra da RDD já dá às suas

plantações – a excelência de um terroir único no mundo.

De forma a consubstanciar as perspetivas de trabalho futuro, existe o objetivo de

preparar uma candidatura num dos quadros de apoio Portugal 2020, para que seja

posśıvel obter financiamento para a criação de um projeto piloto do Inov@douro.

Assim, estarão reunidas as condições para colocar no terreno o que a figura 7.1

ilustra per si.
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Figura 7.1 – Inov@douro – uma rede de cooperação ao serviço da RDD.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 149
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New York, NY, USA. ACM. 79

Pedersen, S., Fountas, S., Blackmore, S., Pedersen, J., e Pedersen, H. (2003). Adop-

tion of Precision farming in Denmark. 55

Peres, E., Fernandes, M. A., Morais, R., Cunha, C. R., López, J. A., Matos, S. R.,
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