
Desenvolvimento de indices agronómicos baseados em imagens aéreas.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/DESAFIO A SER RESOLVIDO
A VeraCruz utiliza 3 índices principais para análise do cultivo das amêndoas nas suas herdades. Os índices NDVI, NDRE e Termal são utilizados em 
vôos regulares pelas herdades para o apuramento da saúde, vigor e transpiração das árvores na plantação.
Os índices NDVI e NDRE somente utilizam 2 faixas do espectro para cálculo dos valores em cada índice, no entanto existem mais 3 faixas do 
espectro que podem ser utilizadas para criação de novos indicadores que ajudam na monitorização do desempenho das árvores.
Temos conhecimento de novos índices que analisam a qualidade, textura e humidade  do solo, quantidade de matéria orgânica do solo, salinidade 
do solo, PH do solo, quantidade de nitrogênio.
Temos também interesse em monitorizar a época de floração e portanto temos interesse em desenvolver um índice que possa avaliar as árvores em 
floração para uma eventual previsão da colheita.

DADOS FORNECIDOS PARA O CHALLENGE
Conjunto de imagens estáticas em alta resolução padrão RGB (DJI P1) e Multiespectral (5 bandas - micasense altum) e 
térmica. Vôos regulares em  árvores com folhas verdes;
Vôo em árvores na floração;
As imagens serão fornecidas em apenas 1 setor da herdade (aproximadamente 5 hectares);
As Imagens são georeferenciadas por uma câmera RGB e uma outra multiespectral;

EXPECTATIVA DE ENTREGA PARA O CHALLENGE
Apresentar o mosaico das várias imagens recolhidas.
Apresentar o conceito no índice criado.
Apresentar os resultados visuais da análise.
Concluir se existe viabilidade na deteção de árvores com muitas/médias/poucas flores.
Concluir se existe viabilidade na análise do solo (de acordo com as possibilidade listadas na descrição do problema).

DESAFIO#1



Publicação de atividades agrícolas em blockchain

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/DESAFIO A SER RESOLVIDO
O processo de rastreabilidade é essencial para a valorização do esforço no desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à agricultura. Este 
tema busca reforçar o compromisso de boas práticas agrícolas permitindo a publicação de todas as atividades de campo digitalizadas numa Ledge 
pública, bem como o respetivo desenvolvimento de uma interface gráfica para consulta dos registros gravados.

DADOS FORNECIDOS PARA O CHALLENGE
Acesso RO à Base de Dados DynamoDB com registros das atividades no campo.

EXPECTATIVA DE ENTREGA PARA O CHALLENGE
1. Interface gráfica com autenticação o Auth Google para acesso à consulta de registros
2. Filtros para buscar registos específicos:

a. Data/hora início
b. Data/hora fim
c. Tipo de atividade agrícola: pulverização, operações, rega, fertilização, colheita e pesticidas.
d. Seleção do intervalo temporal: ontem, hoje, último mês, semana passada.

3. Apresentação da rede blockchain selecionada e justificação da escolha.

DESAFIO#2



Predição de geada utilizando inteligência artificial

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/DESAFIO A SER RESOLVIDO
A geada é um dos principais problemas enfrentados na região do Fundão e Idanha, sendo causadora da destruição da flores que são essenciais 
para a produção de amêndoas.
A Veracruz baseia-se atualmente em serviços meteorológicos que não consideram o microclima existente na nossa região.
A geada ocorre quando assistimos à presença de ar frio e seco, ventos calmos, baixa nebulosidade, temperatura abaixo de zero durante a noite e 
temperatura da superfície do solo também abaixo de zero .
Por isto precisamos de desenvolver um modelo de previsão meteorológica que utilize o nosso histórico dos sensores no campo para aplicar numa  
estrutura de machine learning de forma a que possamos realizar previsões e criar alertas com alto índice de precisão (acima de 97%).

DADOS FORNECIDOS PARA O CHALLENGE 
Histórico de dados da temperatura do ar;
Histórico de dados da humidade do ar;
Histórico de dados da temperatura do solo;
Histórico de dados da humidade do solo;
Histórico de dados da velocidade do vento.
Alguns destes dados não são completos.

EXPECTATIVA DE ENTREGA PARA O CHALLENGE
Desenvolvimento de dashboard, que apresente uma previsão para os próximos 15 dias e para cada dia identificar a presença de geada e a 
probabilidade desta ocorrência em percentagem.

DESAFIO#3



Contagem de amêndoas utilizando Machine Vision

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/DESAFIO A SER RESOLVIDO
Atualmente existem soluções de software avançadas para contagem de frutos que possuam grande contraste de cor e textura  quando comparadas 
com as folhas existentes nas árvores.
Existem no mercado sistemas de contagem de maçãs, laranjas, framboesas e tomates.
A complexidade deste desafio consiste em encontrar uma solução de aprendizagem para machine vision, que consiga realizar este processamento 
de imagem complexo, uma vez que a amêndoa é um fruto de tamanho reduzido e com cor semelhante à folhagem.
Outro fator que dificulta esta operação é o fato dos frutos da amêndoa estarem concentrados junto aos ramos internos da árvore, e por vezes não é 
possível ver na totalidade todos os frutos da árvore. Isto implica um exercício de extrapolação para permitir o cálculo do total de amêndoas por 
árvore.
A Veracruz possui atualmente 4 variedades de amêndoas, com diferentes tamanhos e formatos.

DADOS FORNECIDOS PARA O CHALLENGE
Banco de imagens e vídeos da floração das amêndoas;
Banco de imagens e vídeos das amêndoas jovens;

EXPECTATIVA DE ENTREGA PARA O CHALLENGE 
Para cada árvore georeferenciada totalizar 
Para imagens da floração:

Volume de flores - (elevado, razoável, reduzido)
Quantidade de amêndoas mumificadas (ainda presas à árvore na colheita anterior)
Quantidade de flores sem pétalas
Quantidade de amêndoas em formação (fruto jovem em estágio inicial)

Para imagens das amêndoas:
Contar a quantidade de amêndoas por árvore, considerando os dois lados da árvore e as extrapolações necessárias de forma a atingir uma 

precisão máxima.
Contar a quantidade de amêndoas mumificadas (ainda presas à árvore na colheita anterior)

Expectativa de alcançar mais de 95% de precisão na contagem das amêndoas adultas.

DESAFIO#4




