
SMART CAMPUS – Construção de base de dados para implementação de um modelo de 
inteligência geográfica no Campus Darcy Ribeiro 

O projeto Smart Campus UnB, surge com a ideia de 
melhorar a forma como se faz gestão no Campus Darcy 
Ribeiro, principalmente no que se refere a administração 
de seus gastos, distribuição de verba e manutenção 
adequada e rápida das instalações no Campus. 

METODOLOGIA: 

Inicialmente realizou-se capacitação com os integrantes, para familiarização com as ferramentas necessárias para o projeto, 
como: ArcGIS Pro, ArcGIS Online e aplicativos relacionados. Utilizamos o Google Forms na aplicação de questionários. Ao 
longo do projeto foram realizadas etapas como: delimitação da área de estudo (Campus Darcy Ribeiro - UnB), utilizando: 
ArcGis PRO e ArcGis Online  e o georreferenciamento das câmeras de segurança, o mapeamento das edificações do Campus 
utilizando as plataformas SURVEY 123 e Google Forms.  Além das etapas concluídas algumas ainda estão em andamento 
como: levantamento demográfico e de fluxo de pessoas, com a aplicação de questionários aos alunos e funcionários, para a 
criação do mapa de calor, e levantamento do consumo energético dos edifícios da UnB para melhorar a gestão e reduzir os 
gastos com energia. 

RESULTADOS: 

CONCLUSÃO: 
 O projeto possui uma proposta de continua 
integração dos Sistemas de Informações Geográficas 
com a comunidade do Darcy Ribeiro, por isso, é 
necessário o envolvimento de todos no processo de 
levantamento e atualização dos dados para continuar 
trazendo informações úteis ao gerenciamento do 
campus Darcy Ribeiro  
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Etapas Concluídas: 
Delimitação da área a ser trabalhada.  

Reambulação das edificações e posterior criação da base 
de dados. 

Georreferenciamento e cálculo do campo de visão e da 
área de alcance das câmeras da UnB 

Criação de um mapa de calor com os dados prévios da 
demografia do campus 

INTRODUÇÃO 


