
Figura 3 - Representação da tabela de atributos gerada a partir das informações para cada caixa d’água.

● SITUAÇÃO DOS SANITÁRIOS

Os resultados deste levantamento, após processamento, gerou um mapa de localização (Figura 4), no qual, cada feição de 
ponto apresenta informações sobre estado de conservação e características dos equipamentos e materiais que constituem o 
sistema hidrossanitário (louças e metais).

Figura 4 - Mapa de localização dos sanitários e identificação por categorias.

● DEMOGRAFIA DO CAMPUS

Para a realização desse levantamento, os integrantes do projeto aplicaram questionários e obtiveram 1699 respostas. Os três 
edifícios mais frequentados são: o Bloco de Salas de Aula Sul e o Instituto Central de Ciências Sul e Norte. Os resultados são 
condizentes com o esperado, pois são blocos comuns entre diversos cursos da universidade. O Gráfico 1 demonstra os 
resultados obtidos na pesquisa. 

Gráfico 1 - Edifícios mais frequentados da área de estudo (Campus Darcy Ribeiro – UnB).

● LEVANTAMENTO ENERGÉTICO

O levantamento do cálculo do consumo de energia elétrica dos edifícios encontra-se em desenvolvimento, portanto não há 
resultados concretos até o momento.

CONCLUSÃO
Os trabalhos realizados demonstram que o sistema de inteligência geográfica pode representar uma rica ferramenta para 
auxiliar gestores nas tomadas de decisões. Para tanto, é importante que a base de dados mantenha-se dinâmica e 
constantemente em construção. 

INTRODUÇÃO
Smarts Cities são modelos de cidades inteligentes, as  quais, utilizam ferramentas de informação e comunicação para a criação de 
espaços urbanos integrados, e com serviços oferecidos de forma mais eficiente à comunidade. Inspirado nessa compreensão, o projeto 
Smart Campus tem sido formulado para a implementação do uso da inteligência geográfica para a integração do campus Darcy Ribeiro da 
Universidade de Brasília (UnB).

METODOLOGIA
As primeiras etapas desenvolvidas no projeto visaram a construção de uma base de dados rica e consolidada, na qual, diversas atividades 
foram desenvolvidas. Dentre elas, destacam-se: a conversão e adequação da base de dados da rede de distribuição de água, mapeamento 
das caixas d’água, situação dos sanitários, verificação do fluxo de pessoas em cada edifício (demografia) e o levantamento do consumo de 
energia elétrica de cada edificação. O desenvolvimento dos trabalhos contou com plataforma ArcGIS Pro e ArcGIS Online e seus 
complementos (APPs) da ESRI.

RESULTADOS
O produto final foi a geração de mapas dinâmicos e painéis de controle integrando dados em tempo real que podem ser ferramentas 
robustas para auxiliar os gestores do campus.

● REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Após a criação das regras topológicas para as Features Class de linhas, observou-se diversos erros topológicos nos dados fornecidos, 
como linhas descontínuas, linhas que se sobrepõem, entre vários outros. A partir da correção dos erros topológicos, o que se observa é 
um retrato mais coerente das tubulações subterrâneas da rede de distribuição de água, uma vez que as feições de linhas devem ser 
contínuas e com ausências de sobreposições. Dessa forma, a Figura 1 demostra o resultado final da correção topológica.

Figura 1 -  Mapa com parte da área de estudo (Campus Darcy Ribeiro - UnB) com os erros topológicos corrigidos da rede de distribuição de 
água.

● MAPEAMENTO DAS CAIXAS D’ÁGUA

A Figura 2 representa o mapa de localização das caixas d’água presentes no campus Darcy Ribeiro. Cada feição de ponto representa um 
dos recipientes, nos quais, as informações de capacidade, e de coordenadas geográficas estão compiladas em uma tabela de atributos, 
representada pela Figura 3.

Figura 2 - Mapa de localização das caixas d’água presentes no campus Darcy Ribeiro.  
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