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O crescimento das cidades busca uma gestão mais 

participativa e inteligente, enquadrando-se como Smart 

Cities. Diante disso, as universidades são vistas como 

cidades devido ao alto número de pessoas circulantes, 

necessitando de uma organização territorial, com o uso de 

ferramentas que permitam uma visão espacial integrativa. 

O projeto busca CONSTRUIR UMA BASE DE DADOS, 

POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA, ADOTANDO UM MODELO DE 

INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA PARA O CAMPUS DARCY 

RIBEIRO - SMART CAMPUS. 

BENEFÍCIOS: maior contribuição para os processos de 

gestão e melhorias no campus no sistema de segurança, 

mobilidade social, conforto térmico com áreas verdes, uso 

e ocupação, infraestrutura, dentre outros. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

MATERIAL E MÉTODOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Área de estudo conforme: 

Resolução Conselho Diretor N. 

0007/2016, incluindo a região do 

HUB (Hospital Universitário de 

Brasília) em verde. 

  

Projeto em andamento e o levantamento de dados serão essenciais 

para futuras tomadas de decisão da gestão administrativa do Campus 

Darcy Ribeiro, com inovações no conforto térmico, criação de áreas de 

convivência, uso do solo e outras atividades que possam proporcionar 

melhor qualidade de vida para todos os envolventes da academia, os 

quais contribuem para o crescimento de uma educação de qualidade. 
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Levantamento florístico: 

1º Cadastramento: ArcGIS Pro, 

Antena Trimble Catalyst com o 

Smartphone Moto g6 play e 

aplicativos (Apps) Survey 123 for 

ArcGIS, vinculado ao Collector for 

ArcGIS e à plataforma ArcGIS 

Online 

2º Análise dendrométrica: altura, 

DAP, espécie, família, anomalia. 

CONCLUSÃO 

Figura 1 - Quantidade 
de Árvores: aprox. 6.900 

Figura 3 - Altura das árvores: 1 m a 47 m 

Figura 4 - DAP das árvores : 3,3 cm a 42,64 cm 

Figura 2 - Espécie Peltophorum dubium (Spreng.) 
Taub mais presente no campus 

Popularmente Cambuí: construção 
civil, marcenaria, reflorestamento 

de áreas degradadas e o chá da 
casca é contraceptivo). 


