


Parque de 
Inovação e Sustentabilidade 

do Ambiente Construído



Plataforma
tecnológica



Plataformas Tecnológicas – Finalidade PISAC

Facilitar a comunicação e fomentar a parceria entre detentores de 
interesse, implementando projetos colaborativos que atendam a 
demandas de P&D e capacitação no planejamento, construção e 
operação do ambiente construído. 

Atuar como foro para discussões de C&T, mecanismos de regulação 
e estruturação de políticas públicas para o setor.



Localização



CAMPUS DARCY RIBEIRO
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O PISAC é um Laboratório Vivo 

Desenvolve, testa e dissemina inovações e 
tecnologias sustentáveis, integrando diferentes 
atores da sociedade em redes de 
compartilhamento de responsabilidades e 
expertises.

AMBIENTE CONSTRUÍDO

CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO



PESQUISA COMO 

CATALIZADOR



MISSÃO

Ser um centro transformador da CPIC, por meio do 

desenvolvimento, testes e disseminação de inovações 

tecnológicas.

VISÃO

Inovação em movimento para transformar o ambiente 

construído, visando à sustentabilidade e resiliência.. 

PISAC



Atuação



PISAC



PRAÇA DE 
PROTÓTIPOS



IMPLANTAÇÃO



PROTÓTIPO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA



PROTÓTIPO DE USO MISTO



PROTÓTIPO BAIXO IMPACTO 



UniBIM



Atua na formação, divulgação,

desenvolvimento, testes e disseminação de

inovações tecnológicas sobre o BIM. Os

principais produtos oferecidos pela UniBIM são

cursos, pesquisas, eventos, inovações,

consultorias e apoio a instituições para

promoção, aprendizado, disseminação e

absorção do BIM. Além de auditorias e

certificação.



• DEPEN

• 120 pesquisadores

• Inovação

• BIM

PENAL



O que
Por que
Como
Quem

Quando



Mudar é preciso

O futuro requer a preparação do setor da construção para 

atender as mudanças: maneira de projetar, construir e operar 

edificações, infraestruturas e espaços urbanos. 

Imprescindível: produtividade (projeto e construção), 

desempenho, qualidade, eficiência energética e hídrica, e de 

materiais, componentes, elementos ... Sistemas construtivos.  

INOVAÇÃO INOVAÇÃOINOVAÇÃOINOVAÇÃO
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❑ Beijing Innovation Park – China

❑ Portland Innovation Park – EUA

❑ BRE Innovation Park em Ontário –
Canadá

❑ BRE Innovation Park em Ravencraig –
Escócia

❑ BRE Innovation Park – País de Gales

❑ BRE Innovation Park - Chile



Demanda

Políticas Públicas

Legislação

Mercado

Específicas

Integração de 

agentes e soluções

Setor produtivo,

Rede de pesquisa,

Consumidor,

Outros.

CATALIZADOR

INTEGRADOR

GERADOR

Investimento
Setor Produtivo,

Governo

Fundos internacionais,

Iniciativa privada,

Outros.

Soluções

Políticas Públicas

Legislação

Mercado

Específicas

PISAC



SC Construtoras

SC

Materiais

REDE

Academia

Modelo de funcionamento do PISAC

✓ Local
✓ Nacional
✓ Internacional

✓ Concepção

✓ Desenvolvimento

✓ Teste

✓ Demonstração

✓ Difusão

NECESSIDADES/DEMANDAS 



PESQUISA PESQUISA

PRODUTO

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FOMENTO E VENDAPISA
C
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PISACGOVERNANÇA

Gestão financeira



REDE SUSTENTA

19 Doutores
3 Doutorandos
7 Mestrandos
7 Graduandos
2 Servidores



PISA
C
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Inicio da 
construção 
28/11/2019



O PISAC tem a missão de Ser um centro 

transformador da Cadeia Produtiva da Industria da 

Construção por meio do desenvolvimento, testes e 

disseminação de inovações tecnológicas. Ele se 

propõe a prestar apoio a capacitação de 

indivíduos, empregadores, indústria e outros 

parceiros por meio de cursos, treinamento, pós 

graduação lato sensu e outras atividades. 



O que o Pisac Educ pode oferecer de 

inovador na formação de pessoas 

para atuarem mercado de ambiente 

construído? Onde está o seu 

diferencial? Educação 4.0. Quais as 

linhas de formação que o PISAC 

Educ  tem?



O Programa de Capacitação e Formação é o 

mecanismo de integração para o inicio das 

atividades educativas.

O público alvo do projeto são pessoas da cadeia 

produtiva da construção em geral, como por 

exemplo, graduandos e formados nível superior 

técnico e cursos normais; funcionários de 

empresas de diversos portes; alunos de 

instituições de ensino; trabalhadores do setor da 

construção; órgãos governamentais; público em 

geral e outros.





A Revolução Industrial 4.0 

requer educação que estimule 

os alunos a desenvolverem 

habilidades com aplicação dos 

conhecimentos básicos, 

pensamento criativo, 

capacidade de adaptação aos 

desafios e exigências de 

trabalho em constante 

mudança em harmonia com a 

sustentabilidade. 



Objetivo 4*. Assegurar a educação inclusiva e equitativa 

e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover 

a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

http://www.comciencia.br/ods-aplicados-avaliacao-educacional-reacendem-debate-afinal-o-que-e-uma-boa-universidade/
http://www.comciencia.br/grande-riqueza-e-grande-pobreza-sao-igualmente-patologicas-para-sociedade/


Objetivo 15. Proteger, recuperar 

e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e 

deter a perda de biodiversidade

Objetivo 11. Tornar as cidades e 

os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis

http://www.comciencia.br/as-baratas-de-moscou/
http://www.comciencia.br/criar-melhores-cidades-implica-resolver-questao-do-automovel-do-terreno-periferico-caro-e-do-condominio-e-seus-muros/


Quanto a sustentabilidade, o Pisac está em fase 

de mapeamento dos impactos positivo e 

negativos de sua ações futuras na sociedade, 

bisca aprofundá-los  com maior impacto em suas 

estratégias.

Nossas ações práticas e educativas buscam 

atingir ao máximo a cadeia de produção, e inicia-

se com o despertar da consciência ambiental em 

todos aqueles que temos contato. 



Obrigada!

josiane@unb.br


