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XVII Congresso Habitar

Em 2021 o Congresso Habitar atinge sua 17ª edição e 
consolida-se como o principal fórum de discussões sobre 
Automação Residencial e Predial do Brasil, reunindo os 
principais profissionais, entidades, universidades e empresas 
para troca de conhecimentos, criação de cenários e 
tendências do mercado para os próximos anos.

Nos próximos slides apresentamos uma retrospectiva das edições 
anteriores, mostrando a relevância dos temas e palestrantes.



Retrospectiva das 
edições anteriores



1ª  edição - 2001

16ª edição - 2018

Em todas as suas edições, o Congresso Habitar tem apresentado temas 

exploratórios, criando cenários, projetando tendências e discutindo o

papel central das novas tecnologias e da sua inserção no mercado 



Alguns dos temas mais 
relevantes apresentados 
em edições anteriores

2001
▪ Fiber to the Home
▪ Soluções de 

tecnologia para o 
mercado imobiliário

2002
▪ Padrões de Controle 

para Automação 
Residencial

▪ Convergência, 
Internet e Automação 
Residencial

2003
▪ Soluções Wireless 

para Automação
▪ Um Caso de 

Acessibilidade: O 
Projeto da Casa 
Inteligente Inclusiva

2004
▪ Conectividade entre 

Automóvel e Casa
▪ Simulação de Vida 

Artificial em 
Residências 
Inteligentes Virtuais

2005
▪ Automatizando 

Residências e 
Escritórios por 
Comando de Voz

2007
▪ Soluções de 

Automação 
Residencial para 
Home Care



Alguns dos temas mais 
relevantes apresentados 
em edições anteriores



Alguns dos temas mais 
relevantes apresentados 
em edições anteriores

2018

• A casa conectada e a 
Internet das Coisas

• Utilizando a tecnologia em 
função das novas 
tendências em habitação

• Conforto, saúde e bem-
estar nas edificações

2017

• Eficiência Energética 
nas Edificações

• Sustentabilidade e 
sua importância no 
mercado de 
Construção Civil

• Gerenciamento 
Predial: uso e 
manutenção 
eficientes



Entidades que já
participaram do 

Congresso Habitar

2001 - 2018



Empresas representadas 
nas edições do Congresso 
Habitar



Entidades de ensino e 
universidades  representadas 
no Congresso



Algumas imagens de 
edições anteriores



Algumas imagens de 
edições anteriores



Para mais informações:

contato@aureside.org.br

www.congressohabitar.com.br

mailto:contato@aureside.org.br

