
Palavra do IBAPE/SP 

O IBAPE/SP tem entre seus objetivos a promoção do 
contínuo aprimoramento técnico e da evolução tecno-
lógica, a divulgação e transmissão do conhecimento, nos 
âmbitos da Agronomia, Arquitetura e Engenharia, em 
Perícias, Avaliações, Inspeção Predial, Ambiental e da 
Engenharia de Segurança.

O Boletim Técnico Informativo nasce para concorrer com 
esses objetivos, em especial na divulgação e transmissão 
do conhecimento. Se propõe a oferecer aos leitores textos 
técnicos inéditos sobre temas atuais, o aprofundamento 
de assuntos tratados nas Câmaras Técnicas e Grupos de 
Trabalho, assim como informar sobre os Cursos ofereci-
dos pelo IBAPE/SP.

Esta primeira edição traz um artigo do Engº. Osório 
Accioly Gatto e Engª Rosana Akemi Murakami sobre o 
comportamento do mercado de locação de imóveis co-
merciais na pandemia e o descolamento do IGP-M, re-
lata os trabalhos em andamento na Câmara de Inspeção 
Predial do IBAPE/SP na revisão da Norma de inspeção 
predial do IBAPE/SP de 2011, necessária em face dos 
avanços técnicos e da publicação da ABNT NBR 16.747: 
2020 – Inspeção Predial; oferece um cativante histórico 
do antigo jornal do IBAPE e, finalmente, expõe a campa-
nha do IBAPE Nacional, com a participação do IBAPE/
SP,  nas decisões judiciais que reforçam a importância da 
Avaliação de Bens realizada por engenheiros e arquitetos.

Em Notícias, o Boletim destaca o estreitamento das rela-
ções institucionais do IBAPE/SP com diversas entidades, 
entre elas: Instituto de Engenharia de São Paulo, Funda-
ção de Apoio ao Corpo de Bombeiros – FUNDABOM, 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e com se-
cretarias da Prefeitura do Município de São Paulo, de Ur-
banismo e Licenciamento e de Obras e Infraestrutura. E 

em Cursos, traz importantes informações aos interessados 
em Introdução à Perícia Grafoscópica e em Avaliação de 
Propriedades Rurais.

Com o objetivo de dar cabo a essa tarefa, criamos uma Co-
missão Editorial composta por colegas de notório conheci-
mento, aos quais registramos nossos agradecimentos: Engª 
Andrea Cristina K. M. Soares, Engº. Antonio Guilherme 
Menezes Braga, Arqª  Cirlene Mendes da Silva, Engº. Mar-
cos Mansour Chebib Awad e Engº. Osório Accioly Gatto.

Agradecemos, também aos autores dos artigos e demais 
profissionais envolvidos, na sua elaboração.

Finalizamos desejando excelente leitura a todos!

Engº. Civil Luiz Henrique Cappellano
Presidente do IBAPE/SP
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Cumprindo metas desta gestão, o IBAPE/SP 
vem realizando, nos últimos meses, forte apro-
ximação com entidades, tais como o “Instituto 
de Engenharia de São Paulo”, a “Fundação de 
Apoio ao Corpo de Bombeiros” (FUNDA-
BOM), com o próprio Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Paulo e com secretarias da 
Prefeitura do Município de São Paulo.

Realizamos o 2º Seminário IBAPE e FUNDA-
BOM: “A Realidade atual da Perícia em Sinis-
tro” no dia 29 de abril, o qual nos proporcionou 
o conhecimento da lei de fiscalização do Cor-
po de Bombeiros do Estado de São Paulo, por 
meio de palestra proferida pelo Major da PM 
Denilson Aparecido Ostroski, e rica discussão e 
apresentação de casos de perícias em incêndios 
pelo Engº. Civil Paulo Palmieri Magri.

Em particular, foi discutido o caso de de-
sabamento do Edifício Senador, em São 
Bernardo do Campo, ocorrido em fevereiro 
de 2012, pelo Coronel Martinho de Mora-
es Neto e pela Engª. Civil Fabiana Albano, 
palestrante que abordou a perícia cível rea-
lizada, com ênfase na importância da reali-
zação da manutenção predial periódica por 
profissionais habilitados e a consequente 
preservação de vidas. 

Nesse evento, foi gratificante conhecer e se 
emocionar com o depoimento do Coronel 
Martinho sobre o atendimento a essa triste 
ocorrência, durante e após a palestra, em  ba-
te-papo  no nosso “happy hour virtual”, assim 
como o descontraído, e não menos emocio-
nante, depoimento do Coronel Frank Itino-
ce sobre a explosão, seguida de incêndio, de 
tanques no Porto de Santos, no ano de 2016.

O IBAPE/SP não parou de interagir institu-
cionalmente. Foi também um sucesso o evento 
“Desapropriações: A Complexidade das Perícias 
e Avaliações” em parceria com o “Instituto de 
Engenharia de São Paulo”, ocorrido no dia 6 de 
maio com a participação de diversas autoridades 
e palestrantes, destacando a Juíza de Direito, Dra. 
Maricy Maraldi, o presidente do CREA/SP, Engº. 
Vinicius Marchese, e o Dr. Flavio Yunes. 

Na ocasião, foram abordados importantes temas re-
lativos às atribuições profissionais nas avaliações para 
fins de desapropriação, sobre os aspectos práticos e  a 
amplitude deste tipo de trabalho, ficando claro que, 
definitivamente, não se trata de um simples cálculo 
matemático, mas de um complexo estudo de todas 
as interferências e impactos no valor da área desa-
propriada e do remanescente, com eventual perda 
de aproveitamento, como demonstrado pelo interes-
sante estudo de caso apresentado pelo Engº. Marcos 
Mansour  Chebib Awad  sobre a aplicação do Méto-
do Involutivo no critério “Antes e Depois”.

Mais uma aproximação técnica e institucional  do 
IBAPE/SP foi com secretarias municipais da Prefei-
tura de São Paulo, por meio de reunião com o Secre-
tário Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Dr.  
César Angel Boffa de Azevedo, e com o Secretário de 
Obras e Infraestrutura, Engº. Civil Marcos Montei-
ro, o que ensejará  eventos técnicos futuros que serão 
noticiados nas próximas edições deste BTI. 

As gravações dos eventos ficam disponíveis no 
Youtube do IBAPE/SP, portanto, acompanhe nos-
sas redes sociais e não deixe de se inscrever no ca-
nal para participar ao vivo dos eventos! 

Os próximos meses são promissores e repletos de 
conteúdo técnico! Não perca!

Notícias:  
Por Engª Fabiana Albano



Uma campanha capitaneada pelo IBAPE – Entidade Fe-
derativa Nacional e por seus vários institutos estaduais, 
em particular o IBAPE/SP, tem movimentado conselhos 
profissionais de engenharia e arquitetura (nos âmbitos fe-
deral e estadual) e especialistas das áreas de avaliações de 
imóveis. Trata-se da divulgação de uma série de Decisões 
judiciais e Acórdãos de diversos Tribunais de Justiça do 
país reforçando a necessidade da avaliação de bens imó-
veis, rurais e urbanos, ser realizada por engenheiros (em 
suas respectivas modalidades) e arquitetos urbanistas. 

Além da divulgação dessas Decisões e Acórdãos, neste 
ano de 2021, o IBAPE – Entidade Federativa Nacional 
e o IBAPE/SP, com apoio do Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia (CONFEA), do Conselho Es-
tadual de Engenharia e Agronomia do Estado de São 
Paulo (CREA/SP), Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do Estado de São Paulo (CAU/SP) e do Institu-
to Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia 
(IPEEA), elaboraram uma cartilha intitulada “Laudo 
de Avaliação: Um trabalho baseado em métodos téc-
nicos e normativos, não uma opinião”, a qual, segundo 
o presidente do IBAPE/SP - Engº. Civil Luiz Henrique 
Cappellano, tem por objetivo geral, a diferenciação do 
Laudo de Avaliação da simples opinião de valor, ten-
do em vista todo o rigor técnico-científico necessário 
para sua elaboração, além da sua “importância para 
a sustentação de decisões e negócios, praticados no 
universo judiciário ou corporativo, por empresas ou 
instituições públicas e privadas”, contribuindo, dessa 
forma, com esclarecimentos da atividade profissional 
da “Engenharia de Avaliação” à sociedade.

A atribuição legal e normativa da avaliação de bens 
por arquiteto urbanista e engenheiro civil e agrônomo 
tem como principal respaldo a Lei Federal nº 5.194/1966 
(que regulamenta o exercício das profissões de Enge-
nharia e Arquitetura) e o atendimento aos preceitos 
do conjunto das sete normas NBR 14.653 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além do saber 
sobre inúmeras áreas do conhecimento relacionadas 
aos aspectos arquitetônicos, construtivos, agrônomos 
e econômicos, nos recortes temporal e geográfico em 
análise, bem como o mercado imobiliário em questão. 
Ou seja, quanto aos aspectos físicos, econômicos, am-
bientais e urbanísticos (incluindo o uso e ocupação do 
solo) do imóvel; análise das condições estruturais, pa-
tologias; metodologias técnicas aplicáveis nos cálculos 
avaliatórios; estatística; matemática financeira; custos 
de construção; conhecimento sobre solos e sua capaci-
dade de uso e aptidão agrícola, entre tantos outros as-

pectos quantitativos e qualitativos para a emissão de um 
Laudo de Avaliação completo e em atendimento à norma 
correspondente. 

No particular da avaliação judicial caberá, também, o 
atendimento aos preceitos legais previstos no Código do 
Processo Civil (CPC).

Portanto, além da habilitação profissional e dos anos da 
graduação específica, imprescindível a permanente capaci-
tação e aprimoramento técnico de arquitetos e engenhei-
ros por meio de cursos de extensão, pós-graduação, mes-
trado, doutorado, palestras e eventos técnicos.

Como exposto, Decisões judiciais e Acórdãos de vários 
Tribunais de Justiça estaduais do Brasil já reconheceram 
que a perícia avaliatória deve ser feita, exclusivamente, 
por engenheiros e arquitetos urbanistas, demonstrando 
o entendimento desses magistrados e desembargadores 
da importância da nomeação de profissionais habilitados 
legalmente e capacitados tecnicamente, para a realização 
de uma prova pericial, considerando que tais provas não 
podem ser baseadas em opiniões ou em trabalhos sem ba-
ses técnica e científica, que provavelmente não refletiriam 
a realidade do mercado imobiliário estudado, além de 
contrariarem artigos do CPC e do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), esse último no que concerne a não 
aplicação de normas técnicas da ABNT.

Com base nessas Decisões e Acórdãos, nos últimos me-
ses o CONFEA, os CREAs estaduais, o Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) e vários dos seus 
conselhos estaduais ratificaram a citada lei 5.194/66, além 
de resoluções e leis próprias, que apontam que cabe aos 
profissionais da engenharia e da arquitetura a atuação em 
Avaliações de Imóveis.

Vale reforçar que o reconhecimento e a valorização é uma 
conquista não apenas para os especialistas, institutos e 
conselhos ligados a essas profissões, mas para a sociedade 
como um todo, já que possibilita maior segurança finan-
ceira e patrimonial a proprietários, compradores, locatá-
rios, instituições financeiras e tomadores de crédito, entre 
outros. 

O IBAPE - Entidade Federativa Nacional, os institutos es-
taduais e, em especial, o IBAPE/SP, seguem sua Missão na 
valorização da atividade de Avaliação de Bens e dos seus 
membros associados e na conscientização das instituições 
públicas e privadas sobre a importância dessa atividade ser 
realizada por engenheiros e arquitetos urbanistas. 

Decisões judiciais reforçam a importância da Avaliação 
de Bens realizada por engenheiros e arquitetos
Por Arqª. Cirlene Mendes da Silva



Avaliação de Propriedades Rurais Introdução à Perícia Grafoscópica

O ótimo momento do agronegócio no Brasil abre mui-
tas oportunidades para avaliações de imóveis rurais. 
Você sabia que quem faz esse trabalho é o engenheiro 
agrônomo? 

Descubra o que é preciso para  iniciar, se capacitar e, 
assim, obter os melhores resultados na área com esse 
curso exclusivo do IBAPE/SP a ser realizado em junho 
próximo. 

Nele, serão apresentados conhecimentos básicos, meto-
dologias e técnicas avaliatórias de propriedades rurais, 
incluindo a determinação de valor dos componentes 
das fazendas, tais como, valor da terra nua; produções 
vegetais; construções e instalações; máquinas e equipa-
mentos; semoventes e recursos naturais.

Obtenha mais informações sobre esse curso no site do 
IBAPE/SP, acesse aqui, mas corra, pois as vagas se en-
cerram rapidamente!

A grafoscopia é uma técnica científica para verificar, 
de forma confiável, a autenticidade de assinaturas ou 
textos feitos à mão. Como os processos judiciais reú-
nem dezenas, até centenas de documentos, esse campo 
de atuação é vasto e necessita de profissionais especia-
lizados. 

Para atuar nessa atividade não é necessária habilitação 
específica da engenharia e arquitetura, podendo ser re-
alizada também por outras profissões, tal como profis-
sionais do Direito, por exemplo. Entretanto, é impres-
cindível a capacitação, ou seja, estudar o tema!

Sendo assim, o curso a ser realizado pelo IBAPE/SP no 
mês de agosto proporcionará ao aluno os conhecimen-
tos básicos para sua iniciação na área e, até mesmo, a 
reciclagem de conhecimentos aos que já atuam, já que 
um dos itens da programação será a recente normativa 
publicada pelo Instituto em 2020: “Norma de Perícias 
Grafoscópicas e Digitais”.

Obtenha mais informações sobre esse curso no site do 
IBAPE/SP, acesse aqui.

Há décadas o Instituto é referência em cursos e atualizações técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura não só 
pela qualidade, mas por destacar temas que conversam com as necessidades mais atuais de mercado. 

Seja de forma presencial ou por meio da plataforma de EAD IBAPE/SP Conecta, tenha acesso aos programas rápi-
dos e objetivos conduzidos por grandes especialistas.

Procura um diferencial competitivo? 
Faça cursos do IBAPE/SP!
Por Engº. Paulo Palmieri Magri e Engº. Antônio Guilherme 
Braga

https://www.ibapespconecta.com.br/loja/conteudo/produtos/1,0,34+Avaliacao_de_Propriedades_Rurais.html
https://www.ibapespconecta.com.br/loja/conteudo/produtos/1,0,38+Introducao_a_Pericia_Grafoscopica.html


O IGP-M e o mercado de locações comerciais

A estagnação dos valores de locação não tem acompanhado a correção monetária dos indexadores dos contratos, 
notadamente o IGP-M. Os preços de locações comerciais se mantiveram estáveis, não refletindo a correção cumu-
lativa dos índices dos contratos de locação.

Este descolamento tem levado muitos contratos a utilizarem o IPCA em detrimento do IGP-M. Isso traz insegu-
rança ao mercado - se por um lado os investidores e fundos imobiliários têm seus recebíveis com expectativas pelo 
IGP-M,  pelo outro,  a renda da população e as rentabilidades de negócios, principalmente aqueles vinculados ao 
comércio, não acompanharam esta correção, repercutindo em nossa área de atuação com diversas ações revisionais.

O reajuste dos contratos atrelados ao IGP-M, o aumento da vacância dos imóveis comerciais e a estabilidade de va-
lores de mercado conduziram a um ambiente de negócios em que os locadores, temendo a perda de inquilinos, têm 
aceitado correções inferiores às estabelecidas nos contratos. Muitos locatários alegam onerosidade excessiva e, por 
conta disso, negociam pleitos de redução dos valores de locação.

Esta situação agrava-se quando analisamos pontualmente o mercado de escritórios em São Paulo. O gráfico a se-
guir representa o valor locativo a partir de janeiro de 2018 e sua correção através do IGP-M e IPCA:

Evoluções mensais1

Evolução comparativa entre o IGP-M, IPCA e mercado de escritórios2

Por Engº. Osório Accioly Gatto e Engª Rosana Akemi Murakami

1 Gráfico elaborado pela Mercatto – compara variação mensal do IGP-M, IPCA, FIPEZAP (imóveis comerciais) e INCC.
2 Evoluções acumuladas - Gráfico elaborado pela Mercatto, demonstrando o descolamento dos preços médios de locação de escri-
tórios (Boletim Colliers - Q4 2020) em relação aos índices de correção (IGPM e IPCA).



O mercado de escritórios corporativos foi um dos segmentos mais impactados pela pandemia, em função das ati-
vidades em teletrabalho. No gráfico a seguir, observa-se a taxa de vacância de imóveis e os aluguéis deflacionados 
pelo IGP-M:

Os efeitos da pandemia foram mais latentes em alguns segmentos — shoppings, escritórios e pontos comerciais 
destinados a pequenos varejos — que devem apresentar um maior período para recuperação. O setor de logística, 
com o crescimento do e-commerce, foi um dos menos afetados.

De forma geral, o mercado de imóveis comerciais e o cenário macroeconômico, afetados pela pandemia, não acom-
panharam os indexadores dos contratos de locação vinculados ao IGP-M, conduzindo a um ambiente de negócios 
em que alguns preços são reduzidos ou judicializados em ações revisionais.

Porém, como se observa no gráfico acima, mesmo com a queda de rendimentos e vacância alta, quando comparado 
aos juros praticados, o mercado imobiliário ainda se mantém atrativo para investimentos, devendo o investidor 
selecionar o ativo que se adeque à nova realidade.

A presente seção foi desenvolvida com base no artigo técnico elaborado pelos engenheiros Osório Accioly Gatto e 
Rosana Akemi Murakami, com a colaboração do corpo técnico da Mercatto Assessoria e Avaliações. Para acessar 
o artigo na íntegra, incluindo informações sobre taxas de rendimento no Estado de São Paulo, basta clicar aqui.

Evolução de vacância x preços de aluguel corrigidos pelo IGP-M3

Evolução da taxa de rentabilidade (FIPEZAP- informe fevereiro 2021)

3 Fundos imobiliários - Relatório Informativo Mensal do Itaú BBA, fevereiro de 2021, Larissa Nappo, em que se constatam os valo-
res deflacionados pelo IGP-M e as taxas de vacâncias em São Paulo dos imóveis vinculados aos FIIs.

https://www.ibape-sp.org.br/adm/upload/uploads/1623168162-Artigo_Tecnico_3105__ALTA.pdf


A revisão da Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP
Engº. Marcos Mansour Chebib Awad, Engº. Civil Antônio Carlos Dolacio e 
Engº. Eletricista Sergio Levin

Nesta seção do BTI, a diretoria técnica do IBAPE/SP, 
em conjunto com todas as suas Câmaras, seleciona-
rá e apresentará em cada edição, um tema de grande 
relevância para as áreas de Perícias de Engenharia de 
Avaliações de Bens, trazendo aprofundamento técnico 
e informações relevantes sobre o andamento de um de-
terminado estudo. 

Nessa edição será abordada a revisão da Norma de ins-
peção predial do IBAPE/SP de 2011 pela Câmara de 
Inspeção Predial, procedimento que tem por objetivo 
adequar o texto normativo às atualizações trazidas pela 
norma da ABNT NBR 16.747/2020.  

O novo texto normativo do Instituto abarcará a atuali-
zação e avanço técnico experimentados na atividade do 
“check-up” da edificação em sua visão sistêmica.
Os principais destaques da adequação são:

• O conceito da avaliação visual avança para a predo-
minantemente sensorial, fazendo referência à utiliza-
ção, na vistoria, de outros sentidos além da visão;

• A classificação do grau de risco deu lugar à 
classificação das prioridades, no que se refere 
às ações recomendadas pelo inspetor predial 
para recuperação de desempenho de sistemas, 
subsistemas e elementos construtivos que apre-
sentaram eventuais comprometimentos;

• Os níveis de inspeção predial foram suprimi-
dos, tendo surgido o conceito da inspeção pre-
dial especializada;

• O rico glossário, antes incorporado à norma, 
passa a constar em documento a parte e produ-
zido por todas as Câmaras Técnicas do instituto 
(Glossário de Terminologia do IBAPE/SP), en-
volvendo, dessa forma, as demais atividades afe-
tas às áreas de atuação dos associados, além da 
Inspeção Predial (Avaliações, Perícias, Ambien-
tal e Segurança);

• O termo Laudo passa a ser tratado como Laudo 
Técnico de Inspeção Predial.

Após diversas reuniões da Câmara de Inspeção Predial, 
o texto revisado da norma foi encaminhado à coordena-
ção para acertos e ajustes finais e, posteriormente, será 
apresentada à Diretoria, e, na sequência, submetida à 
assembleia para aprovação.

Uma vez aprovado o texto normativo, a Câmara de 
Inspeção do IBAPE/SP passará a revisão das demais 
publicações do Instituto afetas à atividade, como por 
exemplo, a coletânea de cartilhas de Inspeção Predial, 
que aborda as particularidades da atividade em diver-
sos sistemas específicos da edificação, como: Proteção 
e Combate a Incêndio, Eletricidade, Equipamentos e 
Áreas de Lazer, etc.

Esse estudo de revisão da coletânea de cartilhas irá con-
templar e analisar, também, as inovações que virão dos 
trabalhos a serem produzidos pela ABNT/CEE- 0249 
Comissão Especial de Estudo Especial de Inspeção Pre-
dial, instalada em abril do presente ano, pela ABNT, 
para o desenvolvimento de textos que constituirão par-
tes da Norma ABNT NBR 16. 747/2020 de Inspeção Pre-
dial. 

A CEE foi criada com o objetivo de discutir e estabe-
lecer, por meio de consenso técnico, procedimentos 
específicos para aplicação conjunta com o já disposto 
na ABNT NBR 16747/2020, para determinados sistemas 
construtivos e instalações das edificações (em fase de 
uso, operação e manutenção), sendo eles: (i) Segurança 
Contra Incêndio; (ii) Instalações Hidráulicas Prediais; 
(iii) Estruturais; (iv) Instalações Elétricas de Baixa Ten-
são; e (v) Aquecimento, Ventilação, Ar condicionado e 
Refrigeração.

É no âmbito das câmaras técnicas que são produzidos as 
normas e o material técnico do IBAPE/SP. Participe! As 
datas das próximas reuniões podem ser consultadas no 
calendário disponível no website do IBAPE/SP. 



A história do “Jornal do IBAPE/SP” se mistura com a 
própria trajetória do IBAPE, desde a sua instituição em 
1957, passando pela fundação do IBAPE/SP, em 1979, 
e pela união da “Associação Brasileira de Entidades de 
Engenharia de Avaliações e Perícias” (ABRAP) com o 
“Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Enge-
nharia” (IBAPE), em 1995, configurando o atual IBAPE 
– Entidade Federativa Nacional. História que também 
se mistura com as publicações da época denominadas 
“Informativos”, publicadas de 1983 a 1998.

A primeira edição do IBAPE - Entidade Federativa Na-
cional é de janeiro de 1983, contendo notícias gerais da 
Engenharia de Avaliações e Perícias e dos institutos, 
além de artigos técnicos que eram apresentados na pri-
meira parte da publicação, a de maior destaque.

Com algumas alterações gráficas, de conteúdo e de deno-
minação (“Informativo” para “Boletim Informativo”, em 
maio de 1990 e retornando para apenas “Informativo”, em 
julho de 1996), a publicação do IBAPE seguiu até sua úl-
tima impressão na edição de janeiro / fevereiro de 1998, 
conforme o que foi possível apurar do material gentil-
mente emprestado pelo colega Eng. Alcides Ferrari Neto.

Capa da edição nº 6 
(Ano 1, junho de 1983).

O “jornal do IBAPE/SP” como meio de divulgação do instituto
Por Arqª. Cirlene Mendes da Silva

A primeira edição do “Jornal do IBAPE/SP” data de julho 
de 1991, no início da primeira gestão do Eng. Civil An-
tonio Sergio Liporoni, que presidiu o Instituto de 1991 a 
1997, quando o IBAPE/SP teve o seu primeiro CNPJ. Até 
então, segundo Eng. Liporoni, utilizava-se o do IBAPE 
– Entidade Federativa Nacional, nascendo assim as pri-
meiras publicações da entidade paulista. Destaca-se que 
as edições de 1991 a 1998 foram publicadas paralelamente 
às do IBAPE – Entidade Federativa Nacional. 

Capas das edições de maio de 1990 e janeiro/fevereiro de 1998

O Engº. Liporoni lembra que todo desenvolvimento do 
jornal era feito pelos próprios integrantes da diretoria 
de forma voluntária. Inclusive nas suas gestões na presi-
dência, houve o importante auxílio, também voluntário, 
da jornalista Patrícia Elaine Pioltini. Para ele, o grande 
objetivo da publicação e, uma das grandes conquistas do 
Instituto - foi a aproximação do associado por meio da 
apresentação das atividades exercidas pela diretoria e de 
rico conteúdo técnico.

O “Jornal do IBAPE/SP” atravessou sete gestões do Insti-
tuto (e dois endereços, Rua Timbiras e a sede própria na 
Rua Maria Paula): Antonio Sergio Liporoni (1991 / 1997); 
José Tarcísio Doubek Lopes (1998 / 1999); Octavio Gal-
vão Neto (2000 / 2001); Nelson Nady Nór Filho (2002 / 
2003) e Alcides Ferrari Neto (2004 /2005), quando foi en-
cerrado na edição de agosto / dezembro de 2004 (nº 66).  

Neste recorte temporal, foram feitas alterações na diagra-
mação e no tipo do papel, como demonstrado na Linha 
do Tempo a seguir:

Capa da edição nº 1 
(julho de 1991).



LINHA DO TEMPO: “BOLETIM INFORMATIVO” 
DO IBAPE E DO “JORNAL DO IBAPE/SP”
(com destaque para as diversas diagramações)

As edições do “Jornal do IBAPE/SP” continham no-
tícias gerais da Engenharia de Avaliações e Perícias e 
do Instituto, divulgações de cursos e eventos, índices 
econômicos, publicações da biblioteca, jurisprudên-
cias, além de artigos técnicos. 

Destacam-se nesta fase as publicidades de profissio-
nais liberais e de empresas para alavancar e manter 
a publicação, que começou de forma mensal, passan-
do para bimestral, em 1993 e, em algumas edições, 
abrangendo períodos maiores. Importante observar 
que desde seu início houve intensa, profícua e des-
pretensiosa colaboração de diretores do Instituto na 
definição de pauta, no desenvolvimento de matérias 
e na redação dos textos.

A publicação acompanhou os caminhos do Instituto, 
da Engenharia de Avaliações, das Perícias de Enge-
nharia e das necessidades de melhor apresentação, in-

cluindo a alteração da logomarca (edição nº 40 de abril 
/ maio de 1998) e de diagramação e papel (edições 40 e 
57 – janeiro / fevereiro de 2002), de modo a proporcio-
nar maior identidade institucional e melhor conforto 
visual e tátil aos leitores. O artigo técnico, a partir des-
sa edição, passou a ser publicado em forma de encarte 
técnico, para facilitar a consulta e o arquivamento. 

Segundo Engº. Civil José Tarcísio Doubek Lopes, presi-
dente IBAPE/SP nos anos 1998 e 1999, 
 

O veículo de informação “Jornal do IBAPE/SP” cumpriu 
muito bem o seu objetivo de informar o que mais interes-
sava aos profissionais da nossa área. 

Entendo que os profissionais da época davam mais aten-
ção e leitura ao jornal quando comparado com o digital 
hoje. Pena que os custos de impressão e, principalmente, 
de postagem, inviabilizaram a sua continuidade.



Para o Engº. Civil Octavio Galvão Neto, presidente 
na gestão 2000 e 2001,

Já segundo Engº. Civil Nelson Nady Nór Filho, presi-
dente do instituto na gestão 2002 / 2003, 

A publicação do “Jornal do IBAPE/SP” sempre foi um 
misto de desafio e orgulho para a nossa diretoria, as-
sim como para as que nos antecederam e a que nos 
sucedeu. Um desafio por dois motivos principais: na 
época não contávamos com uma assessoria profissio-
nal de imprensa, então tudo ficava a cargo da dire-

O “Jornal do IBAPE/SP”, nos idos de 2000/2001, cum-
priu um papel fundamental de conectar a entidade com 
seus associados e com a comunidade, levando notícias 
da atividade institucional e matérias de conteúdo téc-
nico. Foi muito gostoso participar de sua elaboração e 
era muito bom receber o exemplar no escritório. Eram 
tempos em que as coisas aconteciam em outro ritmo e 
que deixaram saudades. 

Muitos profissionais que participaram da vida do Insti-
tuto para sempre serão lembrados nas páginas desse im-
portante informativo. É o caso do grupo que participou 
do trabalho de avaliação do famoso prédio do TRT, a 
partir de uma missão que nos foi passada por uma Co-
missão de Notáveis, nomeada pelo Presidente da Repú-
blica. Foi, sem dúvida, um ponto alto da nossa história 
que está eternizado na edição 53 do nosso jornal.

Capa da edição nº 53 
(out./nov./dez. de 2000) 
citado pelo Eng. Octavio.

Com 66 edições publicadas, o término do “Jornal do 
IBAPE/SP” ocorreu na edição de agosto / dezembro 
de 2004 na gestão do Eng. Civil Alcides Ferrari Neto 
(2004 / 2005), para o qual

toria executiva, como escrever o editorial, escolher as 
notícias, as comunicações do Instituto e da nossa área de 
atuação, colher trabalhos técnicos para publicar, discu-
tir a diagramação com a gráfica e atentar ao prazo dos 
correios, que distribuía os exemplares aos associados, en-
tidades e órgãos públicos. 

Na gestão 2002/2003, contamos com a dedicação de duas 
colegas que então debutavam na diretoria e que, bri-
lhantemente, deram conta do recado de redigir e editar 
nosso jornal, já antecipando o elevado nível de contri-
buição e dedicação que dariam a nosso Instituto: as co-
legas Flávia Zoéga Andreatta Pujadas e Cirlene Mendes 
da Silva. 

O segundo motivo, que por vezes tirava o sono dos di-
retores, era econômico: o jornal - sua impressão e dis-
tribuição (cerca de 5000 exemplares a cada dois meses) 
– representava, na época, todo o orçamento excedente 
das despesas ordinárias do Instituto. Não tínhamos ain-
da uma receita consistente dos cursos e as anuidades 
eram nosso principal recurso. Invariavelmente, os anos 
fechavam com saldo zerado. Mas o orgulho de termos 
nossa publicação, de informar os colegas, de divulgar as 
recentes técnicas e o Instituto em si, ao lado do retorno 
positivo dos associados à publicação, compensavam todo 
o trabalho e investimento. 

O “Jornal do IBAPE/SP”, seguramente, muito contri-
buiu para firmar a identidade e a notoriedade atual de 
nosso Instituto.

Além dos desafios já expostos nos escritos dos presi-
dentes que nos antecederam, lembramos que ao lado 
do prazer em receber o “Jornal do IBAPE/SP”, havia 
grande dificuldade na obtenção de matérias técnicas, 
cuja “garimpagem” esteve aos cuidados da Flávia 
Pujadas e Cirlene Mendes da Silva, as quais sempre 
conseguiram com esforço e louvor, temas de interesse 
das áreas dos profissionais associados.



EXPEDIENTE 
 
Comitê Editorial 
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Arqª Cirlene Mendes da Silva 
Engº. Antonio Guilherme Menezes Braga 
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Diretora de Redação: Kelly Boscarioli 
Jornalista responsável: Rogério Porto
Redator: Paulo Scalabrin 
  
Diagramação:  
Juliana Harmatiuk 
Simone Dias 

Com o término das edições impressas esboçou-se 
o lançamento de edições eletrônicas do jornal. 
Entretanto, o projeto não teve sequência. 

Isso até o presente momento, quando por ini-
ciativa da atual diretoria executiva (gestão 2020 
– 2021), capitaneada pelo Presidente Engº. Civil 
Luiz Henrique Cappellano e pelo Diretor Técni-
co, Engº. Civil Marcos Mansour Chebib Awad, 
iniciou-se o desenvolvimento do “Boletim Técni-
co Informativo” (BTI), com a instituição de um 
Comitê Editorial.

Com a instituição de um Comitê específico, o 
BTI será em formato eletrônico com periodicidade 
trimestral, o qual conterá um editorial, notícias 
da diretoria, das Câmaras Técnicas e das 
atividades profissionais ligadas ao Institu-
to, destaques de cursos e eventos e, como 
foco principal, artigos e textos técnicos, valorizando 
e incentivando a produção científica de 
profissionais e de nossos estudantes da Pós-Gra-

Capa da edição nº 66 
(agosto/dezembro de 
2004).

duação, além de destacar o conteúdo da também 
mais recente iniciativa digital do Instituto que é o 
podcast, ou melhor, “IBAPE/SP cast”, cujo primeiro 
episódio já foi lançado.”

Esperamos, com o BTI, a retomada da essência do 
antigo “Jornal do IBAPE/SP”, de modo a propor-
cionar ao leitor, associado IBAPE/SP ou não, o que 
há de melhor do nosso Instituto e da nossa ativida-
de profissional.

Lastimavelmente, porém, em nossa gestão foi publi-
cada a última edição face aos custos que desequili-
bravam o orçamento do Instituto.
O site, hoje, supre o nosso saudoso “Jornal do 
IBAPE/SP”.


