Ipê-Amarelo Arquitetura e Engenharia
projetos e construções mais sustentáveis

CREA 1228541
Av. Dr. Carlos Botelho, 1816 - sala 32, 13560-250 São Carlos
16. 3376.2476

Informações Pessoais
Nome: Tatiana Della Nina Tibiriçá
Contatos: 16.9729.0313 / 16.3376.2476 / tatiana@ipe-amarelo.com
CAU: 80.654-4

Formação Acadêmica
2000 - 2004

Arquiteta e Urbanista pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de
São Carlos – Universidade de São Paulo / USP, São Carlos, SP, com o trabalho de TGI
(Trabalho de Graduação Interdisciplinar): “Reabilitação Urbana do Centro Histórico de
Itu”

Atividades Profissionais Atuais
- Sócia-proprietária da Ipê-Amarelo Arquitetura e Engenharia Ltda, desenvolvendo atividades de
coordenação técnica de projetos, de gestão, administrativas e operacionais e atendendo demandas
ligadas a elaboração de projetos e construções mais sustentáveis. Início: agosto de 2006.
- Elaboração de projeto de arquitetura e paisagem para as áreas externas de uma residência unifamiliar
no residencial Santa Mônica, em São Carlos-SP. Área de atuação: 600,00m². Cliente: Tereza e Atílio.
Início: julho de 2012.
- Elaboração de projeto de arquitetura e paisagismo para as áreas externas de uma residência
unifamiliar no residencial Cidade Aracy, em São Carlos-SP. Área de atuação: 40,00m². Cliente: Cícero.
Início: julho de 2012.
- Elaboração de projeto de estrutura em madeira e em concreto, fundações, instalações elétricas e
hidrossanitárias, sistema de reutilização de água pluvial, elaboração de orçamento e assessoria técnica
para execução de obra de uma residência unifamiliar no residencial Espraiado em São Carlos-SP. Área
construída: 120,00m². Cliente: Moacir Ponti Junior. Início: maio de 2012.
- Elaboração de projeto executivo de estrutura em madeira FSC, estrutura em concreto, fundações,
instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, drenagem e orçamento executivo de edifício para
auditório e estacionamento. Área construída de edificação: 240m² e para o estacionamento: 1050m².
Cliente: Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Início: fevereiro de 2012.
- Elaboração de projeto de estrutura em madeira e em concreto, fundações, instalações elétricas e
hidrossanitárias, sistema de reutilização de água pluvial e elaboração de orçamento executivo de uma
residência unifamiliar no residencial Damha III em São Carlos-SP. Área construída: 230m². Cliente:
Luciano e Vânia Neris. Início: fevereiro de 2012.
- Elaboração de projeto de acabamentos finais e projeto de paisagismo para uma residência unifamiliar
no residencial Bosque São Carlos, em São Carlos-SP. Área de atuação: 300m². Cliente: Cícero e Jussa.
Início: novembro de 2011.
- Elaboração de projeto de estrutura em madeira e em concreto, fundações, instalações elétricas e
hidrossanitárias, sistema de reutilização de água pluvial, elaboração de orçamento e assessoria técnica
para execução de obra de uma residência unifamiliar no residencial Bosque São Carlos em São CarlosSP. Área construída: 155,00m². Cliente: Donato Seiji Abe. Início: outubro de 2011.
- Coordenação técnica da equipe de projeto para a elaboração de projetos de estrutura em madeira,
estrutura em concreto e fundações do Mercado e Centro Cultural TIKUNA e Centro Cultural Indígena
VALE DO JAVARI - Tabatinga e Atalaia do Norte/AM. Área construída estimada: 1.200m²- contrato com o
Governo do Estado do Amazonas com financiamento do BIRD (Banco Mundial). Início: dezembro de 2011.

Atividades Profissionais Anteriores
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura para reforma e coordenação dos projetos
complementares de engenharia de uma residência unifamiliar em São Pedro-SP – Sítio Santa Rachel.
Área construída: 80m². Início: abril de 2011. Cliente: Tomaz Catunda.
Abril 2011

- Elaboração de projeto executivo de arquitetura e coordenação dos projetos complementares de
engenharia de uma residência unifamiliar em São Carlos-SP – Bairro Jardim Hikari. Área construída:
220m². Início: março de 2011. Cliente: Cibelle Celestino Silva.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura para reforma e coordenação dos projetos
complementares de engenharia de uma residência unifamiliar em São Carlos-SP – Bairro Santa Marta.
Área construída: 327m². Início: abril de 2011. Cliente: Renato Del Gerra Dias.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura e coordenação dos projetos complementares
de engenharia de uma residência unifamiliar em São Carlos-SP – Bairro Parque Espraiado. Área
construída: 120m². Início: março de 2011. Clientes: Reynaldo Sorbille e Marta Kawamura.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura para reforma e coordenação dos projetos
complementares de engenharia de uma residência unifamiliar em São Carlos-SP – Bairro Santa Marta.
Área construída: 198m². Início: janeiro de 2011. Cliente: Francisco Dupas.
- Criação e elaboração de estudo arquitetônico e orçamento preliminar para ampliação do Imaflora –
terrenos 03, 04 e 05. Área de intervenção: 1050m². Cliente: Instituto de Manejo e Certificação Florestal
e Agrícola.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura para readequações da Sede em Madeira do
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA em Piracicaba-SP. Área construída:
490m². Início: novembro de 2010. Cliente: Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.
- Elaboração de projetos de infra-estrutura do Espaço Cultural da Universidade de São Carlos – UFSCar.
Elaboração de projetos para estacionamento, viários, paisagismo, instalação elétrica, instalações
hidrossanitárias e drenagem. Área construída: 17.175m². Cliente: Universidade Federal de São CarlosUFSCAR – Fundação de Amparo Institucional ao Desenvolvimento Científico e Técnológico- FAI.
- Elaboração de projeto executivo de arquitetura e coordenação dos projetos complementares de
engenharia de uma residência unifamiliar em Piracicaba-SP – Bairro Dois Córregos. Área construída:
135m². Período: novembro de 2010 a fevereiro de 2011. Clientes: Tharic Galuchi e Sabrina Becker.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura e coordenação dos projetos complementares
de engenharia de uma residência unifamiliar em São Carlos-SP – Loteamento Santa Elisa. Área
construída: 140m². Período: novembro de 2010 a fevereiro de 2011. Cliente: Residência própria.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura e coordenação dos projetos complementares
de engenharia de uma residência unifamiliar em São Carlos-SP – Loteamento Village Damha II. Área
construída: 205m². Período: agosto de 2010 a dezembro 2010. Clientes: Marcos Navarro e Priscila
Castilho.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar em São
Carlos-SP – Santa Marta. Área construída: 155m². Período: setembro de 2009 a janeiro de 2010.
Clientes: Marcelo Caffer e Marcela Deãno.
- Criação e elaboração de projeto de arquitetura para conclusão de uma residência unifamiliar
construída há 16 anos em São Carlos-SP – Jardim das Torres. Área construída: 263,00m². Período: agosto
de 2010 a novembro de 2010. Cliente: Luiz Carlos de Araujo Faria.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar em
Piracicaba-SP. Área construída: 46m². Período: abril de 2010 a junho de 2010. Cliente: Rodrigo
Cascalles.
- Criação e elaboração de projeto de arquitetura para reforma e ampliação de uma residência
unifamiliar em Piracicaba-SP, no bairro Santa Rita. Área construída: 250m². Período: outubro de 2009 a
janeiro de 2010. Cliente: Felipe Gomes e Patrícia Cota Gomes.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar em FrancaSP. Área construída: 190m². Período: setembro de 2009 a dezembro de 2009. Clientes: Gustavo
Machado e Maira Touso.
- Criação e elaboração de projeto de arquitetura para reforma da antiga sede do Sítio Shibumi, criação
e elaboração de projeto executivo de uma residência unifamiliar (nova sede) em São Roque-SP. Área
construída: 356m². Período: abril 2009 a setembro de 2009. Cliente: Sergio Esteves.
- Elaboração de projeto básico de arquitetura de um galpão para marcenaria e serviços manuais no
residencial Itaipu em São Carlos-SP. Área construída: 125m². Período: agosto de 2008 e setembro de
2008. Cliente: João do E.S. Batista Neto.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar em Ribeirão
Preto-SP. Área construída: 385m². Período: agosto de 2007 a março de 2008. Clientes: Omar Gonçalves
da Silva e Mariana M. G. da Silva.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar em
Piracicaba-SP bairro Recanto dos Jerivás. Período: agosto de 2007 a dezembro de 2007. Clientes:
Felipe Gomes e Patrícia Cota Gomes.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar em São
Carlos-SP, no bairro Santa Mônica. Período: fevereiro de 2007 a agosto de 2007. Cliente: Akemi Ino.
- Elaboração de projeto executivo de arquitetura. Local: Matão-SP. Área construída: 210m². Período:
agosto de 2006 a janeiro de 2007. Cliente: Guilherme A. R. Franco.
- Criação e elaboração de projeto executivo de arquitetura e coordenação de desenvolvimento de
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projeto de produção de uma Usina de Beneficiamento de castanha-do-pará junto a comunidades
quilombolas do Rio Trombetas, com o apoio financeiro da ONG Comissão Pró-Índio de São Paulo – CPI
SP. Local: Oriximiná-PA. Área construída: 692m². Período: agosto de 2006 a novembro de 2006.
Clientes: Comissão Pró-Índio de São Paulo e Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo
de Oriximiná (ARQMO).
- Elaboração de projeto executivo de arquitetura do Novo Prédio do Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola – IMAFLORA na cidade de Piracicaba-SP. Período: setembro de 2006 a novembro de
2007 (Fases 1 e 2). Cliente: Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.
- Criação e elaboração de projeto de arquitetura de uma área de lazer para usos múltiplos numa
chácara na cidade de Itu-SP. Período: agosto de 2006 a janeiro de 2007. Cliente: Sergio Tibiriçá.
- Chefe da Seção de Sinalização - Departamento de Trânsito, Secretaria Municipal de Transporte e
Trânsito de São Carlos -, com a realização de atividades de projeto e execução de projetos
geométricos viários, em nível básico, e sinalização viária, assim como o estudo e planejamento de
circulação viária. Local: São Carlos – SP. Período: junho de 2005 a setembro de 2006.
- Elaboração de estudo preliminar de arquitetura para o restaurante da Pousada Águas de São
Francisco. Área construída: 150m². Local: Serra da Canastra – MG. Período: fevereiro de 2005 a maio
de 2005. Cliente: Akemi Ino.
- Elaboração de projeto executivo de arquitetura de uma residência unifamiliar com estrutura em
madeira nativa certificada, vedação com tijolos de solo cimento e sistema de coleta e reuso de águas
pluviais. Área construída: 281m². Local: São Paulo – SP. Período: novembro de 2004 a maio de 2005.
Cliente: Alex Carcioffi
- Criação e elaboração de projeto de arquitetura para Tratamento e Criação de Cavalos. Área
construída: 447m². Local: Prata-MG. Período: maio 2005 a junho de 2005. Cliente: Ernesto Della
Nina.

Atividades Profissionais e Acadêmicas durante o período de Graduação

2004
- Desenvolvimento do trabalho final de graduação, com o projeto Reabilitação Urbana do Centro
Histórico de Itu. Através do estudo de reabilitação urbana, como uma estratégia de gestão urbana,
procura-se requalificar a cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as
potencialidades sociais, econômicas e funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das
populações residentes.
- Elaboração do ante-projeto de arquitetura de uma residência unifamiliar na cidade de Prata (MG).
- Participação do Foto Grupo do CAASO, como integrante efetiva e professora do Curso de Fotografia,
durante o 2º semestre de 2004, sob a supervisão do fotógrafo Dennis Brandão. Atribuições: ministrar
aulas e elaborar material didático para o desenvolvimento do curso, além de dar monitoria aos
alunos na utilização do laboratório.
- Avaliação de pós-ocupação e proposta de manutenção da sede do IMAFLORA (Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola) – escritório administrativo em madeira certificada –, com a
supervisão da arquiteta Lúcia Shimbo e o engº civil Fernando Machado Gonçalves da Silva.
- Elaboração do projeto de arquitetura da sede administrativa da Associação dos Corretores de
Imóveis de Itu (ACIIT), com a parceria do engº civil Fernando Machado Gonçalves da Silva.
- Elaboração do layout interno, de um galpão já existente, para um escritório de advocacia em
Barretos, com a parceria do engº civil Fernando Machado Gonçalves da Silva.
- Participação do Curso de Fotografia do CAASO, com o professor Dennis Brandão. Curso básicointermediário sobre fotografia e laboratório preto e branco (P&B); com a montagem de uma
exposição fotográfica do trabalho produzido pelos alunos, ao final do curso.

2003
- Elaboração de desenho técnico e participações pontuais da elaboração do projeto para a construção
do novo Fórum de Cuiabá; realizado entre as parcerias do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso,
a Universidade de São Paulo e o Escritório de Arquitetura Marcelo Suzuki. Supervisão do estágio pelo
arquiteto Marcelo Suzuki.
- Participação do Ciclo de Conferências ARQUITETURA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO, ministrado pelos
arquitetos João Filgueiras Lima (Lelé) e Severiano Porto, realizado na Escola de Engenharia de São
Carlos da Universidade de São Paulo, no período de 30 de junho a 04 de julho de 2003.
- Participação do III ENECS – Encontro Nacional sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis,
realizado em São Carlos, entre os dias 21 e 24 de setembro de 2003.
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- Organização e administração do III ENECS – Encontro Nacional sobre Edificações e Comunidades
Sustentáveis, realizado em São Carlos, entre os dias 21 e 24 de setembro de 2003.
- Participação do Grupo de Pesquisa HabiS.

2002
- Monitoria da disciplina de Tecnologias das Construções I, ministrada para alunos do 2º ano do curso
de Arquitetura e Urbanismo (EESC / USP), pelos professores Dra. Akemi Ino e Dr. Eduvaldo Paulo
Sichieri.
- Participação do Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura (EREA) 2002.
- Participação do Grupo de Pesquisa HabiS.

2001
Participação do Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade (HabiS – USP), sob coordenação da
profª Dra. Akemi Ino e do profº Dr. Ioshiaqui Shimbo. Início: janeiro 2001; término: janeiro 2003.
- Execução de maquete em madeira (escala 1:25) do projeto da Sede do IMAFLORA (Instituto
de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – ONG), realizado em Piracicaba, com a
participação dos grupos de pesquisa GesQE - UFSCar (Grupo de Estudo da Gestão da Qualidade
nas Edificações) e HabiS - USP (Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade).
- Desenvolvimento de pesquisa de avaliação de pós-ocupação e acompanhamento de reforma
do protótipo experimental ‘Casa do Horto’, executado no Horto Florestal da Universidade
Federal de São Carlos, em parceria com o grupo GHab - USP (atual HabiS).
- Participação no Projeto de Políticas Públicas ‘Usos Múltiplos da Madeira de Reflorestamento
como Alternativa Econômica para Usos Múltiplos da Floresta’, financiado pela FAPESP (n.º
98/14124-1). Elaboração de planilhas para levantamento e execução de levantamento de
dados sobre edificações residenciais em madeira, na cidade de Itararé (SP).
- Elaboração e acompanhamento de reforma da edificação-protótipo ‘002', em madeira de
reflorestamento, localizado no campus de São Carlos da USP, com a supervisão da arquiteta e
pesquisadora Andrea Naguissa Yuba.
- Preparo do estande e apresentação dos trabalhos do Grupo de Pesquisa HabiS - USP (e do
antigo GHab), para o Simpósio SIMADER (Simpósio de Madeira), Caixias do Sul (RS), 2001.
Participação do II Encontro de Arquitetura em Aço, realizado em São Carlos, nos dias 05 e 06 de
outubro de 2001, pelo IAB SP (Instituto de Arquitetos do Brasil do Estado de São Paulo).

Referências das Atuações Profissionais como Arquiteta e Urbanista e na área de Pesquisa
- Prof.ª. Dr ª. Akemi Ino – Professora em atividade do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
EESC-USP. Fundadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade (HABIS
EESC-USP/UFSCar).
- José Marcos de Carvalho, Luis Fernando Guedes Pinto, Margarete Bertochi, integrantes do Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola-IMAFLORA de Piracicaba-SP, ONG que certifica produtos
florestais e agrícolas com os selos FSC e RAS no Brasil.
- Lúcia Shimbo, arquiteta e urbanista formada pela FAU-USP, professora em início de atividades no
Instituto de Arquitetura de São Carlos (IAU-USP) – São Carlos-SP.
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