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INTRODUÇÃO
O presente documento se constitui do segundo produto deste trabalho, resultado da
segunda fase da construção do Plano Diretor Participativo de Ibirá. O documento tem o propósito de
refletir a realidade municipal sob duas óticas: técnica e comunitária, servindo como base para definir
e pactuar, com participação popular, os Eixos Estratégicos para o Município, os quais se encontram
nos últimos itens deste documento.
Este documento pretende proceder a compilação de dados disponibilizados principalmente
por órgãos oficiais de pesquisa e Prefeitura Municipal, assim como análise da documentação
disponível. O texto é composto por relatórios, quadros, figuras e mapas. Esta etapa é sequência da
etapa anterior – “Ações Preliminares” – e, cumpre o tratado no documento “Plano de Trabalho”.
Para executar esta etapa, foram realizadas visitas semanais à Ibirá onde foram levantados
dados em campo do Município - área urbana e rural, a fim do conhecimento da realidade local.
Durante esta fase ocorreram diversas oficinas de trabalho as quais envolveram a equipe técnica
municipal, secretários, funcionários públicos e Comissão Gestora do Plano Diretor.
Como trabalho de escritório coube a complementação dos dados colhidos em campo por
meio de uma vasta pesquisa aos dados disponibilizados na Internet. Nesta pesquisa houve cuidado
quanto à triagem das fontes consultadas, a fim de manter a idoneidade do documento, preferindo-se
aquelas disponibilizadas pelos órgãos públicos. A partir de então se seguiu o trabalho de organização
e compilação dos dados para melhor entendimento do Município.
Desta forma o presente documento é composto basicamente por três partes: leitura técnica,
leitura comunitária e análise dos resultados; sendo que seu desenvolvimento ocorre junto com a
equipe técnica da Prefeitura e Comissão Gestora do PD.
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1. LEITURA TÉCNICA
A leitura técnica é procedida de acordo com as Leituras Específicas propostas no Item 4.2.1.
da Carta Convite nº 005/2018, com análise sobre os indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), a fim de que seja possível abordar os principais problemas e conflitos do
Município e suas potencialidades.
Para esta fase são levantados e analisados os documentos da Prefeitura, material
disponibilizado por órgãos oficiais, planos e estudos realizados para a cidade, legislação vigente e
visitas técnicas na área urbana e rural do Município.
1.1. Aspectos Gerais

Ibirá se tornou município em 12 de dezembro de 1921 quando deixou de ser parte do
território de São José do Rio Preto e seu distrito de Termas de Ibirá foi incorporado à cidade apenas
em 22 de agosto 1990 quando deixou de ser parte da cidade de Catanduva.
O Município possui uma área 271,91 km² e densidade demográfica de 43,55 habitantes/km²1,
com um total estimado populacional para 2017 de aproximadamente 12 mil pessoas.2
A cidade está localizada no noroeste do Estado de São Paulo, na Região Sudeste, a cerca de
420km de distância da capital do estado e a 42 km de São José do Rio Preto, sendo que seu principal
acesso viário é feito através da SP-310 (Rodovia Washington Luiz). Suas coordenadas geográficas são:
Latitude 21º 04’ 49” S e Longitude 49º14'27" W e sua altitude é de 446 metros acima do nível do
mar.

1
2

SEASE, 2018
IBGE, 2010
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Figura 1 Localização de Ibirá (vermelho) no Estado de São Paulo em relação à capital do estado (amarelo) e São
José do Rio Preto (verde)
Fonte: Biblioteca do Estado de São Paulo, 2018 – Adaptado pelo autor

Ibirá, de acordo com a classificação do Estado de São Paulo, está localizada na Região
Administrativa e na Região de Governo de São José do Rio Preto. A cidade faz limite com seis
municípios, sendo, em sentido horário: Uchoa, Catiguá, Elisiário, Urupês, Potirendaba e Cedral. Além
da Rodovia Washington Luiz, o Município pode ser acessado pela Rodovia Vicinal Antonio Bernardo
de Souza (para quem vem de Elisiário e entra na cidade por Termas do Ibirá); SP 379 - Rodovia
Estadual Roberto Mário Perosa (para quem vem de Urupês e vai em direção a Rodovia Washington
Luiz); Rodovia Abel Pinho Maia (para quem vem de Potirendaba); e Rodovia Angelo Mota (que
permite acesso direto da Rodovia Washington Luiz com a Termas de Ibirá). Conforme o Mapa de
inserção regional.

Figura 2 Localização de Ibirá, vias de acesso e limites
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico, 2007
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No levantamento do IBGE (2007) sobre regiões de influência no Brasil, é possível ver que
Ibirá é fortemente polarizada por São José do Rio Preto (Capital Regional A) e menos polarizada por
Catanduva (Capital Sub-regional A).

Figura 3 Mapa de região de influência de São José do Rio Preto
Fonte: IBGE. Regiões de influência das Cidades 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: <
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2008.
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1.2. Dinâmica Socioeconômica

De acordo com o IBGE, em 2015, Ibirá possuía uma população de 11.861 habitantes, PIB de
R$ 209.476.308,00 e PIB per capta de Ibirá de R$ 17.660,93 (IBGE, 2015). Em relação ao PIB per capta
Ibirá ocupava em 2015 a posição de 25º na microrregião (29 municípios), 425º do Estado (645
municípios) e a 2.245º do Brasil (5.570 municípios).

Figura 4 PIB per capta de Ibirá em comparação com sua microrregião, Estado de São Paulo e País.
Fonte: IBGE, 2015

No período de 2010 a 2015, enquanto a população de Ibirá cresceu aproximadamente 9,14%,
o PIB municipal cresceu 79,96% e o PIB per capita 64,89%. Como pode ser observado no Quadro a
seguir, o maior período de crescimento econômico da cidade foi no período de 2011 a 2012. Neste
período enquanto a população cresceu apenas 0,97%, seu PIB cresceu 19,79%.
Porém no último ano analisado pelo IBGE, 2015, o PIB cresceu apenas 1,29% e o PIB per
capta 0,26%, constituindo assim os piores resultados da série.
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População
Total
cresc.
anual
(%)
10.868
11.008
1,29%
11.115
0,97%
11.615
4,50%
11.740
1,08%
11.861
1,03%

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PIB Municipal
Total
cresc.
anual (%)
116.402.715,00
130.378.487,00
156.180.243,00
185.238.777,00
206.801.566,00
209.476.308,00

12,01%
19,79%
18,61%
11,64%
1,29%

PIB per Capta
Total
cresc.
anual (%)
10.710,59
11.843,98
14.051,30
15.948,24
17.615,12
17.660,93

10,58%
18,64%
13,50%
10,45%
0,26%

Quadro 1 Evolução da população e do PIB per capita e municipal de Ibirá entre 2010 e 2015.
Fonte: IBGE, 2015

Entretanto este resultado de pouco crescimento do PIB per capta no período 2014-2015, e
alto crescimento no período de 2010 a 2013 - como pode ser observado na Figura a seguir,
acompanha o resultado da cidade polo da região administrativa de São José do Rio Preto.

Figura 5 Comparação da evolução do PIB per capita de Ibirá e São José do Rio Preto entre 2010 e 2015.
Fonte: IBGE, 2015

A publicação produzida pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo,
através da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), difere um pouco em relação
ao resultado do PIB e do PIB per capta para Ibirá, como pode ser constatado no Quadro a seguir.
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Entretanto ele demonstra um excelente crescimento do PIB e do PIB per capta de Ibirá no período de
2002 a 2014.
A participação do PIB de Ibirá na Região Administrativa de São José do Rio Preto é de 0,5% e
no Estado de São Paulo é irrisória.

PIB (Produto Interno Bruto)
2002
Município

Ibirá

Total
(em mil R$
correntes)

PIB per
capta
(em R$
correntes)

63.503,02 6.539,29

2014

Participação
no PIB do
Estado (%)

Participação
no PIB da
RA (%)

0,0

0,5

Total
(em mil R$
correntes)

PIB per
capta
(em R$
correntes)

Participação
no PIB do
Estado (%)

Participação
no PIB da
RA (%)

0,0

0,5

206.932,20 18.167,88

Quadro 2 Total do Produto Interno Bruto em Ibirá, PIB per capta municipal e percentual de participação na
Região Administrativa de São José do Rio Preto e no Estado de São Paulo, nos anos de 2012 e 2014
Fonte: SEADE, 2017

Na mesma publicação do SEADE, como pode ser observado no próximo Quadro, o maior
valor adicionado do Município é do setor de serviços – 66,5% do total, seguido pela indústria e
depois pela agropecuária. No período analisado de 2002 a 2014, se percebe uma representativa
evolução do setor de serviços e do setor industrial e uma queda de participação do setor da
agropecuária sobre o total.

Distribuição do Valor Adicionado
Município

Ibirá

2012

2014

Agropecuária

Indústria

Serviços

Agropecuária

Indústria

Serviços

34,4

12,1

53,5

17,7

15,8

66,5

Quadro 3 Distribuição do Valor Adicionado em percentual por setor produtivo em Ibirá, nos anos de 2012 e
2014
Fonte: SEADE, 2017

Na série revisada do IBGE, para 2015, o Valor Adicionado Bruto a preços correntes para Ibirá
era de R$ 197.443.610,00. Nesta série a atividade agropecuária se reduz ainda um pouco mais na
composição, caindo para 14,83%. A atividade industrial aumenta sua participação com 16,40% e a
atividade de serviços aumenta para 68,77%; sendo destes últimos, 23,25% atividades de
“administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social”.
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Valor Adicionado Bruto a
preços correntes
(x1000) R$

Participação
(%)

Agropecuária

29.284,60

14,83%

Indústria

32.372,47

16,40%

89.879,30

45,52%

45.907,25

23,25%

Atividade Econômica

Serviços - exclusive
administração, defesa,
educação e saúde públicas e
seguridade social
Administração, defesa,
educação e saúde públicas e
seguridade social

Quadro 4 Distribuição do Valor Adicionado em percentual por setor produtivo em Ibirá, no ano de 2015
Fonte: SEADE, 2017
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1.2.1 Caracterização das atividades econômicas

A maior quantidade de empresas estabelecidas em 2013 em Ibirá era referente a “comércio,
reparação de veículos automotores e motocicletas”, representando 41,55% dos estabelecimentos.
Após isto, em número de estabelecimentos, segue aqueles de “agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e aquicultura”, com 14,16% dos estabelecimentos. Na sequência, os
estabelecimentos de “alojamento e alimentação” representam 9,36% dos estabelecimentos,
consolidando Ibirá enquanto rota turística estadual e por fim, as “indústrias de transformação”, com
8,22% dos estabelecimentos neste ano. As quatro atividades somadas representam 73,29% das
empresas em Ibirá em 2013. (Ver Quadro a seguir)

Quadro 5 Quantidade e participação percentual por setor de classificação de empresas em Ibirá
Fonte: SIDRA, IBGE, 2013

Conforme levantamento do SEBRAE, em 2012, entre micro e pequenas empresas, no
comércio se destacavam aqueles referentes ao “comércio de vestuário” (15,3%) e após isto os
“minimercados e mercearias” (9,0%). Na indústria, como no comércio, se destaca a “confecção de
artigos de vestuário” (34,5%), seguida da fabricação de móveis (15,5%). Nos serviços, talvez devido a
sua característica de cidade turística, prevalece os “serviços de alimentação”, com 80% dos
estabelecimentos. Por fim, na agropecuária, o maior número de estabelecimentos é referente à
criação de animais, sendo a maior parte deles de criação de “bovinos” (63,8%), seguido com a criação
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de “equinos” (27,9%). Do número de estabelecimentos de culturas agrícolas, estão: o “milho em
grão” (9,6%), a “laranja” (7,7%), a “cana-de açúcar” (5,8%) e o “limão” (5,4%).

Figura 6 Estatísticas Sobre o Número de Micro e Pequenas Empresas no Município de Ibirá
Fonte: SEBRAE, 2012

De acordo com a Prefeitura de Ibirá atualmente no ano de 2018 são 1.543 empresas ativas
no Município, incluindo as classificadas como MEI (Microempreendedor individual). Ao serem
retiradas as MEI, são 841 empresas ativas.
Entretanto Ibirá desde o ano de 2011 vem perdendo em número de empresas estabelecidas
no Município. Ao comparar duas cidades vizinhas de Ibirá e de porte similar, Cedral (8.971
habitantes) e Urupês (13.655 habitantes)3, pode-se ver que queda no número de empresas atuantes
entre 2011 e 2012.

3

Projeção do IBGE do número de habitantes em 2017 para as duas cidades.
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Figura 7 Evolução do Número de Empresas Atuantes em Ibirá, Cedral e Urupês entre 2008 e 2015.
Fonte: IBGE, 2015

Na agricultura, a cultura com maior quantidade produzida, valor de produção, área plantada
e colhida é a cana-de-açúcar, para a lavoura temporária e a laranja, para a lavoura permanente.

Cultura
Amendoim com
casca
Cana-de-açúcar
Mandioca,
macaxeira ou
aipim
Milho (grão)

Quantidade
produzida
(t)

Valor da
Área plantada
produção
(ha)
(x1000) R$
Lavoura temporária

Área colhida
(ha)

Rendimento
médio
(Kg/ha)

125

225,00

50

50

2.500

1.120.000

72.822,00

14.000

14.000

80.000

1.750

519,00

70

70

25.000

5.830

4.314,00

812

812

7.147

Lavoura permanente
Banana (cacho)
68
52,00
3
3
Látex
669
1.453,00
268
268
coagulado
Café (grão)
8
61,00
8
8
Goiaba
459
138,00
23
23
Laranja
12.026
5.893,00
655
655
Limão
240
60,00
16
16
Tangerina
661
935,00
15
15
Quadro 6 Produção agrícola de lavoura temporária e permanente em Ibirá em 2016
Fonte: IBGE, 2016

22.667
2.496
1.000
19.957
18.360
15.000
44.067
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Na pecuária destacam-se os galináceos com 68,33% da produção e depois os bovinos com
25,28% da produção municipal.

Quadro 7 Quantidade de Cabeças por Rebanho nas Cidades da Microrregião de SJRP
Fonte: Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, 2016 4

4

Foram desconsideradas da tabela as contagens de cabeças de búfalo, codornas, caprinos e equinos por terem
contagem somadas de menos de 5% do total.
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1.2.2 Principais empresas

Como pode se perceber nos itens anteriores a atividade econômica em Ibirá é bastante
diversificada. No presente item, se procura identificar as empresas de maior porte em Ibirá, destaque
para as indústrias de móveis, confecção de roupas, máquinas agrícolas e de captação e distribuição
de água mineral.

Indústria de móveis: Móveis Pelisson e Indústria de Móveis Maschieto, ambas com mais de
40 anos de existência.

Figura 8 Móveis Pelisson
Fonte: Google, 2018

Figura 9 Indústria de Móveis Maschieto
Fonte: Google, 2018
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Confecção de roupa feminina: Raizz, com 220 pontos de venda no país e 3 lojas próprias (2
de atacado e 1 de varejo); Artsy, com 4 lojas e 15 lojas varejistas; e outras confecções menores
conforme pode ser visto na Figura a seguir.

Figura 10 Confecções em Ibirá
Fonte: Google, 2018

Máquinas Agrícolas: Agroleite, Cabines e Máquinas Agrícolas, iniciou sua atividade em 1987,
possui certificação internacional ISO 9001:2008 de Gestão de Qualidade.

Figura 11 Indústria Agroleite, Cabines e Máquinas Agrícolas
Fonte: Google, 2018
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Captação e distribuição de água mineral: Empresa Águas de Ibirá, distribui seu produto em 9
estados brasileiros.

Figura 12 Empresa Águas de Ibirá
Fonte: Google, 2018

Recentemente a empresa distribuidora de águas Ibirá venceu a concorrência para explorar
nova captação de água potável subterrânea em área próxima ao Parque.
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1.2.3 Potencial Hidromineral

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, 140 são considerados como de potencial
interesse turístico e outros 70 são classificados como Estâncias5. De acordo com o Portal Cidades
Paulistas6, estes municípios devido a suas características e por cumprirem os requisitos normativos
são chamadas de Estâncias Turísticas, Climáticas, Balneárias ou Hidrominerais. Para eles há uma
verba maior por parte do Estado destinada a infraestrutura de turismo e a promoção do turismo
regional. O órgão responsável por este repasse é o DADE (Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento às Estâncias), criado pelo governo em 1989. Estes municípios também ganham o
direito de acrescentar “estância” a seu nome, portanto “Estância Hidromineral de Ibirá”.
No Estado de São Paulo são 11 municípios classificados como Estâncias Hidrominerais, sendo
que Ibirá é um deles.

Figura 13 Estâncias Hidrominerais do Estado de São Paulo
Fonte: IBGE, 2015

5

Fonte: <www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/praias-e-estancias/estancias> Acesso em 07/04/2018
PORTAL
CIDADES
PAULISTAS.
Cidades
estâncias
hidrominerais.
Disponível
<http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/tur-est-hidromin.htm>. Acesso em: 30 abr. 2018.
6

em:
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A água mineral que pode ser encontrada em Ibirá é conhecida por seu poder medicinal desde
19097, a primeira autorização para engarrafar a água é de 28 de abril de 1959. De acordo com
pesquisas, a Água Ibirá é apontada como a água com o maior pH do mercado e os sais que dão as
suas características físico-químicas auxiliam no controle de gastrites, úlceras e outros problemas
digestivos e ainda previnem osteoporoses e cáries, fortalecendo ossos e dentina.
Um especial componente das águas de Ibirá é o vanádio que é um elemento antioxidante,
que inibe radicais livres, acelera a cicatrização, auxilia no controle de diabetes, de anemias e de
colesterol. “Segundo estudos da Water Quality Criteria, EUA, esse elemento atua como moderador
das oxidações orgânicas, ou seja, regenera mais rapidamente as células prevenindo o
envelhecimento e auxiliando no controle das doenças metabólicas”.8
Conforme informação da Prefeitura de Ibirá, as águas cuja composição pode ser encontrada
o vanádio representam apenas 0,02% de toda superfície terrestre. O caso mais conhecido de onde
também há a presença deste elemento é em Vichy, na França.
Outra característica rara das águas de Ibirá, é que nelas não é encontrado o anidrido
carbônico livre ou semi-combinado, e águas carbonatadas como estas são extremamente raras, não
havendo outros registros de águas brasileiras semelhantes.
São águas fluoretadas, bicarbonatadas e sulfatadas, A composição química das águas de
Ibirá, conforme informação da Prefeitura de Ibirá na Fonte Ademar de Barros, pode ser vista no
Quadro a seguir.

Aspecto ao natural e após fervura

Límpio

Odor a frio

Inodoro

Sólido em suspensão

Menos que 5mg/l

Cor aparente e cor real

0 u Hazen

Turbidez

0,02 uT

pH

9,77

Condutividade a 25ºC

475 uS/cm

7

ÁGUA MINERAL IBIRÁ. Disponível em: <http://www.aguaibira.com.br>. Acesso em: 30 mar. 2018.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IBIRÁ.
Composição
da
água.
Disponível
em:
<
http://www.ibira.sp.gov.br/portal/cidade/13/Composi%C3%A7%C3%A3o-da-%C3%81gua>. Acesso em: 30 mar.
2018.
8
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Resíduo de evaporação a 180ºC, calculado

272,02 mg/L

Bicarbonato de Sódio

39,320 mg/L

Borato de Sódio

0,254 mg/L

Carbonato de Sódio

121,965 mg/L

Cloreto de Lítio

0,012 mg/L

Cloreto de Sódio

3,204 mg/L

Fluoreto de Sódio

0,774 mg/L

Sulfato de Cálcio

1,576 mg/L

Sulfato de Magnésio

0,045 mg/L

Sulfato de Potássio

0,662 mg/L

Sulfato de Sódio

52,061 mg/L

Nitrato de Sódio

6,429 mg/L

Ferro

0,022 mg/L

Manganês

menos que 0,07 mg/L

Selênio

menos que 0,010 mg/L

Silício

17,720 mg/L

Vanádio

0,086 mg/L

Zinco

menos que 0,020 mg/L

Quadro 8 Característica e provável composição química da água na Fonte Ademar de Barros
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ, 2018. Informações do Folder ilustrativo do Balneário

As águas de Ibirá podem ser consumidas gratuitamente em 5 fontes de águas minerais
vanádicas, alcalinas e bicarbonatadas, entre outras qualidades, distribuídas pelas fontes: Ademar de
Barros, Carlos Gomes, Jorrante, Sara-Cura e Seixas. Uma fonte-mestra disponibiliza água mineral
medicinal da fonte Ademar de Barros ao sistema de banhos, com capacidade para oferecer até 500
banhos por dia.9
A Fonte Águas Jorrante é acessada pela Rodovia Vicinal Antonio Bernardo de Souza, fora do
Parque das Águas e tem acesso livre para todos. Seu movimento é intenso e forma fila de pessoas
com o propósito de abastecer galões de água de diversos tamanhos. Trata-se de água mineral

9

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IBIRÁ.
Guia
turístico.
Disponível
http://www.ibira.sp.gov.br/portal/cidade/18/Guia-Turistico>. Acesso em: 30 abr. 2018.

em:

<
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alcalino carbonatada vanádica com 305,05 mg/L de sais dissolvidos. Esta é a água de maior
concentração de sais sulfatados do Parque. Esta fonte é apropriada para dermatites alérgicas ou não,
estômago, rins, intestinos, reumatismo, diabete, colesterol e ésteres.
A Fonte Sara-Cura é a que tem maior presença de carbonatos e enxofre na forma de sulfetos
no Parque, o que faz com que possua um paladar acentuado, com a sensação de “ovo podre”. Estes
compostos agem na produção do colágeno fortalecendo pele, unhas e cabelo, age no tônus muscular
e ósseo e regula a produção de insulina. Fonte apropriada para estômago, fígado, intestinos,
colesterol, ésteres, dermatites alérgicas. Água mineral alcalino carbonatada vanádica com 307,85
mg/L de sais dissolvidos. Deve ser consumida com moderação.
A Fonte Seixas é apropriada para rins, bexiga, reumatismo, estômago, colesterol, ésteres,
diabetes, etc. água mineral alcalino carbonatada vanádica com 288,13 mg/L de sais dissolvidos. É a
água de maior concentração de fluoreto e de menor quantidade de sódio e sais dissolvidos no
Parque. O fluoreto beneficia a saúde dos ossos e dos dentes. O sódio controlado mantém o equilíbrio
das células nervosas evitando dor muscular, reumatismo, artrites. Baixas salinidades são
recomendadas para hidratação de crianças, gestantes e idosos.
A Fonte Carlos Gomes é apropriada para dermatites alérgicas ou não, rins, fígado, intestinos,
colesterol, ésteres e diabetes. Trata-se de água mineral alcalino carbonatada vanádica com 315,38
mg/L de sais dissolvidos. É a água de maior concentração de Vanádio do Parque. O Vanádio agiliza o
metabolismo de carboidratos e lipídios evitando alto colesterol e triglicerídeos, reduz ácido úrico e a
oxidação celular, otimiza as cicatrizações e saúde dermatológica, o diabete, a fadiga física e mental.
A Fonte Ademar de Barros possui água mineral alcalino carbonatada vanádica com 294,24
mg/L de sais dissolvidos.

Esta água tem composição química equilibrada com sais sulfatados

fluoretados e pH elevado. Os sais sulfatados eliminam dejetos tóxicos do organismo e contribuem na
diluição de cálculos renais.10

10

Os poderes medicinais das fontes de água mineral foram retirados do site da APEOESP. Disponível em: <
http://www.apeoesp.org.br/publicacoes/colonia-casa-do-professor/thermas-de-ibira/>. Acesso em: 30 abr.
2018.
Informações retiradas também do Folder ilustrativo do Parque das Águas disponível no Balneário das Termas
de Ibirá.
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1.2.4 Atividade Turística em Ibirá

A Atividade Turística em Ibirá ocorre de diversas maneiras, nos seus três aglomerados
urbanos – Sede, Termas e Vila Ventura – em maior ou menor grau. Mas o turismo regional ocorre
principalmente por ser o Município classificado enquanto uma Estância Hidromineral e nas Termas
de Ibirá.
Entretanto o turismo receptivo é frágil, com falta de capacitação da mão-de-obra local.
No Quadro a seguir se procurou caracterizar o turismo em Ibirá em relação as seguintes
variáveis: motivação, priorização, alcance da atividade, público alvo, lugar de ocorrência e
observações.
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Motivação
Saúde e Estética

Priorização
Principal

Alcance da
Público alvo
atividade
Regional de longo Acima de 50 anos
alcance e cidades
próximas

Lugares
Balneário

Consumo de água Principal e de
mineral
reforço

Regional de longo Chefes de famílias
alcance e cidades
próximas

Fontes no Balneário

Lazer

Regional

Parque das Águas
Termas de Ibirá Campestre Clube

Principal e de
reforço

Famílias
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Observação
Esta é a principal motivação de Ibirá
que movimenta as outras atividades
turísticas do Município e que tem
permanecido desde o início do
século passado.
Além
do
já
consolidado
reconhecimento do valor da água
para estética e saúde, o atual
prefeito está fazendo também uma
análise da lama dos córregos
próximos.
A fonte Água Jorrante, por ser de
acesso livre, movimenta moradores
das cidades próximas que trazem
seus galões para serem abastecidos.
Está constantemente com filas e
movimento de veículos.
Os parques são utilizados pelos
turistas que vem se beneficiar da
água mineral vanádica, mas é
sobretudo
frequentado
pelas
famílias como lazer de fim de
semana e feriado.
O Campestre Clube possui carteira
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Motivação

Priorização

Alcance da
atividade

Público alvo

Lugares

Lazer monitorado

Principal e de
reforço

Regional de longo Famílias e aposentados
alcance e cidades
próximas

APEOESP,
AFEPESP,
APAMAGIS
CPP
Hotel Fazenda Ibirá

Ciclismo

Principal

Cidades Próximas

Jovens

Termas de Ibirá
Vila Ventura

MotoCross

Principal

Cidades Próximas

Jovens

Vila Ventura
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Observação
de associados e é possível se
hospedar neste espaço.
Os parques possuem grande valor
paisagístico.
As associações recreativas são
frequentadas
sobretudo
pelas
pessoas aposentadas, já na terceira
idade. As vagas nestas associações
são bastante disputadas.
O Hotel Fazenda é frequentado
sobretudo por famílias.
Em todos estes lugares o alcance
regional de seus frequentadores
atinge a capital do Estado
Os ciclistas nas Termas de Ibirá vem
sobretudo de Catanduva e passam
por Elisiário, via estrada vicinal
Os ciclistas na Vila Ventura vêm
sobretudo de São José do Rio Preto e
passam por Potirendaba. Eles vêm a
procura de trilhas.
Os motociclistas vêm sobretudo de
São José do Rio Preto e como os
ciclistas, passam por Potirendaba e
procuram trilhas.
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Motivação
Trilhas

Principal
reforço

e

Alcance da
atividade
de Cidades próximas

Cavalgada

Principal
reforço
De apoio

e

de Cidades próximas

Estadia

Gastronomia

Priorização

Principal e de
apoio

Público alvo
Jovens

Jovens

Lugares

Observação

- Termas – Propriedade com trilhas As trilhas estão sendo levantadas
na água
por equipe municipal
- Estrada Boiadeira em Elisiário
Todo o Município

Regional de longo Aposentados, casais e Nas Termas:
alcance e cidades famílias
- Pousada dos Reis
próximas
- Pousada das Águas
- Recanto das Termas Chalés
- Quartos e casas para alugar pelo
site Airbnb
Na sede:
- Hotel Estela
- Casa Branca Hotel
Local e cidades
Famílias
Gastronomia caipira:
próximas
- Restaurante Bironda
- Café da Roça
Termas de Ibirá:
- Restaurante do Balneário
- Restaurante do Clube Termas Ibirá
Campestre
- Restaurante do Hotel Fazenda Ibirá
- Petiscaria do Chicão
- Sorveteria Casa do Sorvete
Sede:
- Quiosques na Praça 9 de Julho
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Muitas pessoas possuem casa de
lazer nas Termas de Ibirá

Sobretudo os restaurantes: Bironda,
Café da Roça, Balneário e do Hotel
Fazenda; movimentam as famílias
aos finais de semana de suas cidades
de origem, além daquelas que
residem em Ibirá.
O restaurante Capitão Barba está
pleiteando a produção de cerveja
artesanal.
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Motivação

Paisagem
contemplativa

Priorização

De reforço

Alcance da
atividade

Local e cidades
próximas

Público alvo

Jovens, famílias e
terceira idade

Lugares
(Praça da Matriz)
- Quiosques na Praça José
Bernardino de Seixas (Praça da
Prefeitura)
- Pizzaria Poty Point
- Pizzaria Dam
-Pizzaria Santa Cazza
- Restaurante Luis Grill
- J. Garcia Restaurante
- Restaurante Tako
- Caiçara
- Capitão Barba
- Hamburgueria Point Burguer
- Lanchonete X-9
- Bistro da Leda
Termas:
- Parque das Águas
- Grande Hotel Termas de Ibirá
Vila Ventura:
- Trilhas ecológicas
- Serrinha
- Prainha e cachoeira
- Praça e igreja
Sede:
- Matriz e Praça 9 de Julho
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Observação

A paisagem do Parque das Águas é
comprometida
pela
passagem
intensa do transporte de carga por
meio de caminhões de grande porte.
O Grande Hotel apesar da sua
suntuosidade
arquitetônica
se
encontra abandonado.
Falta infraestrutura de apoio e
qualificação para as paisagens da
Vila Ventura.
As trilhas precisam ser identificadas
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Motivação

Festas
tradicionais

Priorização

Principal e de
reforço

Alcance da
atividade

Público alvo

Local e cidades Famílias
próximas

Lugares

- Quermesse São Sebastião
- Quermesse São Benedito
- Quermesse nas Termas
- Quermesse na Vila Ventura
- Quermesse na Vila Nova
- Festa das Nações
- Carnaval
- Natal
- Páscoa
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e mapeadas.
A praça da Igreja na Vila Ventura
possui infraestrutura de barracão e
banheiros para a quermesse, mas
necessita de projeto paisagístico
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De acordo com o Portal Cidades Paulistas, as Estâncias Hidrominerais têm como atrações
principais as águas terapêuticas, os banhos e tratamentos medicinais, trilhas, esportes radicais e
parques ecológicos. Em Ibirá as águas hidrominerais se encontram no distrito Termas de Ibirá,
distante aproximadamente 14 min (8,0 km) via Av. Mário de Carvalho Silva da sede do Município.
Neste distrito as principais atrações são o Parque das Águas e o Balneário.

Figura 14 Distância Termas do Ibirá em relação a sede do Município de Ibirá
Fonte: Google, 2018

Atualmente o Parque das Águas possui áreas de lazer e camping (apenas no carnaval),
quiosques, piscinas/ toboágua e pista de caminhada. A entrada no parque a pé é livre, para entrar de
automóvel, moto ou van é cobrada uma taxa. O acesso a piscina também é cobrado com a finalidade
de manutenção do espaço. Conforme informações dos técnicos da Prefeitura, o Parque recebe
aproximadamente 10.000 pessoas por mês. No Parque há também tirolesa e pedalinhos. A
prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, está desenvolvendo projeto de
expansão do Parque.
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Figura 15 Parque das Águas Termas do Ibirá e Balneário
Fonte: Google, 2018

O Balneário além de banhos de imersão, sauna e duchas, conta com profissionais
especializados nas áreas de Acupuntura, Estética, Fisioterapia, Massoterapia e Podologia oferecendo
os seguintes serviços, que podem ou não incluir seção de avaliação. Estes serviços são agendados
com antecedência, são eles: acupuntura, drenagem linfática, fisioterapia neurológica, fisioterapia
ortopédica, hidratação podal, limpeza de pele, máscaras faciais, massagem relaxante, massagem
pedras quentes, pilates clínico, reflexologia podal, RPG/EPI, terapia manual integrada, e tratamento
podológico. De acordo com informações da equipe da Prefeitura responsável pela gestão do local,
ocorrem de 150 a 200 banhos nos finais de semana.
No Balneário, recentemente, foi inaugurado um restaurante internacional que tem atraído os
visitantes da região. Atualmente são servidas aproximadamente 150 refeições nos finais de semana.
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Figura 16 Balneário Termas do Ibirá
Fonte: Autor, 2018

Outra atração, o Termas de Ibirá Campestre Clube, ao longo da Rodovia Ângelo Mota. Este
Clube possui uma carteira de associados o que auxilia no custo de manutenção do Clube. Com o
pagamento de uma taxa é possível adentrar o espaço de carro, alugar um quiosque com
churrasqueira e frequentar as piscinas. Neste clube há quartos para pernoite.

Figura 17 Ibirá Campestre Clube
Fonte: Google, 2018
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Os turistas se encaminham para Ibirá também devido as Associações Recreativas das
entidades de classe, são elas: APEOESP (Sindicato dos Professores Oficial do Estado de São Paulo),
AFEPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), APAMAGIS (Associação
Paulista dos Magistrados), CPP (Centro do Professorado Paulista). A vaga nestas Associações é
bastante concorrida e elas são preenchidas principalmente por pessoas da terceira idade e já
aposentados.

Figura 18 APEOESP em Ibirá
Fonte: Google, 2018

Figura 19 AFEPESP em Ibirá
Fonte: Google, 2018
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Figura 20 APAMAGIS em Ibirá
Fonte: Autor, 2018

Figura 21 CPP em Ibirá
Fonte: Google, 2018

Outra atração turística nas Termas é Hotel Fazenda Termas de Ibirá, que recentemente está
sendo adquirido pela AFEPESP. Apesar do acesso precário ao hotel, por meio de uma estrada de
terra, ele recebe diversos turistas da região e do estado de São Paulo, de todas as idades.
Principalmente de famílias.
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De acordo com as informações encontradas no site do hotel, a propriedade é cercada de
Mata Nativa e é tombada pelo patrimônio Florestal. A área da propriedade é de 350.000 m2 e possui
leitos para até 190 hóspedes, distribuídos em seus 29 chalés, 08 apartamentos, 2 estâncias, 07 chalés
duplos, 02 chalés com hidrofurô e 06 bangalôs no estilo moderno rústico, além das 04 salas de
convenções climatizadas e equipadas para atender eventos, palestras, reuniões, confraternizações,
treinamento entre outras possibilidades para até 300 participantes.

Figura 22 Hotel Fazenda Termas do Ibirá
Fonte: Hotel Fazenda Termas do Ibirá, 2018

Como hospedagem nas Termas do Ibirá há também 1 hotel (Hotel Colonial) e 3 pousadas
(Pousada dos Reis, Pousada das Águas e Recanto das Termas Chalés). Conforme informações do
google, de sites de hospedagem e consulta às instalações, a pernoite no Hotel Fazenda Termas do
Ibirá é de aproximadamente R$ 475,00; na Pousada dos Reis é de R$ 250,00, na Pousada das Águas
de R$ 200,00 e no Recanto das Termas Chalés R$ 130,00. Há também opções de quartos e casas para
locação pelo site Airbnb que variam de R$ 90,00 a R$ 450,00 a noite.
Na sede de Ibirá há dois hotéis: Hotel Estela e Casa Branca Hotel. Os valores dos pernoites
são de R$ 177,00 a diária e R$ 758,00 para pacote de final de semana (R$ 252,67 a diária),
respectivamente.
Como comércio nas Termas de Ibirá destaca-se as Linguiças Artesanais do Gordo, o Bar do
Chicão com especialidades árabes, o Restaurante Vapore e a sorveteria Lu.
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Na área rural do Município há o Restaurante Bironda que serve comida caseira em fogão a
lenha e o Café da Roça; o primeiro mais próximo da sede e o segundo das Termas de Ibirá e do Hotel
Fazenda.
Na sede há algumas opções de restaurantes, churrascarias, sorveterias, cafés e choperia que
servem sobretudo a comunidade local, mas tem pouca representatividade turística.

No Município de Ibirá como potencial turístico há também a Vila Ventura, com acesso pela
Rodovia Rodrigo Mário Perosa, que acessa a sede a Rodovia Washington Luiz que fica a 19 min (14,6
km) da sede.

Figura 23 Localização da Vila Ventura em relação a sede de Ibirá
Fonte: Google, 2018

A Vila Ventura é uma comunidade rural típica do interior paulista e que ainda sobrevive
apesar da falta de opções em que a comunidade local está sujeita. Conforme os moradores, a Vila foi
fundada antes da sede municipal. A Vila é constituída basicamente pela Igreja Nossa Senhora
Aparecida instalada na Praça Capitão Ventura, a antiga escola municipal desativada, um pequeno
estabelecimento comercial, algumas residências e barracões dispostos ao redor da praça.
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Figura 24 Imagem aérea da Vila Ventura
Fonte: Google, 2018

Na Vila há residências e barracões abandonados já com aspecto de degradação. Há poucas
construções novas e poucas ofertas de aluguel para os que desejam se instalar lá.

Figura 25 Residência e Barracão dispostos ao redor da Praça Capitão Ventura
Fonte: Autor, 2018
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1.2.5 Finanças municipais

Conforme o Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos Municipal para o ano
de 2018, a previsão de receitas é de R$43’047.000,00, sendo R$36’900.000,00 de receitas correntes e
de R$6’147.000,00 de receitas de capital. A maior parcela da receita é proveniente das transferências
correntes (77,39 %) conforme pode ser visto na Tabela a seguir.
Tabela 1 Previsão de Receita para o ano de 2018

Receita

R$

% parcial

R$

%

RECEITAS CORRENTES

36.900.000,00

100,00

36.900.000,00

85,72

Receita Tributária

5.123.300,00

13,88

5.123.300,00

11,90

Receita de Contribuições

1.412.300,00

3,83

1.412.300,00

3,28

392.640,00

1,06

392.640,00

0,91

-

-

-

-

549.700,00

1,49

549.700,00

1,28

Transferências Correntes

33.316.260,00

90,29

33.316.260,00

77,39

Dedução para FUNDEF

4.112.200,00

11,14

4.112.200,00

9,55

218.000,00

0,59

218.000,00

0,51

RECEITAS DE CAPITAL

6.147.000,00

100,00

6.147.000,00

14,28

Operações de Crédito

-

-

-

-

40.000,00

0,65

40.000,00

0,09

Transferências de Capital

6.107.000,00

99,35%

6.107.000,00

14,19

Previsão de Receita

43.047.000,00

-

43.047.000,00

100,00

Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita de Serviços

Outras receitas correntes

Alienação de Bens

Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirá, Maio de 2018
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Tabela 2 Previsão de Receita para o ano de 2018

Despesa

R$

%

Legislativa

1.596.000,00

3,83

Administração

4.316.800,00

10,37

Assistência Social

1.208.560,00

2,90

Previdência Social

436.780,00

1,05

9.447.250,00

22,68

14.339.780,00

34,43

553.500,00

1,33

5.349.580,00

12,85

Habitação

221.400,00

0,53

Saneamento

521.790,00

1,25

32.630,00

0,08

495.000,00

1,19

-

-

2.102.580,00

5,05

-

-

Transporte

365.000,00

0,88

Desporto e Lazer

245.000,00

0,59

Encargos Especiais

413.580,00

0,99

1.402.200,00

3,37

41.645.230,00

100,00

Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo

Gestão Ambiental
Agricultura
Indústria
Comércio e Serviços
Energia

Reserva de Contingência
Total
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirá, Maio de 2018
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1.3 Análise Social
1.3.1 Dinâmica Demográfica

De acordo com o levantamento censitário do IBGE, em 2010 Ibirá tinha uma população de
10.896 pessoas, sendo a 11º de 29 cidades da região em ranking populacional.

Figura 26 População de Ibirá em 2010 em comparação com sua micro região, Estado e País.
Fonte: IBGE, 2010

A pirâmide etária mostra que Ibirá possui uma população mais jovem (0 a 49 anos) menor
que a média brasileira (em cinza), com maior diferença entre os adolescentes (5 a 19 anos) e uma
população maior que a média brasileira na faixa de 50 anos em diante. O que representa uma
significativa presença da população idosa na composição. Exceção feita à população masculina de 25
a 29 anos, cuja presença é maior do que a média brasileira.
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Figura 27 Pirâmide etária da população de Ibirá em 2010 por sexo e grupo de idade em comparação com a
pirâmide etária média brasileira
Fonte: IBGE, 2010

Como pode ser visto na Tabela a seguir os grupos de idade com maior representação em
Ibirá no ano de 2010 estão nos intervalos: de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos,
respectivamente. Como já visto em dados anteriores a população idosa é bastante representativa
(16,10%); e a população de crianças e adolescentes tem uma participação na composição da
população ainda menor do que nos demais municípios brasileiros.
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Tabela 3 Distribuição da população de Ibirá de acordo com o grupo de idade

Grupo de idade
(anos)
0 -4

Número de pessoas

%

652

5,98%

5 -9

641

5,88%

10 – 14

750

6,88%

15 – 19

841

7,72%

20 – 24

1.012

9,29%

25 – 29

987

9,06%

30 – 39

1.563

14,34%

40 – 49

1.452

13,33%

50 – 59

1.244

11,42%

60 – 69

874

8,02%

70 anos ou mais

880

8,08%

Total

10.896

100,00%

Fonte: IBGE, 2010

Esta tendência do afunilamento da base da pirâmide em relação às crianças e adolescentes e
envelhecimento da população se confirmam ao comparar a pirâmide etária de 2000 com a situação
de 2010, conforme pode ser visto nas Figuras a seguir.
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Figura 28 Pirâmide etária da população de Ibirá em 2000 e em 2010 por sexo e grupo de idade
Fonte: IBGE, 2000, 2010.
Disponível em:
<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo=351940&corhome
m=3d4590&cormulher=9cdbfc&wmaxbarra=180>. Acesso em: 20 jun. 2018.
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Nesta projeção da Fundação Seade é possível verificar o prosseguimento da tendência de
envelhecimento da população para 2025, quando a maior parte da população residente em Ibirá
estará na faixa etária de 35 a 39 anos, e será expressiva a população de terceira idade,
representando 20,08% da população total.

Figura 29 Gráfico etário da população de Ibirá em 2025 por sexo e grupo de idade
Fonte: SEADE, 2018 adaptado pelo autor.
Disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php>. Consultado em: 26 mai. 2018.

Na Tabela a seguir se percebe a crescente urbanização da população no período de 1991 e
2010 e a perda da população para a área rural do Município.
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Tabela 4 População Total, por Gênero, Rural/ Urbana no Município de Ibirá, nos anos 1991, 2000 e 2010

Fonte: PNUD, Ipea e FJP retirado do Comitê de Bacia Hidrográficas, adaptado pelo autor

De acordo com o SEADE a população urbana em Ibirá em 2018 representa 93,30% da
população total, mais urbanizada que sua Região de Governo e que sua Região Administrativa e
menos urbanizado do que o Estado.

Quadro 9 Grau de Urbanização em 2018 em Ibirá, Região de Governo e Região Administrativa de São José do
Rio Preto e Estado de São Paulo.
Fonte: SEADE, 2018

O Município teve uma diminuição na taxa geométrica de Crescimento Anual da População,
caindo de 1,43% ao ano no período de 2000 a 2010 para 1,14% ao ano no período entre 2010 a
201411, com média do período entre 2010 e 2018 de 1,06%. Mesmo assim este indicador está acima
da média de sua Região de Governo, Região Administrativa e Estado, conforme pode ser visto no
Quadro a seguir.

11

Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha, 2016/2017, com dados do SEADE, 2013
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Quadro 10 Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População no período de 2010/ 2018 em Ibirá, Região de
Governo e Região Administrativa de São José do Rio Preto e Estado de São Paulo.
Fonte: SEADE, 2018

De acordo com o IBGE a estimativa da população de Ibirá para 2017 é de 12.096 pessoas.
Esta informação conflita com a projeção feita pelo SEADE que prevê para este ano de 2018, 11.841
pessoas. Neste documento, num exercício de projeção da população para os próximos anos até
2.023, se aplicou simplesmente a taxa de crescimento geométrico da população (1,06%) sobre o
número de pessoas a partir do ano de 2010, com correção para o ano de 2017, conforme projeção
feita pelo IBGE. O resultado foi de uma população de quase 12.886 pessoas para o ano de 2.023.

Tabela 5 Projeção de Crescimento da População no período de 2017 a 2023 sobre a Taxa Geométrica de
Crescimento Anual da População no período de 2010/ 2018 em Ibirá.

Ano
2017

População
Total
12096

2018

12224

2019

12354

2020

12485

2021

12617

2022

12751

2023

12886

Fonte: Autor, 2018

Esta simulação da aplicação da taxa de crescimento geométrico da população chega próxima
com o aplicativo de projeção da população disponibilizado pelo Sistema Seade. De acordo com o
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aplicativo em 2025, a população de Ibirá terá 12.428 habitantes, conforme pode ser visto no Quadro
a seguir.
Tabela 6 Projeção da população de Ibirá por sexo e total para 2025.

Faixa Etária Quinquenal
00 a 04 anos
05 a 09 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 anos e mais
Total

Homem

Mulher

Total

%

351
369
364
362
354
396
491
600
581
442
380
352
317
294
194
288
6.135

336
353
349
342
360
479
507
543
476
434
336
376
353
332
266
451
6.293

687
722
713
704
714
875
998
1.143
1.057
876
716
728
670
626
460
739
12.428

5,53%
5,81%
5,74%
5,66%
5,75%
7,04%
8,03%
9,20%
8,50%
7,05%
5,76%
5,86%
5,39%
5,04%
3,70%
5,95%
100,00%

Fonte: SEADE, 2018 adaptado pelo autor.
Disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php>. Consultado em: 26 mai. 2018.

Segundo o Censo IBGE 2010, 1431 pessoas com 5 ou mais anos de idade não residiam em
Ibirá em 2005, o que representa 11, 10% da população levantada. Destas pessoas 791 eram homens
(55,27%) e 640 mulheres (44,73%); 1.170 residiam na área urbana (81,76%) e 261 na área rural
(18,24%).
Da população residente, 0,18 % pessoas nasceram na Região Norte; 10,90% na Região
Nordeste; 86,55% na Região Sudeste; 1,82% na Região Sul; 0,26% da Região Centro-Oeste; 0,16%
sem especificação; e, 0,13% em país estrangeiro. Ou seja, 13,45% das pessoas não nasceram na
Região Sudeste onde está localizada Ibirá.
Analisando os dois dados sobre migração, pode-se concluir que o deslocamento de pessoas
de outros municípios para residir em Ibirá é maior do que sua Taxa de Crescimento Geométrico.
Segundo percepção dos técnicos municipais este movimento de pessoas para estabelecimento de
sua residência em Ibirá ocorre por 2 motivações: (1) pessoas que se aposentam e que tiveram no
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passado algum vínculo com a cidade (família, passeio, etc.) e que decidem passar sua aposentadoria
em Ibirá devido suas características de Estância Hidromineral; (2) pessoas que buscam oportunidades
de trabalho e melhores condições de vida na cidade, aproveitando da experiência de conhecidos já
estabelecidos em Ibirá. O primeiro grupo de pessoas normalmente se estabelece nas Termas de Ibirá
e são provenientes de São Paulo capital e região e o segundo grupo se estabelece na sede e no Bairro
São Benedito e são provenientes em sua maioria da Região Nordeste, do Estado da Paraíba.
Apesar dos dois grupos serem bastantes distintos ambos sobrecarregam o sistema de
serviços públicos, sobretudo da saúde. O primeiro grupo, na sua maioria aposentados, normalmente
(conforme percepção dos técnicos municipais) perderam seu poder aquisitivo no decorrer do tempo
e migraram de planos de saúde particular para o sistema de saúde público SUS. Eles se constituem
em pessoas estudadas, esclarecidas e que exigem o mesmo tratamento dos planos particulares em
suas enfermidades. O segundo grupo em um primeiro momento migrou de seu lugar de origem
devido à cana-de-açúcar. Com a mecanização dos processos de colheita, aumentou o nível de
desemprego desta população. Entretanto eles continuam na cidade e atraem mais conhecidos de
suas cidades natais devido ao sistema de seguridade pública promovida tanto pelo poder público
(saúde, educação, assistência social, entre outros), como pela população. Em Ibirá a população
possui elevado capital social, se organizando em grupos religiosos e associações de serviços, e
provém os mais necessitados e vulneráveis de condições básicas de vida como habitação e
alimentação.

1.3.2 Indicadores Sociais e Territoriais

Este item procura caracterizar Ibirá quanto aos indicadores sociais mais relevantes. O
primeiro deles é o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). De acordo com o Atlas
Brasil de Desenvolvimento Humano, o IDH em Ibirá é 0,740, em 2010, o que situa esse município na
faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui
para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,841, seguida de Renda, com índice de
0,741, e de Educação, com índice de 0,650.
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Figura 30 Gráfico etário da população de Ibirá em 2025 por sexo e grupo de idade
Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, 2018.
Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ibira_sp>. Consultado em: 26 mai. 2018.

Como pode ser visto na Figura acima, no período de 1991 a 2010 houve uma grande
evolução do IDH em Ibirá, que pela escala classificatória passou de baixo para alto sua inserção na
Faixa de Desenvolvimento Municipal.

Figura 31 Gráfico de leitura do IDHM para 2010
Fonte: Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, 2018.
Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/>. Consultado em: 26 mai. 2018.

O IDHM passou de 0,504 em 1991 para 0,650 em 2000 – uma taxa de crescimento de
28,97%. O IDHM passou de 0,650 em 2000 para 0,740 em 2010 – uma taxa de crescimento de
13,85%. Em ambos os períodos o componente que mais cresceu foi Educação, seguido por
Renda e depois Longevidade. Ou seja, a Longevidade sempre foi alta no Município, mas se
mantém estável em seu crescimento, passando em 2010 para a faixa de desenvolvimento
humano “muito alta”. Os outros dois componentes estão se desenvolvendo, com destaque a
Educação que passa da faixa de desenvolvimento humano de “muito baixa” para “média”. O
componente Renda passa da faixa de desenvolvimento humano de “média” para “alto”.
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Tabela 7 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Ibirá e seus componentes.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, 2018.
Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ibira_sp>. Consultado em: 26 mai. 2018.

Ibirá ocupa a 764ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse
ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço). Porém como
pode ser contatado na Figura a seguir o IDHM de Ibirá é inferior à média alcançada pelo Estado
de São Paulo.

Figura 32 Gráfico de evolução do IDHM em Ibirá, no Estado de São Paulo e no Brasil.
Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, 2018.
Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ibira_sp>. Consultado em: 26 mai. 2018.
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Como pode ser percebido no Gráfico em árvore da Figura a seguir, a diferença de IDHM
menor de Ibirá e Estado é principalmente pelos resultados alcançados na Educação, e mais
levemente na Renda.

Figura 33 Árvore do IDHM em Ibirá e no Estado de São Paulo
Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, 2018.
Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ibira_sp>. Consultado em: 26 mai. 2018.

Neste mesmo sentido, o IDHM de Ibirá é menor do que os outros municípios classificados
como Estâncias Turísticas do estado de São Paulo, apesar dos resultados serem muito diferentes,
mesmo do que diz respeito de sua evolução em relação aos resultados de 1991.

68
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Tabela 8 Evolução do IDH nas Estâncias Turísticas Hidrominerais do Estado de São Paulo entre 1991 e 2010.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010) – Adaptado

Outro indicador social analisado é o IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social) onde no
último levantamento realizado (2014), Ibirá é classificado como pertencente ao Grupo 3 – municípios
com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores nas demais dimensões. As dimensões que
compõe este indicador são: riqueza, longevidade e escolaridade. Como no IDHM, Ibirá no IPRS se
destaca na dimensão “Longevidade”, que está acima do Estado e de sua Região Administrativa (São
José do Rio Preto). Na dimensão “Escolaridade”, Ibirá tem resultados superiores aos alcançados pelo
Estado, entretanto inferiores à sua Região Administrativa. Na dimensão “Riqueza”, os resultados
alcançados são inferiores ao Estado e à Região Administrativa.

Tabela 9 Índice de Paulista de Responsabilidade Social de Ibirá, Região Administrativa e Estado

Fonte: Fundação SEADE, 2014. Disponível em: http://www.perfil.seade.gov.br/#>. Consultado em: 28 mai.
2018.

Ainda em termos de Brasil, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) disponibiliza um
aplicativo voltado aos gestores municipais e à sociedade civil chamado de “Mandala ODS”, cuja
intenção é verificar o desempenho dos municípios em relação ao cumprimento das ODS. Esta
mandala se trata de fato um índice composto visualizado em 4 dimensões: econômica, social,
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ambiental e institucional, constituídas por 28 indicadores. Para análise destes indicadores os 5.570
municípios brasileiros são separados em 6 grupos de clusters de comparação, conforme os seguintes
dados: média da população; Receita Corrente Líquida (RCL) per capita; população em extrema
pobreza; e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Os resultados dos indicadores
são expressos em um gráfico radial, dividido em quatro partes representando as dimensões
analisadas, com 3 circunferências representando a média encontrada para o município em seu
cluster. Assim os resultados são especializados no gráfico onde a primeira circunferência vermelha
representa resultados abaixo da média; a segunda circunferência amarela representa a média
encontrada; e, por fim a circunferência verde o resultado para o município analisado está acima da
média encontrada em seu cluster.

Como pode ser percebido na Figura a seguir, Ibirá se posiciona muito bem em relação aos
indicadores sociais e pior em relação aos indicadores econômicos.

Figura 34 Mandala ODS de Ibirá
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios.
Disponível em: < http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal>. Consultado em: 28 mai. 2018.

Inicialmente analisando a dimensão “Institucional” percebe-se que ela pode ser melhorada
em praticamente todos os indicadores, com exceção aos gastos de pessoal que se encontra na cor
verde. Seu pior desempenho é na participação de consórcios.
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Figura 35 Análise da dimensão “Institucional” da Mandala ODS de Ibirá
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios.
Disponível em: < http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal>. Consultado em: 28 mai. 2018.

Na dimensão “Econômica”, nenhum dos indicadores está classificado como verde. Os piores
desempenhos são relativos ao “PIB per capta municipal”, “remuneração média dos empregos” e
“índice de acesso à internet média”.

Figura 36 Análise da dimensão “Econômico” da Mandala ODS de Ibirá
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios.
Disponível em: < http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal>. Consultado em: 28 mai. 2018.

A dimensão “Social” foi a que obteve melhor desempenho da Mandala, todos os indicadores
estão classificados como verdes.
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Figura 37 Análise da dimensão “Social” da Mandala ODS de Ibirá
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios.
Disponível em: < http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal>. Consultado em: 28 mai. 2018.

Finalmente a dimensão “Meio Ambiente” também se encontra bem avaliada. Apenas o
indicador “participação em políticas de Conservação Ambiental” se encontra em vermelho.

Figura 38 Análise da dimensão “Meio Ambiente” da Mandala ODS de Ibirá
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios.
Disponível em: < http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal>. Consultado em: 28 mai. 2018.
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Permanecendo no tema meio ambiente, segue outro indicador importante de ser analisado e
que faz parte do programa estadual “Município Verde Azul”. Neste Programa Ibirá foi classificado em
107º lugar de 645 municípios no ano de 2017-3. Verifica-se na Tabela a seguir que houve uma queda
representativa de sua nota final do ano de 2017 em relação aos anos anteriores.

Tabela 10 Resultados de Ibirá no Programa Município Verde Azul

Fonte: Programa Município Verde Azul.
Disponível em: < http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/pontuacoes/>. Consultado em: 28 mai. 2018.

Em relação aos resultados, das diretivas analisadas os piores desempenhos de Ibirá são em
relação à “arborização urbana” (2,85) e “uso do solo” (3,70). As diretivas “biodiversidade” (5,62),
“estrutura e educação ambiental” (5,69), também tiveram baixo desempenho. As diretivas
“educação ambiental” e “estrutura ambiental” não foram pontuadas.
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Tabela 11 Diretivas de Ibirá no Programa Município Verde Azul

Fonte: Programa Município Verde Azul. Disponível em: < http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/pontuacoes/>.
Consultado em: 28 mai. 2018.

1.3.3 Níveis de Renda

De acordo com o levantamento censitário do IBGE, em 2010, Ibirá tinha uma população de
10.896 pessoas, sendo a projeção para 2017 de 12.096 pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, em
2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. O que comparado com os municípios de
sua microrregião12 e Estado era relativamente baixo, ocupando respectivamente as posições 28º (29
municípios) e 424º (645 municípios). Em relação ao país a posição ocupada para a média de salário
mensal dos trabalhadores formais é boa, ocupando a posição 1.559º de 5.570 municípios.

12

Ibirá, conforme classificação do IBGE, pertence a microrregião de São José do Rio Preto que é composta por
29 municípios, são eles: São José do Rio Preto, Mirassol, Olímpia, José Bonifácio, Tanabi, Nova Granada,
Guapiaçu, Potirendaba, Bady Bassitt, Palestina, Ibirá, Guaraci, Uchôa, Cedral, Paulo de Faria, Bálsamo, Icém ,
Nova Aliança, Orindiúva, Jaci, Ubarana, Mendonça, Ipiguá, Planalto, Mirassolândia, Onda Verde, Altair,
Mendonça, Zacarias.
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Figura 39 Salário médio mensal dos trabalhadores formais em Ibirá em relação a microrregião, Estado e País.
Fonte: IBGE, 2015

O percentual de população com rendimento mensal de até meio salário mínimo por pessoa,
em Ibirá em 2010 era de 26.7%. Este percentual apesar de ser significativo, ainda insere Ibirá numa
escala de região com baixo percentual de vulnerabilidade, como pode ser visto na Figura a seguir.

Figura 40 Percentual da população com rendimento nominal mensal per capta de até ½ salário mínimo no
Estado de São Paulo
Fonte: IBGE, 2015
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Tabela 12 Pessoas Residentes em domicílios particulares por cor ou raça, por classe de rendimento.
Classe de
Amarela
rendimento
(salário
N
%
mínimo)
s/
0
0,00%
rendimento
Até 1/8
0
0,00%
>1/8 a 1/4
0
0,00%
>1/4 a 1/2
0
0,00%
>1/2 a 1
6
8,57%
>1 a 2
64
91,43%
>2 a 3
0
0,00%
>3 a 5
0
0,00%
>5 a 10
0
0,00%
> 10
0
0,00%
Total
70
100,0%
Fonte: IBGE, 2015

Branca

Parda

Preta

N

%

N

%

N

79

0,94%

16

0,73%

0

43
198
924
2.622
3.074
809
363
156
154
8422

0,51%
2,35%
10,97%
31,13%
36,50%
9,61%
4,31%
1,85%
1,83%
100,0%

34
50
502
870
604
87
22
14
0
2199

1,55%
2,27%
22,83%
39,56%
27,47%
3,96%
1,00%
0,64%
0,00%
100,0%

4
7
23
30
100
10
0
0
0
174

Total
%

N

%

0,00%
2,30%
4,02%
13,22%
17,24%
57,47%
5,75%
0,00%
0,00%
0,00%
100,0%

95
81
255
1449
3528
3842
906
385
170
154
10865

0,87%
0,75%
2,35%
13,34%
32,47%
35,36%
8,34%
3,54%
1,56%
1,42%
100,0%

O IBGE faz observação que neste levantamento são excluídas as pessoas cuja condição no
domicílio era pensionista, empregado(a) doméstico(a) ou parente deste(a).

Figura 41 Classe de Rendimento por Cor ou Raça
Fonte: IBGE, 2015
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1.3.4 Emprego

Conforme o IBGE em 2015 a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total
era de 19.6%, representando 2.322 pessoas ocupadas. Na comparação deste resultado em relação
aos outros municípios da microrregião, Estado e País ocupava posições intermediárias, como pode
ser visto na Figura a seguir.

Figura 42 Pessoal ocupado em Ibirá em relação a microrregião, Estado e País.
Fonte: IBGE, 2015

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de quase 1/5 (19.6%). Na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1559º de 5570 cidades e considerando
apenas os municípios do estado, ocupava a posição 424º de 645 cidades.

A maior parte dos empregos formais em Ibirá em 2016 era no setor de serviços,
representando 36,95% do total dos empregos formais. Depois disto, a indústria possuía 27,97% dos
empregos formais; seguido pelo setor de comércio e de reparação de veículos com 19,36% dos
empregos e por fim o setor de construção com 4,28 % dos empregos.
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Figura 43 Participação de empregos formais por Setor Produtivo
Fonte: SEADE, 2016

Na participação dos empregos formais dos setores produtivos em relação ao total de
empregos formais produzidos, apesar da representativa participação do setor de serviços em Ibirá, o
percentual resultante é menor do que se comparado com sua região de governo, região
administrativa e Estado. Também o percentual de empregos gerados pelo setor de comércio e
reparação de veículos, e pelo setor de construção é menor do que nas outras unidades
administrativas. Isto pode ser um bom indício da diversificação produtiva existente no Município,
porque nos setores produtivos indústria e agropecuária o percentual resultante é maior do
encontrado nas outras unidades territoriais analisadas.
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Tabela 13 Participação de empregos formais por setor produtivo em Ibirá, Região de Governo de São José do
Rio Preto, Região Administrativa de São José do Rio Preto e Estado de São Paulo

Participação (%) em 2016
Setor de Emprego
formal

Município de
Ibirá

Região de
Governo de São
José do Rio
Preto

Região de
Administrativa
de São José do
Rio Preto

Estado de São
Paulo

11,4

5,74

7,79

2,34

27,97

21,37

23,05

17,93

4,28

5,71

4,90

4,40

Comércio Atacadista, e
Varejista e Comércio
de Reparação de
Veículos Automotores
e Motocicletas

19,36

23,85

23,37

20,09

Serviços

36,95

43,33

40,89

55,24

Agricultura, Pecuária,
Produção Florestal,
Pesca, e Aquicultura
Indústria

Construção

Fonte: SEADE, 2016

O número médio de funcionários assalariados por empresa atuante na cidade era de 3,64
pessoas em 201213. Como pode ser verificado na Tabela a seguir, em 2016 as melhores
remunerações em Ibirá estavam no setor primário de agropecuária e o rendimento médio do total de
empregos formais é menor do que a média estadual.

13

SIDRA, IBGE, 2013.
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Tabela 14 Comparação da Participação dos Empregos Formais e Rendimento Por Setor Entre o Município de
Ibirá e a Média do Estado de São Paulo

Fonte: RAIS, SEADE, 2016

Pode-se perceber conforme a Tabela anterior que o setor de serviços em Ibirá e no Estado é
o que mais empregam, sendo cerca de 1/3 da em Ibirá e mais da metade na média estadual. Apesar
de o Estado ter expressiva presença no setor industrial, Ibirá tem maior porcentagem da sua
população empregada nesse setor, com cerca de 1/4 do total de empregos formais contra menos de
1/5 da média estadual. O setor de comércio e construção emprega porcentagem similar em ambos,
sendo cerca de 20% e 4% respectivamente. O setor agropecuário emprega quatro vezes mais (em
percentual) que a média estadual e é o único na cidade de Ibirá que apresenta rendimento maior, já
que em todos os outros a renda é menor que a média do estado.

Ainda conforme a Fundação SEADE, em 2016, o setor produtivo com maior rendimento
médio no emprego formal foi a agropecuária, seguida da indústria, serviços, construção e por último
o comércio. Em todos os setores o rendimento médio dos empregos formais foi menor do que a
média nas demais unidades territoriais.
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Setor de Emprego
formal
Agricultura, Pecuária,
Produção Florestal,
Pesca, e Aquicultura
Indústria
Construção
Comércio Atacadista, e
Varejista e Comércio
de Reparação de
Veículos Automotores
e Motocicletas
Serviços
Rendimento médio em
todos os setores

Rendimento médio no Emprego Formal (em reais correntes) em 2016
Região de
Região de
Município de
Governo de São
Administrativa
Estado de São
Ibirá
José do Rio
de São José do
Paulo
Preto
Rio Preto
2.319,18

2.607,47

2.548,09

1.914,89

2.060,94
1.691,46

2.448,45
2.378,16

2.478,43
2.273,49

3.708,51
2.659,51

1.471,75

2.068,08

1.965,88

2.421,93

2.070,03

2.738,04

2.561,42

3.343,65

1.962,50

2.487,95

2.387,68

3.160,48

Quadro 11 Rendimento médio no emprego formal por setor produtivo em Ibirá, Região de Governo de São
José do Rio Preto, Região Administrativa de São José do Rio Preto e Estado de São Paulo.
Fonte: SEADE, 2016
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1.3.5 Indicadores de Educação

Conforme informações do IBGE, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da
cidade tiveram nota média de 7.5 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 6.1. Na
comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade
na posição 11 de 645. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 6 de 645.
A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.4 em 2010. Isso posicionava o
município na posição 228 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 1440 de 5570 dentre as
cidades do Brasil.

Figura 44 Posição de Ibirá em relação a sua microrregião, Estado e país
Fonte: IBGE, 2015.
Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ibira/panorama>. Consultado em: 29 mai. 2018.

É possível verificar na Figura a seguir a evolução da escolaridade da população de Ibirá ao
longo das décadas de 1991, 2000 e 2010; principalmente com expressivo aumento do percentual de
pessoas com nível médio completo.
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Figura 45 Evolução da Escolaridade da População de Ibirá Entre 1991 e 2010.
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, retirado de Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano.
Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ibira_sp>. Consultado em: 15 abr. 2018.

Entretanto, de acordo com o levantamento censitário de 2010, em Ibirá a taxa de
analfabetismo da população de 15 anos e mais era de 8,55% e a população de 18 a 24 anos com pelo
menos ensino médio completo era de 48,07%; ambos indicadores com pior desempenho de sua
região administrativa e Estado. O que faz analisar a necessidade de investir na educação da
população adulta e na sua capacitação ao mercado de trabalho, ao relacionar estes dados com os
dados de renda da população.
Tabela 15 Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais e população de 18 a 24 anos com pelo
menos ensino médio completo, em 2010, em Ibirá, região de governo, região administrativa e Estado

Fonte: SEADE. Disponível em: http://www.perfil.seade.gov.br/>. Consultado em: 29 mai. 2018.
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1.3.6 Indicadores de Saúde

Como pode ser visto nas Tabelas a seguir os indicadores de saúde em Ibirá estão de acordo
com a média de sua região de governo, região administrativa e Estado; exceção feita aos indicadores
taxa de mortalidade na infância e taxa de mortalidade da população de 60 anos e mais, que estão
acima destas regiões federativas.

Tabela 16 Taxa de natalidade, taxa de fecundidade geral, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade na
infância, taxa de mortalidade da população de 15 a 34 anos, taxa de mortalidade da população de 60 anos e
mais, em 2016, em Ibirá, região de governo, região administrativa e Estado

Fonte: SEADE.
Disponível em: http://www.perfil.seade.gov.br/>. Consultado em: 29 mai. 2018.

Assim também o percentual de partos cesáreos em 2016 é maior do que a média estadual e
o coeficiente de leitos SUS por mil habitantes é inferior do que a média das regiões federativas a que
pertence. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) o ideal é ter de 3 a 5 leitos para
cada mil habitantes.
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Tabela 17 Nascidos vivos de mães com menos de 18 anos, mães que fizeram sete e mais consultas pré-natal,
partos cesáreos, nascimentos de baixo peso, gestações pré-termo, leitos SUS, em 2016, em Ibirá, região de
governo, região administrativa e Estado

Fonte: SEADE, 2016.
Disponível em: http://www.perfil.seade.gov.br/>. Consultado em: 29 mai. 2018.

1.3.7 Indicadores de Segurança Pública

Ibirá possui bons indicadores de segurança pública, sendo assim uma cidade tranquila nesta
questão. Os fatos que mais preocupam a população são o uso e tráfego de drogas em lugares
públicos e os assaltos as casas de veraneio nas Termas.
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Tabela 18 Indicadores de segurança pública em Ibirá nos anos de 2016, 2017 e janeiro a abril de 2018
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Fonte: SSP, 2018.
Disponível em: <http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx>. Consultado em: 29 mai. 2018.

1.3.8 Condições de Moradia

Quantidade de domicílios particulares permanentes em 2015 de 4.012, com projeção de
4.216 para 201814. O número médio de pessoas por domicílio era de 3 pessoas no último censo15.
Foram entregues 691 casas através do Minha Casa Minha vida entre os anos registrados do
programa, 2010 a 2014, visto que sua base de dados foi descontinuada. Foram 49 unidades em 2010,
100 unidades em 2011, 136 unidades em 2012, 173 unidades em 2013 e 233 unidades em 201416. A
maioria destas foram na faixa 2 do programa e o subsídio total nestes anos somou quase 57 milhões
de reais17. Atualmente, em 2018, há um aporte financeiro para 20 moradias em Termas do Ibirá pela
Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Conforme Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o
CDHU estimou que o déficit habitacional em Ibirá é de aproximadamente 400 unidades.

14

SEADE, 2018
IBGE, 2010
16
Plataforma de Indicadores do Governo Federal do Programa Minha Casa Minha Vida, 2015
17
Deepask, com informações da Plataforma do Programa Minha Casa Minha Vida, 2015
15
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De acordo com os dados da Prefeitura de Ibirá, atualmente há 8.682 imóveis cadastrados no
Município, sendo que apenas 4.476 (51,5%) dos imóveis são edificados. Presume-se que esta grande
quantidade de imóveis não edificados sejam no Distrito Termas de Ibirá. Isto porque neste Distrito,
como pode ser constatado no decorrer deste documento, possui vários loteamentos com problemas
de regularização fundiária e carência de infraestrutura.

1.3.8 Vulnerabilidade Social

Apenas 1,3% da população era classificada como estando em situação de extrema pobreza
em 2010, similar à média regional de 1,4% e metade da percentagem estadual de 2,6%18. Porém se
verifica na Tabela a seguir que, em 2003, a incidência de pobreza na cidade apesar de ser inferior ao
do Estado é superior a cidade de São José do Rio Preto que é a cidade polo da região. Quanto a
incidência da pobreza subjetiva é superior aos entes federativos comparados.
O Índice Gini de Ibirá em 2003 era de 0,44: com menor desigualdade social que o Estado e
que São José do Rio Preto.
Tabela 19 Indicadores de pobreza e desigualdade social em Ibirá, no Estado de São Paulo e em São José do Rio
Preto, em 2003

Indicador
Incidência da pobreza
Limite inferior
Limite superior
Incidência da pobreza
subjetiva
Limite inferior
Limite superior
Índice de GINI
Limite inferior
Limite superior

Ibirá
19,27
13,37
25,17

Estado de São Paulo
26,6
25,24
27,96

São José do Rio Preto
9,54
6,28
12,79

15,49
13,61
17,37
0,44
0,41
0,47

14,85
13,73
15,98
0,45
0,43
0,46

7,16
6,41
7,92
0,47
0,44
0,49

Fonte: IBGE, 2003.
Disponível em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ibira/pesquisa/36/30246?localidade1=35&localidade2=354980>.
Consultado em: 29 mai. 2018.

18

IBGE, 2010.
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A Fundação SEADE e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo oferecem o IPVS (Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social) para a gestão pública municipal. Este Índice classifica o Município
em 7 grupos, mapeados conforme os setores censitários municipais levantados em 2010.

Figura 46 Distribuição dos setores censitários, segundo grupos do IPVS em 2010 no Estado de São Paulo.
Fonte: SEADE, 2010.
Disponível em: < http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/principais_resultados.pdf>. Consultado em: 29
mai. 2018.

Os setores censitários em Ibirá se inserem do grupo 2 a 5. A região norte da cidade, onde
está inclusa a Vila Ventura, possui melhores índices na média. Também na região esverdeada
constando com índices do grupo 2 estão parte do Centro e as Termas. O bairro São Benedito no
sudoeste da área central aparece com indicadores do grupo 4 e 5, abaixo da média da cidade e o
restante deste setor sudoeste, composto na maior parte de área rural aparece como grupo 3 em
amarelo. A região em cor cinza/branco aparece como “não classificado ou sem população residente”.
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Figura 47 Distribuição dos setores censitários, segundo grupos do IPVS em 2010 no Município de Ibirá
Fonte: SEADE, 2010.
Disponível em: < http:// http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/index.php>. Consultado em: 29 mai. 2018.

Figura 48 Distribuição dos setores censitários, segundo grupos do IPVS em 2010 na Sede de Ibirá
Fonte: SEADE, 2010.
Disponível em: < http:// http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/index.php>. Consultado em: 29 mai. 2018.
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De acordo com o Cadastro Único, moram em Ibirá 408 famílias beneficiárias do Bolsa
Família19, sendo que elas formam aproximadamente 9,77% da população total do município. O
relatório também afirma que apesar do município já ter alcançado a meta de atendimento do
programa, 214 (quase metade) destas famílias estariam em condição de extrema pobreza sem o
Bolsa Família. O benefício médio repassado foi de R$ 185,92 por família em abril deste ano, sendo a
média do total repassado para as famílias de Ibirá considerando fevereiro, março e abril de 2018 foi
de R$ 80.239,00.
Segue alguns outros indicadores de vulnerabilidade social retirados do Atlas Brasil de
Desenvolvimento Humano. Ao observar estes indicadores é possível verificar melhora significativa na
maior parte deles, exceção feita ao percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filho e ao
percentual de mãe s chefes de família sem fundamental e com filho menor. Entretanto a maior
vulnerabilidade ainda se percebe no tema trabalho e renda, com pessoas com 18 ano ou mais sem
fundamental completo e em ocupação informal.

Tabela 20 Indicadores vulnerabilidade social em Ibirá, em 2010

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, retirado de Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano.
Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ibira_sp>. Consultado em: 29 mai. 2018.

19

Ministério do Desenvolvimento Social, 2018
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1.4 Serviços Públicos e Infraestrutura
1.4.1 Equipamentos Comunitários

O Mapa de Equipamentos Urbanos localiza as unidades públicas de equipamentos
comunitários e urbanos em Ibirá.

Ibirá possui 1 hospital – Santa Casa de Misericórdia, para emergência e urgência, que possui
atendimento 60% para o SUS e 40% para convênios particulares. Entretanto como já visto em outros
itens o número de leitos do SUS a cada mil habitantes em Ibirá é menor do que recomendado pela
OMS (3 a 5 leitos a cada mil habitantes). Até 2003 este indicador estava de acordo com o
recomendado pelos padrões internacionais, tendo 3,76 leitos por mil habitantes. Este número era
também superior à média estadual/regional de São José do Rio Preto que era de 2,60. Já na
compilação de dados seguinte, em 2005 mostra uma inversão completa que se mantém até 2016,
mesmo com a queda do número de leitos entre todas as faixas analisadas; sendo que Ibirá teve o
número de leitos a cada mil habitantes reduzido para 0,69 e a média estadual/regional de São José
do Rio Preto reduzida para 1,46.

Figura 49 Coeficiente de Leitos no SUS por Mil Habitantes entre 1995 e 2016
Fonte: SEADE, com informações do DATASUS, 2016
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A Secretaria de Saúde mantém 1 centro de especialidades no centro, 1 equipe de saúde
preventiva no Bairro São Benedito, 1 equipe nas Termas e 2 equipes no Centro. Dentre os
estabelecimentos privados, Ibirá tem três laboratórios de análises e seis clínicas odontológicas.

Quadro 12 Estabelecimentos de Saúde Registrados na Cidade de Ibirá
Fonte: CNES, 2018

Além dos estabelecimentos listados acima, existem 02 Clínicas Psicológicas na cidade, 09
Farmácias/Drogarias e 05 Clínicas Veterinárias20.

Ibirá possui 6 instituições de ensino, sendo três no centro e três no bairro São Benedito. As
quatro escolas mantidas pela administração municipal cobrem o ensino infantil e fundamental. São
aproximadamente 1900 alunos atendidos pelo ensino municipal, sendo 600 deles em tempo integral.

20

De acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Ibirá - PGIRSI, 2015.
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Quadro 13 Estabelecimentos de Ensino em Ibirá
Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2018

No Bairro São Benedito, a EM Vereador José Lopes de Souza possui aproximadamente 300
alunos, atende do 1º ao 9º ano e funciona em período parcial. Nesta região também há o Complexo
Esportivo Escolar Roberto Collar funciona período integral. Este complexo abrange a EMEI Vera Lúcia
Durante que funciona do berçário até o Jardim II e possui aproximadamente 300 alunos e a EM Prof.ª
Edith Pereira Gonzaga, que atende do 1º ao 5º ano e também possui aproximadamente 300 alunos.
No Centro a EM Perciliano José Bueno atende do berçário, até 9º ano e EJA. A Educação
infantil possui aproximadamente 300 alunos, sendo que 260 deles ficam período integral na escola. O
ensino fundamental (1º 9º ano) possui aproximadamente 620 alunos.
No Jardim Bela Vista vai ser inaugurada uma escola de educação infantil, para atender em
período integral aproximadamente 45 alunos. Também é prevista a construção de 2 escolas de
ensino fundamental, cada uma delas atendendo aproximadamente 360 alunos, em período integral,
um no Jardim do Bosque e uma no Jardim Olímpio.

A Escola Estadual João Pedro Ferraz atende aproximadamente 330 alunos. Anteriormente
havia parceria com escolas técnicas. Porém como não houve mais demanda os cursos não foram
mais oferecidos.
Há uma instituição de ensino superior com atendimento em Ibirá21, a Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP que fornece os cursos de pedagogia e engenharia de
produção à distância. Atualmente o polo é na EM Perciliano José Bueno, mas será remanejado para a
Casa de Cultura.

21

Informação da plataforma e-MEC do Ministério da Educação.
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A Prefeitura disponibiliza transporte escolar gratuito no período noturno para alunos de
ensino médio, técnico e superior que precisam se locomover aos municípios de Catanduva, Mirassol,
São José do Rio Preto e Urupês.
Em contrapartida, também no período noturno, são transportados das cidades de Urupês e
Uchoa alunos do EJA (Educação para Jovens e Adultos), cujas aulas são ministradas na EM Perciliano
José Bueno.

Ibirá conta com uma “Casa de Cultura” onde estão instalados: biblioteca, “Espaço do
empreendedor”, “Acessa São Paulo”, junta militar, “Banco do Povo” e onde será o polo da UNIVESP.
Na escola desativada das Termas de Ibirá funciona o “Projeto Guri” que atende
aproximadamente 200 alunos. A intenção é que Projeto seja transferido para o Centro devido ao
custo gerado na locomoção dos alunos, que mobiliza ônibus e motoristas nos dias de projeto.
Provavelmente a escola que abriga o projeto seja transformada num Centro de Idoso.

No setor de Esporte há os seguintes equipamentos: Ginásio de Esporte no Centro, que possui
ginásio, piscina, campo de futebol e bocha/malha; Complexo Esportivo no São Benedito; Quadra de
Futebol Society no Jardim Bela Vista II; pista de skate no Jardim Bela Vista; quadra esportiva no
Jardim Olímpio, 2 quadras de areia no São Benedito e 1 quadra de areia no Centro; 1 campo de
futebol nas Termas; 2 quadras poliesportivas no Parque das Águas nas Termas.

Por sua vez o setor de Assistência Social necessita de sede própria, por exigência da própria
regulamentação brasileira, sendo que atualmente compartilha suas atividades com a saúde. Os
projetos sociais ocorrem no Fundo Social de Solidariedade. Ibirá conta com um CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) que funciona ao lado do Conselho Tutelar, no bairro São Benedito.

Nas Termas de Ibirá há uma comunidade terapêutica feminina “Maria de Nazaré”, mantida
pelo Cáritas, e que abriga 14 internas. O tratamento dura de 6 a 9 meses e possui apoio dos setores
de saúde e assistência social municipal.
Está em vias de implantação um CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) em Uchoa, que
acolherá pessoas com sofrimento ou transtorno mental também de Ibirá.
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Há 2 CCI (Centro de Convivência do Idoso) no Município, 1 existente no Centro e outro a ser
implantado nas Termas.
Ao lado do APEOESP (Sindicato dos Professores Oficial do Estado de São Paulo) nas Termas
está sendo instalada a ILPI (Instituição de Larga Permanência do Idoso), que recai em
responsabilidades sobre as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Os setores de saúde e de assistência social em Ibirá se sentem sobrecarregados com a
questão do idoso e do usuário de drogas ilícitas. Isto porque em ambos os casos o Município é
responsabilizado pelo atendimento a pessoas não residentes e que frequentam seu território, sem
um repasse financeiro adequado.

A cidade possui uma unidade da Polícia Civil com delegacia e uma unidade da Polícia Militar,
ambas localizadas em frente à Praça da Prefeitura e Câmara Municipal. Além disso, a cidade possui
uma brigada de incêndio com cinco brigadistas22

22

Estrutura e Educação Ambiental do Banco de Dados Ambiental Municipal de Ibirá, 2018
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1.4.2 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

A Sabesp assumiu os serviços de água e esgoto do município de Ibirá em 06 de outubro 1976
conforme contrato de concessão firmado naquela época. No dia 01 de julho de 1977 começaram as
obras no Município. Ibirá e os distritos de Vila Ventura e Termas de Ibirá são abastecidos pela
Estação de Tratamento de Água com capacidade de 40 l/s. Em Termas de Ibirá existe um poço com
capacidade para 2,09 l/s, porém parte da água vem de Ibirá para Termas, visto que o poço não possui
capacidade para abastecer completamente o distrito. Existem 6 reservatórios no Município com
capacidade total de 920 m3.
A captação superficial da água para abastecimento público é do Córrego da Bengala. O
Município possui 4.667 ligações de água. Destas ligações 529 são das Termas de Ibirá, onde
aproximadamente 50% sejam de casas de temporada.
O esgoto é processado em lagoas facultativas de tratamento com capacidade total de 23,2
litros por segundo. O sistema de esgotamento sanitário permite a preservação dos Córregos Mococa
e das Bicas. O lodo resultante das lagoas é encaminhado ao aterro sanitário de Onda Verde, que é
licenciado pela CETESB.
Segue alguns dados operacionais retirados do site oficial de Sabesp.
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Quadro 14 Dados operacionais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Ibirá
Fonte: Sabesp, 2015.
Disponível em: < http://site.sabesp.com.br/site/interna/Municipio.aspx?secaoId=18&id=500>. Acesso em: 29
mai. 2018.
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A tabela disponibilizada pela prefeitura mostra que a rede de abastecimento atende todos os
indicadores do Programa Município Verde-Azul, com ressalva para o índice de regularidade de
abastecimento que é de 96%.
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Tabela 21 Informações Sobre a Rede de Abastecimento de Água de Ibirá

Fonte: Estrutura e Educação Ambiental do Banco de Dados Ambiental Municipal de Ibirá, 2018

Neste sentido de regularidade de abastecimento de água, algumas das nascentes do Córrego
Bengala - que abastece a cidade, são transpassadas pela Rodovia Roberto Mário Perosa (SP-379), que
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faz acesso da sede à Rodovia Washington Luiz e possui grande movimento de caminhões, o que põe
em risco a contaminação do manancial caso haja acidente rodoviário com carga tóxica.

De acordo com o SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), em 2013, 5,2% das
famílias tinham acesso à água através de poço ou nascente23, sendo que na zona rural, a maior parte
das propriedades tem abastecimento através de poços comuns, poços tubulares profundos ou semiartesianos24. Estima-se que este número seja maior devido a quantidade de poços clandestinos e a
pouca de fiscalização deste tema no Município. Este assunto traz à tona a periculosidade do
esgotamento ou redução do manancial de água mineral nas Termas de Ibirá, consequentemente de
seu potencial turístico, fonte de geração de emprega e renda para a cidade.
Na zona rural, a maior parte das propriedades utiliza fossa normal, sendo que a minoria faz
uso de fossa séptica25. O índice de esgoto sem atendimento, sem coleta e sem tratamento é de
9,6%26. Porém, também nas Termas, este assunto se torna relevante devido à possibilidade de
contaminação da água mineral via lençol freático, principalmente no Jardim Esplanada. Portanto a
necessidade de fiscalização intensiva.
Como é descrito no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (2010 – 2013),
nas Termas apenas 30% do Esgoto é tratado e 70% é destinado a fossas. Em Vila Ventura o esgoto é
destinado ao Córrego Taperão.
Ainda, é constatado por técnicos municipais que mesmo nas áreas servidas por rede de
coleta de esgoto sanitário, ainda podem ser encontradas fossas sépticas, como por exemplo, nas
residências implantadas próximas ao Córrego da Olaria.

23

SIAB, DATASUS, 2013.
De acordo com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 2010-2013 de Ibirá.
25
De acordo com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 2010-2013 de Ibirá.
26
Atlas Esgotos de Despoluição de Bacias Hidrográficas, 2017.
24
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1.4.3 Drenagem

As áreas urbanas no Município de Ibirá ficam em região pouco acidentada e apresentam
problemas pontuais de drenagem, de pequena extensão e não agravados devido a ainda não haver
urbanização intensa sobre estas áreas. As áreas urbanas são pequenas e os lotes ainda possuem
áreas permeáveis em seu interior. Portanto se conclui que está em tempo de estabelecer medidas
preventivas neste tópico, como: adequado sistema de drenagem urbana na pavimentação de vias e
nos novos loteamentos; assim como reflorestamento de APPs (Áreas de Preservação Permanentes) e
nascentes.
A área urbana da sede de Ibirá está na Bacia Hidrográfica do Córrego Mococa e grande parte
de sua malha urbana contribui para o Córrego da Olaria, um de seus afluentes, como pode ser visto
na Figura a seguir.

Figura 50 Contribuição da malha urbana da Sede de Ibirá para o Córrego da Olaria, afluente do Córrego Mococa
Fonte: Google Maps, 2018

Esta situação traz uma questão de drenagem urbana delicada e que deve ser mitigada para
que não acarrete em problemas sérios de alagamento e risco de vidas e residências, como já ocorre
entre a Avenida da Saudade e a Avenida Armando de Barros Rangel. Neste trecho urbano a APP não
é respeitada e as edificações são construídas muito próximas ao leito do Córrego.
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Figura 51 Edificações invadindo a APP do afluente do Córrego Mococa
Fonte: Google Maps, 2018

A situação das residências neste trecho urbano é de risco, as edificações já apresentam
problemas em suas estruturas e as famílias se sentem ameaçadas nas épocas de chuva.
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Figura 52 Imagens de edificações invadindo a APP do afluente do Córrego Mococa
Fonte: Autor, 2018

Outra situação é o Córrego nos fundos de lote, comprometendo a manutenção e
reflorestamento da APP.

Figura 53 Imagem de lotes com a APP do afluente do Córrego Mococa no fundo
Fonte: Autor, 2018

Esta forma de implantação urbana em seu conjunto: grande parte da malha viária com pouca
infraestrutura de drenagem urbana e perpendicular as curvas de nível; edificações sobre APP de
córrego, lotes com fundo para a APP, entre outros, traz uma condição ambiental de macrodrenagem
não favorável. Os taludes sofrem processo erosivo, com consequente redução do leito do Córrego;
além da poluição residual de resíduos sólidos descartados pela população.
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Figura 54 Imagem do leito do afluente do Córrego Mococa com erosão e poluição residual
Fonte: Autor, 2018

Situação semelhante pode ocorrer no Distrito Termas de Ibirá onde também a malha urbana
é implantada em direção perpendicular a curvas de nível, com pouca infraestrutura de mico
drenagem e com águas pluviais contribuindo para o Parque das Águas. A falta de pavimentação de
grande parte das vias públicas ameniza esta situação de escoamento de águas em períodos
chuvosos.

Figura 55 Malha urbana do Distrito Termas de Ibirá com drenagem para o Parque das Águas
Fonte: Autor, 2018
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Outra situação perigosa que ocorre no Distrito Termas do Ibirá são as bocas de lobo da
Rodovia Vicinal Antonio Bernardo de Souza e da Avenida Doutor Hugo Beolchi Júnior. Estas vias
possuem grande movimento de caminhões (que desviam do pedágio da Rod. Washington Luís), com
contribuição de graxa e óleos, entre outros, e que são lançados em larga escala para o sistema de
drenagem local.

Figura 56 Boca de lobo na Rodovia Vicinal Antonio Bernardo de Souza no Distrito Termas de Ibirá
Fonte: Google, 2018

Figura 57 Boca de lobo na Avenida Doutor Hugo Beolchi Júnior no Distrito Termas de Ibirá
Fonte: Autor, 2018
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Em relação à área rural do Município, o mapa de manejo de águas pluviais do Atlas de
Saneamento de 2011 mostra Ibirá como sendo a única cidade da região próxima com situação
precária nas condições de drenagem, sendo que “a condição da drenagem levou em consideração as
áreas de risco sem infraestrutura de drenagem, a erosão laminar de terrenos sem cobertura vegetal,
o desmatamento e a ocupação intensa e desordenada do solo nos municípios."
O Sistema Nacional de Informações Sobre Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas
não registra nenhum local dentro do limite municipal de Ibirá com trechos de curso d’água com risco
de inundação, havendo apenas um registro entre 2003 e 2015.

Figura 58 Condição de Drenagem Urbana nas Cidades da Região de Ibirá
Fonte: Atlas de Saneamento, 2011
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1.4.4 Resíduos Sólidos

Ibirá ainda não tem um plano completo de saneamento27, mas possui um Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos feito em 2015. Nele estão descritos:
•

Resíduos sólidos urbanos: A coleta é feita de segunda a sexta-feira em áreas definidas pelo
município de forma que atenda todos os bairros do município e posteriormente são levados
ao aterro sanitário municipal. Existe taxa específica de coleta de lixo e o resíduo sólido
urbano gerado na cidade é de pouco mais de 4 toneladas por dia28 e o nível de atendimento
é bem próximo ao máximo, com 99,97%, seguindo a média regional e estadual, também
acima dos 99,5%29. Na documentação enviada ao Programa Município Verde-Azul, a
Prefeitura Municipal cita a separação de impurezas como a maior dificuldade na gestão dos
resíduos sólidos.

•

Resíduos recicláveis: O município possui um Programa de Coleta Seletiva realizada pela
COOPERANA, cooperativa de catadores que possui espaço específico para separação do
material e apoio, a Usina de Triagem de Resíduos Sólidos. Estes resíduos somam 22,14
toneladas por mês, divididos entre 20,3 toneladas de origem domiciliar, 1,02 toneladas
vindas do comércio, 0,4 toneladas vindas da indústria e 0,416 vindas da construção civil30.

•

Resíduos de serviços de saúde: Estes resíduos são coletados por empresa terceirizada três
vezes por semana em dias alternados com a destinação sob responsabilidade desta empresa.

•

Resíduos da construção civil: A coleta destes é feita apenas por empresas através de
caçambas de obra, com cadastro específico de transportadores e o resíduo gerado vem
sendo reaproveitado pela prefeitura para regularização de estradas rurais. O município não

27

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha
CETESB, 2011
29
SEADE, 2010
30
Estrutura e Educação Ambiental do Banco de Dados Ambiental Municipal de Ibirá, 2018
28
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tem um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, constando como “em
fase de elaboração”31.
•

Resíduos verdes: Os resíduos provindos das podas de árvores, galhos secos e varrição são
triturados e reutilizados como adubo nas áreas verdes da cidade ou fornecido para a
população que tiver interesse na utilização.

•

Resíduos de logística reversa: O município realiza coleta de pneus de acordo com orientação
legal quanto ao produto; os produtos eletroeletrônicos e seus componentes são recolhidos e
desmontados pelos catadores da mesma forma que os materiais para reciclagem, sendo que
estes também o fazem com parcerias e produtos de outras cidades vizinhas. Outros itens de
logística reversa gerenciados são: óleo comestível; pilhas e baterias portáteis; lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e luz mista; medicamentos domiciliares, vencidos
ou em desuso e embalagens de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e de higiene
pessoal32.

1.4.5 Distribuição de Energia
Ibirá faz parte da região de abrangência da concessionária de distribuição de gás canalizado
Gás Brasiliano S/A – GBD, porém ainda não tem atendimento local assim como quase todas as 109
cidades da mesorregião de São José do Rio Preto33. A única exceção é Catanduva que teve a
instalação feita em 2017 e início de 2018.

Figura 59 Comparação do Percentual de Domicílios com Acesso à Eletricidade entre Ibirá e a Média Nacional.
Fonte: Deepask, com informações do DATASUS, SIAB, 2013
31

Estrutura e Educação Ambiental do Banco de Dados Ambiental Municipal de Ibirá, 2018
Estrutura e Educação Ambiental do Banco de Dados Ambiental Municipal de Ibirá, 2018
33
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP, 2018
32

113
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Quanto à energia elétrica, Ibirá faz parte da área de abrangência de atendimento da
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL e possuía, em 2010, atendimento a 97,83% dos domicílios
da cidade, sendo 3.558 domicílios atendidos de um total de 3.63734. Também tem disponibilidade de
energia trifásica.

34

SIDRA, IBGE, 2010
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1.4.6 Sistema Viário, Transporte e Mobilidade Urbana
A malha viária de Ibirá é composta por um traçado ortogonal retangular quadrangular na
Sede, onde as quadras possuem aproximadamente 90m de extensão na sua parte mais antiga. Nos
loteamentos mais novos o traçado é retangular e as quadras possuem extensão variada.
A hierarquia viária funcional acompanha os acessos à cidade. Na sede, no sentido noroeste/
sudeste, o binário das ruas Cel. Jonas Gonçalves Gonzaga e João Batista Fernandes são importantes
vias de fluxo urbano e que também fazem acesso à cidade ligando à Rodovia Roberto Mário Perosa
(que liga a Rodovia Washington Luiz) e à Avenida Mário de Carvalho Silva (que assume outros nomes
ao longo de seu percurso e liga ao Distrito Termas de Ibirá).
No sentido perpendicular a este, nordeste/sudoeste, as avenidas Armando de Barros Rangel
e Félix Hafid José Gattaz são as principais vias que ligam o Centro ao Bairro são Benedito. No Bairro
São Benedito a Rua Eugenia Teodoro Farias é a principal via de escoamento no sentido noroeste/
sudeste.
No Distrito Termas de Ibirá o sistema viário ainda não está totalmente implantado e por
muitas vezes é implantado em conflito ao mapa averbado em Cartório, como será descrito em
próximos itens. Neste Distrito há várias vias não pavimentadas, o que até certo ponto colabora com o
sistema de micro drenagem urbano, que é precário nas vias existentes.
As principais vias do Distrito Termas de Ibirá são a Avenida Prefeito Rubens de Aquino/
Avenida Rio de Janeiro (que faz acesso à Sede e que assume vários nomes no percurso), a Avenida
Ibirá (que também faz acesso à Sede e onde está localizada a maior parte das Associações
Recreativas); e, a Avenida Hugo Beolchi Júnior (frente ao Parque das Águas e ao Balneário).
A Avenida Hugo Beolchi Júnior possui conflito em seu uso. Via turística e paisagística em face
de tangenciar o Parque das Águas em toda a sua extensão, atualmente é via de grande movimento
de carro e caminhões. Os veículos, muitos deles transportando cargas pesadas, aproveitam o
percurso para desvio do pedágio da Rod. Washington Luiz, via Elisiário, chegam pela Rodovia Vicinal
Antônio Bernardo de Souza e caem na Av. Hugo Beolchi Jr., para acessar a Rodovia Ângelo Mota.
Este tráfego intenso acarreta em vários prejuízos para o Distrito, entre eles: poluição sonora,
visual, no ar; segurança no trânsito (conflito na travessia dos turistas que querem acessar o Parque
das Águas e Balneário); escoamento de óleo e graxa no sistema de drenagem urbana; periculosidade
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de contaminação do manancial no transporte de cargas tóxicas; desgaste do pavimento; entre
outros.

Figuras 60 e 61 Caminhões de carga pesada na Avenida Hugo Beolchi Júnior, no Distrito Termas de Ibirá
Fonte: Autor, 2018

Outra questão preocupante em relação à mobilidade urbana do Município são os acessos à
sede, Vila Nova e Vila Ventura pela Rodovia Roberto Mário Perosa, que são feitas em nível. Esta
Rodovia possui grande movimento de veículos, incluindo vários caminhões de carga, e liga Urupês e
Ibirá à Rodovia Washington Luiz, uma das principais rodovias do estado de São Paulo. Esta situação
deixa o cruzamento em nível de alta periculosidade e já provocou diversas mortes. Há projeto para
executar obra de cruzamento em desnível para os dois acessos à sede, entretanto não há previsão de
sua execução e os acessos à Vila Ventura e à Vila Nova não foram previstos.

Figura 62 Acessos em nível da Rodovia Roberto Mário Perosa à Sede de Ibirá
Fonte: Google Maps, 2018
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Seguindo a tendência brasileira, Ibirá teve aumento expressivo no número de veículos nos
anos de 2009 e 2010 em razão do fomento à indústria automotiva, com crescimento médio de mais
de 17% em cada um destes dois anos. Este índice foi desacelerando gradualmente, chegando a um
pequeno aumento de 2,14% no número de veículos em 2016.
Tabela 22 Frota do Município de Ibirá por Tipo de Veículo e Crescimento Percentual Anual entre 2005 e 2016.

Fonte: IBGE, com dados do Ministério das Cidades e DENATRAN, 2016

Na Figura a seguir pode-se observar que a relação entre população e frota de
veículos de Ibirá e a média brasileira é bastante similar, com valor bastante abaixo de Catanduva, que
tem uma das taxas de veículo por habitante mais altas do país. O valor mais atual desta taxa pra Ibirá
é de aproximadamente 1,92 habitantes por veículo35

35

Considerando o número total de veículos computados em 2016 (6.289 veículos) e a projeção populacional do
IBGE para 2017 (12.096 pessoas).
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Figura 63 Comparação da Relação Entre População e Frota de Veículos Em Ibirá, Catanduva e a Média Nacional
Fonte: Deepask, com dados do DENATRAN, 2013

Existe uma linha de ônibus que faz conexão entre a Sede e o Distrito Termas de Ibirá seis
vezes ao dia, principalmente nos horários de pico de ida ao trabalho e volta para casa. A cidade tem
um terminal rodoviário inaugurado em 1996 e duas empresas servem o município: a empresa
Expresso Itamarati tem cerca de oito horários de passagem pela cidade com direção à São José do
Rio Preto e que também passam por Potirendaba e Uchoa, sendo que a quantidade destes é
diminuída pela metade aos domingos e feriados. A empresa Viação Luwasa fornece cinco horários
de viagem com direção à Catanduva e retorno a Ibirá.
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1.5 Patrimônio Histórico e Cultural
Ibirá formou-se a partir da doação de terras do imperador Dom Pedro II a Antônio
Bernardino de Seixas. Seus filhos João e José Bernardino de Seixas foram os desbravadores desta
região, chegando em 1880, ao Córrego Ribeirão das Bicas onde montaram seu acampamento.
Posteriormente instalou-se a três quilômetros a norte, onde hoje são as Termas de Ibirá. Mais tarde
o assentamento se transferiu para onde hoje é a sede do Município. Ibirá teve como primeira
denominação Freguesia da Cachoeira e posteriormente, Freguesia de Ibirá. Em agosto de 1906, passa
a se chamar Distrito de Paz e em 1913 foi elevado à categoria de Estância Hidromineral. A utilização
de suas águas vanádicas para cura se iniciou com os índios, por volta de 1770. Em 1906 torna-se o
distrito de Ibirá, ainda pertencente à região de São José do Rio Preto, passando a ser município
apenas em 12 de dezembro de 1921. O município de Ibirá em 1938 passa a pertencer à comarca
judiciária de Catanduva. Somente em 1990 o distrito das Termas de Ibirá passa a pertencer
legalmente ao município de Ibirá. A maior parte da população é de origem portuguesa.
O significado do nome Ibirá advém da língua tupi-guarani onde “Ibir” significa “fibra” retirada
das cascas de certas árvores. Já no século XVIII os índios utilizavam das águas da região para a cura
de doenças e feridas, sendo hoje Ibirá conhecida pelas suas águas com vanádio com alto poder de
cura. O cidadão que nasce na cidade de Ibirá é denominado como ibiraense.

O Santo Padroeiro da cidade é São Sebastião e seu aniversário é 12 de dezembro. A Igreja
Matriz é patrimônio o histórico arquitetônico da cidade.

120
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Figura 64 Igreja Matriz de São Sebastião na Praça da Matriz de Ibirá.
Fonte: Autor

Ainda em frente à Igreja é possível ainda encontrar edifícios de faixa histórica, que remontam
o início do séc. XX.

Figura 65 Edifícios com faixada histórica frente à Praça da Matriz de Ibirá.
Fonte: Autor
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Figura 66 Edifício do Correio frente a Praça da Matriz de Ibirá.
Fonte: Autor

Frente à Praça 9 de Julho, onde está implantada a Prefeitura, há alguns edifícios de
relevância histórico arquitetônica.

Figura 67 Edifício frente à Praça 9 de Julho
Fonte: Autor

122
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Figura 68 Edifício frente à Praça 9 de Julho
Fonte: Autor

Em outros locais da Sede de Ibirá também é possível encontrar edifícios de interesse
histórico arquitetônico e alguns destes degradados.

Figura 69 Edifício de relevância histórica arquitetônica
Fonte: Autor

123
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Figura 70 Edifício de relevância histórica arquitetônica degradados
Fonte: Autor

O edifício que abrigava o antigo clube da cidade possui um significado histórico importante
para a cidade na sua arquitetura moderna.

Figura 71 Antigo clube da cidade
Fonte: Autor
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A Igreja de São Benedito possui relevância histórica para a cidade e para a região onde está
inserida.

Figura 72 Igreja de São Benedito
Fonte: Autor

A Avenida Mário de Carvalho Silva que liga a Sede as Termas de Ibirá possui relevância
paisagística importante para a cidade. Por ser uma estrada vicinal estadual ainda conserva a faixa
não edificante de 15 metros de cada lado da pista que se constitui em um “respiro verde” de
agradável efeito paisagístico. Na entrada da cidade há uma imagem do Cristo e o portal da cidade.

Figura 73 Imagem de Cristo e Portal na Avenida Mario de Carvalho Silva
Fonte: Autor
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Nas Termas de Ibirá o conjunto do Grande Hotel, sua forma de implantação e a praça na sua
frente se constituem um importante referencial histórico arquitetônico da cidade. Atualmente a
praça vem sido mantida, mas o hotel está abandonado em fase de degradação. O Grande Hotel foi
inaugurado em 1946 e abrigava um cassino. No mesmo ano, no governo Dutra, o jogo de azar foi
proibido no Brasil.

Figura 74 Grande Hotel
Fonte: Autor
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Nas Termas de Ibirá, a Igreja Nossa Senhora de Fátima possui valor histórico cultural para a
cidade.

Figura 75 Igreja Nossa Senhora de Fátima
Fonte: Alessandro Garcia, dez/2017: Google

Em Termas o novo e o antigo Balneário são patrimônio histórico cultural e arquitetônico da
cidade. O antigo edifício que abrigava o antigo Balneário está em estado de abandono e precisa ser
restaurado.
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Figura 76 Novo edifício do Balneário nas Termas de Ibirá.
Fonte: Site Qual Viagem.
Disponível em: < http://www.qualviagem.com.br/termas-do-ibira-um-spa-natural-caipira/ >. Consultado em:
29 ago. 2018.

Figura 77 Antigo edifício do Balneário nas Termas de Ibirá.
Fonte: Autor
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O Parque das Águas e suas fontes são patrimônio histórico ambiental da cidade.

Figura 78a e 78b Fonte Saracura e Parque das Águas
Fonte: Site Qual Viagem.
Disponível em: < http://www.qualviagem.com.br/termas-do-ibira-um-spa-natural-caipira/ >. Consultado em:
29 ago. 2018.

O Termas de Ibirá Campestre Clube também é patrimônio paisagístico ambiental da cidade.

Figura 79 Termas do Ibirá Clube Campestre
Fonte: Fonte: Site Termas do Ibirá Clube Campestre.
Disponível em: < http://www.campestreclubeibira.com.br/2016-06-29-03-02-50/2016-06-29-03-47-02 >.
Consultado em: 29 ago. 2018.
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Na Vila Ventura a Praça da Igreja de Nossa Senhora Aparecida forma um largo e é o principal
espaço de convívio da comunidade. Igreja e praça formam um conjunto que é patrimônio histórico
municipal.

Figura 80 Igreja Nossa Senhora Aparecida e Praça Capitão Ventura
Fonte: Autor, 2018

Ao lado da Igreja há um barracão para eventos e banheiro público. Conforme os moradores a
quermesse é um evento importante na Vila que atrai pessoas da região.
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Figura 81 Barracão de eventos e banheiro público na Praça Capitão Ventura
Fonte: Autor, 2018

A antiga escola se constitui como patrimônio histórico. Para ela há proposta de projeto sua
restauração e readequação para uma escola voltada ao pequeno agricultor. Pretende-se com isto
desenvolver junta a comunidade além de técnicas agrícolas, a produção de produtos artesanais como
queijo, geleias e outros que possam complementar a renda das famílias e promover a atratividade
turística de visitação da vila.

Figura 82 Antiga escola da Vila Ventura
Fonte: Autor, 2018

131
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Em vila Ventura já foram encontrados fósseis de importância paleontológica que se
encontram em um museu em Uchoa.
Nas regiões no entorno da Vila Ventura é possível desfrutar da paisagem rural na “Serrinha”
aproveitada para trilhas por ciclistas e motociclistas.

Figura 83 Paisagem rural da “Serrinha”, próxima a Vila Ventura
Fonte: Autor, 2018

Em uma fazenda próxima a Vila Ventura há espaço de lazer para piquenique e banhos muito
utilizados pela comunidade.

Figura 84 Fazenda com área de lazer utilizada pela comunidade, próxima a Vila Ventura
Fonte: Autor, 2018
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1.6 Aspectos Ambientais
Ibirá pertence à Bacia Hidrográfica Tietê Batalha – UGRHI-16, na Micro Bacia Hidrográfica do
Córrego Barra Mansa (Rio do Cubatão).

Figura 85 Unidade de Gestão de Recursos Hídricos 16 – Tietê Batalha
Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2016 - UGRHI-16 / ano base 2015
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O Município se encontra em território de médio alto e médio baixo vulnerabilidade de águas
subterrâneas. Em especial as Termas de Ibirá se localizam em território de médio alto vulnerabilidade
de águas subterrâneas, conforme mapa a seguir.
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A geomorfologia do Município de Ibirá é constituída por colinas médias, com predomínio de
baixas declividades (0 a 15%) e amplitudes locais inferiores a 100 metros. Apenas na região de Vila
Nova podem ser encontrados morretes alongados e espigões. O solo é de formação Adamantina (Ka)
- Arenitos finos a muito finos, podendo apresentar cimentação e nódulos carbonáticos, com lentes
de siltitos arenosos e argilitos, ocorrendo em bancos maciços. Estratificação cruzada e plano-paralela
de pequeno a médio porte. A pedologia Município de Ibirá é de argissolos e solos podzolizados de
Lins e Marília.

Figura 86 Pedologia
Fonte: CBH Tietê Batalha, 1999
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O Município de Ibirá se encontra em região crítica em relação a desenvolvimento de
processos erosivos, o que pode comprometer o solo e os leitos dos cursos d’água.

Figura 87 Mapa Síntese do Relatório Zero CBHT Tietê Batalha
Fonte: CBH Tietê Batalha, 1999

O Município de Ibirá se localiza na Micro Bacia Hidrográfica do Rio Barra Mansa. Nesta Micro
Bacia, em relação aos seus afluentes, a sede está na Micro Bacia o Ribeirão Mococa, as Termas de
Ibirá na Micro Bacia do Ribeirão das Bicas e a Vila Ventura e a Vila Nova na Micro Bacia do Ribeirão
Barra Grande.

A sede é cortada pelo Córrego Olaria e o Município possui a captação de seu abastecimento
de água no Córrego da Bengala, afluentes do Ribeirão Mococa.
As nascentes do Córrego das Bicas estão principalmente em Elisiário, no bairro de Caputira.
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Figura 88 Hidrografia do Município de Ibirá
Fonte: CBH Tietê Batalha, 1999
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Ibirá faz parte da região de clima tropical com estação seca36, sendo que tem todos os meses
com temperatura média acima dos 18ºC e um dos meses (normalmente entre junho e agosto) com
precipitação média menor que 60 mm. A precipitação média anual é de aproximadamente 1.387
mm37

Figura 89 Média de Chuvas por Mês Entre em Ibirá 2000 e 2018
Fonte: DAEE, 2018

36
37

AW, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger.
CEPAGRI, UNICAMP.
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1.7 Dinâmica e Ocupação do Espaço Municipal
A área urbana de Ibirá é dividida na Sede, Termas de Ibirá, Vila Ventura e Vila Nova.

Figura 90 Áreas urbanas no Município de Ibirá
Fonte: Google Maps, 2018

O Mapa Bairros ilustra a divisão da Sede em bairros e o Mapa Evolução Urbana, a evolução
na cidade por décadas. Percebe-se nestes dois mapas que a cidade tem se expandido pouco nestes
últimos anos, sem aumentar expressivamente seu perímetro, e a malha viária tem tido
prosseguimento, sem gerar vazios urbanos significativos.
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O Mapa Densidade Potencial trata da densidade potencial do solo, que é aquela relativa à
área média do lote cadastrada na Prefeitura. Como há poucos edifícios verticalizados na cidade, a
densidade populacional se relaciona principalmente com o tamanho do lote, ao se considerar uma
unidade habitacional em cada um deles. Nisto se percebe que os loteamentos mais antigos possuem
lotes maiores e uma densidade populacional menor. Ao contrário, os novos loteamentos possuem
lotes menores, portanto uma maior densidade. Isto vale também para os conjuntos habitacionais de
interesse social que aumentam a densidade onde são implantados. Os conjuntos habitacionais se
encontram principalmente no bairro São Benedito.
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O tamanho do lote e sua efetiva ocupação no tempo resultam na densidade real do solo
conforme pode ser visto na Figura 90, resultante do levantamento censitário do IBGE em 2010.

Figura 91 Densidade Urbana em Ibirá
Fonte: IBGE, 2010.
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st>. Acesso em: 11 jun. 2018.

O distrito Termas de Ibirá além de ser formado por lotes de maiores dimensões, possui sua
ocupação rarefeita o que acarreta em baixas densidades, como pode ser visto na Figura a seguir.

Figura 92 Densidade Urbana em Termas do Ibirá
Fonte: IBGE, 2010.
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st>. Acesso em: 11 jun. 2018.

155
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Ainda relativo a densidade urbana se percebe nos levantamentos censitários do IBGE (2010)
uma considerável vacância de domicílios permanentes não ocupados no Centro, em todo distrito
Termas de Ibirá e Vila Ventura.

Figura 93 Domicílios particulares permanentes não ocupados
Fonte: IBGE, 2010.
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st>. Acesso em: 11 jun. 2018.

Na Avenida Doutor Hugo Beolchi Junior, frente ao Parque das Águas nas Termas, em local
valorizado para o turismo e promoção de produtos locais, se encontram terrenos não ocupados e
edificações abandonadas.

Figura 94 Terreno vazio e edificação abandonada frente ao Parque das Águas
Fonte: Autor, 2018.
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A cidade é separada pelo Córrego Olaria, caracterizando a malha urbana com basicamente
duas centralidades: o centro e o Bairro São Francisco. O Mapa de Uso e Ocupação do Solo (ver item
1.7.2 Legislação físico territorial) ilustra onde o uso do solo é predominantemente voltado ao
comércio e serviço. No centro os usos não comerciais se concentram ao redor da Praça 9 de Julho e
da Praça da Matriz, na entrada da cidade, Rua Cel. Jonas Gonçalves Gonzaga e na ligação com o
Bairro São Benedito, Avenida Adriano Pinho Maia. No Bairro São Benedito é na Rua Eugenio Teodoro
Farias onde ocorre a maior predominância do uso não comercial. Entretanto a cidade como um todo
possui pontos não comerciais isolados acarretando muitas vezes em conflitos de vizinhança.

A habitação de interesse social em Ibirá ocorre em pequena escala e principalmente no
Bairro São Benedito. Outra questão a ser tratada é a “Comunidade do Néia” que está implantada de
forma irregular ao longo da Rua João Batista Fernandes.

Figura 95 Comunidade do Néia
Fonte: Autor, 2018

Ainda em relação a questão habitacional, há muitos loteamentos em Ibirá que na cláusula de
loteamento já são gerados como exclusivamente residencial. Esta prática permanece nos novos
loteamentos que estão em aprovação neste momento na Secretaria de Obras.
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Prosseguindo, praticamente todo o distrito de Termas de Ibirá se encontra implantado de
forma irregular, em desacordo com os mapas registrados em Cartório, conforme descrição a seguir:
- Bairro Jardim Esplanada
•

Não totalmente implantado

•

Os poucos lotes, vias e edificações implantadas diferem da aprovação em Prefeitura e
Cartório

- Jardim Paulista
- Jardim da Saúde
- Jardim Balneário
•

Lotes, vias e edificações implantadas diferem da aprovação em Prefeitura e Cartório

•

Casas sobre via pública

•

Lotes registrados inexistentes em loco

•

Via instalada inexistente em registro

- Yara Lemos
- Vila Fonte de Ibirá
•

Não totalmente implantado

•

Muito próximo de fundo de vale

- Vila Águas de Ibirá
- Parque Residencial Termas de Ibirá
•

Diretrizes de 1981

•

Infraestrutura precária, desconforme com atuais diretrizes da CETESB

•

Em processo de negociação com loteador
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Figura 96a, 96b, 96c, 96d, 96e, 96f Falta de infraestrutura e não abertura de vias nas Termas de Ibirá
Fonte: Autor, 2018

Ao longo da via que liga as Termas de Ibirá até a Sede são implantados dois loteamentos:
o Climax Saint Village, loteamento de chácaras implantado na década de 70 e o condomínio fechado
Morada Paraíso das Águas, implantado em 2008. Há uma pista de caminhada que liga a sede até este
último condomínio.
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1.7. Organograma Municipal e Estudos

1.7.1 Organograma municipal

No organograma municipal o prefeito está ligado a 14 secretarias, entre elas a Secretaria
Municipal de Obras Públicas, Urbanismo e Habitação responsável pelo desenvolvimento deste Plano
Diretor e após a conclusão, pela coordenação de sua implantação.
Não há no momento Conselho Gestor e Fundo especificamente para desenvolvimento
urbano, que devem ser criados no Plano Diretor. O Conselho Municipal de Educação do Meio
Ambiente (COMEMA) foi criado recentemente, por meio da Lei Municipal nº 2.283, de 21 de agosto
de 2015, que passa a reger o Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei. Municipal nº 2.148/2013). O
CONEMA também tem como um de seus instrumentos de política pública o zoneamento ambiental,
das atividades produzidas ou projetadas, que será desenvolvido no Plano Diretor.
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1.7.2 Legislação físico territorial

O Plano Diretor já é previsto no Art. 40 da Lei Orgânica Municipal como Lei Complementar,
mas o planejamento municipal consta desta lei dos Artigos 110 a 112. Nestes Artigos prevê-se um
processo de planejamento permanente a partir da elaboração do Plano Diretor, atendendo às
peculiaridades locais e integradas à comunidade. O Zoneamento pode ser modificado apenas uma
vez ao ano. O Art. 115 permite ao Prefeito regulamentar medidas executórias do Plano Diretor por
meio de Decreto.
O Art. 152 da Lei Orgânica prevê a adequação de Lei Municipal para zoneamento,
loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e
demais limitações administrativas pertinentes; com as diretrizes do Plano Diretor. Este Artigo prevê
igualmente a que o Plano Diretor deva considerar a totalidade do Município e observar parâmetros
urbanísticos regionais, quando for o caso.
Ainda na Lei Orgânica, no Art. 155, são previstos para o Plano Diretor os seguintes
instrumentos urbanísticos: parcelamento ou edificação compulsórios; imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana progressivo no tempo; e, desapropriação com pagamento mediante
títulos da dívida pública. O Artigo seguinte, 156, trata de exigências da doação de áreas públicas e de
execução de infraestrutura em loteamentos, desmembramentos e arruamentos. Estas exigências são
basicamente as mesmas da lei municipal de parcelamento do solo e serão analisados na sequencia
deste item.

Neste sentido, são basicamente três leis que tratam especificamente das questões físicas
territoriais municipais: a Lei n°. 1.306, de 30 de abril de 1998, que trata do uso e da ocupação do
solo; o Decreto n°. 3.063, de 24 de novembro de 2015 que a regulamenta (o Mapa referente a este
Decreto foi alterado em 2017); e, a Lei n° 1.307, de 30 de abril de 1998, que trata do parcelamento
do solo.
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A Lei n°. 1.306/ 1998, divide o Município em: Zona Urbana e de Expansão Urbana, Zona Rural
e Zona de Expansão Urbana. Por sua vez, divide a Zona Urbana e de Expansão Urbana é dividida em
outras 4 zonas, são elas:
- Zona I – Zona Residencial;
- Zona II – Zona Mista;
- Zona III – Zona Industrial; e,
- Zona IV – Zona de Preservação Ambiental.

A designação de usos para as Zonas Urbanas desta lei é relativamente genérica e não é
vinculada ao grau de incomodidade da atividade. Sendo que para a Zona Residencial apenas é
permitido o uso residencial. Entretanto o espaço territorial para esta zona de uso é extenso e não é
previsto o uso de serviços e comércio compatível ao uso residencial, como por exemplo aqueles de
escala vicinal.
Na zona mista são permitidas todas as atividades de comércio e serviço e também o uso
industrial leve e não poluente. Na zona industrial são permitidas atividades industriais não poluentes
e o uso residencial é permitido apenas quando complementar a atividade industrial. A Zona
Preservação Ambiental protege as APPs municipais.
É importante reavaliar estas zonas e seus usos, principalmente levando em consideração:
- O grau de incompatibilidade da atividade com a compatibilidade com o uso residencial e
sua vinculação com o CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas), da Receita Federal;
- A proximidade das residências, com o trabalho e com o comércio e serviço cotidiano;
- O estoque de lotes urbanos para o desenvolvimento de todas as atividades desejáveis, de
modo a não impossibilitar sua implantação e não acarretar na supervalorização de lotes urbanos;
- A disponibilidade da infraestrutura implantada; entre outros.

Ainda nesta Lei são regulamentados alguns parâmetros urbanísticos, como:
- recuo frontal (2 metros para as zonas residencial e mista e 5 metros para a zona industrial),
não possui variação quanto à altura e ao porte da edificação;
- recuo lateral e de fundos (1,5 metros para as zonas residencial e mista e 3 metros para a
zona industrial), não possui variação quanto altura e porte da edificação;
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- taxa de ocupação máxima (70% para as zonas residencial e mista e 80% para a zona
industrial).
Não é prevista a taxa de permeabilidade. Não há distinção de parâmetros urbanísticos em
áreas ambientalmente mais frágeis, como por exemplo, nas Termas. A Lei permite a instalação de
mais de uma edificação no mesmo lote, desde que não haja restrição de uso e os imóveis frente a
mais de um logradouro podem optar pela frente oficial de seu imóvel.

Esta Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano (LUOS) também entra em questões normalmente
do Código de Obras Municipal, uma vez que ela não existe no Município. A Lei trata de área mínima e
menor lado de cozinhas, banheiros, salas e dormitórios; assim como de procedimentos para
aprovação de projetos.
A Lei também trata de questões de postura, quando se referência a vendedores ambulantes
que só podem se localizar em locais permitidos, mediante requerimento e pagamento de taxas. Ou
seja, na ausência do Código de Obras e do Código de Posturas, a Lei n°. 1.306/ 1998 incorpora
assuntos básicos do cotidiano municipal.

O Decreto n°. 3.063/2015 regulamenta a Lei Municipal n°. 1.306/ 1998 (relativa ao LUOS) e o
Decreto Estadual n°. 12.342/1978 (relativo ao Código Sanitário Estadual). Esta norma repete as
disposições iniciais da LUOS, e acrescenta a Zona V ao zoneamento funcional, nomeada como “Zona
Prioritária Turística” (ZTP) nas Termas de Ibirá.

Esta norma regulamenta principalmente os usos permitidos no zoneamento, sendo bastante
restritiva às atividades previstas em relação à incomodidade de vizinhança, em especial na geração
de ruídos. Sendo que para a Zona II – Zona Mista – as atividades comerciais, de prestação de serviços
e industriais não podem gerar incômodos, ruídos, ou poluição de qualquer espécie. Para as
atividades já consolidadas nesta zona, deve ser prevista a adequação da edificação conforme os
dispositivos desta normativa como, por exemplo, o isolamento e tratamento acústico, e a elaboração
do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). De acordo com a norma, caso a vizinhança do
estabelecimento seja predominantemente residencial, e a Prefeitura não fique satisfeita com as
medidas mitigatórias para reduzir a incomodidade causada, pode negar seu alvará de
funcionamento, mesmo após realizado o EIV.
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Para a Zona I, Zona Residencial, o Decreto passa a permitir a instalação de alguns usos de
comércio e prestação de serviço. Esta norma reafirma as cláusulas restritivas impostas nos
loteamentos, assegurando assim a permanência dos loteamentos exclusivamente residenciais.

O Decreto n°. 3.063/2015 subdivide ainda mais as cinco zonas uso iniciais na área urbana,
conforme transcrição da lei a seguir:
I – Zona Mista:
a) ZMAD - Zona Mista de Alta Densidade - onde é prevista alta densidade populacional de
ocupação do solo;
b) ZMMD - Zona Mista Residencial de Média Densidade - onde é prevista média densidade
populacional de ocupação do solo;
c) 2MBD - Zona Mista Residencial de Baixa Densidade - onde é prevista baixa densidade
populacional;
II - Corredor Predominantemente Comercial (CPC) - na zona central do município, onde
atualmente o comércio já se encontra consolidado;
III- Comércio e Serviço (CS) - constituem-se em áreas adjacentes a vias estratégicas
existentes, ou projetadas. São eles:
IV- Corredores de Comércio e Serviço (CCS) - constituem-se em áreas adjacentes a vias
estratégicas existentes, ou projetadas, onde é desejada uma maior concentração da atividade
comercial. São eles:
a) CCS.l - Corredor de Comércio e Serviço 1 - ao longo das vias coletoras;
b) CCS.2 - Corredor de Comércio e Serviço 2 - ao longo das vias arteriais;
c) CCS.3 - Corredor de Comércio e Serviço 3 - ao longo das vias marginais e de transição;
V- Zona Industrial e de Comércio Atacadista (ZIA) - trata-se do distrito industrial a ser
eventualmente instituído por lei específica, bem como, as áreas com uso industrial já consolidado.
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Após isto o Decreto classifica as atividades em categorias de uso: residencial (R.1; R.2.01;
R.2.02; R.3); comércio e serviço (CS.1; CS.2; CS.3); comércio pesado (CP.1; CP.2; CP.3); industrial (I.1;
I.2; I.3); serviço de âmbito local (S.1); instituição diversificada (E.1); e, equipamento de turismo e
lazer (E.2). Estas categorias de uso podem ser permitidas, permissíveis e proibidas nas zonas de uso
dispostas na Tabela A desta norma.
O Decreto proíbe instalações de jogo, de venda de fogos de artifício e de venda de produtos
alcóolicos a 300 metros de estabelecimentos de ensino.
Abaixo da Tabela “A” do Decreto há uma série de observações relacionadas com as
categorias de uso, como: porte de edificação, necessidade do EIV, número de pessoas na atividade
desenvolvida, entre outros. Nas observações algumas atividades devem ser aprovadas pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano, que será criado no Plano Diretor.

Os outros artigos do Decreto tratam do saneamento urbano, como: despejos de líquidos e
detritos industriais; prevenção e correção de poluição e contaminação do meio ambiente; e,
destinação de resíduos de frigoríficos, matadouros, abatedouros etc.

A Lei n° 1.307/1998 que trata do parcelamento do solo urbano, reafirma as disposições da Lei
Federal n° 6766/79 e alterações da Lei Federal n° 9785/99, com algumas inclusões:
- O lote mínimo de 250m² e frente mínima de 10 m, salvo quando de áreas de interesse social
instituídas pelo Plano Diretor, até o momento inexistente;
- Percentagem mínima de áreas públicas doadas de 30% e que podem ser reduzidas quando
de loteamentos industriais, com lotes mínimos de 5.000m². Não há distinção entre o que é designado
ao sistema viário, áreas verdes e áreas institucionais. Esta não distinção pode acarretar no risco de
todos os 30% seja destinado ao sistema viário, por exemplo. Ou que a área pública doada seja
pequena para as áreas verdes e áreas institucionais, reduzindo o banco de terras municipais para
estes usos. Como já constatado neste documento, não há reserva de áreas públicas institucionais em
Ibirá para a implantação de novos equipamentos comunitários;
- Previsão de áreas non aedificandi para implantação de equipamentos urbanos,
considerados como os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia
elétrica, coletas de águas pluviais e rede de telefone.
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Como na LUOS a Lei de Parcelamento do Solo Urbano regulamenta os procedimentos para
aprovação de novos parcelamentos do solo. Os desdobros são permitidos neta Lei, em qualquer
lugar do Município, desde que se cumpram os parâmetros mínimos exigidos na legislação federal:
lote de 125m² e frente de 5m.

Não há previsão de garantia das obras para novos parcelamentos do solo, mas o loteamento
apenas será aprovado se em 2 anos for entregue com as seguintes melhorias:
a) rede de água;
b) rede coletora de esgoto;
c) rede de energia e iluminação pública;
d) guias e sarjetas;
e) pavimentação asfáltica.
Caso em 2 anos o loteamento não esteja com a implantação completa das obras
comprometidas nos projetos, o loteador pode solicitar a aprovação parcial do loteamento. Para isto
ele deve se comprometer a terminar a sua execução do loteamento em mais dois anos, deixando daí
um terreno com valor estimado do montante das obras, em garantia de sua execução.

A Lei é pouco preventiva nesta questão de execução das obras:
- não há previsão da necessidade de execução de infraestrutura urbana para outras
modalidades de parcelamento do solo diferentes do loteamento;
- não há distinção entre a aprovação do loteamento e a entrega da obra;
- a licença para início de obras não é vinculada a garantia financeira para a execução das
obras, o que pode incorrer no risco de um loteamento com instalação incompleta da infraestrutura
urbana;
- a exigência da garantia financeira para execução das obras ocorre apenas após o segundo
ano após a licença de início das obras, se estas ainda não estiverem concluídas, o que pode ocorrer
do loteador não possuir o montante necessário para finalizar as obras e para dar as garantias
exigidas.

Quanto da infraestrutura exigida na Lei observa-se que são praticamente as mesmas
exigências da Lei Federal de parcelamento do solo, e podem acarretar na necessidade de sua
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complementação pelo cofre público municipal. Exemplo disto é a exigência apenas da rede de água,
esgoto, energia elétrica e de iluminação pública, não contemplando o sistema como um todo, de
equipamentos urbanos e contrapartidas necessárias.

Outra lei que interfere indiretamente sobre o físico territorial municipal é o Código Tributário
Municipal, Lei nº 731, de 9 de novembro de 1983. Esta Lei detalha os impostos e taxas municipais,
assim como as situações de sua incidência e de sua isenção. Não há distinção de alíquota e incentivos
fiscais sobre: terrenos não ocupados, habitações de interesse social, áreas ambientalmente frágeis,
edifícios de importância histórica, estímulo a indústria, entre outros. Apesar disto, a lei autoriza o
prefeito a remissão total ou parcial dos impostos e das taxas dependendo da situação econômica do
indivíduo.
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Por fim a Lei Municipal n° 1.313.DE 16 DE JUNHO DE 1998, Institui o Programa Municipal de
abertura, conservação e manutenção de estradas municipais rurais e dá outras providências. Esta Lei
cadastra as estradas públicas municipais e prevê condições para sua manutenção e largura mínima
da via de 12 metros.

1.7.3 Estudos físico territoriais

A. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos já foi analisado neste trabalho no capítulo
referente a infraestrutura urbana.

B. Plano Municipal de Saneamento
O Plano Municipal de saneamento foi elaborado em 2013 como contrato firmado entre a
SABESP e a Prefeitura Municipal de Ibirá.

Neste plano consta como objetivos e metas:
- Abastecimento de água: ampliar o nível de atendimento de abastecimento de água de 94%
para 98%;
- Esgotamento sanitário: ampliar o nível de cobertura de coleta de esgoto de 90% para 97%,
com 100% deste tratado.
- Projeto de ações:
- Construção de reservatório para 500 m³; perfuração de poção com montagem e
equipamentos, setorização da Zona Alta, perfuração do poço profundo e montagem – Vila
Ventura, adutora para atendimento da Zona Baixa, crescimento vegetativo das ligações,
expansão da rede, remanejamento da rede e troca de hidrômetros;
- Implantação de redes coletoras e ETE na Vila Ventura, execução de lagoa de
maturação e ETE na Sede, implantação de rede coletora em diversas ruas do Município,
crescimento vegetativo das ligações, expansão da rede e remanejamento da rede.
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C. Plano Municipal de Turismo
O Plano Municipal de Turismo está sendo desenvolvido neste mesmo momento que da
elaboração deste Plano Diretor. Os dois instrumentos estão se completando com troca de
informações, dados e propostas.

D. Águas Subterrâneas
Outro estudo relevante é o “Relatório de Avaliação Hidrogeológica do Distrito Termas de
Ibirá, SP” elaborado pelo Instituo Geológico, da Coordenadoria de Informações Técnicas,
Documentação e Pesquisa Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(Processo S.M.A. 30.348/95). Este relatório foi realizado em março de 1996 atendendo a solicitação
do Ministério Público de São Paulo (Catanduva, SP), da Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá e da
Secretaria de Estado dos Negócios de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo. Cópia deste
relatório foi entregue pela vereadora Sônia Palma Beolchi, atual presidente da Câmara Municipal, em
julho deste ano de 2018, para a Prefeitura Municipal de Ibirá.
Na época de 1996 havia queda de vazão das fontes do Balneário Evaristo Mendes de Seixas,
que pertencia a Secretaria de Estado dos Negócios de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo. De
acordo com este relatório em Termas de Ibirá circulam basicamente dois sistemas de aquíferos:
Bauru (superior) e Serra Geral (inferior). De acordo com o relatório e com as fontes consultadas para
execução do documento, entre elas o IPT, e tem a seguinte caracterização dos aquíferos:
- Bauru: sedimentos da formação Adamantina, idade Cretácia (Grupo Bauru), aquífero tipo
granular, com poços profundos cadastrados entre 30 a 50 metros.
- Serra Geral : derrames de rochas ígneas basálticas de idade Juro-Cretácica da Formação da
Serra Geral, caracteriza-se por ser um aquífero do tipo fraturado. Estima-se que a espessura dos
derrames das rochas basálticas alcancem cerca de 400 metros.
A análise hidrogeológica para a produção deste relatório contou com quatro etapas de
trabalho:
1 – Cadastro de poços para obter as informações: produtividade de água subterrânea, perfil
construtivo dos poços; e, tipo de usuário das águas subterrâneas. O cadastro serviu de subsídio para
avaliar quantidade de água subterrânea produzida nas Termas na época do levantamento.
2 – Teste de bombeamento para dimensionar o nível de interferência entre o poço 4 da
engarrafadora e o sistema de poços e fontes do Balneário.
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3 – Monitoramento das fontes com teste de bombeamento e controle de vazões da fonte
Saracura, Carlos Gomes e Seixas.
4 – Medida de parâmetros físico-químicos, com identificação da origem das águas.
Subterrâneas

Com resultado constatou-se:
- a maior parte dos poços perfurados na época são de formação Adamantina, profundidade
menor de 50 metros, vazão menor que 5 m³, pH menor que 9 e condutividade elétrica menor que
400 uS/cm;
- poços perfurados ao longo do Ribeirão das Bicas, águas provenientes do sistema de fraturas
da Formação da Serra Geral que sobem sobre pressão;
- as camadas sedimentares da Formação Adamantina, sobrejacentes a Formação Serra Geral,
confinam a água existente nas fraturas dos basaltos, fazendo com que ascendam sob pressão,
portanto os poços jorrantes, com capacidade específica da ordem de 3 m³/h/m.
- objeto de maior importância no aquífero é o caráter de sistema de fraturas e água que nele
circula;
- os poços do Balneário captam águas das fraturas dos basaltos;
- a razão da diminuição da vazão das fontes é em função da queda de pressão dentro do
sistema de fraturas do basalto; que pode ser provocada por poços situados a longa distância, com
bombeamento excessivo e prolongado.

Sendo assim, o relatório recomenda dois perímetros de segurança:
Zona.1 – área de proteção com o centro no poço Mestre do Balneário com raio de 2.500
metros. Devem ser evitadas novas perfurações;
Zona 2 – área de proteção com o centro no poço Mestre do Balneário a partir do raio de
2.500 metros até o raio de 4.000 metros. Novas explorações de águas subterrâneas devem ser
submetidas a consulta ao DAEE.

Outras recomendações que contam no relatório:
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- Não execução de novas obras de quaisquer natureza que venham a comprometer as
características hidrogeológicas (hidrodinâmica e hidrogeoquímica) das águas subterrâneas do
Balneário na Zona.1:
- novos poços tubulares,
- aprofundamento de poços existentes,
- grandes edificações,
- tanques para armazenamento de líquidos em geral,
- estações de tratamento de esgoto,
- barragens,
- canais e poços rasos (cacimbas ou cisternas)
- Evitar o desperdício da água dos poços Mestre e Jorrante
- Para garantia da qualidade das águas, vistoriar e adaptar as fontes do Balneário a Portaria
DNPM nº3, de 28/01/94.
- Executar obras de proteção sanitária nos poços Mestre e Jorrante, de acordo com as norma
de construção de poços ABAS/ABNT NBR 588 e NBR 1.290.
- Como ação preventiva, evitar novas perfurações de poços tubulares ou aprofundamentos
na Zona.1 e na Zona.2. Novas intenções destas ações devem apresentar estudos complementares
detalhando condicionantes hidrogeológicos.
- Evitar poços artesianos com profundidade superior a 120 metros e que venham a explorar
grandes quantidades de água diretamente do Sistema Aqüífero Guarani, subjacente, ou
indiretamente, através de fraturas profundas do Sistema Aqüífero Serra Geral. Tais poços, mesmo
que situados a uma distância superior a 4 km podem também afetar as vazões da fonte.

Consulta: http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/daeepocosDpo.asp
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1.8 Leituras Comunitárias
Conforme previsto no Plano de Trabalho, foram 3 reuniões para a leitura comunitária:
- No dia 5 de junho de 2018, as 19h – no Balneário, nas Termas de Ibirá;
- No dia 12 de junho de 2018, as 19h – na Escola Municipal Vereador Lopes de Souza, no
Bairro São Benedito; e,
- No dia 19 de junho de 2018, as 19h – na Câmara, no Centro Urbano.

Ainda antes das reuniões agendadas, a pedido da comunidade da Vila Ventura, no dia 10 de
abril de 2018, a equipe técnica e Comissão Gestora do Plano Diretor Participativo visitaram a Vila e
colheram as solicitações de seus moradores. As solicitações foram: ampliar as oportunidades de
emprego e renda para quem vive na Vila; facilitar as oportunidades de educação e qualificação para
os filhos dos moradores que encerram a educação básica; restaurar e promover uso para a antiga
escola; restaurar e renovar as edificações existentes em processo de deterioração comprometendo
também a paisagem da Vila; e, promover moradia a baixo custo para quem deseja permanecer na
Vila Ventura.

Figura 97 Comissão Gestora e Equipe Técnica do Plano Diretor Participativo visitando a Vila Ventura
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirá, 2018
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Para as próximas reuniões agendadas com a comunidade foi realizada reunião preparatória
com a Comissão Gestora, no dia 28 de maio de 2018. Nesta reunião foram decididas as estratégias de
divulgação das reuniões nos bairros e a metodologia de leitura comunitária.
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Para divulgação, além da matéria já existente no site oficial da prefeitura, foi prevista a
divulgação em jornal, rede social e carro de som.
A página da Internet da Prefeitura de Ibirá segue com um link constante de chamada para
informações sobre o Plano Diretor Participativo, com: cronograma de trabalho, fotos dos eventos,
material de apresentação e capacitação, e relatórios.

Figura 98 Printscreen da página inicial da Prefeitura de Ibirá
Fonte: Autor, 2018. Disponível em: “https://www.ibira.sp.gov.br/”. Acesso: jun. 2018
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Figura 99 Printscreen da página inicial da Prefeitura de Ibirá
Fonte: Autor, 2018.
Disponível em: “https://www.ibira.sp.gov.br/”. Acesso: jun. 2018

Para a metodologia foram decididas 2 diferentes estratégias: a construção de mapas
compreensivos junto à população durante as leituras comunitárias nos bairros; e, a distribuição de
formulários de consulta pelos membros da Comissão Gestora do PD em seus territórios.
Antecedendo as reuniões com a comunidade, foi exposto o levantamento técnico realizado
até o momento em Datashow e alguns mapas de levantamento foram colados na parede para
consulta dos presentes.
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1.8.1 Reuniões das Leitura Comunitárias
Conforme calendário pré estabelecido a primeira das três reuniões de leitura comunitária foi
realizada no Distrito de Termas de Ibirá na modalidade de oficina com construção de mapas coletivos
de compreensão da realidade.
A leitura comunitária realizada nas Termas de Ibirá foi aquela com maior número de
participantes. As pessoas estavam ansiosas pela oportunidade de voz para seus problemas. Além da
construção do Mapa Compreensivo a comunidade teve a oportunidade de se manifestar livremente.
Grande parte dos presentes eram pessoas da terceira idade e que vieram para Ibirá após a
aposentadoria, em busca de um lugar agradável e com qualidade de vida. Portanto o primeiro tema
emergente foi a rota de fuga de pedágio que a principal avenida das Termas (Av. Dr. Hugo Beolchi Jr)
se transformou. Esta Avenida, conforme já constatado na leitura técnica, é muito movimentada por
carros e caminhões, e conforme os participantes o movimento retira justamente a tranquilidade que
vieram buscar nas Termas. Entre os problemas desta situação eles citaram: barulho, insegurança na
travessia da via, poluição atmosférica e visual, risco de acidentes com derramamento de cargas
tóxicas, etc.
Outro tema levantado durante a reunião foi a agricultura intensiva da cana-de-açúcar na área
rural, com o uso de agrotóxico, desmatamento das APPs e deterioramento das estradas rurais, como
suas principais consequências.
A falta de infraestrutura urbana nas Termas foi outro ponto de discussão. Junto a isto, as
pessoas levantaram a presença de fossas sépticas com risco de contaminação do lençol freático; e a
falta de fiscalização e controle da perfuração de poços artesianos, com risco de contaminação e
esgotamento das fontes de água subterrânea do Parque das Águas.
Para os presentes a questão cadastral das Termas deve ser resolvida. Além da irregularidade
fundiária levantada na leitura técnica, nesta região há muitos lotes e “poucos” proprietários. Isto é,
vários lotes abandonados e com proprietários desconhecidos. Nisto levantou-se também a questão
do abandono do Grande Hotel.
A mobilidade da região também foi tratada. A falta de calçadas dificulta a caminhada a pé. O
que é um problema, pois grande parte dos residentes e visitantes do Distrito estão na terceira idade,
o que dificulta ainda mais sua locomoção. Além disto, não há transporte público para os que desejam
ir à cidade.
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A segurança pública foi outro assunto bastante discutido. Os presentes solicitaram a
implantação de um posto policial nas Termas e relataram os constantes assaltos procedidos às
residências e chácaras de lazer.
O tema de geração de emprego e renda foi levantado na dificuldade da legalização para
comercialização de produtos artesanais alimentícios face aos custos das exigências da vigilância
sanitária estadual.
Assuntos de zeladoria vieram a tona como: recape do asfalto, poda das árvores,
intensificação da iluminação pública, presença de cobras e escorpiões, correio e a coleta de lixo.
Na reunião estava presente uma representante da AFPESP que relatou que a diretoria da
instituição está aberta para discutir projetos de melhoramentos nas Termas via parceria públicoprivada.
Entre as propostas levantadas nesta reunião estão:
•

proceder plano de manejo da arborização urbana;

•

melhorar a recepção ao turista;

•

proceder o controle de captação de águas com a presença de um geólogo (ou técnico
capacitado) no quadro municipal;

•

estimular o plantio de ervas medicinais;

•

implantar uma faculdade de hotelaria;

•

fazer parceria com hospitais e faculdades regionais (Ex.: HB e FAMERP) para pesquisa
dos benefícios da água mineral;

•

promover identidade local como Parque da Saúde;

•

implantar transporte público municipal voltado ao turista para conhecimento dos
atrativos locais;

•

implantar infraestrutura urbana;

•

executar a regularização fundiária;

•

implantar ciclovias;

•

executar calçadas;

•

promover feiras próximas aos locais de relevância turística; e,

•

estabelecer parcerias público privadas com as associações recreativas.
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Para os presentes na reunião das Termas, os três principais objetivos do Plano Diretor devem
ser: turismo, segurança pública e conservação ambiental.
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Figura 100a, 100b, 100c Audiência Pública 01 –
Termas.
Fonte: Autor

A segunda reunião para a construção do Plano Diretor, no Bairro São Benedito, foi a que teve
menor presença da comunidade. Durante esta reunião entre os assuntos discutidos esteve a questão
da permanência de fossas sépticas nas edificações, mesmo com a implantação da rede de coleta de
esgoto sanitário. A agente de saúde presente disse que é possível fazer a identificação desta situação
por meio das visitas dos agentes de saúde às residências. A partir de então a prefeitura pode tomar
providências.
Outro tema tratado foi à habitação social. De acordo com os presentes, as pessoas que
moram no Bairro São Benedito gostam muito do lugar e não pretendem estabelecer suas residências
em outras regiões da cidade. Entretanto a região passa por escassez na oferta de lotes vagos, sendo
necessária a implantação de novos loteamentos, e de preferência de caráter popular.
Ainda em relação a este tema, um técnico presente relatou a dificuldade das pessoas no
estabelecimento de financiamentos de suas residências. Segundo o técnico os valores dos lotes em
Ibirá são inferiores àqueles estabelecidos pelas agências de financiamento. Portanto para ele há a
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necessidade do desdobro que pode ser permitido apenas em algumas regiões da cidade, a fim de
atender o mercado popular e facilitar as condições de financiamento residencial para as pessoas de
menor renda.
Em relação à expansão da região do bairro São Benedito com novos loteamentos há
necessidade de expansão da Unidade de Saúde existente para que comporte mais uma equipe de
saúde, conforme a secretária de saúde.
Nisto também foi abordada a vulnerabilidade social da região, com maior incidência de
adolescentes grávidas e de usuários de drogas. Além da intensificação da segurança pública da área,
foi levantada a necessidade do desenvolvimento de projetos sociais para crianças e adolescentes no
contra turno escolar.
Segundo relato dos presentes, um núcleo espírita que funcionava com este trabalho precisou
encerrar suas atividades devidos às exigências normativas de funcionários como psicólogos e
nutricionistas entre outros, os quais não conseguiam custear. Para os presentes pode haver parceria
entre instituições sem fins lucrativos, prefeitura e empresários para o desenvolvimento destas
atividades.
Ainda em relação a este assunto, a escola onde estava ocorrendo a reunião - Escola
Municipal Vereador Lopes de Souza – pode passar a ter suas atividades em período integral para
crianças e adolescentes. Para isto é necessário que haja sua extensão para o terreno ao lado do
prédio existente.
O próximo assunto tratado foi a geração de emprego e renda e a capacitação da mão de obra
local. Para isto se cogitou a implantação de um Instituto Federal no Município, onde em meio
período poderia haver aulas voltada para o ensino médio e outro meio período para cursos
profissionalizantes. Outras propostas neste assunto foram: promover as feiras livres municipais; criar
a Associação Municipal de Artesãos; instalar um balcão de fomento do SENAC; e, promover oficinas
de capacitação para adolescentes.
Por fim foi discutida e constatada a periculosidade das travessias em nível da Rodov. Roberto
Mário Perosa.
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Figura 101a e 101b Audiência Pública 02 – São Benedito
Fonte: Autor

Na terceira reunião de leitura técnica do Plano Diretor, no centro da cidade, foi bastante
discutida a questão do conflito de estabelecimentos e de edificações de aluguel que geram ruídos em
bairros residenciais. Concluiu-se que deve haver um zoneamento para estes usos que não tragam
incomodidade aos moradores locais, porém que permitam o desenvolvimento do turismo.
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Outro assunto levantado foi à falta de manutenção e depredação de praças públicas, que são
tomadas por delinquentes se tornando locais perigosos em meio a áreas residenciais. Ex.: a praça
com a pista de skate. Como sugestão dos presentes é que além do cuidado de manutenção que a
Prefeitura deve dispor às áreas públicas, algumas praças podem ser adotadas por empresas.
Durante a reunião foi levantado que as propriedades particulares em APP, portanto
restringidas de uso, são cobradas com o mesmo valor de IPTU que as outras propriedades sem
restrição. Assim deve haver uma adequação da legislação tributária com a de desenvolvimento
urbano e ambiental.
Na construção do mapa compreensivo foram levantados principalmente os lugares de
patrimônio histórico, áreas para formação de parques públicos e áreas para a implantação de distrito
industrial. Em relação a este último assunto, os presentes se manifestaram que a área deve ter de 1 a
3 alqueires, assim como deve ser prevista a implantação de uma incubadora para pequenas
empresas.
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Figura 102a, 102b e 102c Audiência Pública 03 - Centro
Fonte: Autor

Segue o Mapa Compreensivo construído coletivamente durante as reuniões comunitárias.
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1.8.2 Fichas das Leituras Comunitárias

A segunda estratégia para leitura comunitária foi a distribuição de fichas para serem
preenchidas pela comunidade. As fichas foram entregues aos membros do Conselho Gestor para
procederem as leituras junto as suas comunidades e dispostas em equipamentos comunitários de
educação, saúde e social.
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Seguem os resultados obtidos.
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O bairro São Benedito sente-se carente de mais oportunidades de trabalho na região, a
economia do bairro é basicamente residencial, o que não incentiva, até o momento, criação de novos
negócios e geração de empregos na região.
Enquanto a população do Centro está bem atendida, a região das Termas teve uma
expressiva quantidade de votos nulos, pois parte daqueles que responderam à pesquisa eram
turistas e não possuem conhecimento dos assuntos do dia-a-dia. A região da Vila Ventura também
teve a grande maioria de suas fichas sem respostas para o item emprego.

Figura 103 Gráfico de análise de vagas de trabalho disponíveis.
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

A região do São Benedito deu uma ótima avaliação ao Atendimento à Saúde, durante a
Audiência Pública foi levantando o fato de que a comunidade é bastante participativa nas Ações de
Saúde e mantem boa relação com os agentes de saúde, que foram os responsáveis pela divulgação e
coleta das fichas. A região do Centro também avaliou o serviço positivamente.
A região das Termas é formada por uma população predominantemente mais velha que
tinha no passado uma renda de classe média alta e ao se aposentar precisaram se adaptar a um novo
padrão socioeconômico. Muitas pessoas deixam assim os planos de saúde particular ou de empresa e
passam a utilizar o sistema público de serviços. Em face de isto esta população possui altos padrões
de qualidade, o que fez com que avaliassem mal o serviço de saúde oferecido pelo município. A
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região da Vila Ventura também avaliou mal os serviços, talvez porque não há equipamento de saúde
neste distrito.

Figura 104 Gráfico da Qualidade do Atendimento à Saúde.
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

A educação básica, como pode ser observado no Mapa de Áreas Públicas, está presente nos
bairros com maior densidade e com o maior número de jovens. As regiões do São Benedito e Centro
se sentem bem atendidos.

Figura 105 Gráfico Acesso à Educação Básica.
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018
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O sistema de lazer e acesso à cultura das regiões central e São Bendito são ligadas às praças e
escolas. Estes temas foram amplamente debatidos, principalmente na Audiência Pública do São
Benedito, quanto a necessidade da melhoria do lazer e atividades extracurriculares para os jovens,
no período de contra turno escolar.
A região dos Termas, apesar de possuir todo os atrativos para que o turista chegue até a
cidade, não possui opções de lazer, como exposições, eventos e shows para os turistas. O que está
ligado ao fomento ao turismo.

Figura 106 Acesso ao Lazer.
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

Figura 107 Acesso ao Esporte.
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018
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Figura 108 Acesso ao Lazer.
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

Figura 109 Acesso a programas de promoção social.
Fonte: Autor Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

Apesar de já mencionada a falta de atividades extracurriculares aos jovens, os programas de
promoção social existentes são bem avaliados nas regiões do São Benedito e Centro.
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A Segurança Pública foi tema em todas as regiões, em especial na região das Termas, que por
possuir casas de temporada, os proprietários não se sentem seguros e os moradores sentem-se, de
certa forma, abandonados. Esta população pede maior atenção ao assunto e reivindica um posto
policial para a região.

Figura 110 Segurança Pública
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

Figura 111 Conflitos
Fonte: Googel maps e fichas de leitura comunitária adaptado pelo autor, 2018
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A região do São Benedito é preocupada com o mal comportamento de indivíduos que
brigam, ouvem música alta, vendem e/ou consomem drogas, o que acarreta desconforto na
convivência para os moradores que não compactuam com as atividades.
Já o bairro da região central, o Jardim Bela Vista se preocupa com a poluição sonora vinda
das chácaras de aluguel. Esta reclamação que se repete no Distrito de Termas.

Figura 112 Acesso ao comércio do dia a dia
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

Foi recorrente nas fichas o pedido de instalação de uma agência de sistema financeira na
região do São Benedito. Nas Termas ficou evidente a carência do turista que lá visita, não existem
opções de cafés, sorveterias, lojas, não restando muito ao turista o que fazer além dos banhos.

A região das Termas é tida pelo cidadão Ibiraense como um grande potencial turístico, porém
entende que é mal explorada e que merece investimentos para sua melhoria. Não existem calçadas
apropriadas, não possui iluminação urbana adequada. A cidade como um todo não preserva os
mananciais de rios e nascentes, o que pode influenciar com a qualidade da água e abastecimento da
cidade. Como podemos observar no gráfico de áreas com potencial turístico, no quadro de áreas
degradas e mapa de áreas a serem preservadas.
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Figura 113 Áreas com Potencial Turístico
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

Figura 114 Áreas Degradadas
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018
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Figura 115 Áreas que não devem ser ocupadas
Fonte: Googel maps e fichas de leitura comunitária adaptado pelo autor, 2018

Figura 116 Pontos e Edificações Históricas
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018
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A população entende o valor histórico e cultural da Igreja Matriz, do Complexo do Balneário
e Grande Hotel, e entende que a manutenção e conservações destes seria benéfico ao fomento ao
turismo.
É citado o desejo de que a região das Termas seja ocupada, porém esta ocupação deve ser
assistida e planejada, para que não haja uma demanda excessiva dos recursos hídricos.

São tidas como as principais prioridades para a cidade como um todo a melhoria no Sistema
Financeiro, Emprego e Comércio; Infraestrutura e Qualificação Urbana; Segurança Pública; Educação,
Saúde e Lazer; e por fim, Transportes e Serviços.
Para a região do São Benedito é importante que sejam incentivadas a geração de postos de
trabalho e renda, que por consequência, melhora o acesso às atividades cotidianas.
A região das Termas entende que a região deve passar por Qualificação Urbana e a
Infraestrutura deve melhorar. O mesmo acontece com a Vila Ventura.
Toda a cidade vê a necessidade de melhoria nas linhas de transportes urbanos e entre
cidades. Além de ressaltarem a necessidade de investimentos na pavimentação de ruas,
requalificação dos acessos à Vila Nova e Vila Ventura, remanejo do tráfego de caminhões à Av. Dr.
Beolchi Junior.
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Figura 117 Prioridades
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018

As sugestões foram setorizadas em Infraestrutura e Qualificação Urbana, Mobilidade,
Geração de Emprego e Renda, Qualificação dos Termas para o Turista, Reabilitação de Edifícios
Antigos e Abandonados. Os tópicos solicitados em cada setor estão descritos abaixo:
Infraestrutura e Qualificação Urbana: Melhoria e ampliação de pavimentações de ruas;
Iluminação Pública; Segurança Pública; Preservação Ambiental; Habitação de Interesse Social;
Controle da Especulação Mobiliárias; Esgoto e Drenagem; Melhoramento na Saúde; Acostamento na
via que liga Ibirá às Termas; Melhorias na Saúde Pública; Ampliação dos serviços bancários.
Mobilidade: Calçamento; Melhoria e ampliação do sistema de transporte público; Melhoria
dos pontos de ônibus, principalmente o ponto de ônibus dos estudantes de Ibirá; Ciclovias; Inclusão
de lombadas no bairro da Vila Ventura; Melhoria nos acessos à Vila Ventura; Retirada dos caminhões
da Av. Beolchi Jr.
Geração de Emprego e Renda: Oportunidade de cursos; mais empregos; cursos
profissionalizantes; Atividades Educativas para Jovens; Atenção ao Idoso; Programa de atendimento
à viciados e ressocialização.
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Qualificação do Termas para o Turista: Mais comércio, restaurantes e entretenimento;
Reforma de Praças; Inclusão de Base Militar; Parque Aquático.
Reabilitação de Edifícios Antigos e Abandonados: Reativação do Grande Hotel com
propostas de escola técnica; Antigo Balneário com propósito de abrigar um centro de exposições;
Reabertura do Club de Ibirá; Restauro da Escola da Vila Ventura.

Figura 118 Sugestões
Fonte: Fichas de leitura comunitária adaptadas pelo autor, 2018
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1.9 Pressões Externas Sobre o Tecido Social e Cultural

Bem

estar,

desenvolvimento

humano,

redução

de

desigualdades, segurança e seguridade de pessoas e famílias

Fatores
Tema
População
vulnerabilidade
social

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes

e - Importante capital social no - Redução do percentual de jovens e - Aproveitamento e organização do capital social local em
atendimento dos vulneráveis
adultos
programas de atendimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade social
- Migração de adultos - Envelhecimento da população
acrescendo a mão-de-obra
- Estabelecimento de parcerias entre quadro técnico
- Migração de adultos com baixa
ativa local
municipal e entidades sem fins lucrativos no atendimento
escolarização e a procura de
de pessoas em situação de vulnerabilidade e em projetos
- Migração de pessoas de oportunidades de emprego e renda
sociais
terceira idade com média e
- Migração de pessoas de terceira
alta
escolaridade
que
- Fomentar a inciativa privada para atuar em parceria com
idade que sobrecarregam sistema de
consomem produtos locais e
a Prefeitura e entidades sem fins lucrativos em projetos
saúde pública
valorizam a cidade
sociais
- Entidades sem fins lucrativos se
- Capacitação e ampliação de programas de geração de
encontram impossibilitadas de atuar
renda para adultos
no Município face às exigências
- Desenvolvimento de atividades locais voltadas para a
técnicas
terceira idade
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes
- Implantação de um Centro de Convivência de Idoso nas
Termas de Ibirá
- Aproveitamento e transmissão do conhecimento e da
mobilização da população de terceira idade em
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade
social, participação em conselhos de políticas públicas e
desenvolvimento de atividades culturais, entre outros
- Cadastramento e atenção especial à saúde preventiva das
pessoas de terceira idade

Educação

Bons
indicadores - Escolaridade da população inferior - Intensificar a educação de jovens e adultos
educacionais nos primeiros à Região Administrativa e ao Estado
- Estudar a possibilidade da abertura de cursos técnicos
anos de estudo
- Taxa de analfabetismo superior à profissionalizante
Região Administrativa e ao Estado
Criar cursos técnicos e atividades para a 3ª Idade
Propor Centro Escolar no contraturno, com atividades
extracurriculares, esportivas e culturais

Saúde

- Bons indicadores de saúde

Alto
índice
de
meninas - Ação preventiva, corretiva e educativa para gravidez na
adolescentes grávidas, maior do que adolescência e uso de substâncias psicoativas
a média da Região Administrativa e
- Ampliação das escolas que funcionam em período
do Estado
integral
- Presença de usuários de drogas
- Promoção e ampliação de projetos em contra turno
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes

químicas

escolar para crianças e adolescentes em parceria com o
Governo do Estado e Federal, com a iniciativa privada e
- Envelhecimento da população
com entidades sem fins lucrativos
acima da média da Região
Administrativa e do Estado
- Cadastramento, acompanhamento social e de saúde na
adolescência
- Cadastramento, acompanhamento social e de saúde da
terceira idade
- Postos de Atendimento Saúde, Saúde Mental das
Mulheres, no Termas.
Segurança pública

Bons indicadores
segurança pública

de - Dependentes de drogas químicas - Intensificar a vigilância das praças e das Termas de Ibirá
em praças públicas
- Proceder a urbanização, reabilitação e recuperação das
- Assaltos em casas de veraneio nas praças municipais
Termas de Ibirá
- Intensificar a iluminação pública nas praças e nas Termas
de Ibirá
- Estudar a possibilidade de instalação de um posto policial
nas Termas de Ibirá
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Proteção, recuperação e equilíbrio ecológico

Fatores
Tema

Água Mineral:

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes

Água mineral rara, com presença de - Risco ambiental de comprometimento - Não autorizar a implantação de atividades
vanádio entre seus componentes
da água mineral e da paisagem dos poluidoras ou com potencial poluidor nas
Parques com a implantação de atividades Termas de Ibirá
poluidoras ou potencialmente poluidoras
- Fortalecer parcerias com instituições de
- Vulnerabilidade da qualidade e do pesquisa em relação à qualidade da água
volume de água mineral comercializado mineral de Ibirá e sua vulnerabilidade de
e consumido na cidade
produção
- Fomentar parcerias para desenvolvimento
técnico e medicinal, das Termas, faculdades
e outras instituições.
- Estabelecer áreas de proteção da água
mineral no Município, sendo: a Zona 1 com
o centro no poço Mestre do Balneário com
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes
raio de 2.500 metros; e a Zona 2, com o
centro no poço Mestre do Balneário a partir
do raio de 2.500 metros até o raio de 4.000
metros
- Intensificar a fiscalização do volume de
extração da água mineral, particularmente
na perfuração de poços artesianos no
Município
- Evitar a perfuração de novos poços
artesianos na área de proteção da Zona 1
- Restringir a perfuração de novos poços
artesianos na área de proteção da Zona 2
- Evitar em todo o Município de Ibirá poços
artesianos com profundidade superior a 120
metros e que venham a explorar grandes
quantidades de água diretamente do
Sistema Aquífero Guarani, subjacente, ou
indiretamente,
através
de
fraturas
profundas do Sistema Aquífero Serra Geral,
através de legislação municipal.
- Não permitir a instalação de
empreendimentos residenciais de alta

229
Leitura da Realidade Municipal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE IBIRÁ

Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes
densidade urbana nas Termas
- Capacitar e prover o quadro técnico
municipal de habilidades para fiscalização e
autorização na perfuração de poços
artesianos e qualquer outra atividade que
exija a mineração da água mineral das
Termas do Ibirá
- Evitar o desperdício de água nas fontes do
Balneário
- Conscientizar população e iniciativa
privada a não desperdiçar água, e em
especial, água mineral
- Promover ações de cidadania e de
educação mineral

Patrimônio
Ambiental

- Água mineral rara com presença de - Desmatamento da mata ciliar
vanádio
- Contaminação da água
- Parque das Águas
agroquímicos

- Formação de Apas (Áreas de Proteção
Ambiental) na Microbacia Hidrográfica do
com
Córrego das Bicas e na Microbacia
Hidrográfica do Córrego da Bengala,
- Campestre Clube de Ibirá
- Não participação do Município em inserido o Município enquanto participante
políticas de Conservação Ambiental
do Sistema Nacional de Unidades de
- Manancial de abastecimento de água
Conservação
superficial
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Diretrizes

Negativos
(riscos)

- Fortalecimento da estrutura ambiental
municipal e do Conselho Municipal de Meio
Ambiente
- Desenvolvimento de plano de manejo
ambiental para Microbacia Hidrogárica do
Córrego das Bicas e na Microbacia
Hidrográfica do Córrego da Bengala
- Estabelecer como patrimônio ambiental de
Ibirá a quantidade e a qualidade de sua água
mineral
Áreas
Preservação
Permanente

Áreas
urbanas

de - Maior parte das APPs dos Córregos - Desmatamento das áreas de APPs - Reflorestamento das áreas de APP com
urbanos ainda não foram loteadas
(Áreas de Preservação Permanente) nos mata ciliar composta por espécies nativas
córregos municipais
- Relocação das edificações em APP e
- Ocupação de edificações na APP do reflorestamento da mata ciliar
Córrego da Olaria
- Implantação de parque linear nos córregos
- APP no Córrego da Olaria em fundos de urbanos e execução, quando possível, de via
marginal delimitando a propriedade pública
lotes
da propriedade privada.
verdes - Presença de áreas verdes dentro dos - Algumas
lotes urbanos, nos miolos de quadras
arborizadas

ruas

ainda

- Maior parte das vias urbanas estão
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

arborizadas

Diretrizes
vias públicas junto à comunidade

- Tratamento especial da Rua Cel Jonas
Gonçalves Gonzaga, Av. Mario de Carvalho
Silva, Av. Pref. Rubens de Aquino, corta a
cidade do trevo até as Termas, com
características Turísticas, tratamento de
pisos e paisagismo
Controle
poluição

de - Não há atividades com médio ou alto - Presença de atividades com baixo - Classificar, regulamentar e elaborar
potencial poluitivo, ou poluitivas, no potencial poluitivo, como por exemplo: zoneamento ambiental para as atividades
Município
serralherias (sonoro), depósito material poluitivas e com potencial poluitivo
de construção (residual), etc.
- Impedir a implantação de empresas que
Porém incômodos no convívio com as gerem poluição, ou possuam médio e alto
residências.
potencial poluitivo, e que não possuam
capacidade de mitigar e prevenir os
impactos causados
- Solicitar das empresas instaladas, ou que
venham a se instalar no Município, medidas
mitigadoras de impactos poluitivos

Vulnerabilidade do
solo

Alta potencialidade a erosão

- Reflorestar as matas nativas das APPs
- Promover manejo adequado do solo para
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes
as atividades agropecuárias
- Promover manejo adequado do solo na
implantação de novos loteamentos e na
instalação de empreendimentos de porte
- Cadastrar e recuperar áreas com processos
erosivos
- Evitar atividades agropecuárias intensivas
na Microbacia Hidrográfica do Córrego das
Bicas e na Microbacia Hidrográfica do
Córrego da Bengala
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Geração de renda e desenvolvimento econômico

Fatores
Tema

Logística

Positivos
(oportunidades)

Fácil acesso à cidade e distritos A boa interligação rodoviária
devido à disponibilidade de boas estadual
que
passa
pelo
rodovias que interligam a região: Município permitiu a “rota de
fuga” de diversos veículos
- Rodovia Estadual Washington
automotores,
inclusive
do
Luiz;
transporte de carga, pelo Distrito
- Rodovia Vicinal Antônio Termas do Ibirá acarretando em
Bernardo de Souza;
riscos ambientais, econômicos e
- SP 379 - Rodovia Estadual sociais.
Roberto Mário Perosa;
- Rodovia Abel Pinho Maia;
- Rodovia Ângelo Mota.

Diretrizes

Negativos
(riscos)

- Aproveitar a situação logística do Município para divulgação da
cidade e captação de investimentos
- Ampliar a divulgação da cidade como rota turística e de lazer na
região
- Aproveitar a passagem de pessoas pelo Município, em especial
pelas Termas do Ibirá, para promover oportunidades de geração
de emprego e renda

- Restringir a passagem de caminhões de carga pelas Termas de
Trânsito dos caminhões de cana, Ibirá
na área urbana do município.
- Implantar medidas mitigadoras de drenagem e segurança de
trânsito no trecho urbano da Rodovia Vicinal Antônio Bernardo
de Souza e na Avenida Doutor Hugo Belchior Júnior
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Capacidade
econômica

- Diversidade da atividade - O PIB municipal é um dos mais - Promover a diversidade das atividades econômicas municipais
econômica nos serviços, turismo, baixos da Região Administrativa
- Estabelecer parcerias com instituições de ensino em cursos de
indústria e agropecuária
onde se encontra
capacitação profissional conforme demanda da indústria e
Pouca
capacitação
e comércio local
escolaridade da PEA

Indústria

Existência de setores industriais - Carência de terrenos para - Implantar novo (mini) distrito industrial na Sede em parceria
já reconhecidos como:
implantação
de
pequenas com a iniciativa privada
indústrias locais
- Indústria moveleira
- Desenvolver incentivos para a implantação da indústria limpa
- Indústria de confecção de
roupas femininas
Oportunidade para instalação e
promoção da agroindústria e de
equipamentos voltados a este
setor, devido à situação logística
da cidade e à região do Estado
onde a cidade está implantada

- Fomentar a indústria local a expor e comercializar seus
produtos na cidade por meio de “shopping atacadista” com
ampla divulgação e viabilização via “parceria público privada”
- Promover incentivos fiscais para a implantação de indústrias
vinculadas aos temas estética e saúde

Indústria de engarrafamento de
água mineral que atende a região
Turismo

Existência
de
atratividades
variadas para o turismo e com
diversas motivações: saúde e
estética; consumo de água
mineral; lazer; lazer monitorado;

- Carência de infraestrutura de - Identificar e promover a identidade da cidade de Ibirá
apoio turístico
- Promover a divulgação de Ibirá enquanto Estância Hidromineral
- Pouca divulgação da cidade e de e divulgar intensivamente todas suas atividades
suas atrações
- Qualificar as áreas de interesse turístico com infraestrutura
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ciclismo; motocross; trilhas; - O turismo é concentrado
cavalgada; estadia; gastronomia; principalmente nas Termas de
paisagem contemplativa; e, festas Ibirá
tradicionais
- Grande parte dos turistas de
Ibirá pertence à terceira idade e a
cidade não está preparada para
Presença de água mineral rara
atendê-los, como por exemplo,
com presença de vanádio
com espaços urbanos acessíveis
Reconhecimento
regional
e
- Atividades turísticas em áreas
estadual de Ibirá enquanto
rurais como o Hotel Fazenda e o
Estância Hidromineral
Restaurante Bironda possuem
acesso
comprometido
pela
passagem
intensiva
de
grandes
Paisagem
harmoniosa
das
Termas, com os parques urbanos caminhões e caminhões de cana
prejudicando e deteriorando as
e da cidade
estradas
de
acesso,
pavimentação das ruas da área
urbana.

adequada
- Desenvolver projetos de habilitação urbana e de promoção da
paisagem em pontos nodais da cidade
- Estabelecer incentivos para as atividades de apoio turístico
(gastronomia, estadia, lazer, etc.) condições de instalação, tais
como áreas adequadas, menor burocracia, treinamentos, licenças
urbanísticas e ambientais
- Promover meio de locomoção facilitada e de interesse turístico
interligando as Termas com a Sede e com a Vila Ventura
- Qualificar a cidade e em especial os espaços públicos de
interesse turístico para que atendam as normas de acessibilidade
universal
- Promover atividades lúdicas nos espaços públicos, envolvendo
diversas idades, nos finais de semana e feriados
- Restrição da passagem de grandes caminhões e caminhões de
cana em estradas de acesso às atividades turísticas e/ou
obrigação de compartilhamento da responsabilidade de
manutenção das vias pelos estabelecimentos produtores e
consumidores dos produtos escoados
Desenvolver atividade para a utilização do prédio do antigo
Grande Hotel, como Faculdade de Gastronomia, Hotelaria e
etc....
Atividades de festas turísticas, como carnaval e outras
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Artesanato

Comércio
serviços

Existência e comercialização de
produtos artesanais no Município
como: linguiça, queijo e cerveja
entre outros

- Dificuldade dos pequenos
produtores
de
produtos
artesanais para obter licença
junto à vigilância sanitária para
comercializar seus produtos

- Implantar o S.I.M. (Serviço de Inspeção Municipal) para
viabilizar a comercialização de produtos alimentícios artesanais
produzidos na cidade
- Promover e viabilizar feiras livres municipais
comercialização de produtos artesanais locais

para

e - Setor com maior geração de - Dificuldade na sustentabilidade - Reativar e fortalecer a Associação Comercial de Ibirá
emprego e renda do Município
econômica
dos
pequenos
- Promover o comércio e serviço local, como por exemplo,
empreendimentos em longo
aproveitando o movimento do turismo no Município
prazo
- Facilitar a abertura de espaços de comércio e serviço próximo
aos locais de maior movimento turístico criar centros de
Comércio como galerias e feiras.
- Viabilizar e incentivar o turista a conhecer e utilizar o comércio
do Município (Termas, Sede e Vila Ventura)
- Estudar a possibilidade da abertura do comércio em horários
que atendam a atividade turística, sobretudo em finais de
semana e feriados

Agropecuária

- Existência
agricultores

de

pequenos - Concentração da atividade
agropecuária no cultivo da canade-açúcar
- Existência de hortas orgânicas
- Pulverização constante de
Importante
produção
agroquímicos por aviões
agropecuária local na geração de
emprego e renda
- Uso intensivo de agroquímicos

- Incentivo e promoção do pequeno agricultor, em especial
daqueles que não utilizam agroquímicos em suas plantações
- Promoção do pequeno agricultor em feiras livres municipais
- Controle do uso de agroquímicos no município, controle de
contaminação dos corpos de água que formam a bacia aquífera.
- Proibição do uso de defensivo agrícola nas Termas de Ibirá
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nas lavouras municipais

(Microbacia Hidrográfica do Córrego das Bicas) e na Microbacia
Hidrográfica do Córrego da Bengala até a captação de água para
- Manejo intensivo do solo para
abastecimento urbano
agricultura provoca processos
erosivos - num solo já - Fomentar o manejo adequado e extensivo do solo para
potencialmente vulnerável, assim agropecuária nas Microbacias Hidrográficas do Córrego das Bicas
como afeta os leitos dos cursos e do Córrego da Bengala
d’água.
Vocação
Identidade
Municipal

e - Ibirá é um dos 11 municípios do - Pouca divulgação do Município
Estado de São Paulo (ao total 645 e das qualidades benéficas de sua
municípios),
classificada água mineral
enquanto Estância Hidromineral
- Infraestrutura precária para
- O Balneário das Termas de Ibirá recebimento ao turista e a novas
é procurado regionalmente e no empresas
Estado para tratamento estético
e de saúde

- Reconhecer e reforçar a identidade cultural municipal perante
campanha publicitária no Município, Região e Estado
- Promover incentivos para instalação de empresas ligadas ao
ramo de estética e saúde
- Recuperar e ampliar a infraestrutura de apoio ao turismo e de
instalação de empresas ligadas ao ramo de estética e saúde
- Adequar a paisagem urbana municipal, por meio de projetos
urbanos e paisagísticos
Formar parceiras na área da Saúde, empresas e Faculdades para
pesquisa e desenvolvimento de produtos na área da saúde,
através da água rica em vanádio
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Cidades sustentáveis, inclusivas e resilientes

Fatores
Tema
Moradia

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

- Déficit habitacional sob controle

Diretrizes

- Demanda de novas moradias e - Viabilizar moradias e terrenos populares no setor da cidade
terrenos populares no Bairro São próximo ao São Benedito e na Vila Ventura
Benedito e arredores
- Não promover habitação de alta densidade nas Termas de
- Pouca oferta de moradia na Vila Ibirá devido à fragilidade ambiental local
Ventura encarecendo a oferta de
aluguel
- Risco de comprometimento
ambiental nas Termas de Ibirá com
a implantação de sítios urbanos de
alta densidade

População
em - Poucas situações de risco de - Residências instaladas na APP do - Reassentar as famílias que residem em edificações com
situação de risco
habitações
Córrego do Olaria com risco na estruturas comprometidas e que estão em lotes frente aos
estrutura das edificações
cruzamentos das vias públicas com o Córrego do Olaria
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes
- Promover acesso público e de manutenção da APP nos
fundos dos lotes ao longo do Córrego do Olaria
- Implantar Parque Urbano Linear no Córrego Olaria

Irregularidade
fundiária

- “Comunidade do Néia” na Sede do - Designar a “Comunidade do Néia” como ZEIS (Zona de
Município
com
irregularidade Especial Interesse Social) e fazer a regularização fundiária do
fundiária
local
Registros
cartorários
dos - Fazer levantamento cadastral nas Termas e proceder a
loteamentos nas Termas não regularização fundiária junto aos órgãos competentes
coincidem com a situação de fato
- Impedir a usucapião do imóvel nas Termas na antes do
levantamento cadastral e do projeto de regularização
fundiária
Loteamentos antigos, principalmente na área próxima ao
parque das Termas, verificar a possibilidade de reversão ou
uma ppp que de o tratamento adequado a área, evitando a
concentração e densidade populacional, muito próxima as
fontes.

Infraestrutura
básica

- Abastecimento de água urbana - Não há captação de água
com captação superficial e subterrânea como alternativa para
suficiente
abastecimento urbano, apesar da
disponibilidade aquífera
- Tratamento de todo o esgoto
- Abertura de poços artesianos
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- Estruturar o quadro técnico da prefeitura para fiscalizar os
poços artesianos existentes (licenciados e clandestinos) e
licenciar criteriosamente a abertura de novos poços
artesianos
- Identificação do uso de fossas sépticas na Sede do Município
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

coletado

Diretrizes

indiscriminadamente e por vezes de e sempre que possível, desativá-las
forma clandestina, principalmente
- Não há áreas de alagamento nas
- Implantar infraestrutura urbana nas Termas que permitam a
nas Termas
áreas urbanas
desativação das fossas sépticas existentes
- Existência de fossas sépticas em
- Finalizar a implantação da infraestrutura das Termas,
terrenos urbanos na Sede apesar da
responsabilizando os loteadores quando de direito e
rede sanitária existente
resgatando o valor alocado por meio do instrumento
- Uso contínuo de fossas sépticas “Contribuição de Melhoria”, a ser depositado em um fundo
nas Termas para tratamento de de desenvolvimento urbano
esgoto
- Transferir a lagoa facultativa de tratamento de esgoto das
Implantação
parcial
da Termas para área mais longe da malha urbana
infraestrutura urbana nas Termas
- Executar tratamento primário das águas pluviais coletadas
- A lagoa facultativa de tratamento pelas bocas de lobo da Rodovia Vicinal Antônio Bernardo de
de esgoto sanitário nas Termas está Souza e da Avenida Doutor Hugo Belchior Júnior
localizada próxima a malha urbana,
Existe a previsão de nova estação de tratamento dos esgotos
menos de 500m.
sanitários, pela Sabesp, hoje próxima do córrego do Olaria,
- Risco de poluição das águas das para área a jusante do mesmo córrego.
Termas por óleos, graxas e outros
provenientes da coleta das águas
pluviais das bocas de lobo de vias
movimentadas por caminhões e
veículos automotivos
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Fatores
Tema
Resíduos Sólidos

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

- Aterro sanitário adequado

- Não permitir loteamento e instalação de habitações a 1 km
do aterro sanitário

- Coleta seletiva de resíduos
- Existência de Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos
Urbanos
Densidade
habitacional
compacidade
urbana

Diretrizes

- Cumprir o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Urbanos

Não
há
vazios
urbanos - Muitos lotes vazios nas Termas
- Atualizar o cadastro dos proprietários dos lotes nos Termas
e expressivos no Município
de Ibirá
- Especulação fundiária nos novos
loteamentos da sede municipal
- Não permitir o desdobro de terrenos nas Termas
- Mapear a cidade nas áreas que é permitido o desdobro e
determinar tamanho mínimo de lote gerado para atender a
qualidade urbana
- Fomentar a fusão de lotes nas Termas
- Exigir Estudo de Impacto de Vizinhança em atividades
potencialmente poluidoras e que aumentem a densidade
urbana no Município, e em particular, nas Termas
- Não permitir novos loteamentos nas Termas antes da
ocupação dos lotes existentes
- Exigir alta taxa de permeabilidade dos lotes das Termas e
baixa taxa de ocupação, a fim de promover maior infiltração
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes
das águas pluviais no lençol freático
- Adotar medidas de contenção do perímetro urbano de
forma a continuar inibindo a existência de vazios urbanos
- Não permitir novos loteamentos sem a infraestrutura
completa e abastecimento de água e tratamento de esgoto
interligados aos sistemas municipais de saneamento básico

Uso do solo

Poucos conflitos de uso de solo

- Estabelecimentos com atividades - Estabelecer macrozoneamento municipal compatível com o
sonoras que provocam conflitos de nível de incomodidade da vizinhança
uso em áreas residenciais
- Determinar mecanismos de mitigação de impactos sonoros,
- Aluguel de edificações para festas entre outros
em áreas residenciais
- Estabelecimentos industriais em
áreas residenciais

Equipamentos
comunitários

- Os equipamentos comunitários
existentes, em geral, são
suficientes para as atuais
atividades exercidas no Município

- Inexistência de banco de terras - Estabelecer percentual de doação de áreas institucionais na
municipais
institucionais
para legislação de parcelamento do solo
implantação de equipamentos
- Implantar sede da Secretaria de Assistência Social
comunitários e urbanos
- Reservar área ao lado da Unidade de Saúde do Bairro São
- A Secretaria de Assistência Social
Benedito para aumentar sua capacidade de atendimento
funciona na mesma instalação da
quando da abertura de novos loteamentos
Secretaria da Saúde, o que não é
recomendado pelas normativas - Reservar área ao lado da Escola Municipal Vereador Lopes
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes

pertinentes

de Souza no Bairro São Benedito

- A Unidade de Saúde do Bairro São
Benedito
funciona
na
sua
capacidade máxima, precisando de
ampliação quando da ocupação dos
novos loteamentos e da expansão
urbana

- Reservar área para implantação de escola técnica no
Município
Cadastrar as áreas do patrimônio municipal, para a instalação
de futuros equipamentos municipais.

- Para que a Escola Municipal
Vereador Lopes de Souza necessita
de área de expansão
- Não há área pública para a
instalação de uma escola técnica
Mobilidade urbana

- Poucas declividades na área - Não há transporte coletivo
urbana o que propicia que a municipal
maior parte das calçadas seja
- Não há transporte disponível para
nivelada
habitantes e turistas acessarem
Pista
de
caminhada diferentes pontos urbanos
parcialmente implantada na Av.
- Falta de implantação de calçadas
Mário de Carvalho e Silva que liga
nas Termas
a Sede à Termas
- Calçadas desniveladas nas áreas
- Uso de bicicleta pelos
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- Priorizar o transporte não motorizado
- Regulamentar e fiscalizar a execução de calçadas, criar um
projeto de qualificação e padronização das calçadas.
- Fazer que por meio legais sejam construídas as calçadas
faltantes nas Termas
- Implantar sistema de ciclovia municipal priorizando o
deslocamento para os principais pontos geradores de
emprego e os pontos turísticos
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)
moradores

Negativos
(riscos)
urbanas
Há
ciclovia
parcialmente
implantada na entrada da cidade e
compartilhada com pedestres no
caminho das termas

Segurança
Trânsito

no - Pouco movimento de trânsito e - Insegurança na travessia da Av. Dr.
acidentes viários nas áreas Hugo Beolchi Júnior
urbanas
- Travessias em nível no
cruzamento da Rodovia Roberto
Mário Perosa, com acesso: Vila
Ventura; Vila Nova, R. Cel. Jonas
Gonçalves Gonzaga; R. Eugenio
Teodoro Farias

Patrimônio
Histórico e Cultural

- Permanência de exemplares - Edifícios históricos abandonados,
arquitetônicos nas áreas urbanas como por exemplo, o Grande Hotel
municipais de relevância histórica
- Suscetibilidade na conservação da
- Água mineral rara com presença qualidade e quantidade da água
de vanádio
mineral rara
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Diretrizes
- Implantar sistema de transporte público para deslocamento
intraurbano e interligando pontos de atração turística

- Desenvolver projeto urbano na Av. Dr. Hugo Beolchi Júnior
que preveja mecanismos de segurança e prioridade do
pedestre e do ciclista
- Implantação das travessias em desnível da Rodovia Roberto
Mário Perosa com a R. Cel. Jonas Gonçalves Gonzaga e com a
R. Eugenio Teodoro Farias
- Implantação de mecanismos de segurança e de alerta nas
travessias em nível da Rodovia Roberto Mário Perosa com a
Vila Ventura e com a Vila Nova

- Catalogar, normatizar e proteger o patrimônio histórico,
ambiental, arquitetônico e cultural da cidade
- Implantar o Conselho de Patrimônio Histórico Ambiental
municipal
- Promover incentivos fiscais para a conservação do
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Fatores
Tema

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

Diretrizes

- Paisagens ambientais relevantes - Não reconhecimento e proteção patrimônio histórico, ambiental, arquitetônico e cultural
no município (Ex.: Parque das do patrimônio ambiental municipal municipal
Águas, Serrinha da Vila Ventura,
- Desenvolver e executar mecanismos legais para a
etc.)
restauração de edifícios de relevância histórica, como por
Eventos
culturais
exemplo, o Grande Hotel
remanescentes do início da
implantação da cidade
Paisagem Urbana

- Paisagem urbana relevante nas
Termas promovida pelo Parque
das Águas e pela baixa densidade
urbana
- Paisagem urbana agradável na
sede devido à arborização das
vias públicas e a presença de
casas com jardins nos recuos
frontais
Recuo
obrigatório
das
propriedades particulares ao
longo da Av. Mário de Carvalho e
Silva que liga a Sede às Termas

Fontes de energia -

Grande

incidência

- Comprometimento da paisagem - Regulamentar a instalação de elementos publicitários nas
nas áreas comerciais urbanas fachadas dos edifícios
devido à instalação desordenada de
- Desenvolver projeto de valorização urbana nas áreas
elementos publicitários
turísticas nas Termas
- Falta de paisagismo nas áreas de
- Desenvolver projeto paisagístico no recuo obrigatório da Av.
importância turística
Mário de Carvalho e Silva e incorporar a obrigatoriedade
- Falta de elementos artísticos deste recuo na normatização municipal
implantados no município
- Desenvolver projeto de valorização urbana nas entradas da
- Abandono de edifícios, como o sede Municipal e nas áreas comerciais principais
Grande Hotel nas Termas, e os
- Desenvolver projeto de valorização urbana na Vila Ventura
edifícios na Vila Ventura
(acesso e praça)

solar - Utilização de fontes de energia - Priorização da circulação de veículos não motorizados
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Fatores
Tema
limpa

Positivos
(oportunidades)

Negativos
(riscos)

municipal

tradicional

- Rede hidrográfica municipal
relevante

Diretrizes
- Opção de combustíveis não poluentes em veículos
pertencentes ao Município e quando da instalação de
transporte coletivo Municipal
- Desenvolver estudos sobre a viabilidade da implantação de
fontes de energia alternativa no Município, como por
exemplo, a solar ou a hídrica local

Redução
consumo

de - Pequena extensão das áreas - Inexistência de programas - Implantar programa de eficiência energética nos próprios
urbanas municipais o que municipais voltados a redução do municipais
propicia
proximidade
entre consumo
- Implantar programa de aproveitamento integral de
consumo, trabalho e residência
alimentos
- Poucos vazios urbanos
- Incorporar a redução de consumo da educação ambiental
em escolas municipais
- Priorizar a aquisição de insumos locais nas compras públicas
- Realizar projeto piloto de compostagem
- Incentivar a implantação e permanência de hortas urbanas
- Promover e permitir proximidade do comércio e serviço
cotidiano com as áreas residenciais
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1.10 Considerações Finais
Esta leitura da realidade municipal foi realizada com a equipe técnica de consultoria, apoiada
pela equipe municipal e pela Comissão Gestora do Plano Diretor, com presença dos membros da
comunidade.
Para isto foram feitas reuniões semanais que a equipe envolvida, com apoio de mapas,
relatórios e visitas a campo, a fim de entender e avaliar principalmente as questões físico territoriais
de Ibirá. Além disto, o trabalho de escritório em pesquisa, produção de mapas e deste documento foi
intenso até se chegar a este resultado final.
A Comissão Gestora do Plano Diretor foi essencial nesta fase ao trazer a realidade de seus
territórios e do Município como um todo. Como mérito da Comissão Gestora se atribui a mobilização
da população na construção deste documento.
Algumas questões técnicas precisam ser aprofundadas em estudos específicos, em parceria
com instituições de pesquisa, principalmente quanto à proteção da qualidade e da quantidade da
água mineral com presença de vanádio, rara e única em termos de Brasil. Entretanto nas próximas
etapas se procurará protege-la, de forma preventiva, a partir dos dados existentes atualmente.
Outras questões – como por exemplo: a rota de fuga do pedágio, com caminhões pesados
passando diariamente e intensamente frente ao Parque das Águas em Ibirá; a formação de unidades
de conservação; a transposição em desnível sobre a Rodovia Roberto Mário Perosa; e, a implantação
de cursos técnicos profissionalizantes -, a implantação de um mini distrito industrial, em região ainda
à ser definida, irão depender de ações em parceria com o governo estadual e federal. Mesmo assim,
se pretende traçar diretrizes para estas questões nas próximas etapas.
Acredita-se que no decorrer deste trabalho novos temas e abordagens irão aparecer para
Ibirá, os quais serão abordados e incorporados nos outros produtos previstos na construção do Plano
Diretor, conforme Termo de Referência pré-estabelecido.
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