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ACESSANDO O MAPA
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Entre no site  e para ter acesso ao Mapa e suas ferramentas, clique 
em Mapa, no menu superior da tela.
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Link de retorno à 
página inicial do 
HABISP.

Imagens disponíveis 
para visualização do 
Mapa.

Ferramentas do Mapa.

O mapa possui esta configuração, a seguir apresentaremos mais detalhadamente as 
ferramentas.

IMAGENS DISPONÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO

1 - Satélite
O IKONOS é um satélite de observação terrestre comercial. Foi o primeiro a obter 
imagens disponibilizadas ao público com resolução de 1 a 4 metros por pixel. Permite 
a obtenção de imagens multiespectrais e pancromáticas.

2 - Foto Aérea - Ortofoto Retificada
Uma ortofoto é uma imagem fotográfica que foi retificada diferencialmente para 
remover qualquer distorção de geometria (posição e inclinação) e deslocamentos 
devido ao relevo.
Desde que sejam conhecidas a inclinação, posição e distorção da câmara aérea no 
instante da tomada de uma foto aérea, é possível restabelecer o centro de projeção e 
calcular as coordenadas de terreno de pontos desta foto. Nesta mesma foto, com a 
imagem deformada devido ao deslocamento do relevo, aplica-se uma correção na 
imagem que usa como molde um MDT (Modelo Digital do Terreno - malha de 
coordenadas tridimensionais). A partir deste instante, a foto pode ser usada como um 
mapa e passa a ser chamada ortofoto. 

3 - Elevação
 É a representação altimétrica do relevo de um mapa, pelo uso de cores.

Coordenadas do 
Cursor.(SAD69)
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PESQUISAS
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Clique no ícone indicado e digite o nome, ou parte dele, para que o sistema localize 

as informações de sua busca.

A busca poderá ser feita pelo nome 
do assentamento, nome de uma rua, 
bairro ou distrito. O resultado da procura é 
apresentado separadamente, conforme o 
tipo de registro.



ZOOM LOCALIZADO

MAIS ZOOM

MENOS ZOOM

ZOOM PRÉVIO

ZOOM INICIAL

ZOOM POR ESCALA

MOVER MAPA

PESQUISA
 LOTEAMENTOS

CONTAGEM 
DE CONSTRUÇÕES

VISUALIZAÇÃO
 DO MAPA

MEDIR DISTÂNCIA

DEFINIR RAIO DE
 SELEÇÃO

COORDENADAS

INFORMAÇÕES

SELECIONAR COM
 POLÍGONO
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ZOOM LOCALIZADO
Permite que o usuário escolha a janela de aproximação para visualizar. Clique em um 

ponto desejado com o mouse e desloque até outro vértice, sem tirar o clique do mouse.

3
FERRAMENTAS



www.habisp.inf.br

MAIS ZOOM / MENOS ZOOM

Permite a aproximação e o afastamento da visualização do mapa.

ZOOM PRÉVIO

Retorna à visualização anterior.

ZOOM INICIAL

Volta à tela inicial do mapa.

MOVER MAPA

Permite movimentar a visualização, com o objetivo de buscar algo fora da tela.

VISUALIZAÇÃO DO MAPA

Exporta a imagem da favela, núcleo ou loteamento para um arquivo que pode ser 
salvo em dois tipos de formatos: Geotiff (padrão de metadados de domínio público, o qual 
permite embutir informações das coordenadas geográficas em um arquivo TIFF. A 
informação adicional potencial inclui projeções cartográficas, sistema de coordenadas, 
elipsóides, datums, e tudo mais necessário para estabelecer a referência espacial exata no 
arquivo ) e JPEG (tratando-se de um formato de compressão, com perda de dados, aplicado 
em imagens fotográficas. A perda de dados é proporcional ao fator de compressão 
desejado), ambos georeferenciados.
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MEDIR DISTÂNCIA

Mostra a distância de um caminho definido com o clique e arrasto do mouse.

Quando for necessário que a medida apresentada seja segmentada em retas, basta 
clicar com o botão esquerdo do mouse nos segmentos das retas juntamente com a tecla 
shift pressionada.

Permite visualizar um conjunto de coordenadas geográficas ou UTM definidas pelo 
usuário

DEFINIR RAIO DE SELEÇÃO

Define graficamente um raio de seleção, onde se obtém  informações desta 
circunferência desenhada, como o perímetro, raio e área. Para desenhar, selecione a 
ferramenta e clique no centro desejado do círculo e arraste até outra extremidade desejada. 
Ao soltar o clique do mouse, abrirá uma caixa de informações desta circunferência criada.



Esta figura mostra que existe apenas uma favela em um raio de 1Km do aeroporto..

SELECIONAR COM POLÍGONO

Esta ferramenta permite criar polígonos para obter dados como área e 
perímetro.Basta selecionar a ferramenta e  clicar com o botão esquerdo do mouse nos 
segmentos das retas juntamente com a tecla shift pressionada, No último ponto do polígono, 
clique com o mouse sem pressionar a tecla shift. Surgirá uma caixa de informações do 
polígono criado
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COORDENADAS

Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas

Permite visualizar um conjunto de coordenadas geográficas ou UTM definidas pelo 
usuário



INFORMAÇÕES

Obtém informações sobre a área desejada.

+ Ao clicar aqui, você 
visualiza informações 
mais detalhadas.

Quadro Normal Quadro com + Informações
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Cálculo do % da favela que está em 
cada Grau de Risco, através de análise 
espacial; este indicador é baseado em um 
mapeamento feito pelo IPT/FUSP em 2002. O 
resultado da análise espacial é indicado em 
porcentagem da área em cada classificação 
de risco.

É calculado sobre o  Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social (IPVS), com critérios 
como os anos médios de estudo do 
responsável pelo domicílio, % de 
responsáveis pelo domicílio com ensino 
fundamental completo, % de responsáveis 
com renda até 3 salários mínimos, entre 
outros. Este trabalho foi feito pelo Instituto 
SEADE e através da análise espacial se 
obtém  um valor para cada assentamento.

Análise espacial entre os 
assentamentos e o mapeamento das Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), que são 
áreas de assentamentos habitacionais de 
população de baixa renda existentes, 
consolidados ou propostos pelo Poder 
Público, onde haja possibilidade de 
urbanização e regularização fundiária. 
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CAMADAS (LAYERS)
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EXPORTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

São duas as maneiras de exportação das imagens existentes. A primeira é simples, 
mas a resolução da imagem é limitada.

Selecione a imagem desejada para captura. Digite a tecla Print Screen de seu teclado 
e a imagem da tela será colada na área de transferência do computador. 

Abra o programa em que você deseja utilizar a imagem, e no menu superior, clique 
em Editar e Colar.
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Conforme indicado na figura, clique no ícone indicado para localizar a 
favela no mapa.

Na segunda opção para exportação da imagem você terá um arquivo com 
melhor resolução e georeferenciado.
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Digite então o nome da favela, ou parte dele, sempre respeitando a acentuação.

Quando o sistema finalizar a busca, clique no nome da área e será obtida a foto.
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Aproxime o mouse sobre o ícone indicado pelo quadrado laranja na figura. Será 
aberta uma caixa de ferramentas; clique no ícone indicado pela seta e depois na favela da 
qual você deseja obter a imagem. 

Será aberta uma caixa onde você deve selecionar a opção JPEG, que significa a 
extensão do arquivo gerado.
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Salve o arquivo em uma pasta desejada. Será necessário que você descompacte o 
arquivo; para isto, seu computador deverá ter um programa de descompactação. (Ex. 
Winzip, winrar,etc)

Abra seu editor de texto e no menu superior, vá em Editar > Imagem > Do arquivo. e 
selecione o arquivo descompactado da imagem.



Este arquivo salvo poderá ser utlizado como uma imagem em um editor de textos 
(Word), um visualizador ou editor de imagem ( Photoshop, Paint, Picture Manager) ou em 
um programa de GIS (Autodesk Map, ArcGis).
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Nome do Arquivo.zip

Nome do Arquivo.jpeg * 

Nome do Arquivo.jgw

Arquivo referente a imagem.

Arquivo referente acoordenada.

Arquivo exportado

Exportando JPEG

* Quando utilizar este arquivo em um 
programa de GIS, modifique a extensão do 
arquivo de .jpeg para jpg.

Exportando GeoTiff

Nome do Arquivo.zip

Arquivo exportado

Nome do Arquivo.tiff 

Arquivo referente a imagem e
coordenada.


