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ACESSANDO AS INFORMAÇÕES
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Entre no site  e para ter acesso à Habitação Social, exitem duas 
formas, clique conforme indicado na figura

www.habisp.inf.br,
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CONSULTA DE ÁREAS
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Cada tipo de assentamento possui uma listagem com os dados principais das áreas. 

A navegação pode ser feita pelos links numéricos na parte inferior central, ou por uma busca 
pelo nome ou parte dele, conforme figura abaixo.

Nova Favela
Abre uma nova ficha para inserção de novo assentamento.

Exportar
Exporta a listagem para uma planilha tipo xls, com a opção de listagem simples com os 
dados visualizados na tela e listagem completa com todos os dados.
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Filtros
Permite criar filtros de pesquisa para obter listagens específicas.

Crescimento das ocupações e fusão de 
áreas.

Atualização de ações não contabilizadas 
(remoção de áreas, urbanizações, etc)

Eliminação de sobreposição de 
demandas (loteamentos x favelas)

Correções de erros, no cadastramento 
das áreas

FAVELAS MARCADAS 
PARA EXCLUSÃO

MANANCIAIS

Área de abrangência que inclui as regiões da Guarapiranga e Billings.
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CLASSIFICAÇÃO DE 
FAVELAS

Ocupação em baixo de pontes e ou 
viadutos

Ocupação em baixo de pontes e ou 
viadutos

Ocupação em aterro sanitário e ou 
lixões

Ocupação em aterro sanitário e/ou 
lixões

Ocupação em rotatórias, ilhas de 
trânsito

Ocupação em rotatórias, ilhas de 
trânsito

Ocupações em baixo de redes de 
alta tensão

Ocupações em baixo de redes de 
alta tensão

Ocupações sobre oleodutos ou 
gasodutos

Ocupações sobre oleodutos ou 
gasodutos

Ocupação sobre área não edificante 
e ou leito de cursos d’água

Ocupação sobre área não edificante 
e ou leito de cursos d’água

Ocupação em áreas de risco de 
solapamento e escorregamento

Ocupação em áreas de risco de 
solapamento e escorregamento

Ocupação em áreas contaminadas
Ocupação em áreas contaminadas

Ocupação em áreas não edificantes 
de sistema viário ativo

Ocupação em áreas não edificantes 
de sistema viário ativo

Ocupação em áreas não edificantes 
de sistema ferroviário ativo

Ocupação em áreas não edificantes 
de sistema ferroviário ativo

Ocupação em alça de acesso
Ocupação em alça de acesso

Área com risco de solapamento e 
escorregamento (R3, R4)

Área com risco de solapamento e 
escorregamento (R3, R4)

Através de vistorias realizadas pelos 
técnicos, foram analisadas as condições 
apresentadas ao lado, e quando a favela 
apresentar qualquer uma das condições em 
sua totalidade, ela se torna uma favela não 
urbanizavel.

Exportar Geometrias

Exporta as geometrias para um arquivo em formato shape files, um arquivo compatível com 
programas de GIS (ArcGis, Autodesk Map, Maptitude, Mapinfo, etc), que se resume aos  
dados espaciais em um sistema de informação geográfica GIS e utiliza arquivos .dbf para 
armazenar dados de atributos. Este arquivo pode ser utilizado em visualizadores de Shape 
files (AvisMap, Avangardo ShapeView , ArcExplorer, etc).
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Ficha de Dados
A ficha de dados apresenta os dados de vistorias realizadas, a foto aérea do local e as 
análises espaciais obtidas.

Dados de vistorias
Imagem da Favela

Dados obtidos por 
análise espacial dos 
layers do mapa.
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ANÁLISE ESPACIAL

Cálculo do % da favela nos Graus de Probabilidade de 
Risco de Solapamento e Escorregamento (Estudo feito 
pelo IPT/FUSP em 2002), através de análise espacial.

Grau de Probabilidade Muito Alto
Grau de Probabilidade Muito Alto

Grau de Probabilidade Alto
Grau de Probabilidade Alto

Grau de Probabilidade Médio
Grau de Probabilidade Médio

Grau de Probabilidade Baixo
Grau de Probabilidade Baixo

+

Atribuição de 
Pesos

Atribuição de 
Pesos = Indicador de Risco 

de Solapamento e 
Escorregamento

Indicador de Risco 
de Solapamento e 
Escorregamento
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Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio
Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio

% de responsáveis com renda até 3 salários mínimos
% de responsáveis com renda até 3 salários mínimos

Anos médios de estudo do responsável pelo domicílio
Anos médios de estudo do responsável pelo domicílio

% de responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo
% de responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo

% de responsáveis pelo domicílio alfabetizados
% de responsáveis pelo domicílio alfabetizados

Idade média do responsável pelo domicílio
Idade média do responsável pelo domicílio

% de responsáveis com idade até 29 anos
% de responsáveis com idade até 29 anos

% de pessoas com até 4 anos no total de residentes
% de pessoas com até 4 anos no total de residentes

Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio
Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio

% de responsáveis com renda até 3 salários mínimos
% de responsáveis com renda até 3 salários mínimos

Anos médios de estudo do responsável pelo domicílio
Anos médios de estudo do responsável pelo domicílio

% de responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo
% de responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo

% de responsáveis pelo domicílio alfabetizados
% de responsáveis pelo domicílio alfabetizados

Idade média do responsável pelo domicílio
Idade média do responsável pelo domicílio

% de responsáveis com idade até 29 anos
% de responsáveis com idade até 29 anos

% de pessoas com até 4 anos no total de residentes
% de pessoas com até 4 anos no total de residentes
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Nenhuma Vulnerabilidade
Nenhuma Vulnerabilidade

Vulnerabilidade Muito Baixa
Vulnerabilidade Muito Baixa

Vulnerabilidade Baixa
Vulnerabilidade Baixa

Vulnerabilidade Média
Vulnerabilidade Média

Vulnerabilidade Alta
Vulnerabilidade Alta

Vulnerabilidade Muito alta
Vulnerabilidade Muito altaC

L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

+

Atribuição de 
Pesos

Atribuição de 
Pesos =

Cálculo do % da favela nos 
Graus do Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social 
(IPVS) (Estudo feito pelo 
SEADE), através de análise 
espacial.

IPVS do Assentamento
IPVS do Assentamento
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Coeficiente de Mortalidade 
Infantil

Coeficiente de Mortalidade 
Infantil

Mortalidade Precoce
Mortalidade Precoce

Mortalidade por Causas 
Externas

Mortalidade por Causas 
Externas

Coeficiente incidência de 
tuberculose

Coeficiente incidência de 
tuberculose
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Dado relacionado à
Subprefeitura onde se 

localiza o assentamento

Dado relacionado à
Subprefeitura onde se 

localiza o assentamento
=
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Total de Construções

Ligações
% Atendimento 1= x Peso

(0,3)

% Atendimento 2**= x Peso
(0,7)

* Adotando:
Para cada 1 hectare = 350m lineares de 
Rede de Água e 300m lineares de Rede 
de Esgoto.
**Quando o valor de atendimento em 
ligações for maior que o encontrado em 
rede de distribuição, adotar o valor obtido 
em ligações para a rede

Rede Estimada *

Rede Existente

+ Índice

Imagem com 
os layers de 
rede de 
distribuição e 
coletora e 
ligações de 
água e esgoto 
da SABESP.

Imagem com 
o layer de 
favela.
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EDITANDO DADOS E PERÍMETROS

Para a edição dos dados será necessário que o usuário tenha permissão para esta 
ferramenta. Clique em entrar na parte superior direita da tela e entre com seu nome de 
usuário e sua senha. 

A tela de edição terá a configuração conforme a figura abaixo. A edição dos dados é 
feita nas caixas de texto ao lado dos dados.
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A edição da geometria será feita no menu localizado na parte superior esquerda do mapa.

Editar perímetro existente.

Criar novo perímetro.

Para a edição, clique em Editar e depois no perímetro que será modificado. No primeiro 
clique ele mudará de cor.
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No segundo clique, os vértices do polígono serão destacados com um círculo.

Os vértices mais escuros são os existentes e os mais claros chamaremos de “fantasmas”, 
são vértices possíveis de serem criados, mas que não existem no polígono.

Vértice

Vértice 
Fantasma



Para a edição, basta clicar nos vértices e puxá-los até o ponto desejado. 

Quando você puxa um vértice “fantasma”, ele se torna um vértice real e serão criados outros 
vértices “fantasmas” no polígono.

www.habisp.inf.br
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INSERINDO UM NOVO REGISTRO

Para inserir um novo registro, vá até a listagem do assentamento; no caso de favela, entre 
em Nova Favela.

Para inserir novos dados, será necessário que o usuário tenha permissão para esta 
ferramenta. Clique em Entrar, na parte superior direita da tela, e entre com seu nome de 
usuário e sua senha. 
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Os dados cadastrais serão inseridos normalmente nas caixas de texto. Para desenhar o 
perímetro novo, clique no ícone indicado no detalhe abaixo.

Criar novo perímetro.
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1 2

3 4

5 6

7 8

Para desenhar o perímetro, basta clicar com o botão esquerdo do mouse nos vértices do 
polígono e para fechar o desenho, dê um duplo clique.
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Para criar assentamentos compostos por mais de um polígono, basta pressionar a tecla shift 
no último clique de cada polígono.

1

2

3

Shift

Ao último clique do poígono, 
pressione a tecla              

e feche o primeiro polígono.            

Repita o procedimento para 
todos os polígonos que serão 
desenhados.          

Apenas no último polígono não 
se´ra necessário pressionar a 
tecla 

Shift



EXEMPLO

Entre no site  e, para ter acesso às informações específicas de 
algum assentamento precário, clique no menu lateral indicado em Habitação Social. Os 
assentamentos estão divididos em Favelas, Loteamentos Irregulares, Cortiços, Núcleos 
Urbanizados e Alojamentos Provisórios. Neste exemplo, utilizaremos uma favela, mas o 
processo de navegação é o mesmo para qualquer outro assentamento.

www.habisp.inf.br
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- Acesso aos dados disponíveis das favelas no HABISP;
- Copiando as informações para um editor de  textos
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A procura pode ser feita pela lista exibida ao acessar o link de favelas e navegando 
pelos números na parte inferior da tela, ou digitando o nome da área ou parte dele para 
localizar e pesquisá-lo no banco de dados. Utilizaremos a favela Heliópolis neste caso.

Você terá acesso à ficha de dados com a foto aérea do assentamento.
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Com o mouse, selecione as informações que você desejar obter em seu relatório, 
depois vá até o menu superior em Editar e clique em Copiar.

Abra seu editor de texto, no exemplo estamos utilizando o Word, depois vá até o 
menu superior em Editar e clique em Colar.
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As informações serão coladas em seu documento de texto desta forma:

Você também pode selecionar a imagem desejada para captura. Digite a tecla Print 
Screen de seu teclado, 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.


