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GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SIHISB – MÓDULO MAPA

PARA COMEÇAR A EXPLORAR O SIHISB: Clique no botão ‘Mapa’ localizado no
canto superior direito da página inicial.
Vão ser dadas duas opções:
1. Abrir mapa; e
2. Pesquisar (assentamento).

SE VOCÊ ESCOLHER A OPÇÃO 1 – ABRIR MAPA
Clicar no botão ‘Abrir Mapa’ e a tela do mapa será aberta. A janela do mapa é
composta por três áreas:
1. Área central da tela: exibe o mapa com as camadas ativas e permite interações
como arrastar, aproximar, afastar o mapa, clicar sobre um assentamento para ter
acesso aos seus dados;
2. Área superior da tela: exibe a barra de ferramentas com funções adicionais para
interagir com o mapa e que estão explicadas no botão ‘Ajuda’;
3. Área lateral esquerda da tela: exibe o painel de legenda do mapa. O painel de
legenda permite controlar a exibição das camadas no mapa. Para usar esta
função:
• Para exibir ou ocultar uma camada posicione o 'mouse' sobre o pequeno
quadrado no início do título da camada e pressione e solte (clique) o botão
esquerdo do 'mouse'. A camada deverá ser exibida ou ocultada no mapa.
• Para cada camada do mapa existe uma legenda que é exibida abaixo do
título da camada. Quando a camada está ativada a legenda é exibida e
quando a camada é desativada a legenda é recolhida.
• Para recolher a legenda de uma camada ativa posicione o 'mouse' sobre o
pequeno triângulo no início do título da camada, antes do pequeno quadrado
que ativa e desativa a camada. Quando o ícone do ponteiro mudar para uma
mão com um indicador estendido pressione e solte o botão esquerdo do
'mouse'. A legenda da camada será recolhida.
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Consultar dados de Assentamento a partir do Mapa
A qualquer momento é possível verificar os dados referentes ao assentamento
visualizado no mapa:
• Posicione o 'mouse' sobre o assentamento desejado, pressione e solte (clique) o
botão esquerdo do 'mouse', será exibido um pequeno painel contendo uma
tabela com os dados do assentamento;
• Posicione o 'mouse' sobre o título de um campo e quando o ícone do ponteiro
mudar para uma mão com um indicador estendido pressione e solte o botão
esquerdo do 'mouse' para ver a descrição do campo.

Fazer nova busca a partir do mapa
Aberto o mapa na tela:
•

O botão 'Busca' no canto superior direito do mapa abre o painel de buscas para o
mapa:
No campo com os dizeres 'Faça sua pesquisa' escreva o nome do assentamento
desejado;
Escolha 'Assentamento' selecionando essa opção no menu de lista 'Filtro' e
pressione o botão 'Buscar';
Os assentamentos com o termo buscado serão exibidos abaixo do botão
'Buscar'.
Para ver o assentamento desejado no mapa selecione com o 'mouse' o nome
que corresponde a sua busca e o mapa será movido para o assentamento
selecionado.

Interagir com o mapa
•

•

•

Para aproximar o mapa em uma área específica mantenha pressionada
simultaneamente a tecla 'shift' (tecla com uma seta a esquerda do teclado) e o
botão esquerdo do 'mouse', arraste o 'mouse' sobre a área desejada formando
um retângulo, solte o botão esquerdo do 'mouse', o mapa será aproximado na
área selecionada.
Para retornar o mapa para a posição anterior pressione o botão com a seta para
a esquerda localizado na barra de ferramentas (parte superior da janela do
mapa).
Para mais funcionalidades do mapa consulte a ajuda pressionando o botão
'Ajuda' no canto superior direito da janela do mapa.
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Outras Possibilidades do Mapa
Mais do que pesquisar um assentamento individualmente, a opção abrir Mapa permite
visualizar as macro-informações da cidade. As camadas de informações existentes, e
que podem ser visualizadas no Mapa são as seguintes:
ASSENTAMENTOS POR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
•

Por Tipo de Ocupação (Favela, Loteamento, etc)

•

Por Tipologia de Problema Urbano-habitacional

•

Por Gravames Judiciais Existentes

CARTOGRAFIA DA CIDADE
•

Bairros

•

Região do OP

•

Limites Municipais

•

Área de Mananciais/ Represa

SE VOCÊ ESCOLHER A OPÇÃO 2 – PESQUISAR – VOCÊ PESQUISARÁ
ASSENTAMENTOS
Na página inicial do site, após clicar o botão mapa, você terá a opção Pesquisar.
Se a opção for pesquisar um assentamento específico, os passos são os seguintes:
No campo com os dizeres 'Faça sua pesquisa' escreva o nome do assentamento
desejado;
No item do menu onde está escrito 'Filtro' escolha o filtro 'Assentamento' e
pressione o botão 'Buscar';
Os assentamentos com o termo buscado serão exibidos abaixo do botão
'Buscar'.
Para ver o assentamento desejado no mapa selecione com o 'mouse' o nome
que corresponde a sua busca e o mapa será movido para o assentamento
selecionado.
Exemplo: Escreva o nome 'Casa' no campo de buscas; depois selecione
'Assentamento' no menu 'Filtro' e pressione o botão 'Buscar'. Abaixo do botão 'Buscar'
serão exibidos os nomes dos assentamentos 'CASAS FORTALEZA', 'ESTRADA DO
ALVARENGA-CAPITÃO CASA' e 'CASA NOVA'.
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Feita a Pesquisa , ao clicar no Mapa sobre o nome do Assentamento, será aberta o
Quadro de Informações sobre o mesmo, que tem as seguintes informações básicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome:
Localização:
Unidades Mapeadas:
Unidades Cadastradas:
Tipologia de problema Urbano Habitacional:
Tipo de Assentamento:
Localização em Área de Manancial:
Intervenção - Programa:
Intervenção - Estágio:
Data de Ocupação Documentada:
Data de Ocupação Entrevista:
Índice de Vulnerabilidade - IPVS:
Zoneamento:
Feição Morfológica:
Gravames Judiciais:

Para saber a descrição do campo, basta clicar sobre o título do campo.
Na mesma opção Pesquisar, existem ainda três outras opções de filtro:
• Região do Orçamento Participativo – Após selecionar o filtro região do OP, no
botão “Pesquisar”, digite a Letra da Região e após “busca”. Será exibido link da
região e ao clicar nele, será exibido o mapa com a Região centralizada e os
assentamentos existentes nelas estarão visualizados;
• Logradouro – Após selecionar o filtro Logradouro, no botão “Pesquisar”, digite o
nome da Rua que lhe interessa e após “busca”. Será exibido o (s) link(s) relativos
à Rua e ao clicar nele, será exibido o mapa com a Rua centralizada. Os
assentamentos existentes nas proximidades estarão visualizados;
• Bairro – Após selecionar o filtro Bairro, no botão “Pesquisar”, digite o nome do
Bairro que lhe interessa e após “busca”. Será exibido o(s) link(s) relativo(s) ao
bairro e ao clicar nele, será exibido o mapa com o bairro centralizado. Os
assentamentos existentes no bairro e suas proximidades estarão visualizados.
Dúvidas freqüentes - FAQ
No menu da página inicial existe o botão ‘Dúvidas Freqüentes’ onde estão listadas
algumas das principais dúvidas dos usuários do site. Caso a dúvida permaneça, a
mesma poderá ser encaminhada por e-mail ao administrador.
suportesihisb@saobernardo.sp.gov.br

