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INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO QGIS

O QGIS possui uma infra-estrutura básica que nos permite realizar a maioria 
das operações e análises espaciais básicas. Ainda assim, o software foi pensado de 
forma a facilitar que demandas e necessidades específicas de determinadas análises 
pudessem ser desenvolvidos em separado em acoplado ao projeto como 
complementos (plugins, em inglês).

Iremos neste tutorial apresentar a ferramenta ‘Gerenciador de 
complementos’, que facilita a busca e instalação dos complementos do QGIS. 
Para exemplificar seu uso, apresentaremos o complemento ‘Open layers’, que 
permite termos acesso às imagens de satélite dos projeto GoogleMaps, Bing 
Maps, assim como, Open Street Map.

A. GERENCIAR E INSTALAR COMPLEMENTOS
No projeto QGIS, temos a barra de menus, na parte superior da tela. Iremos 

acessar o menu ‘Complementos’>’Gerenciar e Instalar complementos’. Uma 
caixa de diálogo será aberta (figura 1) após o QGIS ter acessado os repositórios de 
complementos do projeto.



Figura 1: Caixa de diálogo da ferramenta ‘Gerenciador de complementos’.

No menu à esquerda, temos diferentes opções de visualização dos 
complementos. O QGIS já vem por padrão com alguns complementos instalados. 
Por isso, você poderá perceber que possui alguns complementos instalados e 
alguns habilitados. Antes de instalar um novo complemento, vamos ver se não há 
nenhum complemento a ser atualizado, usando a opção do menu ‘Atualizável’.

Na presente situação temos um complemento a ser atualizado: 
o ‘Metasearch’. Ao clicar no nome do complemento, você tem acesso a diferentes 
informações sobre o complemento em questão (figura 2). Algumas informações 
são pertinentes, como resumo, autor, link para o site, etc.



Figura 2: Complemento a ser atualizado e suas informações básicas.

Para atualizar o complemento basta clicar no botão ‘Atualizar 
complemento’. Após a atualização, o nome do complemento automaticamente 
sairá da lista de complemento atualizável.

No menu ‘Instalados’, vemos todos os complementos já instalados. A caixa 
de marcação de cada complemento serve para habilitarmos/desabilitarmos 
determinados complementos, de acordo com nossas necessidades, sem termos de 
desinstala-los. 
ATENÇÃO: Manter todos os complementos instalados e habilitados 
sobrecarregará a barra de ferramentas com complementos que não 
necessariamente sejam úteis ao projeto em questão.

B. INSTALANDO UM COMPLEMENTO NOVO
Vamos então ao menu ‘Não instalados’. Nesta seção temos uma noção da 

quantidade de complementos criados para diferentes funcionalidades e 



processamentos de análise espacial. Caso queira, pode clicar no nome do 
complemento para poder saber do que se trata cada complemento.

Figura 4: Complementos do QGIS não instalados.

Vamos instalar o complemento ‘Openlayers’. E para isso, usaremos a 
ferramenta ‘Buscar’, onde escreveremos ‘Openlayers’. Pode-se perceber (figura 
5) que há três complementos com esta palavra-chave. Faremos a instalação do 
complemento ‘Openlayers Plugin’ clicando no botão ‘Instalar complemento’.



Figura 5: Descrição do complemento OpenLayers

Antes de usá-lo, vamos adicionar uma camada vetorial de referência, como 
por exemplo os estados do Brasil. Para acessar o Openlayers, vamos na barra de 
menu na opção ‘Web’.

Na opção ‘Openlayers Plugin’, vemos todas as opções de dados que 
podemos acessar. Como apresentado anteriormente, escolhemos a opção ‘Google 
Satellite’ da ‘GoogleMaps’.

Como resultado, teremos a cesso às imagens do projeto GoogleMaps em 
nosso projeto do QGIS (figura 6). Contudo, antes de utilizá-lo em seus projetos 
irrestritamente, analise o termo de compromisso do projeto GoogleMaps para 
saber se o uso é viável.

http://www.google.com/intl/pt-BR_US/help/terms_maps.html
http://www.google.com/intl/pt-BR_US/help/terms_maps.html
http://www.google.com/intl/pt-BR_US/help/terms_maps.html


Figura 6: Uso do complemento Openlayers no QGIS.

Dependendo de suas necessidades, o projeto OpenStreetMap pode ser uma 
ótima opção (Figura 7).

http://www.openstreetmap.org/about


Figura 7: Complemento Openlayers com os dados do projeto 
OpenStreetMap.


