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ELABORAÇÃO DE LAYOUT DE MAPA

A maioria dos resultados de análises espaciais são apresentados em mapas. 
Por isso, neste tutorial será apresentado as funcionalidades para tal procedimento. 
Para tanto, utilizaremos os dados usados e produzidos nos tutoriais anteriores.

A. COMPOSITOR DE IMPRESSÃO:
No QGIS, a ferramenta para elaboração de layout de mapa é 

chamada ‘Compositor de impressão’, acessível pelo icone: . A elaboração 
de layout no QGIS se baseia no conceito de projetos, ou seja, ele permite que você 
crie diferentes composições para impressão em um mesmo projeto do QGIS. Por 

este motivo, outra ferramenta importante é o ‘Gerenciador de compositor’ , 
que permite gerenciar todas as composições de impressão criadas.

Primeiro vamos aprender a elaborar um layout de mapa no compositor de 
impressão e posteriormente vamos usar o gerenciador de compositor.

Vamos então considerar o projeto do QGIS com os limites estaduais do 
Brasil, as ocorrências da espécie Abarema adenophora e o polígono da Extensão 
de ocorrência da mesma. Iremos deixar as simbologias conforme queremos 
representar tais dados.



Figura 1: Dados presentes no projeto a serem utilizados no layout de mapa.

Ao clicar na ferramenta ‘Compositor de impressão’, estaremos criando o 
primeiro projeto de impressão. Por isso, abre-se uma janela solicitando um nome 
para o projeto.

Figura 2: Título do compositor de impressão

Após definido o nome, o compositor será aberto, conforme mostrado na 
figura 3.



Figura 3: Primeira visualização do compositor de impressão do QGIS.

Ao contrário da maioria dos softwares proprietários, o compositor aparecerá 
vazio. Precisaremos incluir os dados no layout já definindo a extensão onde 
queremos que o mesmo apareça. Para isso, usamos a ferramenta, ‘Adicionar novo 

mapa’, que se encontra na barra de ferramenta à esquerda do compositor  .
Ao clicar e arrastar o cursor na área da folha, estamos definindo a extensão 

que o mapa terá. É possível alterar a extensão, após adicionado o novo ‘mapa’ (na 
verdade os dados foram adicionados).



Figura 4: Compositor de impressão com o mapa adicionado.

B. MAPA DE LOCALIZAÇÃO
Contudo, na verdade, vamos antes, fazer um ‘mapa de localização’. 

Os ‘mapas de localização’ são mapas secundários que servem para dar referência 
sobre a localização do mapa principal. No nosso caso, a espécie ocorre no estado 
do Amazonas e por isso, vamos evidenciá-lo no mapa principal. No ‘mapa de 
localização’ (mapa secundário) vamos ter o mapa de todos os estados do Brasil, 
com um retângulo mostrando onde o mapa principal está ‘focado’.

Vamos então reduzí-lo e trocar as cores dos estados. A redução da extensão 

do mapa inserido é feita pela ferramenta ‘Selecionar/mover item’: . A 
alteração da simbologia deverá ser feita através da camada no projeto do QGIS e 
não no compositor de impressão. Depois de alterada a simbologia (cor) dos estados 
do Brasil e desmarcados os demais dados, mantendo apenas aqueles dados 
pertinentes ao mapa de localização, o mapa inserido no compositor de impressão 
deverá ser atualizado automaticamente. Caso contrário, use a ferramenta ‘Mover 



item do conteúdo’: . A ferramenta ‘Mover item do conteúdo’, é uma 
importante ferramenta pois serve para atualizar o ‘mapa’ inserido no compositor, 
assim como para organizar a centralização dos dados, conforme for melhor. 
Portanto, aproveite para centralizar o mapa dos limites estaduais do Brasil.

Figura 5: Resultado da mudança da extensão do mapa adicionado, da simbologia e 
centralização dos limites estaduais.

Contudo, podemos ver que a extensão do mapa que definimos é maior do 
que o dado evidenciado. Para mudar isso, teremos que alterar a escala do mapa, 
usando a ‘Propriedade do item’, localizado à direita, no compositor de impressão.
ATENÇÃO: A propriedade do item se refere sempre ao item selecionado. 
Tenha sempre certeza que ter selecionado o item a ter suas propriedades 
alteradas. caso contrário é provável que esteja mudando as propriedade de 
outro item, sem saber.



Figura 6: Caixa de diálogo das ‘Propriedades do item’.

Na caixa de diálogo ‘Propriedades do item’, alteramos a escala, adequando-
a à extensão do mapa adicionado. Lembre-se, reduzir o valor da escala é o mesmo 
que ‘aumentar a escala’. Ou seja, quanto menor for o valor da escala, maior será 
o ‘zoom’.

Como já estamos satisfeitos com a simbologia dos limites estaduais, 
aproveitamos também, para ‘Travar camadas para o item do mapa’, figura 7. 
Dessa forma, garantimos que, ao mudar a simbologia e os dados visíveis no 
projeto QGIS, os mesmos não sejam incluídos em tal mapa.



 Figura 7: Travando camadas para o item do mapa, evitando que atualizações 
no projeto do QGIs altere o mapa adicionado no compositor de impressão.

Além disso, vamos adicionar uma borda ao mapa de localização, ainda na 
caixa de diálogo das ‘propriedades do item’, figura 8.

Figura 8: Adicionar e configurar moldura no item selecionado.

Como resultado final do mapa de localização, temos a seguinte imagem:

Figura 9: Mapa de localização finalizado.



C. MAPA PRINCIPAL
Agora vamos inserir e configurar o mapa principal. Antes, voltamos ao 

projeto do QGIS e habilitamos todos os dados que serão exibidos no mapa 
principal, assim como definimos sua simbologia.

Ao volar ao ‘Compositor de impressão’, vamos adicionar um novo mapa 

com a ferramente ‘Adicionar novo mapa’, . De novo, definimos a extensão 
do mapa principal, centralizamos o mesmo e inserimos uma moldura. 

Figura 10: Mapa principal e mapa de localização já organizados no compositor de 
impressão.

Como se trata do mapa principal, vamos colocar as grades de 
referência das coordenadas. Para isso, vamos nas ‘Propriedades do item’, e 
habilitamos ‘Mostrar grade’. Automaticamente as opções da grade serão exibidas. 
Podemos definir se as grades serão exibidas no mapa no formato de cruz (ou seja, 
apenas aonde há interseção de X e Y), ou em formato ‘sólido’ (quando toda a 
linha é exibida). Além disso, precisamos definir o intervalo de X (Longitude) e Y 
(Latitude) no qual as grades serão exibidas.



Figura 10: Propriedades do item do mapa principal, com a opção ‘mostrar grades’ 
habilitadas e configuradas.

Ao habilitar a opção de ‘Desenhar coordenadas’, pode-se definir a 
localização e orientação das coordenadas das grades de referência.

Figura 11: Mapa com a grade em formato de cruz
Agora vamos voltar brevemente ao mapa de localização e vamos adicionar a 

ele um retângulo simbolizando a localização do mapa principal.



Uma vez selecionado do mapa de localização, vamos às ‘propriedades do 
item’ e acionamos a opção ‘Visão geral’. Mudamos, na opção ‘Moldura da visão 
geral’, de Nenhum para Mapa1, que é o mapa principal. Podemos, ainda mudar o 
estilo da visão geral.

Figura 12: Opções da Visão geral.

Figura 13: Resultado do mapa de localização com Visão geral do mapa principal.



Agora vamos à legenda: Com o botão ‘Adicionar nova legenda’,  
podemos incluir uma legenda ao mapa. Nas Propriedades do item, podemos 
alterar a ordem na qual os itens da legenda aparecem, o nome das camadas, etc.

Figura 13:Propriedades do item de legendas.

Agora vamos à escala. Para adicioná-la, basta usar o botão ‘Adicionar nova 

barra de escala’, . Nas propriedades, podemos alterar a quantidade 
de ‘quebras’, inserir moldura e etc. 
ATENÇÃO: Na propriedade do item da barra de escala, há uma opção para 
definir a qual mapa a barra está relacionada. Certifique-se que está inserindo 
a escala para o mapa desejado!

Figura 14: Detalhe da propriedade do item da barra de escala.



Figura 15: Resultado do layout de mapa elaborado.

Para exportar o mapa elaborado, há várias possibilidades. Exporta-lo em 

formato de imagem:  , ou SVG , ou ainda em PDF .



D. GERENCIADOR DE COMPOSITOR
O gerenciador do compositor nos ajuda a gerir os compositores para 

impressão que possuímos no projeto. Ou seja, no QGIS podemos ter mais de um 
compositor de impressão por projeto, e o gerenciador do compositor nos auxilia 
permitindo a duplicação, exclusão e criação de novos.



Figura 16: Ferramenta ‘Gerenciador do compositor’.


