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Compositor de Impressão do QGIS 
 
 
1. Introdução 
 
O Compositor de Impressão é uma ferramenta oferecida pelo QGIS para elaborar a versão final 
dos mapas que serão impressos. Permite a definição de escala e orientação do mapa, a 
inserção de legendas, tabelas, imagens e diversos outros itens. 
 
Diversos mapas podem ser gerados utilizando um mesmo Compositor de impressão. Desta 
forma, todas as cartas impressas terão a mesma configuração, disposição de itens, escala, etc., 
uniformizando os resultados. 
 
Para seguir o restante deste Tutorial, abra no QGIS o projeto “Exemplo_RMSP”. Neste exemplo 
existem 7 camadas: Estados brasileiros, Municípios de São Paulo, Distritos da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), População da RMSP, Abastecimento de Água na RMSP, 
Coleta de Esgoto na RMSP e Coleta de Lixo na RMSP. 
 

 
 
2. Compositor de Impressão 
 
No menu “Projeto”, opção “Gerenciador do compositor”, temos acesso a uma janela que 
permite gerenciar os compositores de impressão (criar, deletar, renomear, duplicar, etc.). 
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Para criar um novo compositor, clicar no botão “Adicionar” e escolher um nome para o 
mesmo. Clicar no botão “Fechar” para encerrar o gerenciador. 
 

 
 
O compositor de impressão possui uma barra de menus e uma barra de ferramentas. Logo 
abaixo temos a janela que define a Área de Impressão e à direita algumas abas de 
configuração. 
 
 
2.1. Composição 
 
Na aba “Composição” é possível configurar as dimensões do papel e a qualidade de impressão. 

 

 
 
Também é possível definir uma grade de fundo para auxiliar o alinhamento de objetos na área 
de impressão. 
Para ligar a grade, utilize o menu “Visão” opção “Mostrar grade”. Também existe neste menu a 
opção de “Atrair para grade”. 
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Para modificar o tipo de grade (pontos, cruzes ou sólido), utilize o menu “Configurações”, 
opção “Compositor opções...”. 
 

 
 

 
 
Também é possível utilizar linhas-guia para alinhar os objetos. Para criar uma linha-guia, basta 
arrasta-la para o centro da folha a partir das réguas lateral e superior. 
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2.2. Janela de Impressão 
 
Diversos itens podem ser adicionados à janela de impressão: mapas, imagens, rótulos, 
legendas, tabelas, etc.  
 

Ícone Função 

 
Adicionar novo mapa 

 
Adicionar imagem 

 Adicionar novo rótulo 

 Adicionar nova legenda 

 Adicionar nova barra de escala 

 
Adicionar nova forma (retângulo, triângulo ou elipse) 

 Adicionar seta 

 Adicionar Tabela de Atributos 

 
Adicionar moldura HTML 

 
Para adicionar qualquer item, clicar sobre o botão correspondente na barra de ferramentas e 
arrastar o mouse sobre a área de impressão para definir a posição e as dimensões do item. 
Para remover um item, utilizar o menu “Editar” opção “Excluir”. 
Para alterar as características do item, utilizar a guia “Propriedades do Item” disponível no 
painel ao lado direito da tela. 
 
2.3. Adicionar “Mapa” 
 
O primeiro item a ser adicionado neste exemplo será um novo mapa. Deixe ligadas apenas as 
camadas “Municípios_SP” e “Água_RMSP” e clique no botão “Adicionar novo mapa”. 
 

 



Laboratório de Geotecnologias da UPM 
Prof. Dr. Sergio Vicente D. Pamboukian 

Dicas 

1. A ferramenta  “Selecionar/Mover item” é utilizada para redimensionar e mover 

um item dentro da área de impressão, enquanto a ferramenta  “Mover item do 
conteúdo” é utilizada para movimentar o conteúdo dentro de um item. Sempre utilize 

o botão “Atualizar visão” após redimensionar ou mover um item ou conteúdo. 
 

2. Um mapa é inserido de acordo com a configuração de exibição das camadas na tela 
principal do QGIS. Se a visualização das camadas for modificada, uma atualização do 
compositor refletirá estas mudanças. Isto é importante quando desejamos gerar 
diversos mapas padronizados. 
 

3. A opção “Travar camadas para o item do mapa” congela as camadas de um item. 
Desta forma, podemos alterar a visualização das camadas na tela principal do QGIS 
sem alterar a aparência do item. 

 

 
 

4. Para evitar que um item seja movido sem querer, podemos travá-lo marcando a caixa 
representada por um cadeado na aba “Itens”. Ao lado, temos uma caixa, representada 
por um olho, que indica se o item está visível ou não. 

 

 
 
Após adicionar o novo mapa: 

 ajuste o tamanho do item (mapa); 

 centralize o mapa no papel (guias aparecem quando o mesmo está centralizado); 

 utilize as ferramentas de zoom ou a rodinha do mouse para ajustar o tamanho do 
mapa que está dentro do item (conteúdo); 

 ajuste a posição do conteúdo dentro do item; 

 na aba de “Propriedades do item”, ajuste a escala para 1:750.000. 
 
Nesta aba também é possível definir a extensão do mapa, configurar uma grade interna, 
definir posição e tamanho do item, definir a existência ou não de moldura, definir a cor de 
fundo (ou a transparência se a caixa “Fundo” for desligada), entre outras coisas. 
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Escolhendo a escala adequada 
 
Normalmente a escala de um mapa deve ser escolhida de acordo com um conjunto de escalas 
padrão existente em um instrumento de desenho conhecido como “Escalímetro”. 
 

 
 
Existem diversos tipos de escalímetro, mas o mais comum possui as seguintes escalas: 1:20, 
1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. A escala do mapa deve ser múltiplo de uma destas escalas para 
facilitar as medidas em um mapa impresso. Em nosso exemplo, optamos por usar a escala 
1:750.000, cujas medidas podem ser facilmente lidas no papel com o escalímetro de 1:75.  
 
Adicionando grade ao Mapa 
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Para adicionar uma grade ao mapa devemos seguir os seguintes passos: 
 

1. Nas propriedades do mapa, na opção “Grades”, clicar no botão “+” para adicionar uma 
nova grade. 

 
2. Ajustar as divisões da grade alterando o intervalo X para 20.000 e o intervalo Y para 

20.000. 

 
 

3. Alterar estilo de moldura para “Linhas interiores e exteriores”. 
 

4. Marcar a caixa “Desenhar coordenadas”, alterar as coordenadas da Esquerda e da 
Direita para “Vertical crescente”, definir a precisão da coordenada para 0. 
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2.4. Adicionar “Formas” 

Através do botão  é possível adicionar formas geométricas (retângulos, elipses e 
triângulos) à área de impressão. 
 

 
 
Neste exemplo, vamos adicionar um retângulo para servir de borda para o mapa da RMSP. 
Para isto, basta escolher a opção “Adicionar retângulo” e arrastar o mouse definindo as 
dimensões do retângulo. Desenhe também outro retângulo para servir de legenda para o 
mapa. 
 

 
 
Se a forma encobrir o mapa, utilize a ferramenta “Avançar itens selecionados” para “Enviar 
para trás”. 

 
 
Na guia “Itens”, altere o nome do mapa e dos itens “retângulo” inseridos e trave a posição 
destes itens. 
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2.5. Adicionar “Imagem” 
 
Clicar sobre o botão “Adicionar imagem” e arrastar o mouse para definir a posição e 
dimensões da imagem. 
 
O QGIS já possui diversas imagens prontas. Para visualizá-las, abra o item “Buscar pastas” e 
escolha a imagem desejada. 
 

 
 
Se preferir, pode escolher qualquer outra imagem. O QGIS aceita diversos formatos de imagem 
(jpg, gif, png, svg, etc.). Evite imagens matriciais (bmp e jpg, por exemplo) e dê preferência aos 
formatos vetoriais (svg, por exemplo), para que não haja perda de resolução no 
redimensionamento. Neste exemplo, vamos escolher a imagem “Rosa.svg” que está na pasta 
“Imagens”. 

 
 
No item “Propriedades principais”, “fonte da imagem”, escolha a imagem desejada. Se quiser, 
escolha também as opções “Moldura” e “Fundo”. 
 

 
 



Laboratório de Geotecnologias da UPM 
Prof. Dr. Sergio Vicente D. Pamboukian 

2.6. Adicionar “Rótulos” e “Setas” 
 
Para adicionar um rótulo: 

 clicar sobre o botão “Adicionar novo rótulo” e posicionar o rótulo “Universidade 
Presbiteriana Mackenzie” na legenda conforme a figura a seguir; 

 na aba de “Propriedades do item”, ajustar o texto do rótulo e a fonte para “Arial”, 
tamanho 14, negrito, vermelho, centralizado. 

 
Para adicionar linhas horizontais: 

 clicar sobre o botão “Adicionar seta” e definir a posição da linha; 

 mudar o “Marcador de seta” para “nenhum”,  para retirar a seta da extremidade; 

 no “Estilo  da linha”, definir a espessura para 0.3, por exemplo; 

 esticar e posicionar a linha no local desejado. 
 
Utilizando as ferramentas descritas, acrescentar os demais rótulos, linhas e imagens da 
legenda a seguir. 
 

 
 
 
2.7. Adicionar “Legenda” 
 
Para adicionar a legenda principal: 

 clicar sobre o botão “Adicionar nova legenda” e definir a posição da mesma; 

 na aba de “Propriedades do item”, apagar o Título “Legenda”; 

 desmarcar a caixa “Atualização automática”; 

 deixar apenas o grupo referente ao abastecimento de água, excluindo os demais 
através do botão “-”; 

 renomear o grupo “Água_RMSP” para “Abastecimento de água (%)” utilizando a 
ferramenta de edição de texto (ícone com um lápis); 
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 ajustar o tamanho das fontes do “Subgrupo” ARIAL 8 Bold e do “Item” para ARIAL 8; 

 ajustar espaçamento do símbolo para 1 mm. 
 
Adicionar outra legenda com os itens Distritos, Municípios e Estados. 
 

 
 
Adicionar mapa de localização: 

 deixar ligadas apenas as camadas “Estados” e “Distritos_RMSP”; 

 na camada “Estados”, definir a espessura da borda para 0,5mm e desligar os rótulos; 

 na camada “Distritos_RMSP”, definir a espessura da borda para 0,1mm; 

 “Adicionar novo mapa” e ajustar escala para 1:20.000.000; 

 Adicionar rótulos com os nomes dos estados e fonte Arial 10 Bold. 
 
 
2.8. Adicionar “Barra de escala” 
 
Clicar sobre o botão “Adicionar nova barra de escala”. 
 
Para melhorar o visual da barra de escala e facilitar a sua leitura vamos ajustar algumas 
informações na aba de “Propriedades do item”. 
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Neste compositor, temos dois mapas: Mapa 0 é o maior com a RMSP e Mapa 1 é o menor, de 
localização. O primeiro passo é indicar que a barra de escala pertence ao Mapa 0. Isto pode ser 
feito em “Propriedades do item”, “Propriedades principais”, “Mapa”. 
 

 
 
Nosso mapa está em metros (m), mas queremos a escala em kilometros (km). Portanto, é 
necessário ajustar as configurações do item “Unidades” de acordo com a figura a seguir. 
 

 
 
A barra atualmente possui 2 segmentos à esquerda e 4 segmentos à direita. Vamos configurar 
para 3 segmentos à esquerda e 3 segmentos à direita. Vamos configurar também o tamanho 
para 7.500 unidades (lembre-se que a escala usada é 1:750.000 e que 1m = 100cm). Desta 
forma, cada divisão à direita da barra deve ter 1cm no mapa impresso e equivale a 7.5km. 
Cada divisão à esquerda equivale a 2.5km. 
 

  
 
Vamos modificar o estilo da caixa para “Caixa dupla”, a espessura da linha para “0.5mm”, a 
fonte para ARIAL 8 e ajustar as margens. 
 

   
 

 
 

Inserir um “Rotulo” ou uma nova escala com estilo “Numérico” para indicar que a escala é 
1:750.000. 
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Veja na figura a seguir o layout final do quadro de legenda. 
 

 
 
Veja a seguir o layout final de impressão. 
 

 
 
2.10. Outros recursos 
 
1. No Compositor de Impressão ainda é possível adicionar tabelas de atributos, além dos 
elementos decorativos como figuras geométricas, setas, imagens, etc.  
 
2. As informações do compositor ficam salvas dentro do próprio projeto QGIS. Para levar o 
compositor criado para outro projeto é necessário salvá-lo como “Modelo”. 
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3. É possível gerar um arquivo pdf a partir do menu “Compositor”, opção “Exportar como pdf”. 
 
4. Ao modificar a visualização do projeto no QGIS (escondendo ou exibindo camadas, por 
exemplo) o compositor não é atualizado automaticamente, sendo necessário clicar no botão 
“Atualizar visão” da barra de ferramentas do compositor. Camadas travadas não serão 
atualizadas. 
 
2.11. Gerando outros mapas com o mesmo compositor 
 
O compositor gerado nesta aula utilizou como exemplo as informações de Abastecimento de 
Água. Para gerar um outro mapa, por exemplo com dados de População, utilizando o mesmo 
compositor, devemos: 

1. verificar se o mapa de localização (menor) está com as camadas travadas e o mapa da 
RMSP (maior) está com as camadas destravadas; 

2. na tela principal do QGIS, organizar as camadas para exibir o mapa de População; 
3. clicar no botão “Atualizar visão”. O mapa de População deve aparecer no Compositor; 
4. travar novamente as camadas da RMSP; 
5. selecionar  a legenda de Abastecimento de Água e clicar no botão “Atualizar tudo”; 
6. deixar apenas a legenda “População_RSMP” e eliminar as demais; 
7. alterar o título do grupo “População_RSMP” para População”; 
8. Alterar o rótulo “ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR DISTRITO NA RMSP EM 2010 (%)” 

para “POPULAÇÃO POR DISTRITO NA RMSP EM 2010”. 
 

 
 
Veja que o layout do mapa é mantido, porém as informações agora são relativas à população 
de cada distrito. 
 
 


