
 
 

 

Guia StoryMaps - Esri 

 

 
“For centuries, maps have been valued because they provide a large amount of detail 

in a small amount of space, and because of their capacity for telling a story” 

(Kerski,2015, p.16). 

 

 
   



Story Maps são ferramentas gratuitas que ajudam você a contar histórias na Web e destacar 

a localização de uma série de eventos relacionados à sua história. O Story Map pode contar 

histórias com fotografias, mapas históricos e outros arquivos de imagem. O Story Maps é 

parte do ArcGIS Online, o mapeamento baseado em nuvem e a plataforma Esri GIS. Suas 

histórias, juntamente com os mapas e dados, são hospedados no ArcGIS Online. 

Você pode usar o mapa da web do ArcGIS Online, criar novos mapas, ou usar mapas da 

web que foram criados e compartilhados por outros usuários. 

 

1 - Registre-se no site https://storymaps-classic.arcgis.com/en/my-stories/ para acessar o software 

gratuito da ESRI na plataforma Arcgis Online. 

 

 

 

 

Clique entrar ou Sign In, abrirá a tela ao lado. 

Faça login com o Facebook ou e-mail Gmail. 

 

 

 

 

 

2 - Após o registro, você pode acessar seu perfil e 

um guia sobre como criar seus mapas de histórias. 

https://storymaps-classic.arcgis.com/en/my-stories/


Na guia Galeria, existem modelos para ajudá-lo a criar sua história e inspirá-lo com boas 

ideias. 

 

3 - Clique na opção da Map Journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 - Aparecerá a seguinte caixa de 

dialógo.Escolha o layout que você gostaria 

de usar e pressione Iniciar. Neste tutorial, 

usaremos o layout do painel lateral padrão, 

mas as etapas são as mesmas para o layout 

do painel flutuante. 

5 -Digite um título para sua história. 

Você também pode fazer um tour rápido 

opcional do Construtor neste momento. 

 

 

 

6 -Esta caixa de diálogo permite adicionar a 

primeira página, a "seção inicial" da sua 

História do Mapa aparecerá. A seção de 

abertura é a primeira seção que os usuários 

verão quando abrirem a história, então é uma 

introdução. 

Nesta caixa de diálogo, será solicitado primeiro 

o conteúdo que deseja que esta seção mostre 

na área de exibição principal do painel. Escolha 

entre Mapa, Imagem, Vídeo, Página da Web. 

Se escolher a opção Mapa você deve criá-lo, a 

janela do editor de mapas será exibida. 



 

Caso use mapas na página inicial ou em qualquer outra seção, poderá escolher a base e 

pontos de interesse. 

 

 

Nesta Janela você pode escolher a base que 

usará para trabalhar seus mapas. 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa do ponto de 

interesse pode ser manual ou 

digitada na caixa indicada, e em 

seguida aparecerá o ponto. 

Você pode adicionar ao ponto, 

imagens, anotações 

importantes. Seja criativo. 

 



 

 

 

Para adicionar o ponto de 

interesse, Clique em Editar, 

escolha o layout. 

Você pode configurar o Ponto 

com imagem e informações 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione Próximo. 

 

7 -Ao clicar em avançar , você será solicitado 

a inserir e formatar o conteúdo que 

aparecerá na barra lateral da seção inicial. 

Você pode digitar diretamente no editor 

embutido ou colar um texto. 

Você pode incorporar gráficos, imagens e 

vídeos com texto.  

 

 

Você pode definir ("ações da história") no 

texto da seção para que, por exemplo, ao 

clicar em uma palavra amplie automaticamente o mapa principal para um local específico. 

Pressione Adicionar  e sua seção de início será 

concluída. 

Para salvar seu trabalho até agora, pressione o 

botão Salvar no canto superior.  

 



 

8 -Use o botão Adicionar seção na parte 

inferior do painel lateral para adicionar 

seções adicionais ao seu trabalho. A 

mesma caixa de diálogo aparece sempre 

que você adiciona uma seção, permitindo 

especificar o conteúdo do plano principal e do painel lateral.  

 

9 -Para editar as seções, clique no botão azul de edição na parte superior do painel lateral. 

Você pode usar o botão Organizar para reorganizar e/ou excluir seções. 

 

10 -Você pode refinar a aparência da sua história clicando no botão Configurações na parte 

superior do Aplicativo. A caixa de diálogo Configurações permite alterar algumas opções de 

layout, escolher um esquema de cores diferente (tema) e personalizar o logotipo que aparece 

na parte superior da sua história. 

  

11 -Quando você completar o mapa da sua 

história, poderá compartilhá-lo. 

Primeiro, pressione o botão Salvar no canto 

superior direito para garantir que todo o seu 

trabalho seja salvo. 

Torne seu vídeo público somente a partir do dia  

07/09/2019. As avaliações iniciam no dia 9/9 às 

12 horas e seu trabalho deverá estar público. 

 

 



12- Para fazer outras alterações na sua história, você pode iniciá-la e clicar no botão Editar 

no cabeçalho. Este botão só está presente quando você está conectado ao ArcGIS Online 

com sua conta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explore o aplicativo, utilize as ferramentas disponíveis e use sua criatividade! 

 


