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RELAÇÃO DE BIBLIOTECAS DIGITAIS ABERTAS:
1-AGÊNCIA FAPESP
Boletins diários distribuídos por e-mail a um público amplo e diversificado,
formado por pesquisadores, dirigentes de órgãos de fomento, universidades
e institutos de pesquisa do país, políticos, jornalistas e outros interessados
em ciência e tecnologia.
http://www.agencia.fapesp.br/inicial/
2-AGRICOLA (NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, EUA)
Base de dados referencial de acesso gratuito pela internet cobrindo as áreas
de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências Ambientais. É composta
pelo NAL Online Public Access Catalog, o catálogo da National Agricultural
Library, e pela Article Citation Database. Indexa livros, periódicos, artigos
de periódicos, capítulos de livros, relatórios de pesquisa, audiovisuais e
outras publicações. Inclui documentos publicados desde o século 15 até o
presente. Destaque para a atualização diária.
https://agricola.nal.usda.gov/
3-ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Encontre revistas, jornais e periódicos.
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/
4-ART. INSTITUTE OF CHICAGO
Acesso gratuito a milhares de obras de arte em alta definição.
https://www.hypeness.com.br/2018/10/art-institute-of-chicago-liberaacesso-gratuito-a-milhares-de-obras-de-arte-em-alta-definicao/
5-BASE DE DADOS DE LITERATURA PERIÓDICA EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS (PERI)
Seu objetivo é facilitar o acesso às informações sobre agricultura e ciências
afins selecionadas da internet, tornando-se assim um valioso instrumento
de apoio ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa na área.
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/HTML/informativo.htm
6-BAIXE LIVROS – BIBLIOTECA DIGITAL GRATUITA
Disponibiliza os melhores títulos de diversas áreas do conhecimento,
incluindo obras renomadas de literatura gratuitos que já se encontram em
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domínio público ou com divulgação autorizada. Livros digitais para baixar
em PDF.
https://www.baixelivros.com.br/
7-BIBLIOMANIA
A Bibliomania possui milhares de e-books, poemas, artigos, contos e peças,
todos absolutamente gratuitos.
http://www.bibliomania.com/
8-BENGALA DIGITAL
"Bengala Legal" foi desenvolvido de forma a oferecer acessibilidade aos
visitantes, em especial com deficiência visual.
http://www.bengalalegal.com/livros-sonoros

9-BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN
A
USP
disponibiliza
centenas
de
livros
raros,
documentos
históricos,
imagens
e
manuscritos
que
foram
doados
pela
Biblioteca
Brasiliana
Guita
e
José
Mindlin.
A
consulta
ao
catálogo completo, mesmo a parte que ainda não foi digitalizada
para download, pode ser feita neste link: Catálogo Geral da USP
(Dedalus).
https://www.bbm.usp.br/pt-br/
10-BIBLIOTECA DA UNICAMP
A Biblioteca Digital da Unicamp conta em seu acervo com dissertações,
teses, pesquisas em andamento, revistas eletrônicas, etc., todos feitos
pelos professores, pesquisadores e alunos da instituição.
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
11-BIBLIOTECA DE TESES E DISSERTAÇÕES
Criada para disponibilizar as teses e dissertações defendidas na
Universidade de São Paulo (USP) para consulta ou download. Assim, as
comunidades brasileiras e mundial poderão ter uma versão digital completa
de teses e dissertações que lhes interessarem. E tudo isso de graça!
http://bdtd.ibict.br/vufind/
12-BIBLIOTECA DIGITAL CÂMARA DOS DEPUTADOS
Disponibiliza documentos digitais relacionados à atividade legislativa nas
coleções: acervo, Constituição Brasileira, Estudos e Notas técnicas.
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3
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13-BIBLIOTECA DIGITAL CAMÕES
A Biblioteca Digital Camões disponibiliza um conjunto de textos e
documentos de grande relevância cultural e linguística.
https://www.e-portugues.co.uk/biblioteca-digital-camoes-livros-gratis/
14-BIBLIOTECA DIGITAL DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRJ
Para estudiosos ou interessados na área de música, a Biblioteca Digital da
Escola de Música da UFRJ é uma ótima opção para consultar documentos
da área. O acervo conta com obras raras dos séculos XVI a XVIII, além de
partituras, manuscritos e periódicos para download gratuito.
http://www.docpro.com.br/escolademusica/bibliotecadigital.html

15-BIBLIOTECA DIGITAL DA UNESP
Com um grande acervo de obras de artes, gravuras e desenhos, além de
trabalhos acadêmicos, a Biblioteca Digital da UNESP contem os arquivos
necessários para estudantes que precisam consultar fontes seguras.
https://bibdig.biblioteca.unesp.br/
16-BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DA USP
A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP reúne o maior acervo
por Instituição no Brasil e integra o Catálogo Mundial, que reúne mais de 3
milhões de títulos.
https://www.teses.usp.br/
17-BIBLIOTECA DIGITAL DO SENADO FEDERAL
A
Biblioteca
Digital
do
Senado
Federal
disponibiliza
gratuitamente mais de 260 mil publicações como livros, obras
raras, artigos de revista, notícias de jornal, produção intelectual
de senadores e servidores da Casa, além de legislação em texto e
áudio, entre outros.
http://www2.senado.leg.br/bdsf/
18-BIBLIOTECA DIGITAL FERNANDO PESSOA
Biblioteca Digital Fernando Pessoa Situada em Lisboa, a Casa Fernando
Pessoa é responsável pela biblioteca particular do escritor, totalizando
1.142 volumes, de todos os gêneros e em vários idiomas, além de estudos
sobre o poeta e manuscritos do próprio Pessoa.
https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp
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19-BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL DA UNESCO
A Biblioteca Digital Mundial da UNESCO disponibiliza em seu
acervo diversos livros, documentos raros, gravuras, mapas, etc,
para download gratuito.
https://nacoesunidas.org/biblioteca-digital-mundial-ja-esta-disponivel-nainternet/
20-BIBLIOTECA INTERATIVA DO SEBRAE
A Biblioteca Interativa do Sebrae reúne publicações do Sebrae São Paulo
sobre negócios, empreendedorismo, moda e mercado. O acesso é público,
gratuito e os materiais estão disponíveis para leitura e download.
https://bis.sebrae.com.br/bis/
21-BIBLIOTECA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A Biblioteca Digital do Supremo Tribunal Federal disponibiliza conteúdos
selecionados dentre as obras que compõem o acervo físico do Ministro
Victor Nunes Leal. O usuário poderá acessar as obras apresentadas em seis
coleções: Obras completas de Rio Barbosa, Obras Rara, Domínio Público,
Publicações Institucionais, Programa Teixeira de Freitas, Archivo Judiciário,
Produção Intelectual de Servidores e Revista O Direito.
http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp
22-BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL
É um repositório comentado de informações disponíveis na internet,
composta por uma seleção abrangente de links jurídicos nacionais e
estrangeiros, classificados por categorias.
https://www.interlegis.leg.br/produtos-servicos
23-BIBLIOTECA MUNDIAL DIGITAL
Com objetivo de reunir documentos oficiais sobre a cultura de diversos
países do mundo, a Biblioteca Mundial Digital disponibiliza gratuitamente
fotos e arquivos para consulta.
https://www.wdl.org/pt/
24-BIBLIOTECA NACIONAL
Direitos Autorais. Reúne links e informações sobre o registro de obras
intelectuais na Biblioteca Nacional, de acordo com a Lei nº 9.610/98.
https://www.bn.gov.br/
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25-BIBLIOTECA VIRTUAL SP
A Biblioteca Virtual é o programa do Governo do Estado de São Paulo que
facilita o acesso à informação sobre legislação, programas sociais e
serviços.
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/
26-BIBLIOTECA VIRTUAL DE ESTUDOS CULTURAIS
Seleção de sites comentados que privilegia uma perspectiva interdisciplinar
no estudo da cultura urbana contemporânea e suas relações com a política.
https://www.bibliotecas.ufu.br/portal-da-pesquisa/base-dedados/biblioteca-virtual-de-estudos-culturais

27-BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE - BVS
Biblioteca Virtual em Saúde é uma divisão da Biblioteca do Ministério da
Saúde, no qual são publicadas as informações bibliográficas produzidas pelo
Ministério da Saúde, bem como informações gerais na área de ciências da
saúde; é uma colecão de fontes de informacão científica e técnica em saúde
organizada e armazenada em formato eletrônico.
http://brasil.bvs.br/

28-BIBLIOTECA VIRTUAL DE LITERATURA
É
um
veículo
de
divulgação
e
informação
destinado
a
especialistas, pesquisadores, alunos e professores das diversas literaturas
e também a leitores e usuários da rede em geral. Com especial atenção à
literatura brasileira, a BVL ocupa-se ainda das demais literaturas em língua
portuguesa e das literaturas latino-americanas e abrange todas as outras
literaturas. A literatura dramática está incluída, vinculada às atividades que
a levam à cena.
http://www.biblio.com.br/
29-BIBLIOTECONOMIA DIGITAL
Informação, tecnologia e conhecimento.
https://www.biblioteconomiadigital.com.br/
30-BRITISH LIBRARY (CATÁLOGO DE ACESSO PÚBLICO)
É a biblioteca nacional do Reino Unido uma das maiores bibliotecas do
mundo. Com cópias de cada publicação produzida no próprio Reino Unido e
Irlanda. A coleção inclui mais de 150 milhões de artigos, manuscritos,
mapas, jornais, desenhos, partituras de músicas, patentes e livros.
https://www.bl.uk/
5

BIBLIOTECAS DO GRUPO-FAEF

31-CCN (CATÁLOGO COLETIVO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES
SERIADAS) BRITISH
É uma rede cooperativa de unidades de informação localizadas no Brasil
com o objetivo de reunir, em um único catálogo nacional de acesso público,
as informações sobre publicações periódicas técnico científicas reunidas em
centenas de catálogos distribuídos nas diversas bibliotecas do país.
http://www.ibict.br/secao.php?cat=CCN
32-CIEE
O CIEE tem em sua Biblioteca Virtual um acervo de livros digitais
gratuitos.
https://www.ciee.org.br/portal/biblioteca-digital/index.html
32-CULTURA ACADÊMICA
A Universidade Estadual Paulista (UNESP) disponibiliza dezenas
de
títulos
acadêmicos
em
formato
digital
para
download
gratuito. Material é rico para graduandos e pós-graduandos.
Para fazer o download é necessário fazer um simples cadastro.
https://www.culturaacademica.com.br/
33-DOMÍNIO PÚBLICO
O site Domínio Público, pertencente ao Governo Federal, reúne
mais de 186 mil obras gratuitas que podem ser encontradas
facilmente por meio de uma simples pesquisa no próprio portal.
Selecione o tipo de mídia e a categoria.
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
34-DIGITAL PUBLIC LIBRARY OF AMERICA - DPLA
Biblioteca digital de imagens com legendas, além de textos e outros
formatos digitais. Ideal para pesquisadores que estão buscando imagens
antigas que tenham fonte segura, requisito importante para trabalhos
acadêmicos.
https://dp.la/
35-DIREITO DO ESTADO
Direito do Estado, Direito público, administrativo, constitucional, tributário
– conteúdo gratuito em vídeo, palestras, tv jurídica, doutrina, legislação,
notícias.
http://www.direitodoestado.com.br/
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36-DIRECTORY OF OPEN ACESS JOURNAL - DOAJ
Tem o objetivo para incrementar a visibilidade e interface amigável no uso
do acesso aberto a periódicos científicos e acadêmicos, promovendo, assim,
a sua maior utilização e impacto.
https://doaj.org/subjects
37-ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY - EZB
Serviço de estimulação no uso de revistas acadêmicas na Internet. Oferece
interface rápida, estruturada e unificada para acessar artigos de texto
completo digital.
http://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=UBR&colors=7&lang=en
38-ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA
Sediada em Chicago, Illinois, é um fornecedor principal de produtos da
aprendizagem e do conhecimento. Uma das fontes as mais confiadas do
mundo da informação em tópicos imgináveis - das origens do universo aos
eventos atuais e tudo dentro no meio.
https://www.britannica.com/
39-ERA VIRTUAL
O ERA Virtual é um projeto pioneiro na disponibilização de visitas pela
internet com visualização 360º dos museus brasileiros e seus acervos. Entre
nessa viagem surpreendente e conheça nosso patrimônio cultural.
http://eravirtual.org/
40-FREE-E-BOOKS
Na Free-e-books.net você encontra e-Books
romance, mistério, negócios, auto-ajuda e mais.
https://portugues.free-ebooks.net/

gratuitos

de

ficção,

41-FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA
No site da Fundação Logosófica você pode fazer o download
gratuito
das
Obras
de
Carlos
Bernardo
González
Pecotche,
criador da Logosofia, clicando em “Download do Livro (PDF)” nos
livros selecionados.
http://www.logosofia.org.br/fundacao/
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42-GOOGLE ACADÊMICO
O Google Acadêmico é uma ferramenta criada em 2004. Ela permite realizar
pesquisas em trabalhos acadêmicos, artigos científicos, jornais de
universidades e literatura escolar.
https://scholar.google.com.br/
43-GOOGLE BOOKS
Também é possível pesquisar e visualizar e-Books gratuitos no
Google Books. É uma opção interessante mesmo para os livros
digitais
pagos,
pois
você
terá
acesso
a
uma
versão
de
demonstração e assim poderá visualizar várias páginas antes de
decidir pela compra do livro.
https://books.google.com.br/
44-GOOGLE PLAY
O Google play disponibiliza dezenas de e-Books gratuitos para
leitura online ou download nos formatos PDF ou EPUB (Obs:
Mesmo para baixar livros gratuitos é necessário cadastrar um
cartão de crédito).
https://play.google.com/store/?utm_source=latam_Med&utm_medium=h
asem&utm_content=Feb0217&utm_campaign=Evergreen&pcampaignid=
MKT-DR-latam-br-1002290-Med-hasem-py-Evergreen-Feb0217-TextInstitucional&gclid=EAIaIQobChMItYrdo6_H6AIVgRGRCh21_QFAEAAYASA
AEgJKFPD_BwE&gclsrc=aw.ds
45-GUIA DE EDUCAÇÃO
Neste portal de educação, você encontra dicas para pais alunos
e professores, os mais diferentes tipos de cursos gratuitos e
inúmeras opções de livros grátis para baixar.
https://canaldoensino.com.br/blog/
46-IAULAS
O IAULAS possui um grande acervo de livros e apostilas digitais
disponíveis gratuitamente.
O Google play disponibiliza dezenas de e-Books gratuitos para
leitura online ou download nos formatos PDF ou EPUB (Obs:
Mesmo para baixar livros gratuitos é necessário cadastrar um
cartão de crédito).
http://www.iaulas.com.br/
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47-IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA)
Reúne em seus acervos registros bibliográficos e documentários, correntes
e históricos, de informações estatísticas e geocientíficas, produzidos pelo
IBGE e instituições afins, nacionais e internacionais.
https://www.ibge.gov.br/
48-INTERNET PUBLIC LIBRARY
Encontre diversas obras públicas para ver online.
https://www.ipl.org/
49-IPEADATA
O Ipeadata é uma base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais
do Brasil mantida pelo Ipea. Com acesso gratuito, oferece também catálogo
de séries e fontes, dicionário de conceitos econômicos, histórico das
alterações da moeda nacional, e dicas sobre métodos e fontes utilizadas.
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
50-IPEF (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS)
Criado em 1968, é uma associação sem fins lucrativos cuja missão é a
promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e sustentável do setor
florestal.
https://www.ipef.br/
51-LIBRARY OF CONGRESS
Encontre textos e fotos sobre diversos assuntos.
https://www.loc.gov/
52-LINGUEE
Dicionário (português-inglês, português-alemão, português-francês e
português-espanhol), que apresenta interface de respostas por meio de
trechos de textos traduzidos, facilitando a compreensão do contexto da
palavra ou expressão pesquisada.
https://www.linguee.com.br/
53-LIVRO ABERTO IBICT
Incluindo arquivos html, pdf e rtf e mesmo PowerPoint em janeiro, o
acervo dessa biblioteca digital inclui mais de 3.933 teses e 10.461
documentos.
https://livroaberto.ibict.br/
54-MACMILIAN DICTIONARY
Dicionário com verbetes em inglês. Acompanha um tesauro, recurso
linguístico que permite conhecer a temática vinculada à palavra pesquisada.
https://www.macmillandictionary.com/
9

BIBLIOTECAS DO GRUPO-FAEF

55-MANY BOOKS
Oferece livros que são de domínio público ou que tiveram seus direitos
cedidos pelos detentores legais para que fossem disponibilizados no site.
Há desde os livros clássicos (como Shakespeare) até os mais
contemporâneos. Em diversas línguas, inclusive o português.
https://manybooks.net/
56-NOTATERAPIA
Reúne mais de 120 histórias infantis em áudio para baixar gratuitamente.
http://notaterapia.com.br/2016/08/23/120-historias-infantis-em-audiopara-baixargratuitamente/?fbclid=IwAR3AYB7bTancKB1t3qkLmxEnCE9KfAgRa6uQr5z
6TrWy106QmxDiEKwxCds
57-OPEN LIBRARY
Reúne mais de 1 milhão de livros online grátis.
https://openlibrary.org/
58-OUTROS QUADRINHOS
O site Outros Quadrinhos traduz HQs do mundo
disponibiliza todos gratuitamente em seu portal. Aproveite.
https://vitralizado.com/category/materias/

inteiro

e

59-PORTAL DO CONHECIMENTO NUCLEAR
Objetiva a promoção dos usos pacíficos da ciência & tecnologia nuclear por
meio da disseminação da literatura produzida internacionalmente nesta
área.
http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre
60-PORTAL GSTI
O Portão GSTI disponibiliza e-Books grátis, materiais,
templates e monografias disponíveis para download.
ttps://www.portalgsti.com.br/

apostilas,

61-PROJECT GUTENBERG
Reúne livros e documentos que estejam no domínio público de todo o
mundo. Lá, é possível encontrar as obras originais de grandes nomes da
literatura mundial.
http://www.gutenberg.org/
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62-PROSSIGA (BIBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS – ARTES
CÊNICAS, ESTUDOS CULTURAIS, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA,
LITERATURA, SAÚDE REPRODUTIVA E CIÊNCIAS)
São coleções referenciais que reúnem e organizam informações, presentes
na internet, sobre determinadas áreas do conhecimento. Elas são
desenvolvidas por meio da parceria do IBICT com Instituições que desejam
organizar e difundir seus conteúdos temáticos no ambiente web.
http://prossiga.ibict.br/
63-REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DE ACESSO ABERTO DE PORTUGAL RCAAP
O portal RCAAP tem como objetivo a recolha, agregação e indexação dos
conteúdos científicos em acesso aberto (ou acesso livre) existentes nos
repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino superior, e
outras organizações de I&D. O portal RCAAP constitui-se como um ponto
único de pesquisa, descoberta, localização e acesso a milhares de
documentos de carácter científico e académico, nomeadamente artigos de
revistas científicas, comunicações a conferências, teses e dissertações,
distribuídos por inúmeros repositórios portugueses.
https://www.rcaap.pt/index.jsp
64-ROAD
O ROAD fornece um acesso livre para o subconjunto de registros
bibliográficos ISSN identificando fontes acadêmicas on-line disponíveis em
Open Access: revistas, anais de congressos e repositórios acadêmicos.
Esses registros, criados pela Rede ISSN (88 Centros Nacionais de todo o
mundo + ISSN Centro Internacional ISSN), são enriquecidos com
informações sobre a presença dos recursos acadêmicos indexados em
bancos de dados.
https://www.rcaap.pt/index.jsp
65-ROCK CONTENT
Lista com os 59 melhores bancos de imagens gratuitos que você precisa
conhecer para encontrar imagens sem direitos autorais para as suas
estratégias de Marketing Digital.
https://rockcontent.com/blog/melhores-bancos-de-imagens-gratuitos/
66-SCIELO BOOKS
A SciELO Books disponibiliza 253 livros de acesso aberto e gratuitos nos
formatos EPUB e PDF. São livros de diversas áreas, mas principalmente de
Sociais Aplicadas, Humanas e Saúde.
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http://books.scielo.org/search/?lang=pt&index=tw&q=&filter=&filter_chai
n[]=is_comercial:%22false%22&submit=Pesquisar&sort=publication_date
+desc
67-SISTEMA EMBRAPA DE BIBLIOTECAS
Provê acesso às fontes de informação técnico-científicos no campo da
pesquisa agropecuária produzidos pelos pesquisadores da Embrapa,
documentos institucionais, catálogos de publicações das Unidades e ao
Repositório Digital.
https://www.embrapa.br/seb
68-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS – USP
A USP cria biblioteca virtual de obras raras e
documentação histórica.
https://www5.usp.br/tag/sistema-integrado-de-bibliotecas/

especiais

e

69-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Superior Tribunal de Justiça é o órgão do Poder Judiciário do Brasil que
assegura efetivamente a uniformidade à interpretação da legislação federal.
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio
70-TEXTOS LITERÁRIOS EM MEIO ELETRÔNICO
Com a utilização de recursos informatizados para o trabalho
científico/intelectual em Letras, o NUPILL - Núcleo de Pesquisas em
Informática, Linguística e Literatura - desenvolve pesquisas relacionadas
com as interfaces entre essas áreas.
https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/?locale=pt_BR
71-THE FREE LIBRARY
Encontre revistas, jornais e livros totalmente gratuito. Além disso o site
permite a busca por ano de publicação, categoria e autor.
https://www.thefreelibrary.com/
72-THE ONLINE BOOKS
Acervo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
73-UNIVERSIA LIVROS
Mais de 1.500 livros para download gratuito.
https://noticias.universia.com.br/tag/livros-gr%C3%A1tis/
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74-UNIVERSIDADE FALADA
O
site
Universidade
Falada
Selecionou
alguns
audiolivros
gratuitos.
Aproveite
esta
oportunidade
para
baixar
alguns
clássicos. Boa diversão.
https://www.universidadefalada.com.br/
75-VIDEO – AULAS - USP
Com a intenção de disponibilizar para o Brasil parte de seu acervo didático,
a Universidade São Paulo (USP) criou o Portal e-Aulas USP. São cerca de
800 vídeo aulas divididas em três categorias específicas: Exatas, Humanas
e Biológicas.
http://eaulas.usp.br/portal/home
76-VIRTUALBOOKS
O site Virtualbooks permite baixar gratuitamente
em português.
http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/?idioma=P

diversos

livros
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