
 
Diretoria Integrada de Bibliotecas 
Divisão de Formação e Controle de Acervo 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB Velho 

Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

AMBIENTES VIRTUAIS - DOCUMENTOS DE ACESSO ABERTO 

 

A Divisão de Formação e Controle de Acervo (DFCA) elaborou uma lista de ambientes 

virtuais que disponibilizam documentos de acesso aberto, com o objetivo de apresentar à 

comunidade acadêmica alternativas para o desenvolvimento de seu estudo e pesquisa. 

 

1. EDITORA DA UNIVERSIDADE DO MARANHÃO (EDUFMA)  

Disponibiliza 82 e-books para baixar gratuitamente de diversas áreas do conhecimento. 

https://www.edufma.ufma.br/index.php/categoria-produto/e-books/ 

 

2. EDITORA Fi 

Primeira editora brasileira de acesso aberta voltada à publicação de documentos 

científicos/acadêmicos. Dispõe de livros de várias áreas do conhecimento que podem ser 

baixados gratuitamente. 

https://www.editorafi.org/ 

 

3. EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (EDUFF) 

Ambiente virtual que disponibiliza livros digitais de várias áreas do conhecimento indica 

páginas de editoras universitárias do Brasil e outros links de E-books gratuitos. 

http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/e-books 

 

4. ACERVO DIGITAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA BENEDITO LEITE 

Disponibiliza documentos raros, digitalizados, sobre história maranhense (manuscritos, 

jornais, livros).  

http://casas.cultura.ma.gov.br/portal/bpbl/acervodigital/ 

 

5. BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL (BNDIGITAL) 

Disponibiliza um acervo de mais de 2.000.000 documentos de livre acesso.  

https://bndigital.bn.gov.br/ 

 

6. BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN 

https://www.edufma.ufma.br/index.php/categoria-produto/e-books/
https://www.editorafi.org/
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/e-books
http://casas.cultura.ma.gov.br/portal/bpbl/acervodigital/
https://bndigital.bn.gov.br/
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A USP disponibiliza documentos históricos sobre o Brasil, doados pela Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin. Proporciona acesso irrestrito de seu acervo digital ao 

público em geral. 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1 

7. PORTAL DE LIVROS ABERTOS DA USP 

Reúne e divulga livros digitais acadêmicos e científicos de acesso aberto. Publicados por 

docentes e/ou técnico-administrativos da Universidade de São Paulo. 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/index 

 

8. DIRECTORY OF OPEN ACESS BOOKS (Diretório de Livros de Acesso Aberto) 

Fornece acesso a 42.210 livros acadêmicos de 619 editoras, revisados por pares. Todos os 

serviços da DOAB são gratuitos e todos os dados estão disponíveis gratuitamente. 

https://www.doabooks.org/ 

 

9. SCIELO BOOKS  

Portal de publicações nacionais e temáticas de livros acadêmicos de acesso aberto. 

http://books.scielo.org/ 

 

10. BLUCHER OPEN ACCESS 

Disponibiliza e-books de diversas áreas do conhecimento sem nenhum custo para o leitor. 

https://openaccess.blucher.com.br/journal- list/ 

 

11. DOMÍNIO PÚBLICO 

Proporciona o compartilhamento de obras literárias, científicas e artísticas que se 

encontram em domínio público ou que contam com a devida licença por parte dos 

titulares dos direitos autorais. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

 

12. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) 

Portal de livros de acesso aberto de interesse científico e social que promove um diálogo 

interdisciplinar entre saúde coletiva, ciências sociais, comunicação e informação. 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/index
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/index
https://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/
http://books.scielo.org/
https://openaccess.blucher.com.br/journal-list/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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https://portolivre.fiocruz.br/ 

 

13. PROJECT GUTENBERG 

É uma biblioteca digital com E-books gratuitos para baixar em formato Epub e Mobi, ou 

realizar a leitura online. 

https://www.gutenberg.org/ 

 

  

https://portolivre.fiocruz.br/
https://www.gutenberg.org/

