Bancos de Imagens

Documento elaborado para compartilhar link de sites de banco de imagens para serem
utilizados nos AVAs.
Para buscar imagens em sites em inglês sugerimos utilizar o tradutor do Google ou da
Microsoft para traduzir o termo a ser procurado.
Tradutores:
● Google Tradutor - http://translate.google.com.br/
● Bing Translator - http://br.bing.com/translator

Cliparts Microsoft Office - http://office.microsoft.com/pt-br/clipart/
● Baixe gratuitamente clip-arts, fotografias, animações e sons. (Os resultados em inglês
geralmente são melhores que os em português.)

http://www.sxc.hu/ - stock.xchng é um dos mais conhecidos, oferecendo milhares de imagens
de todo tipo e de alta qualidade. Excelente classificação e custo zero.
http://www.morguefile.com/ - MorgueFile permite o download sem necessidade de cadastro.
Podemos usar as imagens para praticamente qualquer trabalho usando seu tipo de licença.
http://www.openphoto.net/ - openphoto classifica milhares de fotos com licença CC:AttributionShareAlike, sendo necessário informar o nome do autor da imagem.
http://www.photorack.net/ - PhotoRack oferece um excelente buscador que permite encontrar
fotos livres de uso para qualquer tipo de trabalho.
http://www.unprofound.com/ - unprofound.com tem um sistema de filtros por cores que
permite encontrar maravilhas livres para usar em projetos comerciais e pessoais.
http://freerangestock.com/ - Sendo necessário o cadastro, podemos navegar pelas imagens e
visitar as mais populares.
http://www.freedigitalphotos.net/ - FreeDigitalPhotos tem um plano não gratuito que permite
baixar fotos de alta resolução, ideal para projetos comerciais que precisem de grandes
tamanhos.
http://www.freefoto.com/ - FreeFoto tem milhares de imagens que podem ser usadas para
finalidade não comercial.

http://www.freepixels.com/ - FreePixels é uma coleção de fotos de alta qualidade, mas não tem
um número muito grande.
http://www.public-domain-photos.com/ - Sem necessidade de cadastro, oferece mais de 15000
fotos de várias categorias.
http://www.designpacks.com/ - Oferece a possibilidade de fazer o download de packs de 15
fotos. Não tem muita quantidade, mas a qualidade compensa.
http://www.everystockphoto.com/ - Everystockphoto.com oferece mais de 5 milhões de fotos
obtidas de diversos bancos de imagens.
http://www.dreamstime.com/free-photos - Mais de 9 milhões de imagens gratuitas (e algumas à
venda). Se é fotógrafo pode vender suas fotos ganhando entre um 30 e 60% da comissão.
http://www.stockvault.net/ - Podemos fazer o download das fotos de forma gratuita sem
necessidade de cadastro. Também tem uma área de compra e venda.
http://www.photoxpress.com/ - Podemos baixar uma foto cada dia sem realizar cadastro, 5 se
fazemos um cadastro básico e 10 se realizamos um cadastro completo.
http://www.freephotosbank.com/ - Semelhante ao Stock Xchng, onde designers podem
escolher entre uma enorme quantidade de imagens em alta resolução, sem necessidade de
cadastro.
http://www.public-domain-photos.com/ - 5000 fotos gratuitas e 8000 cliparts completamente
grátis.
http://www.lomography.com/photos - Especializado em fotografia artística, usando câmeras
velhas e cores diferentes.
http://imagebase.davidniblack.com/ - Sem necessidade de cadastro e com muitas categorias
para escolher o material desejado.
http://www.pixelperfectdigital.com/free_stock_photos - Podemos fazer o download do material e
entrar em contato com os artistas, assim como comentar cada fotografia.
http://www.cepolina.com/freephoto - Podemos obter as fotos que queiramos, mas sempre
devemos indicar o link do banco de imagens correspondente.
http://www.photorack.net/ - Muito bem classificado por assuntos, sendo muito simples encontrar
o material necessário.

http://www.abstractinfluence.com/forums/gallery/album.php?album_id=2 - Fotos em várias
resoluções que podem ser obtidas sem necessidade de cadastro.
http://www.imageafter.com/ - 25.000 imagens e texturas grátis para uso comercial e pessoal.
Sem necessidade de cadastro.
http://www.freeimages.co.uk/ - Enorme quantidade de imagens que podemos obter sempre que
seja feita a referência com um link.
http://interartcenter.net/ - Tem imagens e modelos em 3D, assim como animações em Flash.
Não é necessário cadastro.
http://woophy.com/photo - Fotos localizadas geograficamente. Não podem ser usadas
comercialmente.
http://www.pixelperfectdigital.com/ - Mais de 4000 fotos organizadas por categorias

