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Encontrar Imagens 
Digitais de Registros 
no FamilySearch.org

Você pode encontrar as imagens digitais de registros históricos no FamilySearch.org ao selecionar as seguin-
tes opções na aba Pesquisar: Registros, Livros ou Catálogo. Registros inclui registros históricos indexados por 
nome ou organizados por uma pesquisa de imagem. Livros inclui cópias digitais de livros disponíveis na Biblio-
teca de História da Família e outras bibliotecas. O Catálogo inclui uma descrição de materiais genealógicos, 
inclusive livros, materiais online, microfilmes, microfichas, etc., do acervo do FamilySearch, incluindo milhões de 
imagens online não disponíveis em registros ou livros. Use os passos abaixo para encontrar imagens digitais 
usando os submenus Registros, Livros e Catálogo.

Registros
1. Acesse o site FamilySearch.org e, na 

barra de ferramentas superior, clique 
em Pesquisar. (Ou passe o mouse 
sobre Pesquisar e selecione Registros.)

2. Aparecerá a página principal de Regis-
tros, que fornece várias opções:

a. Pesquisar registros históricos. Você 
pode digitar um nome e outras 
informações e depois clique em 
Pesquisar. O ícone de uma câmera 
nos resultados indica registros que 
contêm imagens.

b. Pesquisar por localidade. Clique no 
mapa para selecionar uma área do 
mundo e depois escolha um local 
mais específico. Isso faz aparecer 
uma lista de registros históricos 
indexados, apenas com imagens, 
para aquele local. O ícone de uma 
câmera indica coleções com imagens.

c. Procurar uma coleção. Você pode pesquisar uma coleção específica, usando palavras- chave encon-
tradas no título da coleção. Isso o levará para a página dessa coleção, onde você poderá procurar 
ou pesquisar imagens (se a coleção incluir imagens).

d. Pesquisar todas as coleções publicadas. Clique neste link para alistar todas as coleções de regis-
tros históricas do FamilySearch. O ícone de uma câmera indica coleções com imagens. Você pode 
filtrar essa lista por local, data ou tipo de coleção.
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https://books.familysearch.org/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FHD_PUBLIC&dscnt=3&afterTimeout=150AEA56ACEEF454ECB92EE28FA376C7&dstmp=1489500954312&fromLogin=true
https://familysearch.org/catalog/search
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Livros
1. Acesse o site FamilySearch.org e, na 

barra de ferramentas superior, passe o 
mouse sobre Pesquisar. Em seguida, 
clique em Livros.

2. Para encontrar um livro, digite palavras- 
chave do título e clique em Pesquisar. 
Há também uma opção de pesquisa 
avançada.

3. Na lista de resultados, clique no título 
do livro que deseja ver. (Para filtrar os 
resultados, você pode filtrar os títulos 
por autor, idioma ou outros critérios.)

Catálogo
1. Acesse o site FamilySearch.org e, na 

barra de ferramentas superior, passe o 
mouse sobre Pesquisar. Em seguida, 
clique em Catálogo.

2. Você tem várias opções, ao pesquisar 
um título no catálogo: local, sobrenome, 
título, autor, assuntos, palavras- chave, 
número de identificação e número de 
microfilme ou microficha. Clique naquele 
que deseja usar, digite os termos da 
pesquisa e depois clique em Pesquisar.

3. Nos resultados da pesquisa, selecione 
um título. Se você pesquisou por local 
ou assunto, clique no local ou assunto 
e, em seguida, selecione um título. Se 
você pesquisou por autor, clique no 
nome de um autor e, em seguida, sele-
cione um título.

4. O item do catálogo referente ao título 
selecionado fornece uma descrição 
detalhada, incluindo o autor, dados de 
publicação e formatos disponíveis. Se 
houver imagens digitais, você pode 
visualizá- las clicando em uma destas 
opções ou em ambas:

a. Um hiperlink vermelho para uma ver-
são digital disponível em registros 
ou livros.

b. Um ícone de câmera ( ) para as 
imagens digitais relacionadas nas 
anotações do filme.

Observação: Algumas imagens digitais 
podem ter restrições de privacidade, direitos autorais, direitos contratuais ou de outra natureza que limitem 
o acesso. Por exemplo, um item pode exigir que você faça o login no sistema usando uma conta do Fami-
lySearch para vê- lo ou ter acesso a ele em um centro de história da família. Caso existam essas restrições, 
aparecerá uma notificação.
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