A tecnologia trouxe muitos benefícios á nós seres humanos, cada vez mais inovando em
smartphone e computadores, com isso vem surgindo diferentes sites que podem estar nos
auxiliando no nosso dia-a-dia. Com tudo falaremos de “10 Site de Animes”.
Para facilitar a vida dessas pessoas, aplicativos e sites foram criados com vários propósito.
Resolvemos estar avaliando diferentes tipos de sites que ajuda vai estar ajudando você no
dia-a-dia.

10 – SITES DE ANIMES
Na internet encontramos muitos sites de animes, o problema é encontrar o site ideal, aquele
no qual você vai poder assistir à sua produção preferida, com qualidade e no formato
desejado.

Sejamos francos: ninguém tem tempo nem paciência para vasculhar o Google atrás dos
melhores sites para assistir animes online. Portanto, estaremos avaliando 10 sites de
animes.

CRUNCHYROLL – SITE DE ANIMES
O Crunchyroll vai muito além de um site com vídeos hospedados para exibição.

Camisas, miniaturas e peças decorativas para casa podem ser encontrados ali.

Funcionalidade do Site Crunchyroll:
Trata-se de uma plataforma de conteúdo super completa, com animações gratuitas, portal
de notícias e até loja online.

Pontos Positivos do Site Crunchyroll:
Plataforma de conteúdo super completa.
Categoria premium do site, que permite assistir animes sem anúncios, vídeos em alta
definição e transmissão para todos os dispositivos, entre outras regalias.

Pontos Negativos do Site Crunchyroll:
Categoria premium.
Nem todos estão disponíveis na íntegra.
Anúncios.
Um ótimo site para quem gosta de animes, só que sua versão grátis não dispõem de muitos
recursos.A versão premium permite assistir animes sem anúncios, vídeos em alta definição e
transmissão para todos os dispositivos, entre outras regalias.

KISSANIME – SITE DE ANIMES
Assim como o Crunchyroll, o Kissanime é muito bem servido em relação à quantidade de
animes disponíveis.

Para quem não é fluente no idioma, talvez seja melhor buscar um outro site para assistir
animes online.

Funcionalidade do Site KissAnime:
Você pode navegar pelo site, escolhendo assistir desenhos, ler mangás ou, antes da
diversão, conferir a lista de animes exibidos.

Pontos Positivos do Site KissAnime:
Facilidade para navegar pelo site.

Pontos Negativos do Site KissAnime:
As versões dubladas dos animes e todos os textos do site estão em inglês.
Para pais que têm filhos menores, talvez seja interessante controlar o acesso, uma vez
que existe propaganda de conteúdo reservado para maiores de idade.
Apresenta uma desvantagem para os fãs brasileiros: as versões dubladas dos animes e todos

os textos do site estão em inglês.

ANIMEFREAK – SITE DE ANIMES
Por mais que sejamos fãs de animes, é inegável que os nomes dos desenhos, em japonês,
nem sempre ajudam numa busca na internet ou navegando nos sites.

Por isso, facilidades como as que existem no Animefreak são muito bem-vindas.

Funcionalidade do Site AnimeFreak:
Busque seu anime preferido por gênero, ou, se preferir, por ordem alfabética.

Pontos Positivos do Site AnimeFreak:
Lista muito bem servida de episódios para download.
100% gratuito.

Pontos Negativos do Site AnimeFreak:
Todos os episódios só contam com legendas em inglês.
Embora no final da home um aviso alerte para a possível presença de legendas em outros
idiomas. O site ainda deixa a desejar por falta de uma versão em português.

Z1 ANIMES – SITE DE ANIMES
Site feito especialmente pra você que curte os melhores animes que circulam pela internet.

Assistir animes nunca foi tão fácil.

Funcionalidade do Site Z1 Animes:
Assista os melhores animes online, assista pelo seu aparelho celular, computador e tablet.

Pontos Positivos do Site Z1 Animes:
Possibilidade de escolher entre episódios dublados ou legendados.
Z1 se destaca como uma alternativa para assistir sem precisar de tradução simultânea.

Pontos Negativos do Site Z1 Animes:
Site não permite o uso de bloqueadores de anúncio.
Um ótimo site, que tem disponíveis para assistir online alguns célebres tokusatsus: Kamen
Rider, Sharivan, Gavan e Maskman estão ali, ao alcance de um clique.

ANITUGA – SITE DE ANIMES
Se você não se importa de assistir seus animes preferidos no português de Portugal, então,
vai gostar de conhecer o Anituga.

Uma plataforma bem organizada, com grande variedade de animes.

Funcionalidade do Site Anituga:
Animes online dobrados e legendados em português de Portugal e Brasil vê montes de
animes online grátis em qualidade HD mais rapido do que outros.

Pontos Positivos do Site Anituga:
Facilidade para encontrar os episódios, organizados por gênero.
Na Home, você visualiza as últimas atualizações nas séries, feitas diariamente.

Pontos Negativos do Site Anituga:
Português de Portugal.
Portanto, todo dia tem novidade no Anituga. É um ótimo site para assirtir seus animes.

ANIMES DRIVE – SITE DE ANIMES
Voltando ao Brasil, outro site no qual você pode encontrar seus animes preferidos para
assistir online (ou para download).

Animes Drive, com versões dubladas e legendadas.

Funcionalidade do Site Animes Drive:
Você pode encontrar seus animes preferidos para assistir online (ou para download) é
o Animes Drive, com versões dubladas e legendados.

Pontos Positivos do Site Animes Drive:
O acervo de episódios é bastante razoável.
Variedade de mangás e filmes.

Pontos Negativos do Site Animes Drive:
Falta de uma versão premium.
Anúncios.
Um ótimo site para assistir animes, uma versão premium aumentaria bastante o acesso ao
site.

SUKI DESU – SITE DE ANIMES
Para quem curte não só animes, mas a cultura japonesa no geral, o site Suki Desu (Eu te
amo, em português).

O site é uma verdadeira porta de entrada para o universo nipônico.

Funcionalidade do Site Suki Desu:
Glossário de palavras em japonês, curiosidades sobre o Japão e até método japonês de
emagrecimento podem ser encontrados nessa mini enciclopédia sobre a Terra do Sol
Nascente.

Pontos Positivos do Site Suki Desu:
Vale para quem está começando no mundo dos animes.
Resenhas comentadas são muito interessantes.

Pontos Negativos do Site Suki Desu:
Não há episódios para assistir.
Um site que ainda não tem episódios para assistir, mas conta com uma variedade de
resenhas comentadas que vale a pena acessar o site.

ANIMETUBE BRASIL – SITE DE ANIMES
É um site para Assistir Animes Online, todos animes que você quiser estão aqui!

Pela lista disponível no AnimeTube Brasil, o site conta com mais 9,5 mil episódios online
para assistir de graça.

Funcionalidade do Site AnimeTube Brasil:
É um site para Assistir Animes Online.

Pontos Positivos do Site AnimeTube Brasil:
Visual mais “limpo” do site facilita a navegação.
Sistema de busca por gênero ou em ordem alfabética agilizam na hora de encontrar o
desenho favorito.

Pontos Negativos do Site AnimeTube Brasil:
Anúncios.

É uma senhora oferta, capaz de satisfazer o mais aficionado dos fãs de animes.

ANIMESZX – SITE DE ANIMES
Com uma oferta não tão diversificada de dispositivos, mas com muitos episódios dublados e
legendado.

O AnimesZX é uma alternativa para os que não contam com uma conexão tão veloz.

Funcionalidade do Site AnimesZX:
Plataforma para assistir animes dublados e legendados online.

Pontos Positivos do Site AnimesZX:
Tudo muito simples, direto e sem complicação.
Grande facilidade de acessar os vídeos.

Pontos Negativos do Site AnimesZX:
Parte dos desenhos está em formato SD.
É uma alternativa para os que não contam com uma conexão tão veloz. Ótimo site para
assistir seus animes.

YOUTUBE – SITE DE ANIMES
Youtube é um grande plataforma que traz um acervo gigantesco de conteúdo.

Se você busca por indicações de personagens, episódios e outras dicas sobre o fascinante
mundo dos animes, certamente vai encontrar no YouTube.

Funcionalidade do Site Youtube:
Certamente, o maior site de streaming do mundo tem muito a oferecer quando o assunto é
animes.

Pontos Positivos do Site Youtube:
Você também poderá acessar links para assistir online os animes que mais agradarem.
Ótima plataforma.

Pontos Negativos do Site Youtube:
Anúncios.
Versão premium.
Youtube tem uma grande variedade de animes, é uma plataforma conhecida e bastante
diversificada.

Acabamos de avaliar sites que vai facilitar sua vida de alguma maneira, na hora de procurar
” sites de animes”. Se você gostou compartilhe em suas redes sociais, ou até mesmo com os
amigos e familiares.

