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Tudo o que você vê na página inicial é uma caixa de pesquisa. Os usuários podem facilmente encontrar os programas de televisão mais recentes no ETTV Torrents e baixá-los. No entanto, se você estiver procurando vídeos de tamanho pequeno em 720p, há muitas opções. Ele também informa os usuários sobre a saúde do link torrent, a velocidade do
download e o número de downloads. Os usuários podem pesquisar facilmente o torrent que desejam e o site percorre facilmente seu enorme banco de dados. Você precisa criar uma conta no BitPort para começar a usar o serviço. O site ainda apresenta a data em que o link do torrent foi adicionado, o nome do remetente, o número de sementes e a
saúde da semente. A maioria desses sites está na lista de favoritos de muitos usuários. Os planos pagos começam em US$5 por mês e 30GB de armazenamento em nuvem. O site apresenta uma variedade de programas em diferentes idiomas, portanto, atrai um público muito maior do que outros sites de torrent. Ele também oculta seu endereço IP e
ignora a vigilância de seu provedor de acesso a internet. O site possui mais de um milhão de links de torrent, e esse número está crescendo rapidamente, dia a dia. Os links são verificados e mostram a data em que o link foi adicionado ao site. As velocidades de download não são garantidas. No Oficina da Net, mostramos a lista de websites que dispõe
de arquivos para download vai torrent e, somos totalmente contra pirataria, use os sites para fins legais. A maioria dos países do mundo desaprova a distribuição ilegal de material na internet. Sites de torrent são a fonte incomparável para baixar músicas, vídeos, filmes, livros, jogos, e muito mais de maneira gratuita. O Torrentz2 é um dos melhores e
mais confiáveis a rastreadores disponíveis na internet. iDope idope Torrents O iDope é uma opção decente para acessar torrents de filmes e programas. Temos uma lista que inclui os sites mais recentes e populares que a maioria dos usuários acessa para baixar arquivos torrent. Os resultados da pesquisa do BTDigg exibem informações detalhadas
sobre os torrents. O site ainda apresenta uma lista dos 100 melhores, mostrando todos os downloads populares de torrent. O site tem uma história controversa. O site oferece suporte para usuários que falam chinês e inglês. Com planos pagos, você obtém mais slots, mais velocidade de download, torrents ilimitados e mais segurança. Toorgle Toorgle
Torrents Toorgle é um mecanismo de meta-pesquisa que possui links para mais de quatrocentos sites de torrent. No geral, o site é um pacote para quem procura um único local para encontrar todas as suas músicas, filmes, software ou jogos favoritos. O site possui uma interface fácil de usar, bastante simples. Aviso: O uso ilegal de donwloads é por
sua conta em risco. O site afirma ter mais de cinco milhões de torrents verificados. ETTV Torrents ETTV Torrents O ETTV Torrents é um dos poucos sites de torrent que possui um enorme banco de dados de episódios de televisão. O BTDigg coleta metadados de torrents e analisa a rede DHT. No entanto, a maior parte do material encontrado em sites
de torrent é seguro e totalmente legal. 12 alternativas para baixar torrents Compilamos uma lista dos melhores sites de torrent disponíveis na internet para sua conveniência e entretenimento. O ETTV Torrents também é o melhor site de torrent para baixar filmes, livros, software e áudio. Existem muitos espelhos do site, no entanto, este é o site
oficial, que fornece acesso simples e fácil a todas as suas necessidades de torrent. Nosso guia o ajudará a aproveitar os benefícios dos sites de torrent. Pirate Bay caiu? O site ainda possui uma opção de login na primeira página. Bônus: YourBittorrent YourBittorrent YourBittorrent é outro banco de dados de torrents em nossa lista. A interface do
usuário é um layout limpo e fácil de usar que ajuda o usuário a baixar o melhor torrent disponível. O Torrentz2 foi lançado como um substituto do site original do Torrentz.EU. O site KATCR apresenta uma interface muito simples, com uma única barra de pesquisa e as categorias que você deseja selecionar. Isso porque fornecem fácil acesso a material
não disponível na Internet. Nyaa fechou em 2017, abrindo um caminho para Nyaa. O site apresenta todos os tipos de vídeos de anime e áudios que podem ser facilmente acessados através da interface amigável do site. Embora o site não tenha tantos semeadores quanto os principais sites de torrent nesta lista, ele ainda é baixado de maneira aceitável
e rápida. A principal vantagem do uso do BTDigg é que não há torrents envolvidos e nenhum conteúdo é armazenado. Portanto, eles proíbem o uso de torrents, bem como a distribuição de tal material. Além disso, ele não oferece nenhuma segurança, pois há apenas acesso HTTP e nenhum controle antivírus. Torrentfunk Torrent Funk Outro site
popular para baixar torrents é o Torrentfunk. O magnetic link garante que você possa começar a baixar o conteúdo diretamente, sem precisar primeiro baixar o arquivo torrent. A maior parte do conteúdo do Torlock é difícil de encontrar em qualquer outro site de torrent e, portanto, torna o Torlock o ponto de partida para qualquer tipo de torrent.
Verifique aqui os melhores programas de VPN. O site apresenta uma variedade de torrents disponíveis para baixar filmes, televisão, jogos, música e muito mais. Inclusive, programas antigos estão listados nesses serviços, você pode desfrutar de todos os episódios. BitPort bitport.io O BitPort é um site de torrent freemium. Você pode comprar um plano
de assinatura para aumentar a largura de banda e adicionar recursos. Torrentz2 Torrentz2 O Torrentz2.eu é um mecanismo de meta-pesquisa gratuito, rápido e poderoso que combina os resultados de dezenas de mecanismos de pesquisa. Torrent Galaxy Torrent Galaxy O Torrent Galaxy é outro site de download de torrents que pode ajudá-lo a
procurar o torrent que você está procurando. O Toorgle apresenta uma barra de pesquisa do Firefox e também um plug-in, tornando o site fácil de usar e acessível a partir do navegador. Possui uma interface simples e fácil de usar, com uma extensa biblioteca de torrents com mais de 61 milhões de torrents. O site possui uma interface simples que
pode ser acessada facilmente por qualquer pessoa. O site apresenta anime, livros, jogos, filmes, músicas, aplicativos, filmes, documentários, programas de televisão, programas esportivos e muito mais. Significado, ele permite downloads gratuitos limitados. Ele ainda inclui alguns dos recursos do site original do Torrentz. O site não apenas apresenta
um banco de dados considerável de torrents de toda a Internet, mas também possui um indicador de status de verificação. O site fornece fácil acesso a sites de torrent e seus bancos de dados de toda a Internet. Ele mostra os torrents de sites populares como The Pirate Bay, LimeTorrents, 1337x, Torlock e muito mais. Além do status de verificação, o
Torrentfunk possui uma das seções mais avançadas de análise de usuários. O status de verificação permite aos usuários filtrar por links falsos e selecionar o que melhor se adequa ao seu uso. É muito parecido com o mecanismo de busca de torrents. Além de ser um grande banco de dados de torrents verificados, o Torlock paga a seus usuários por
encontrar qualquer link de torrent falso. O Bitport também tem uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Aqui no Oficina da Net, cobrirmos os principais serviços de streaming no Brasil e, você pode encontrar nos links abaixo, as novidades que eles lançam mensalmente. O site apresenta principalmente torrents para músicas, animes e ebooks, entre muitos outros arquivos. A pesquisa na Web do BTDigg suporta consultas em vários idiomas asiáticos e europeus. Com um número substancial de propagadores, velocidades decentes de download e muitos torrenters verificados, o Dirty Torrents faz parte da nossa lista dos melhores sites de torrents. Você pode não encontrar muitos vídeos
com qualidade 1080p aqui. O BTDigg não depende de nenhum arquivo torrent, mas depende do uso do DHT do BitTorrent para pesquisar novos arquivos. O site apresenta uma interface retro simples que fornece aos usuários a pesquisa de texto completo sobre torrents ativos via interface da web. A interface do site é limpa, fácil de usar e é atualizada
a cada nova versão de torrent. Nyaa.si Nyaa Torrents Um dos melhores sites de torrent, Nyaa é uma ressurreição chinesa do anime anteriormente famoso site de torrents Nyaa. A seção permite que os usuários leiam e publiquem um comentário em seus links favoritos. Apresentando um banco de dados rápido e variado, o Torrent Galaxy tem uma
variedade de categorias nas quais você pode baixar. Os últimos torrents são atualizados no banco de dados regularmente. O plano gratuito permite armazenamento em nuvem de até 1 GB, possui apenas 1 slot de download e limita você a 1 torrent por dia. A interface é fácil de usar e é bastante direta. O site é simples, fácil de usar e os usuários podem
encontrar facilmente os torrents que estão procurando. Bônus: Serviços de streaming Existem hoje diversos serviços de streaming em funcionamento no Brasil, com estes serviços, você pode encontrar diversas séries, filmes e documentários, sem necessidade de baixar programas, se você usa Torrent para baixar este tipo de conteúdo (de forma ilegal,
provavelmente). Para sua própria segurança, é recomendável usar uma VPN ao acessar sites de torrent. Uma VPN ignora a otimização do ISP e ajuda no download de torrents a uma velocidade mais rápida. O site foi originalmente encontrado em 2003 e foi criado como uma colaboração entre dois parceiros. O site possui um enorme banco de dados de
torrents verificados. DirtyTorrents Dirty Torrents Dirty Torrents é o local de onde você pode baixar Shows, Filmes, Áudio, Aplicativos, Jogos e muito mais. Novidades da Netflix Novidades da Amazon Prime Video Novidades da Disney+ Existem claro, muitos outros sites para acesso aos arquivos torrent, mas esta lista atualizada garante pelo menos o
pleno funcinamento dos mesmos e ainda uma grande quantidade de seeds para seus downloads. BTDigg BTDigg Torrents Lançado em janeiro de 2011, o BTDigg é o primeiro mecanismo de pesquisa BitTorrent DHT. Kickass Torrents: KAT Kickass Torrents KATCR é o site oficial para download de kickass torrent . Você pode navegar pelo conteúdo por
categoria ou simplesmente digitar as palavras-chave para encontrar o que está procurando. Em 2009, um site semelhante ressurgiu chamado YourBittorrent. A interface mínima deste site facilita para você começar. Torlock Torlock Torrents Um dos sites raros, mas um dos principais sites de torrent na internet é o Torlock. Ele alinha as opções de
download de muitos torrenters confiáveis.
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