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Resumo

• entender um pouco sobre como funciona 
a vigilância mercantil na internet
– Firefox Lightbeam

• aprender como limitá-la, 
em navegação cotidiana
– uBlock Origin
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Publicidade online:
ecossistema de intermediários

https://lumapartners.com/luma-institute/lumascapes/display-ad-tech-lumascape/
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Plantão de notícias: Armagadd-on 2.0?

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1548973
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1548973
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1548973
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Em casa, no day after:
testem Firefox Lightbeam

https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/lightbeam/
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/lightbeam/
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Extensão bloqueadora:
uBlock Origin
• disponível para Firefox, Chrome (+ forks)

– Firefox: 
<Ctrl + Shift + A>, buscar

– Chrome: 
https://chrome.google.com/webstore/, buscar

https://chrome.google.com/webstore/
https://chrome.google.com/webstore/
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Extensão bloqueadora:
uBlock Origin

• modo avançado:
– opções (dashboard) → “I am an advanced user”
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Obrigado!

Apresentação disponível em
https://impropriedades.wordpress.com
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Extensão bloqueadora:
uBlock Origin
• disponível para Firefox, Chrome (+ forks)

– Firefox: 
<Ctrl + Shift + A>, buscar

– Chrome: 
https://chrome.google.com/webstore/, buscar

Interface (modo básico):
● “requests blocked” / “domains connected”

● clicar: lista de domínios externos
● “+++”, “- - -”

● bloqueios por site: popups, mídia, fontes, scripts
● botão liga/desliga
● botão logger
● botão dashboard

● listas de filtragem
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Extensão bloqueadora:
uBlock Origin

• modo avançado:
– opções (dashboard) → “I am an advanced user”

Modo avançado:
● não só filtragem estática (bloquear qualquer pedido a um servidor),

mas também filtragem dinâmica:
● ex.: bloquear facebook.com como 3o. em qualquer site, 

menos em uol.com.br e wordpress.com
● coluna 1: servidor (ou tipo de conteúdo) a bloquear
● coluna 2: bloqueia servidor em qualquer site
● coluna 3: bloqueia servidor só no site atual

● vermelho (direita da coluna): bloqueia
● experimentem bloquear frames de 3os. para todo site

● botão cadeado: se “funcionou”, torna mudança permanente
● baita ganho de segurança / privacidade!

● cinza (meio da coluna): ignora bloqueios dinâmicos superiores
● experimentem “desbloquear” youtube.com

● busca: tutorial limpar cooler notebook
● https://www.tecmundo.com.br/manutencao-de-pcs/39472-

manutencao-como-limpar-o-cooler-e-o-dissipador-do-seu-
notebook-video-.htm

● “desbloqueio” pode ser geral (col. 2) ou só nesse site (col 3)
● verde (esquerda da coluna): ignora bloqueios dinâmicos e estáticos

● mais raro: só quando as listas padrão têm bugs, ou geram problemas 
na sua navegação
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Obrigado!

Apresentação disponível em
https://impropriedades.wordpress.com
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