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1. Controlo parental 

Os sistemas de controlo parental surgiram da necessidade de controlar o acesso de alguns utilizadores a determinado tipo de conteúdos, 

especialmente conteúdos publicados na Internet. 

Na prática, um sistema de controlo parental determina que conteúdo está disponível ou indisponível num computador ou rede de computadores. 

Tipicamente, estes sistemas são utilizados pelos pais para controlar o acesso dos filhos a material que considerem inapropriado para a idade destes 

ou por administradores de sistemas de instituições públicas ou privadas que pretendam igualmente bloquear o acesso a conteúdos – conteúdos que 

violem a lei ou sejam inapropriados para serem visionados na rede, como é o caso das escolas ou bibliotecas públicas. Este tipo de filtros é ainda 

utilizado em algumas redes empresariais para controlar o acesso dos seus trabalhadores a determinado tipo de conteúdos em horário laboral.  

Os conteúdos normalmente filtrados por estes sistemas são: 

Conteúdo sexualmente explícito como pornografia, erotismo, discussões sobre sexo e sexualidade em todas as suas vertentes; 

Conteúdo violento; 

 Promoção ou discussão sobre vícios: jogos de apostas online, drogas, álcool, etc... 

 Promoção ou discussão de racismo e xenofobia; 

 Conteúdos ilegais; 

 Promoção ou discussão de pirataria, técnicas criminais ou outros atos ilegais; 

 Conteúdos que não estão dentro do âmbito das funções destinadas ao computador ou rede de computadores; 

 Redes sociais (com o intuito de proteger as crianças de pedófilos ou predadores sexuais). 

Neste capítulo serão abordados os vários tipos de sistemas de controlo de conteúdos na perspetiva de um utilizador comum. Não serão abordados 

alguns sistemas tecnicamente mais complexos e usados apenas por profissionais em grandes redes institucionais. Serão ainda apresentados, para 

cada tipo de sistema, alguns exemplos e as respetivas vantagens e desvantagens. 
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2. Quais os tipos de sistemas que existem para filtragem de conteúdos? 

Existem vários tipos de sistema de filtragem de conteúdos que podem ser agrupados em dois grupos distintos: os sistemas instalados num 

computador e os sistemas instalados num ponto de administração de uma rede. 

No primeiro grupo incluem-se os mais conhecidos do público em geral e também os mais utilizados, os sistemas de controlo de acesso por software 

descritos no capítulo “Software”.   

No segundo grupo incluem-se os sistemas de controlo por hardware descritos em “Hardware” e “Web”. Estes sistemas são utilizados por 

administradores de redes de computadores e por fornecedores de Internet (ISP) para controlar o acesso de computadores dessa rede a 

determinados tipos de conteúdo.  

2.1. Software 

Os sistemas de controlo de conteúdos por software consistem em programas que se instalam no computador, para que o acesso a determinados 

conteúdos seja controlado.  

Dentro deste conceito existem vários produtos muito diferentes entre si. Alguns produtos apenas filtram conteúdos consultados na Internet 

(protocolo http), com base no endereço dessa mesma página ou através de determinadas expressões ou palavras; enquanto, que outros controlam 

também correio eletrónico (protocolo pop e smtp), ou ainda outras aplicações como programas de mensagens instantâneas (por ex. MSN 

Messenger), ou até todo o sistema (documentos abertos, explorador de ficheiros, etc.), igualmente com base em palavras ou expressões que 

encontrem em algum destes sítios ou ferramentas.  

Existem ainda programas de controlo de conteúdos que têm apenas a funcionalidade de filtrar conteúdo. Existem, por outro lado, filtros incluídos em 

programas de segurança mais abrangentes como suites de segurança que incluem firewall, filtros de SPAM, filtros de phishing, etc. 

Para controlar o acesso a páginas da Internet com base no seu endereço, os sistemas de controlo recorrem a listas negras (blacklist) e/ou listas 

brancas (whitelist). 

As listas negras são listagens com vários endereços, que foram previamente catalogados, referentes a um determinado tema indesejado. Nestes 

sistemas é permitido o acesso a qualquer página exceto aquelas que constam dessa lista negra. Existem várias listas atualizadas frequentemente e 
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divididas em várias categorias (pornografia, jogos, chat’s, etc...) disponíveis aos utilizadores comuns, sendo que algumas são completamente 

gratuitas e outras pressupõem o pagamento de uma mensalidade/anuidade para que possam ser descarregadas/consultadas. Alguns sistemas 

atualizam-se automaticamente sendo transparente para o utilizador a utilização destas listas. O capítulo seguinte enumera algumas dessas listas. 

As listas brancas são o oposto das listas negras. Neste caso também se recorre a uma lista de endereços, mas apenas se permite o acesso aos 

endereços que constam nessa lista, sendo que todos os outros endereços são bloqueados.  

Para além destes sistemas, existem outros que permitem a definição de várias palavras-chave. Ou seja, quando um utilizador pretende aceder a uma 

página na Internet, é feita uma pesquisa pelas palavras-chave definidas na página a disponibilizar. Se for encontrada alguma das palavras-chave 

definida, o conteúdo dessa página não é disponibilizado ao utilizador.  

Estes sistemas apresentam algumas vantagens em relação aos anteriores, uma vez que, quando uma nova página com conteúdo indesejável é 

colocada online, há um intervalo de tempo em que a página não foi catalogada e adicionada à respetiva lista negra - o que faz com que esta esteja 

acessível durante esse período de tempo.  

Apresentam ainda vantagens ao nível da abrangência, uma vez que não restringem as capacidades de controlo à navegação em páginas da Internet e 

ao protocolo HTTP, podendo desta forma ser utilizados para controlar o uso de outras aplicações. No entanto, apresentam também uma 

desvantagem, já que a pesquisa pelas palavras-chave tem custos em termos de tempo, tornando a navegação na Internet sensivelmente mais lenta 

do que no caso de controlo por endereço. 
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2.1.1. Que produtos existem nesta categoria? 

Os produtos aqui apresentados, bem como a ordem pela qual são apresentados, não representam nenhuma preferência da nossa parte e apenas se 

pretende indicar quais as opções existentes no mercado. De notar ainda que grande parte destes sistemas não foi testada pela nossa equipa e, assim 

sendo, não podemos testemunhar a eficácia dos produtos mencionados.  

Sugerimos a consulta de um estudo, disponível em http://www.sip-bench.org/sipbench.php?page=results2008&lang=en, elaborado pela consultora 

Deloitte ao abrigo do programa da União Europeia, Safer Internet, em que são testados alguns dos produtos aqui apresentados.  

Filtros de Conteúdo Comerciais: 

 BitDefender Internet Security 2008 (Windows) - http://www.bitdefender.com/PRODUCT-2195-en--BitDefender-Internet-Security-2008.html ; 

 BSecure (Windows) - http://www.bsecure.com/ ; 

 ContentBarrier (Mac & Windows) - http://www.intego.com/contentbarrierDP/ ; 

 Cyber Patrol (Windows) – http://www.cyberpatrol.com ; 

 Cyber Sentinel (Windows) – http://www.securitysoft.com ; 

 CyberSieve (Windows) - http://www.cybersieve.com/ ; 

 Cybersitter (Mac & Windows) - http://www.cybersitter.com/ ; 

 F-Secure Internet Security (Windows) - http://www.f-secure.com/en_EMEA/products/ ; 

 TrendMicro Internet Security (Windows) - http://us.trendmicro.com/us/products/personal/internet-security-2008/index.html ; 

 Intego Security Barrier (Mac) - http://www.intego.com/isb/ ; 

 Internet Filter / Integrity online (Windows) - http://www.integrity.com/filtering.html ; 

 Kidsnet Light (Windows) - http://www.kidsnet.com/ ; 

 Magic Desktop (Windows – incluído no PC Magalhães) - http://magicdesktop.easybits.com/pt/ ; 

 McAfee Total Protection (Windows)  - http://home.mcafee.com/store/package.aspx?pkgid=275 ; 

 McAfee Internet Security (Windows)  -http://home.mcafee.com/store/package.aspx?pkgid=273 ; 

 Net Nanny - antigo ContentProtect (Windows) - http://www.netnanny.com/ ;  

 Norton Internet Security (Windows & Mac) - http://www.symantec.com/index.jsp ; 

 Optenet PC Content Filter (Windows) - http://www.optenetpc.com/content-filter.html ; 

http://www.bitdefender.com/PRODUCT-2195-en--BitDefender-Internet-Security-2008.html
http://www.bsecure.com/
http://www.intego.com/contentbarrierDP/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.securitysoft.com/
http://www.cybersieve.com/
http://www.cybersitter.com/
http://www.f-secure.com/en_EMEA/products/
http://us.trendmicro.com/us/products/personal/internet-security-2008/index.html
http://www.intego.com/isb/
http://www.integrity.com/filtering.html
http://www.kidsnet.com/
http://magicdesktop.easybits.com/pt/
http://home.mcafee.com/store/package.aspx?pkgid=275
http://www.netnanny.com/
http://www.symantec.com/index.jsp
http://www.optenetpc.com/content-filter.html
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 Panda Internet Security (Windows) - http://www.pandasecurity.com/portugal/homeusers/solutions/internet-security/ ; 

 Parents Carefree (Windows – incluído no PC Magalhães) - http://www.chinansl.com/en/prt.htm ; 

 Safe Eyes (Windows & Mac) – http://www.safebrowse.com ; 

 Websense Web Filter (Windows) – http://www.websense.com/content/WebFilter.aspx 

Filtros de Conteúdo Grátis: 

 CensorNet (Linux) - http://opensource.censornet.com/;  

 DansGuardian (Linux) – http://dansguardian.org ; 

 K9 Web Protection (Windows) - http://www.k9webprotection.com/ ; 

 Naomi (Windows) - http://www.radiance.m6.net/ ; 

 We-blocker (Windows) - http://www.we-webcorp.com/main.php?pg=about  

Outros: 

 Microsoft Internet Explorer 6 Content Advisor (Windows) - 

http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/contentadv/config.mspx ; 

 Glubble: Extensão para o browser Mozilla Firefox (Windows, Mac & Linux) - http://www.glubble.com/. 

Listas Negras (blacklists): 

 URLBlacklist (gratuita) - http://urlblacklist.com/?sec=home ; 

 MESD (gratuita) - http://squidguard.mesd.k12.or.us/blacklists.tgz ; 

 Shalla’s Blacklist (gratuita) – http://squidguard.shalla.de/shallalist.html ; 

 Websense (paga) - http://www.websense.com/ . 

 

  

http://www.pandasecurity.com/portugal/homeusers/solutions/internet-security/
http://www.chinansl.com/en/prt.htm
http://www.safebrowse.com/
http://www.websense.com/content/WebFilter.aspx
http://opensource.censornet.com/
http://dansguardian.org/
http://www.k9webprotection.com/
http://www.radiance.m6.net/
http://www.we-webcorp.com/main.php?pg=about
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/contentadv/config.mspx
http://www.glubble.com/
http://urlblacklist.com/?sec=home
http://squidguard.mesd.k12.or.us/blacklists.tgz
http://squidguard.shalla.de/shallalist.html
http://www.websense.com/
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2.1.2. Quais as principais vantagens? 

 Permitem o bloqueio efetivo a sítios com conteúdos não desejáveis; 

 Nos filtros por palavra-chave, permitem o bloqueio de uma página com conteúdos desadequados, logo a partir do momento em que esta é 

colocada online; 

 Alguns filtros permitem o controlo de conteúdos noutras aplicações como correio eletrónico, sistemas de mensagens instantâneas (msn, 

yahoo, etc.), explorador de ficheiros do computador, etc. ; 

 Alguns sistemas estão integrados em aplicações de segurança geral; 

 Facilidade de utilização de alguns sistemas; 

 Alguns sistemas permitem a criação de perfis, possibilitando, por exemplo, que as regras de acesso de um utilizador menor de idade não se 

apliquem a um adulto; 

 Proteção contra páginas perigosas que exploram vulnerabilidades do sistema operativo, evitando assim alguns ataques à segurança do 

computador; 

 Proteção contra páginas que contêm esquemas de roubo de identidade (phishing) e fraude; 

 Armazenamento dos dados sobre cada bloqueio, permitindo saber quem e quando tentou aceder a uma página com conteúdo indesejável; 

 Permite estabelecer horários de ligação à Internet, bem como monitorizar o tempo que um utilizador esteve online. 

2.1.3. Quais as principais desvantagens? 

 Com alguns conhecimentos, estes sistemas podem ser desativados pelos utilizadores do computador; 

 Existem páginas na Internet que explicam como ultrapassar este tipo de filtros; 

 Apenas bloqueia o acesso no computador em que está instalado. No caso de necessidade de controlar vários computadores, necessita de 

instalação em cada um deles; 

 Pode bloquear “sítios positivos”, ou seja, bloquear o acesso a sítios que não têm conteúdo considerado indesejável; 

 Podem criar uma falsa sensação de segurança em que o utilizador, ao ver que o sítio não está bloqueado, considera que o conteúdo deste é 

adequado para si (podendo não ser o caso); 

 Alguns sistemas apenas controlam o conteúdo em páginas da Internet, filtrando as comunicações através do protocolo HTTP, não filtrando as 

outras aplicações (mensagens instantâneas, correio eletrónico, outros programas do computador...) e protocolos (FTP, telnet, ligações 

através de um proxy...); 
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 Alguns sistemas apenas suportam uma ou duas línguas. Usando o mesmo termo noutra língua pode ser suficiente para “enganar” o filtro; 

 Alguns motores de pesquisa armazenam informação de páginas pesquisadas em cache, tornando o conteúdo de uma página, que possa estar 

inacessível no sistema de controlo de conteúdos, disponível ou parcialmente disponível. 

2.2. Hardware  

Os sistemas por hardware têm um funcionamento idêntico aos sistemas de controlo de conteúdos por software visto que também filtram o 

conteúdo com base em listas negras, brancas ou com base em palavras-chave.  

A principal diferença entre estes dois sistemas reside no facto de os sistemas de controlo por hardware não estarem instalados num computador 

local mas sim num ponto de administração de uma rede. Ou seja, nos sistemas de controlo por software o controlo é apenas relativo ao computador 

em que está instalado; nos sistemas de controlo por hardware, o controlo é efetuado em todos os computadores ligados a essa mesma rede.  

Estes sistemas são principalmente utilizados em grandes redes empresariais ou institucionais. No entanto, no âmbito deste capítulo, interessa 

explorar o ponto de vista dos routers e gateways residenciais que, com o crescimento das velocidades de ligação à Internet e do número de 

computadores pessoais no agregado familiar, aumentaram as vendas. Hoje em dia, muitas residências possuem uma ligação à Internet partilhada por 

vários computadores através de um router (com ou sem fios), permitindo assim que várias pessoas em diversos computadores estejam a aceder ao 

mesmo tempo à Internet.  

Alguns destes equipamentos possuem mecanismos para filtrar os conteúdos. Estes mecanismos consistem em aplicações para definir listas negras ou 

palavras-chave - tal como acontece nos sistemas de controlo por software. Para além da definição de palavras-chave, é ainda possível definir o 

tempo que a ligação estará bloqueada para um ou mais computadores da rede. 

2.2.1. Que produtos existem nesta categoria? 

A grande generalidade dos routers e gateways domésticos existentes no mercado ou fornecidos pelos ISP’s possui este tipo de filtros. Alguns 

equipamentos permitem filtrar endereços completos, outros permitem procurar por palavras-chave.  

Informe-se, junto do vendedor, acerca da possibilidade da filtragem de conteúdos no processo de compra deste tipo de equipamentos. 
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2.2.2. Quais as principais vantagens? 

 Bloqueia efetivamente o acesso aos endereços definidos; 

 Permite controlar o acesso num elevado número de computadores; 

 Maior facilidade de atualização quando se quer controlar vários computadores; 

 Não necessita de instalação de um software, o equipamento já vem com esta funcionalidade implementada de raiz; 

 Possibilidade de estabelecer regras diferentes para diferentes computadores na rede; 

 Possibilidade de criar registos de todas as páginas visitadas por todos os utilizadores da rede, bem como as páginas a que foi negado o acesso 

por terem conteúdo impróprio; 

 Alguns equipamentos permitem a definição de palavras-chave, permitindo filtrar páginas ainda não catalogadas; 

 É um sistema mais difícil de ultrapassar, uma vez que o conteúdo indesejável nem sequer é enviado pelo servidor até ao computador que está 

a tentar aceder à Internet. 

2.2.3. Quais as principais desvantagens? 

 Normalmente só suporta o protocolo HTTP, sendo possível ultrapassar este tipo de filtros através de um proxy ou de outro protocolo como 

FTP ou telnet; 

 Não controla outras aplicações para além do acesso a páginas da Internet, como é o caso do correio eletrónico, mensagens instantâneas e 

outros programas executados no computador local. 
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2.3. WEB (Filtros nos ISP’s)  

Com base nos sistemas apresentados anteriormente alguns fornecedores de serviços de Internet (ISP) vendem pacotes que permitem proceder à 

filtragem de conteúdos (imediatamente nos seus servidores). 

O modo de funcionamento é em tudo idêntico ao descrito no capítulo anterior, sendo que a diferença está apenas em quem gere e mantém o 

sistema. No capítulo anterior, quem tem a responsabilidade de manter o sistema é o cliente da ligação à Internet, que tem uma pequena rede em 

sua casa. O cliente deve proceder a todas as configurações, bem como manter sempre o sistema atualizado. 

Para facilitar este trabalho, alguns ISPs fornecem solução de controlo de conteúdos nos seus servidores, sendo da responsabilidade destes a 

manutenção correta e eficaz do sistema.  

Este esquema pode ser também particularmente útil para quem não pretende comprar e instalar um sistema de controlo parental por software, 

preferindo pagar uma pequena quantia ao seu ISP. 

De notar que estes sistemas filtram todos os pedidos vindos de uma ligação à Internet, logo, se existem vários utilizadores nessa mesma ligação 

todos estão sujeitos ao controlo de conteúdos. 

2.3.1. Que produtos existem nesta categoria? 

Em Portugal as soluções apresentadas pelos fornecedores de serviços de Internet passam todas pela instalação de um software, não existindo um 

serviço deste tipo disponível, neste momento, no mercado. 

No entanto, o AOL Parental Controls (http://parentalcontrols.aol.com/ ) destinado, inicialmente, a clientes dos ISPs dos EUA, também está disponível 

para outros utilizadores mediante registo. 

  

http://parentalcontrols.aol.com/
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2.3.2. Quais as principais vantagens? 

 Fornece proteção idêntica aos métodos descritos anteriormente; 

 Custo inferior à compra de um software para controlo de conteúdos, uma vez que geralmente consiste numa pequena mensalidade; 

 Não necessita de uma instalação ou configuração; 

 Não necessita de atualizações; 

 O filtro é mais difícil de ultrapassar, uma vez que o conteúdo indesejável nem sequer é enviado pelo servidor até ao computador que está a 

tentar aceder à Internet. 

2.3.3. Quais as principais desvantagens? 

 Todos os utilizadores estão sujeitos ao filtro, não conseguindo aceder a um conteúdo catalogado como indesejável, mesmo que, 

supostamente, possa ter acesso a qualquer tipo de conteúdo; 

 Os critérios de filtragem são estabelecidos pelo ISP e podem não estar de acordo com o que o utilizador pretende; 

 Se for possível alterar as definições online e se outro utilizador descobrir a palavra-passe, este pode desligar o filtro. 
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3. Webgrafia 

“Guia de Segurança” (2017).  

Direitos de Autor: Texto adaptado de https://linhaalerta.internetsegura.pt/ - Acedido entre 14/05/2017 e 25/05/2017. 

  

https://linhaalerta.internetsegura.pt/

