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RESUMO	  

	  

Este trabalho de pesquisa visa desenvolver uma solução de Parental Control para 

navegadores Web. Soluções de Parental Control (traduzindo do inglês, controle dos 

pais) tem como objetivo filtrar conteúdo, moderar o uso e controlar as atividades em 

qualquer ambiente que possa oferecer algum tipo de risco a algum usuário 

(especialmente crianças e adolescentes). Focando na segurança na Internet, as 

soluções de Parental Control são de suma importância para os pais poderem 

controlar e monitorar o acesso de seus filhos e também filtrar as informações que 

chegam aos mesmos. Utilizando técnicas de filtragem, aliada a uma interface de 

configuração simples e intuitiva, a solução proposta, denominada CURUPIRA, irá 

monitorar e controlar o acesso a Internet, de acordo com a definição de pais e 

responsáveis, evitando que crianças e/ou adolescentes sejam expostos a conteúdos 

considerados impróprios. 
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1 INTRODUÇÃO	  
 

 
É impossível, nos dias de hoje, negar que o advento da Internet tenha trazido uma 

série de benefícios aos seres humanos nas mais diferentes áreas de atividade e 

conhecimento. Uma das principais características da Internet é a sua capacidade de 

fornecer, de maneira transparente, acesso a informações e serviços diferenciados a 

uma quantidade ilimitada de usuários. Além disso, a Internet é uma das poucas 

plataformas operando sem controle centralizado, com base na boa fé dos seus 

membros. Embora esta descentralização seja considerada um fator de sucesso, a 

falta de controle também traz consigo uma série de problemas. Um deles é a 

exposição de crianças e adolescentes a uma gama de conteúdos inapropriados 

(pornografia, violência, .automutilação e incitamento a atos ilícitos, por exemplo) 

Com a disponibilização da Internet de banda larga a um número cada vez 

maior de pessoas, a exposição de conteúdo ofensivo (pornografia e violência, por 

exemplo) vem preocupando pais e responsáveis em todo o mundo. Independente do 

status socioeconômico, basta um simples e inocente “clique” para que a criança ou 

adolescente seja exposto a material não apropriado. De acordo com um 

levantamento do Escritório de Justiça e Delinquência Juvenil do Departamento de 

Justiça dos Estados Unidos (Finkelhor et al., 2011) 19% dos adolescentes 

americanos, utilizando a Internet, já recebeu uma mensagem ou um contato com 

conotação sexual. No Brasil, cerca de 25% das crianças que acessam a internet no 

Brasil já sentiram medo ou perigo no ambiente online. As informações são da 

pesquisa TIC Crianças 2010 (Cetic.br, 2010), publicada pelo CGI (Comitê Gestor da 

Internet), que avalia o uso de tecnologias da informação e comunicação por este 

público. 

 Especialistas (educadores, pedagogos, psicólogos, entre outros) são 

unânimes em dizer que a abordagem mais recomendada contra os perigos da 

Internet é o diálogo entre pais e filhos (Santos e Manteigas, 2010). Contudo, muitas 

vezes essa solução não pode ser alcançada e uma das saídas é a utilização de 

ferramentas que exerçam o papel de controle dos pais (do inglês parental control ou 

parental monitoring), permitindo aos pais ou responsáveis monitorar ou limitar o que 

crianças e adolescentes veem ou restringir o tempo de execução de certas 

atividades (Safer Internet Program, 2012)(Cioffi et al. 2009). 
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 Embora existam soluções (tipicamente na forma de plug-ins) para os mais 

utilizados navegadores Web (Firefox, Chrome e Internet Explorer), tais soluções ou 

são muito específicas, realizando apenas uma ou duas funções e obrigando os pais 

a procurarem e instalarem diferentes extensões que atendam as suas necessidades, 

ou apresentam difícil manuseio e com interfaces nada intuitivas, exigindo que os 

pais sejam profundos conhecedores da área.	  

 Foi neste contexto de poucas opções para parental control em navegadores 

Web que o projeto anterior (PIBIC-E-0132-2011) foi proposto. Desenvolvido para dar 

suporte ao navegador Web Chrome, a solução elaborada e denominada de 

CURUPIRA é uma extensão (plug-in) que permite aos pais, por exemplo, bloquear 

sítios Web considerados inadequados a seus filhos, definir senhas para o acesso a 

determinados conteúdos, definir o horário de uso, desabilitar o acesso a vídeos via 

Web, entre outras funcionalidades. Contudo, embora a solução desenvolvida cumpra 

grande parte dos objetivos estipulados, percebeu-se que ainda existem algumas 

restrições de implementação e a ausência de funcionalidades capazes de aumentar 

sua eficiência e tornar seu manuseio ainda mais simples e intuitivo. 

Desta forma, o projeto PIBIC-E-0124-2012 foi aprovado para ampliar as 

funcionalidades do CURUPIRA. Dentre os objetivos do projeto, destacam-se:  

• Ajustes e adequação na solução; 

• Disponibilização da solução via mercado de aplicações (Market Place); 

• Implementação de um mecanismo de lista negra (blacklist) para auxiliar o 

processo de filtrar URLs.  

As demais seções deste relatório explicam o CURUPIRA e suas 

funcionalidades. Primeiro são apresentadas definições e funcionalidade de soluções 

de parental control. Além disso, alguns exemplos são discutidos. Em seguida, uma 

visão geral da solução é apresentada, incluindo sua implementação. Depois, uma 

avaliação inicial é apresentada para validar a ferramenta desenvolvida. Por último, 

algumas considerações são feitas. 

	  

2 Parental	  Control	  na	  Internet	  
 
De acordo com a ChildNet International (ChildNet International, 2013), os perigos da 

navegação na Internet podem ser divididos em quatro categorias: (i) Contato	  
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indesejado	   (aliciadores,	   intimidadores),	   (ii)	   Conteúdo impróprio (pornografia, fotos 

extremas, etc.), (iii) Propagandas agressivas e (iv) Ameaças Web veladas (softwares 

maliciosos). 

 Dentre todas as categorias, a de maior perigo é a primeira, pois são as 

pessoas mal intencionadas na rede que entram em salas de bate papo e 

mensageiros instantâneos fingindo ser pessoas que não são e acabam pondo em 

risco a integridade física e moral dos jovens. Outro risco é a exposição a conteúdos 

impróprios e ofensivos a certas idades, o que acaba comprometendo o 

desenvolvimento sociocultural da criança e do adolescente. 

 A Figura 1 ilustra uma estatística feita pela empresa Safeline (Safeline, 2012) 

contendo a classificação de conteúdos ofensivos a crianças e adolescentes. 

Figura 1 – Conteúdo ilegal reportado ao Safeline 

 

 Segundo a Common Sense Media (Common Sense Media, 2013), 

ferramentas de parental control são instrumentos para proteger crianças e 

adolescentes das ameaças existentes na Internet. Podem ser software ou hardware 

e sua finalidade é filtrar ou bloqueiar qualquer acesso ou conteúdo que possa ser 

considerado ofensivo ou inapropriado para crianças ou adolescentes. 
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 De acordo com o Programa Internet Segura da Comissão Europeia (Safer 

Internet Program, 2012), soluções de parental control desempenham três funções 

principais de proteção: 

• Personalização de filtros para conteúdo Web: permitem que crianças e 

adolescentes visualizem o conteúdo de acordo com um conjunto de 

critérios específicos definidos durante a configuração da ferramenta. 

Tipicamente, os pais fazem o bloqueio ou liberação de algum conteúdo 

através de tópicos, lista de URLs ou usando palavras-chave específicas. 

• Bloquear o uso: permitem bloquear o uso de um protocolo, aplicação ou 

serviço, independente da inadequação do conteúdo. 

• Monitorar a utilização do protocolo/aplicação/serviço e do conteúdo Web 

acessado: permite acompanhar a utilização da Internet e reportar o que 

foi, quando foi e por quanto tempo foi acessado um sítio Web específico, 

uma aplicação ou protocolo. 

2.1 Soluções	  existentes	  
 

Dentre os três mais utilizados navegadores Web (Firefox, Chrome e Internet 

Explorer), somente o Internet Explorer fornece suporte a nativo a funções de 

parental control. Embora não possua tal suporte nativamente, o Firefox possui uma 

gama variada de extensões (plug-ins) para este fim. Entre os mais populares 

destacam-se: Glubble (Glubble, 2012), que permite customização de configurações 

e diferenciação entre os usuários (criação de contas); FoxFilter (InspiredEffect.com, 

2012), que inclui proteção baseada em senhas; LeechBlock (Anderson, 2012), que 

permite restringir o acesso a sítios Web através de tempo; e ProCon Latte Content 

Filter (Corvineum, 2012), que utiliza expressões regulares para limitar e bloquear 

acessos. Em relação ao Chrome, apenas em Maio deste ano surgiu uma primeira 

solução de parental control, uma adaptação do FoxFilter. 

 Na área acadêmica, existem algumas soluções como :o PlayerGX (Holthe, 

2010), um plug-in focada em filtrar gráficos, imagens e dados multimídia 

considerados inapropriados, e o XFighter, um sistema de filtragem de conteúdo Web 

baseado em aprendizagem de máquina. Já os autores em (Cioffi et al. 2009) 

desenvolveram um sistema de parental control baseado na detecção de anomalias 

alimentado por sugestões de pais e/ou responsáveis.  
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3 Projeto	  e	  Implementações	   	   	  
 

3.1 ARAPONGA	  
 

Após pesquisas sobre métodos para elaboração de listas negras, chegou-se a 

conclusão de que, para o foco deste projeto, o mais adequado seria utilizar listas 

negras prontas e introduzindo-as no CURUPIRA de forma automática.  

 Assim, neste contexto optou-se por utilizar uma ferramenta acadêmica, 

denominada ARAPONGA (Rodrigues et al., 2010), baseada nos conceitos de 

sistemas de recuperação de informação na Web (do inglês Web Information 

Retrieval Support System – WIRSS), capaz de coletar e indexar listas negras em um 

único lugar. Mais especificamente, ARAPONGA oferece a funcionalidade de apoio a 

buscas, similar a maioria dos motores de busca da Internet. Contudo, ARAPONGA 

emprega o conceito de modelos (templates) de indexação com o objetivo de extrair 

melhor e de modo mais específico o conteúdo. É importante ressaltar que a 

ferramenta ARAPONGA é utilizada somente para coleta e indexação de páginas de 

listas negras. Assim, sua função é gerar uma base de dados contendo URLs ditas 

maliciosas para crianças e adolescentes. 

3.1.1 MODELOS	  
 

Normalmente, as tecnologias de coleta Web (crawling) realizam a extração direta de 

conteúdo de páginas, sem considerar as palavras-chave presentes no código-fonte 

HTML. Consequentemente, os índices gerados pelo processo de indexação são 

comuns ou genéricos, uma vez que se baseiam apenas no conteúdo ou tema das 

páginas. Para resolver este problema e também melhorar os resultados do processo 

de indexação, ARAPONGA emprega o conceito de templates, um modelo para 

representar conteúdos e fornecer padrões de visualização.  

 A Figura 2 exemplifica a diferença entre um espaço de busca normal e um 

espaço de pesquisa com templates. 
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Figura 2. Comparação entre os espaços de busca normal e com templates. 

 O uso de templates oferece a possibilidade de identificar conteúdos mais 

específicos e indexa-los com uma palavra-chave que o identifica. Em comparação 

com um processo de indexação comum, onde o espaço de busca gerado é 

composto por todos os conteúdos, o processo de indexação usando templates gera 

um espaço de busca mais reduzido, composto pelo conteúdo indexado por palavras-

chave. 

3.1.2 ARQUITETURA	  
 

A arquitetura do ARAPONGA utilizada neste projeto é formada apenas pelo: 

• Crawler – responsável por coletar páginas Web, metadados associados e 

informações contextuais. 

• Indexador – responsável por indexar o conteúdo coletado pelo Crawler. 

Entretanto, ao invés de executar apenas uma indexação tradicional 

(baseada no conteúdo, URL, marcas de tempo e outros identificadores), 

este componente faz uso de templates para extrair diferentes 

identificadores e, consequentemente, permitir buscas refinadas. O 

Indexador também é responsável por selecionar páginas Web que não 

serão indexadas por não apresentarem conteúdo relevante. 

 A interação entre esses componentes se inicia com o processo de coleta e 

indexação de páginas Web envolvendo o Cralwer e o indexador. Primeiro, o Crawler 

é alimentado com as URLs iniciais (endereços de listas negras) indicados como 

fontes de informação para as vulnerabilidades e anomalias. Após coletadas, as 

páginas (candidatas) são salvas e o Indexador usa os templates com indexar todo o 

conteúdo. Como resultado final, as páginas úteis e relevantes são guardadas na 

base de arquivos indexados. 

conteúdos e fornecer padrões de visualização. No ARAPONGA, os templates têm palavras-
chave relevantes que seguem um padrão pré-definido. Normalmente, os templates podem 
ser criados para representar um sítio ou domínio completo na medida em que os conteúdos 
e as estruturas são muitas vezes repetidos. No entanto, cada vez que um sítio ou domínio 
introduz estruturas diferentes, vários templates precisam ser gerados para representar essas 
diferenças. 

Uma vez que os templates tentam estabelecer um relacionamento entre URLs e 
palavras-chave, após o processo de indexação, ao invés de existir um único espaço de 
busca, múltiplos espaços de busca são criados para diversidade, aumentando a 
probabilidade de um determinado tópico ser relevante. A Figura 1 exemplifica a diferença 
entre um espaço de busca normal e um espaço de pesquisa com templates. 

Search Space with Templates

Keyword  “A”

Keyword  “B”

Doc1
Doc2

Doc3

Doc1
Doc2

Doc3

Normal Search Space

Doc1
Doc2

Doc3

Doc?
Doc?

Doc?

Doc?

Doc?

Doc?

Doc?

Doc?
Doc?

 
Figura 1. Comparação entre os espaços de busca normal e com templates. 

O uso de templates oferece a possibilidade de identificar conteúdos mais específicos 
e indexá-los com uma palavra-chave que o identifica. Em comparação com um processo de 
indexação comum, onde o espaço de busca gerado é composto por todos os conteúdos, o 
processo de indexação usando templates gera um espaço de busca mais reduzido, composto 
pelo conteúdo indexado por palavras-chave.  

Como resultado, o uso de templates permite um ganho de desempenho em termos 
de tempo de resposta e processamento. É importante ressaltar que o processo de pesquisa 
no espaço de busca normal e no com templates é o mesmo (em relação à pesquisa, triagem 
e classificação da página), o que realmente muda é o espaço de busca e o número de 
páginas retornadas.  

3.2 Arquitetura 
ARAPONGA tem uma arquitetura modular para facilitar modificações e adição de novos 
componentes. A Figura 2 mostra os componentes arquiteturais do ARAPONGA.  

 Crawler – responsável por coletar páginas Web, metadados associados e 
informações contextuais. 

 Indexador– responsável por indexar o conteúdo coletado pelo Crawler. Entretanto, 
ao invés de executar apenas uma indexação tradicional (baseada no conteúdo, URL, 
marcas de tempo e outros identificadores), este componente faz uso de templates 
para extrair diferentes identificadores e, consequentemente, permitir buscas 
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3.1.3 IMPLEMENTAÇÃO	  
 

Na implementação do ARAPONGA foram utilizados: Nutch e Lucene. A ferramenta 

Nutch (Apache Nutch, 2013),  um Web Crawler de código aberto e capaz de 

executar funções como coleta e análise (parsing) de conteúdo em HTML e em 

outros formatos, foi escolhida para ser o componente Crawler.  

 Para implementar o Indexador foram utilizados: a linguagem JAVA (versão 

1.6); a biblioteca Lucene (Apache Lucene, 2013), um motor de busca de alta 

performance escrito em Java que oferece simples eficientes algoritmos de busca; e 

Jericho HTML Parser (Jericho, 2013), uma biblioteca Java usada para manipulação 

de documentos HTML. Além disso, Nutch utiliza a biblioteca Lucene para indexar 

conteúdos e tem sido amplamente usado em mecanismos de busca e indexação. 

3.2 CURUPIRA	  
 

Este projeto desenvolveu a solução CURUPIRA, capaz de identificar e bloquear 

conteúdo Web considerado inapropriado para crianças e adolescentes. Mais 

especificamente, CURUPIRA utiliza duas estratégias principais de filtragem: listas 

negras (blacklist) de URL e listas de conteúdo. Na primeira, pais ou responsáveis 

classificam as URLs com conteúdo inapropriado, inserindo-as em uma blacklist. Na 

segunda, pais ou responsáveis inserem palavras-chaves que remetem ou 

representam conteúdo inapropriado em uma blacklist. 

 O fluxo de funcionamento do CURUPIRA é apresentado na Figura 3 e pode 

ser descrito como se segue. Quando uma URL é digitada pelo usuário, seu 

endereço é analisado pelo filtro de URL para verificação. Se o endereço da URL 

estiver na blacklist de páginas consideradas inapropriadas, seu acesso é 

automaticamente bloqueado e um alerta (e-mail e/ou SMS) é enviado para o pai ou 

responsável. Caso contrário, a URL segue para avaliação de conteúdo. Nesta etapa, 

cada página em questão tem seu conteúdo avaliado pelo filtro de conteúdo. O 

objetivo é verificar se alguma palavra ou texto classificado como inapto está 

presente no conteúdo da página. Para tanto, o filtro de conteúdo utiliza expressões 

regulares. É importante ressaltar que todas as classificações (URL e conteúdo) são 

configuradas por pais ou responsáveis. 

3.2.1 IMPLEMENTAÇÃO	  E	  INSTALAÇÃO	  	  
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Antes de iniciar a descrição da implementação, é necessário esclarecer os motivos 

da escolha do navegador Web Chrome como objeto de estudo e implementação da 

solução CURUPIRA.  

 Primeiro, após meses de exaustiva busca na Internet iniciada em Abril de 

2011, percebeu-se que não existiam soluções de parental control para o Chrome. 

Somente em Maio deste ano (2012) que a InspiredEffect.com anunciou uma versão 

do FoxFilter para Chrome. Em segundo lugar, o Chrome possui uma API simples e 

prática, o que facilita o desenvolvimento da solução. Além disso, nenhum deles 

possui versões para a língua portuguesa. 

 

Figura 3. Fluxo de funcionamento do Curupira. 

Implementação 

A solução CURUPIRA foi desenvolvida na forma de uma extensão (plug-in) para o 

navegador Google Chrome. A extensão funciona como uma página Web. Sua 

interface foi feita através de HTML e CSS e a programação em si é feita com 

JavaScript. Para interação com o navegador, foram utilizadas funções da API do 

Chrome. 

 A Figura 4 ilustra os componentes internos da solução. O API do plug-in 

fornece a interface para o navegador Chrome. Ela também implementa os módulos 
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que executam as opções de filtragem (URL e Conteúdo) para o usuário (pais ou 

responsáveis), adicionando ou removendo filtros do processo de validação. O plug-in 

faz uso do módulo chrome.tabs para obter informações sobre cada atualização das 

abas do navegador, permitindo assim fazer a validação dos sítios Web através dos 

filtros. O plug-in também possui um arquivo JSON de manifesto que inclui 

informações como nome, versão e permissões das ações executadas pela extensão. 

 

Figura 4. Visão interna do plug-in CURUPIRA. 

Interface 

A interface do CURUPIRA é responsável por efetivar as configurações desejadas e 

consideradas necessárias por pais ou responsáveis, a fim de evitar que crianças e 

adolescente tenham acesso a conteúdo Web inapropriado. Para isso, ela fornece 

dois tipos de entradas para configuração dos filtros. São elas: 

• Preferências: configurações iniciais e potenciais tópicos de conteúdo 

inapropriado são apresentados afim de tornar o processo de configuração 

dos filtros e uso da ferramenta mais simples e intuitivo (Figura 5). Na atual 

versão da ferramenta, tais tópicos são previamente estabelecidos.  

• Filtragem de URLs e Palavras-Chave: para bloquear ou filtrar o acesso à 

páginas da Internet, são utilizadas listas negras (blacklist). A ideia é gravar 
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URLs de sítios Web considerados ofensivos e/ou perigosos na lista negra e 

caso o usuário (criança e/ou adolescente) tente acessar algum dos sítios 

listado, ele é automaticamente bloqueado. Além da filtragem de URLs, 

também é possível utilizar expressões regulares (palavras-chave) para 

filtragem. As expressões regulares possuem o mesmo método de 

funcionamento da lista negra, porém não bloqueiam diretamente uma URL, 

mas sim palavras (expressões) encontrados na página propriamente dita, 

podendo ser aplicada em todo o conteúdo da pagina e também no título. A 

Figura 6 apresenta um exemplo da interface para essa função. 
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Figura 5. Sugestão de filtros na forma de tópicos. 

	  

	  

Figura 6. Lista de URLs e palavras-chave definidas pelo usuário. 

 É importante ressaltar que durante o desenvolvimento da interface do 

CURUPIRA levou-se em consideração, como principal premissa, a facilidade de uso. 

A ideia sempre foi possibilitar que usuários sem qualquer experiência em segurança 

de computadores e/ou na configuração de aplicativos pudessem utilizar a solução de 

forma simples e prática, evitando um longo tempo de aprendizagem para uso e a 

necessidade de tutoriais extensos. 
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Segurança 

No aspecto segurança, o CURUPIRA utiliza um mecanismo inicial básico (nome de 

usuário e senha) para impedir que a ferramenta seja desativada ou tenha suas 

configurações alteradas por usuários indevidos. 

4 RESULTADOS	   	   	  
 

A avalição da solução CURUPIRA foi dividida em duas etapas: testes de 

funcionalidade de interface e teste de funcionalidade dos recursos. As subseções 

seguintes detalham cada um desses testes e o ambiente de teste. 

4.1 Ambiente	  de	  teste	  
 

Para avaliar a solução CURUPIRA, foi utilizada a ferramenta SIKULI (Projeto 

SIKULI, 2012), versão X 1.0 RC3, em conjunto com o RobotFramework 

(RobotFramework, 2012), versão 2.7.3. A ferramenta SIKULI foi utilizada na criação 

de scripts para a execução e automação dos testes e a ferramenta RobotFramework 

para a mesma automação, organização e criação dos casos de teste, bem como a 

emissão dos relatórios de resultado. É importante ressaltar que a integração entre 

essas ferramentas é feita utilizando as linguagens python (versão 2.7.3) e jython 

(versão 2.5.2). 

 Todos os testes de avaliação do CURUPIRA foram realizados no laboratório 

ETSS (Grupo de Pesquisa em Tecnologias Emergentes e Segurança de Sistemas) 

do Instituto de Computação (IComp) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

O ambiente de teste foi composto por um computador Intel Core i3 M370 2.4 Ghz, 4 

Gb de RAM, 1 Gb de Vídeo, 500 Gb de HDD, executando Windows 7 64 bits. 

4.2 Teste	  de	  funcionalidade	  dos	  recursos	  	  
 

Este tipo de teste foca exatamente no funcionamento da interface em si, no que diz 

respeito ao comportamento esperado de seus componentes, tais como botões, 

checkboxes e entre outros. Para os testes voltados à seção de tópicos, foram 

realizados oito testes individuais, um para cada tópico e dois testes coletivos. Estes 

testes, como dito anteriormente foram automatizados pela ferramenta SIKULI e 
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consistem em selecionar a respectiva opção, fechar o plug-in e em seguida abri-lo 

novamente, a fim de verificar se a opção continua marcada.  

 Os testes coletivos consistem em selecionar todas os tópicos existentes, 

sendo que o primeiro segue o mesmo intuito dos testes individuais, ou seja, 

selecionar as opções e verificar se ao sair e entrar na solução CURUPIRA, as 

mesmas continuam marcadas. Porém, o segundo teste coletivo consiste em: ao 

entrar na solução com todas as opções marcadas previamente, a ferramenta as 

desmarca e remarca, depois sai e entra novamente no plug-in, constatando assim o 

comportamento correto e adequado da interface. 

 Quanto às opções de filtro de URL e palavras-chave, os testes consistiriam 

em avaliar a entrada de caracteres especiais nos respectivos campos, contudo 

atualmente a solução não possui suporte a tais caracteres. 

4.3 Teste	  de	  funcionalidade	  dos	  recursos	  
 

A solução CURUPIRA teve seu recurso de filtragem testado de duas maneiras 

diferentes. Na primeira, a ferramenta SIKULI configurou o plug-in, fazendo uso da 

opção de tópicos e palavras-chave. Dessa forma, para cada um dos oito tópicos, em 

conjunto com um grupo de palavras-chave (associado ao tópico da vez), a 

ferramenta de automação de testes acessou um grupo de 28 páginas Web, 

registrando devidamente quantos bloqueios corretos e incorretos acometeram os 

testes.  

 Por exemplo, na verificação sobre PORNOGRAFIA, das 28 páginas 

inseridas, 5 foram bloqueadas corretamente (http:// www.redtube.com, 

http://www.brazzers.com/, http://www.pornfail.com/, http://xvideos.com e 

http://xtube.com) e 5 não foram bloqueadas corretamente (http://www.bestgore.com, 

http://www.ladonegro.net, http://suzi9mm.com/, http://www.adultfriendfinder.com e 

http://www.fuckbook.com/). A principal razão para o não bloqueio reside no fato das 

páginas em questão não estarem listadas na blacklist e não possuírem em sua 

página principal palavras-chave relacionadas a pornografia. Por exemplo, o sítio 

bestgore.com possui fotos pornográficas, algo que a solução não está apta a 

detectar. 

 No segundo tipo de teste de funcionalidade de recurso, foi testado filtro de 

URLs. Para isso, um conjunto de 23.400 URLs (adquiridas do firewall do Centro de 

Processamento de Dados da Universidade Federal do Amazonas), dividido em 3 
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categorias, foi inserida na solução CURUPIRA. A Tabela 1 apresenta os resultados 

da avaliação.  

Tabela 1. URLs bloqueadas e não bloqueadas pelo CURUPIRA em teste real. 

Categoria 
URLs 

Disponíveis Bloqueadas Não Bloqueadas 

Pornografia 22.333 21.710 623 

Violência 1.040 840 200 

Proxy 27 23 4 
 

 Assim como no teste anterior, a principal razão para o não bloqueio das 

URLs reside no fato das páginas em questão não estarem listadas na lista negra. 

	  

	  

5 CONCLUSÃO	  
 

Este relatório apresentou uma solução de parental control projetada para dar maior 

segurança a crianças e adolescentes durante a navegação na Internet. CURUPIRA 

é a implementação de um prova de conceito que combina o uso de blacklist e 

expressões regulares para filtrar sítios Web com conteúdo considerado inapropriado 

para crianças e adolescente. 

 Atualmente, a ferramenta está sendo testada por um grupo de voluntários 

com e sem experiência na área de segurança, tendo o intuito de avaliar a satisfação 

com o uso da ferramenta e verificar se a experiência em segurança e/ou o uso de 

outras ferramentas de parental control influenciam na avaliação. 

 

5.1 Dificuldades	  Encontradas	  
 

Durante o desenvolvimento da solução, um grande tempo foi gasto na curva de 

aprendizagem das tecnologias usadas: linguagem JavaScript e a API do Google 

Chrome. Outra dificuldade encontrada foi o tratamento das exceções no uso de 
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expressões regulares, afim de evitar que termos ou expressões não fossem 

bloqueados indevidamente. 

5.2 Trabalhos	  Futuros	  
 

Como trabalhos futuros, pretende-se: 

• Adicionar novos recursos como controle de horário. 

• Propor e implementar um mecanismo de semiautomático de 

configuração, onde os pais possam utilizar configurações predefinidas 

para permitir a acesso a determinados conteúdos. Para tanto, perfis de 

acesso a Internet baseado em faixa etária serão estabelecidos. 

• Projetar e implementar um serviço Web responsável pelo gerenciamento 

das futuras atualizações da solução; 

• Validar a solução desenvolvida em dispositivos móveis. 
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