
FAÇA A SUA 

LIMPEZA DIGITAL 

aka Data Detox 





Nossos dados são coletados 

em todos os nossos 

dispositivos, serviços e 

contas, são analisados, 

compartilhados e vendidos. 



Ao longo do tempo, surgem padrões 

muito íntimos: nossos hábitos, 

movimentos, relacionamentos, 

preferências, crenças e segredos, 

TUDO é revelados aos que coletam 

e capitalizam nossos dados. 





Você instalou muitos 

aplicativos, clicou em “Eu 

concordo” várias vezes, 

perdeu a noção de quantas 

contas você criou? 





Você sente que o seu Eu 

digital está ficando 

fora de controle?





Pare!





Esta 

desintoxicação de 

dados é para 

você!!!



Vamos eliminar a 

acumulação de dados 

tóxicos e combater a 

ansiedade em relação as 

informações 

compartilhadas on-line!





1# Descoberta 

Quem é você na 

Internet?





 1. Quem é você na Internet?  

 2. Limpeza de histórico e cookies 

 3. Pesquisar sobre si 

 Nome completo 

 Imagens 

 Pesquisar suas fotos com o TinyEye e/ou com Google 

Imagens       

 Excluir imagens indesejadas  

 4. A Internet nunca esquece! 

  Serviços na nuvem e backups

https://tineye.com/
https://images.google.com/
https://images.google.com/


2# Tudo em um só 

lugar 

Spoiler alert: o 

Google não é seu 

amigo





 1. Google (EvilCorp)  

    Google não é o seu bff! 

 Histórico de atividades 

 Excluir histórico de atividades 

 Atualizar as configurações de privacidade e 

permissões 

 2. Usar outras ferramentas de pesquisa 

 Usar o Duck Duck Go ou Starpage 

 Instalar o Firefox Focus (iPhone, Android) e 

Chromium 

https://myactivity.google.com/
https://myaccount.google.com/privacycheckup
https://myaccount.google.com/permissions
https://duckduckgo.com/
https://startpage.com/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/mobile/#focus


# Sendo social 

Mais uma EvilCorp





 1. Facebook  

    O quanto a EvilCorp sabe sobre 
você? 

 Instalar a extensão What Facebook 
Thinks You Like 

 Atualizar as configurações de 
privacidade 

 Limpar o histórico de atividades 

 Remover as tags dos amigos 

  

2. Rastros Digitais 

 Instalar a extensão Data Selfie

https://chrome.google.com/webstore/detail/what-facebook-thinks-you/eoknmaajkanapojcdeccofmeimpddoim
https://chrome.google.com/webstore/detail/what-facebook-thinks-you/eoknmaajkanapojcdeccofmeimpddoim
https://dataselfie.it/


4# Pesquisando e 

navegando 

com privacidade





	 1. Como os rastreadores te reconhecem?

 Acessar o Panopticlick 

 2. Atualizar as configurações de privacidade 
do navegador 

 Uso da navegação privativa* (para 
privacidade mesmo, use TOR!) 

 3. Instalar programas contra rastreamentos 

   Extensão Privacy Badger 

   Extensão HTTPS Everywhere 

 4. Veja se a sua desintoxicação está 
funcionando,   acesse novamente o Panopticlick 

 5. Confundir os rastreadores 

 Instalar a extensão AdNauseam

https://panopticlick.eff.org/
https://www.torproject.org/
https://eff.org/privacybadger
https://eff.org/https-everywhere
https://panopticlick.eff.org/
https://adnauseam.io/


5# Conectando 

Não esqueça do seu 

celular





 1. Nome da rede 
 Alterar as configurações de compartilhamento de rede do smartphone 

 2. Limpeza 

  Excluir o histórico 

  Ativar o modo de navegação privativa 

  Use o Firefox Focus 

 3. Reduzir o envio de dados 

  Desativar o wifi e o bluetooth 

 4. Geolocalização 

  Verificar histórico de localização 

  Atualizar as configurações de privacidade 

5.   Desconectar 

 Desativar a geolocalização 

 Passar um dia com o smartphone em modo avião (você é capaz disso?!)



6# Limpando 

Eliminando o desnecessário





 1. Uso excessivo de Apps 

 Quantos apps você tem instalados? 

 2. Como identificar quais apps desinstalar? 

 3. Remover apps sem uso 

4.Diminuir as permissões dos apps que abusam 

do uso de seus dados  

 5. Apps alternativos 

   Procurar por apps alternativos no 

Alternative App Centre 

https://myshadow.org/appcentre


7# E agora, o que 

faço?





Esta é uma versão simplificada do Data 

Detox Kit produzido para o Glass Room 

London em 2017, com curadoria da Tactical 

Technology Collective e apresentado pela 

 

https://tacticaltech.org/
https://tacticaltech.org/
https://www.mozilla.org/pt-BR/


1.  Faça  a sua limpeza digital completa 

  Data Detox 

2. Uma conta de cada vez 

 Fazer uma limpeza e atualizações nas configurações de 
privacidade e permissões em outros serviços e redes sociais 

 Como criar senhas fortes e únicas  

3. Criar um plano de desintoxicação  

 Limpar o histórico, usar a navegação privativa, desconectar 
de contas e excluir tags de fotos e postagens. 

 Definir os limites de acesso de apps, excluir apps sem uso, 
avaliar o uso de redes sociais. 

 Procurar por soluções alternativas, desconectar totalmente 
usando o modo avião, checar seu perfil no Data Selfie 

4. Compartilhar é se importar! 

 Tente envolver seus amigos e familiares para fazerem a 
limpeza digital

https://datadetox.myshadow.org
https://securityinabox.org/en/guide/passwords


Para saber mais





1. Porque as empresas coletam os seus dados 

 Acessar o seu perfil no Google ADS  

2.  Exclusão social baseada no perfil 

 Leitura recomendada – Facebook Enabled Advertisers to Reach ‘Jew 
Haters’ (ProPublica, 2017) 

 Leitura recomendada –  Facebook Lets Advertisers Exclude Users 
by Race (ProPublica, 2016) 

 Leitura recomendada – Cambridge Analytica Explained: Data and 
Elections (Privacy International, 2017)  

3.  Pagando mais baseado no perfil 

  Leitura recomendada – Admiral to price car insurance based on 
Facebook posts (The Guardian, 2016)  

4.  Empresas de todos os tipos podem acessar seus dados 

 Leitura recomendada – Google given access to healthcare data of 
up to 1.6 million patients (The Guardian, 2016)  

 5. "Eu concordo" 

Assistir ao vídeo How long does it take to read Amazon Kindle's 
terms and conditions? 

https://adssettings.google.com/
https://www.propublica.org/article/facebook-enabled-advertisers-to-reach-jew-haters
https://www.propublica.org/article/facebook-enabled-advertisers-to-reach-jew-haters
https://www.propublica.org/article/facebook-lets-advertisers-exclude-users-by-race
https://www.propublica.org/article/facebook-lets-advertisers-exclude-users-by-race
https://medium.com/privacy-international/cambridge-analytica-explained-data-and-elections-6d4e06549491
https://medium.com/privacy-international/cambridge-analytica-explained-data-and-elections-6d4e06549491
https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/02/admiral-to-price-car-insurance-based-on-facebook-posts
https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/02/admiral-to-price-car-insurance-based-on-facebook-posts
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/04/google-deepmind-access-healthcare-data-patients
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/04/google-deepmind-access-healthcare-data-patients
https://www.youtube.com/watch?v=sxygkyskucA
https://www.youtube.com/watch?v=sxygkyskucA


Alguns links úteis: 

•HTTPS Everywhere  https://www.eff.org/https-everywhere  

•Privacy Badger  https://www.eff.org/privacybadger  

•Ublock Origin  https://github.com/gorhill/uBlock   

•NoScript  https://noscript.net/  

•LightBeam  https://www.mozilla.org/lightbeam/  

•Panopticlick  https://panopticlick.eff.org/ 

•Firefox Focus  https://www.mozilla.org/firefox/mobile/#focus 

•DuckDuckGo  https://duckduckgo.com/  

•ProtonMail  https://protonmail.com/  

•RiseUP  https://riseup.net/ 

•TorProject  https://www.torproject.org/  

•VPN  https://riseup.net/vpn     https://protonvpn.com/  

•KeePassX  https://www.keepassx.org/  

•FreeOTP https://freeotp.github.io/  

•Signal  https://signal.org

https://www.eff.org/https-everywhere
https://www.eff.org/privacybadger
https://github.com/gorhill/uBlock
https://noscript.net/
https://www.mozilla.org/lightbeam/
https://panopticlick.eff.org/
https://www.mozilla.org/firefox/mobile/#focus
https://duckduckgo.com/
https://protonmail.com/
https://riseup.net/
https://www.torproject.org/
https://riseup.net/vpn
https://protonvpn.com/
https://www.keepassx.org/
https://freeotp.github.io/
https://signal.org/




@cyb3113  

cyb3LL3@protonmail.com 

@cynthiapereira_  

cynthia@mozillabr.org 

@CodamosClub   

www.codamos.club  

facebook.com/codamosclub/  

@mozillabrasil  

www.mozillabr.org  

facebook.com/mozillabrasil/

https://twitter.com/cyb3113
mailto:cyb3ll3@protonmail.com?subject=CPBR11
https://twitter.com/cynthiapereira_
https://twitter.com/CodamosClub
http://www.codamos.club/
https://www.facebook.com/codamosclub/
https://twitter.com/mozillabrasil
http://www.mozillabr.org/
https://www.facebook.com/mozillabrasil/

