
Título: Como se proteger de vírus sem antivírus e de problemas de configuração que ocorrem ao longo do 
tempo – Deixe de usar antivírus como eu fiz e aumente a velocidade de inicialização do computador.

Introdução

Bom, estamos na era da informação e todos estão fartos de saber disso, o problema que muitos não sabem 
é que com aumento do número de usuários e computadores ao redor do mundo e com o aumento de pessoas que 
passam  a  possuir  ou  a  mexer  no  primeiro  PC  sem  devidos  cursos,  experiência  e  conhecimento  dá  a 
oportunidade  a  pessoas  com  grande  conhecimento  e  más  intenções,  maiores  chances  de  êxitos  em  suas 
conquistas como hacker do mal. A força social que faz o mundo a se tornar conectado a internet e cada mais 
invadir lares do planeta e do Brasil oferece oportunidades a ambos os lados, tanto para o bem e para o mal. 
Antigamente os vírus de computadores tinham apenas o objetivo de estragar a vida dos usuários e irritá-los no 
máximo, só que com a vinda da internet a coisa mudou completamente. São cavalos de tróia, worms, spams e 
muitos outros, o objetivo é poder além de invadir,  mas se disfarçar no computador do usuário para roubar 
informações com esperança que ele acesse principalmente conta de internet banking. Antigamente os hackes 
que roubavam dinheiro e informações muitos faziam por puro prazer e para mostrar a sua inteligência só que 
somente  nas  empresas  e  bancos  eles  conseguiam isso,  pois  na época  eram poucas  as  pessoas  que tinham 
computador e internet, hoje as empresas estão muito mais bem preparadas, sem falar em bancos, e o elo fraco 
está no usuário doméstico que alem de ter pouco conhecimento e ainda acha que sabe o suficiente e acessa 
contas bancarias sem as devidas proteções. Não é impossível invadir os bancos, mas a dificuldade é muito 
grande e não vale a pena à questão é mesmo o usuário o ele fraco e muito mais fácil enganá-lo. 

Muito se fala em antivírus e firewall,  mas as pessoas pedem soluções mais simples e objetivas, além 
disso, esses programas exigem muito do computador e nem sempre conseguem protegê-los de todas as pragas e 
alguns sempre conseguem escapar dos antivírus. Quem usa sabe que são atualizações mais atualizações e daqui 
a pouco o processamento do computado viverá somente para eles. Contudo isso ainda existe os problemas do 
próprio sistema operacional  que ao longo do uso começa a apresentar  problemas por causa das ações  dos 
usuários que mexem sem conhecer nas configurações do sistema ou até mesmo aquele usuário chato que você 
porventura possa ter que compartilhar e sempre fica fazendo besteiras instalando programas desinstalando e 
fazendo a casa da mãe Joana. 

Se estes são os seus problemas venho dizer que existe um software que os soluciona, ele se chama Deep 
Freezer. Basicamente é um software que em outras palavras “congela” o seu computador e mantém a mesma 
configuração do Windows ao ser reiniciado,  como assim,  o Deep Freezer cria uma camada virtual entre o 
Windows e a(s) partições no HD do computador, na verdade os arquivos modificados não são mais gravados 
diretamente no HD, mas em algum outro lugar só acessível pelo programa, os arquivos originais são mantidos 
no HD, só que quando é modificado o original ele é escondido e a versão modificada é a que apresentada ao 
sistema  operacional  e  conseqüentemente  aos  outros  softwares.  Na  prática  qualquer  arquivo  modificado, 
programas instalados ou desinstalados ou até mesmo configurações modificadas são desfeitas ao reiniciar o 
computador  até  mesmo  protege  de  possíveis  problemas  de  arquivos  corrompidos  que  ocorrem  caso  haja 
reinícios  por  falta  de  energia  ou  outros  problemas  de  configuração.  Essa  característica  inclui  os  vírus  ou 
qualquer outra modificação nos arquivos do computador desaparecerá. Mas é possível desativá-lo com senha ou 
sem  senha  e  gravar  no  HD  normalmente  e  o  software  também  permite  personalizá-lo  escolhendo  quais 
partições ele deve atuar e quais ele deve manter a gravação normal. Vamos Detalhar como se deve instalá-lo: 

Prática passo-a-passo

1. Baixe o arquivo neste link: deepfreezer.rar (6MB)
2. Descompacte-o completamente e não execute ele diretamente do WinRar; 
3. Execute o arquivo setup.exe, você será apresentado com esta tela:

http://mundomswindows.googlepages.com/DeepFreezerSpanish.rar


4. Clique na primeira opção caso queira instalá-lo ou desinstalá-lo em computador com Windows 
2000 ou XP ou na segunda para Windows 9x/Me ou em “more...” para ter acesso aos manuais (em 
inglês) do programa;

5. Você agora é apresentado com um texto de boas-vindas e de apresentação no lado esquerdo e do 
direito  você  escolherá  quais  partições  deseja  que  o  Deep  Freeze  atue  com  sua  proteção  de 
gravação. Escolha as partições e clique em “Install”;



6. Você agora é apresentado com o contrato do software. Marque a primeira opção “Accept...” e 
clique OK;

7. Você será avisado que depois da instalação o software irá reiniciar o Windows então ele questiona 
se você realmente deseja continuar. Mensagem original é “The system will restart after install. 
Would you like to continue?” tradução com a ferramenta Google “O sistema será reiniciado após a 
instalação. Gostaria de continuar?”. Ele dá esse aviso para dar tempo de fechar qualquer programa 
cuja configuração ou arquivo não foi salvo, após fechar os programas clique em OK;

8. Ele irá agora instalar o programa e depois como foi dito reiniciar o computador;
9. Quando iniciar novamente ele vai apresentar esta tela:

Ele  está dizendo que o deep frezer  não está com nenhuma senha configurada e pergunta se você 
gostaria de colocar uma agora. Clique em “NO” para fechar o programa e continuar com Windows 
sem colocar senha, mas sem senha esta tela sempre será apresentada com o logon do Windows isso 
pode  incomodar  um pouco então  clique  em “Yes”  para  colocar  de  imediato  uma senha  e  a  tela 
correspondente é apresentada. Perceba que a tela acima coloca uma observação dizendo que  para 
acessar a configuração do Deep Freezer é necessário pressionar a tecla  SHIFT ao mesmo tempo 
que é dado um clique duplo sobre o ícone do programa que fica na área de notificação perto do 
relógio do Windows.

10. Ao acessar o deep freezer como falado no item anterior é apresentada a tela acima pedindo a senha 
mesmo sem senha essa tela é apresentada bastando para acessar clicar em “OK”. Coloque a senha 
caso tenha cadastrado (recomendável) e clique em “OK” caso não tenha senha basta clicar em 
“OK”;



11. A tela de configuração é apresentada. Na primeira guia refere-se ao controle de inicialização e o 
status sempre se refere ao próximo reinicio. “Boot Frozen” significa que o computador quando é 
inicializado  ele  está  “travado”  para  novas  modificações  e  se  perdem  ao  reiniciar  novamente 
somente é claro nas partições escolhidas para tal. “Boot Thawed” “destravado” para modificações 
e  se  não  perdem ao  reiniciar  novamente.  “Satus  se  refere  sempre  ao  próximo  reinicio”  isto 
significa que as mudanças de status só irão valer depois de reiniciar o Windows.

12. O ícone do programa ficará exposto na área de notificação do Windows “próximo ao relógio”. O 
ícone indicará o status de “descongelado” e “congelado”. No caso do status  “Destravado” ou 
“Descongelado” quando o software NÃO está atuando o ícone fica parecido com um “fantasma” 
com uma marcação alternada de “XIS” aparecendo e desaparecendo como na imagem acima do 
lado esquerdo, no status oposto quando ele está atuando, ou seja, “Travado” ou “Congelado” o 
ícone fica constantemente sem a marcação do “XIS” como na imagem acima do lado direito.

Recomendação

Você pode estar se perguntando “E os meus arquivos pessoais dos Meus Documentos como Word, Power 
point, música e vídeos para gravar, vou precisar estar destravando sempre o programa”. Se você seguir essa 
lógica  não  adiantaria  nada.  A  primeira  recomendação  que  te  dou  é  se  você  acabou  de  formatar,  espere 
configurar tudo para depois instalar o programa e travar. A segunda é que antes de tê-lo formatado ter primeiro 
dividido  o  HD  em  duas  ou  mais  partições  (preferencialmente  em  hd’s  acima  de  20  GB  e  praticamente 
obrigatório acima de 40 GB) ou se você tem dois HD’s colocar uma partição ou HD máster para o sistema 
operacional e demais aplicativos e softwares e outra partição ou HD slave (escravo) para os seus arquivos 
pessoais, só que detalhe depois de fazer tudo isso você deverá durante a instalação do Deep Freezer especificar 
uma partição para ele atuar, a primeira partição ou HD que tenha o sistema, e outra para deixar as gravações 
livres para os seus arquivos pessoais, a segunda partição ou HD. Só que a maioria dos usuários costuma gravar 
os seus arquivos pessoais em “Meus Documentos” só que essa pasta fica na verdade na unidade principal de 
arquivos, isto é, a mesma onde está o sistema, mais especificamente na unidade “C:” na pasta dos usuários 
“Documents and Settings” e por último na pasta de perfil de mesmo nome do usuário, é lá onde se localiza 
originalmente por padrão a pasta “Meus Documentos”. 

Surge  então  uma  dúvida  “Sabendo-se  que  a  maioria  dos  usuários  grava  os  seus  arquivos  pessoais 
preferencialmente em “Meus Documentos”, justamente por ser mais cômodo, como fazer com que ele para 
grave na outra unidade, “D:”, por exemplo, pois se ele gravar em Meus Documentos ao reiniciar perderá os 
seus arquivos?” 

Você não irá conseguir convencê-lo de fazer isso, por ser mais fácil para qualquer pessoa utilizar “Meus 
Documentos”  como pasta  pessoal,  e  nem precisa  mudar  isso existe  uma configuração bem sutil  no atalho 
“Meus  Documentos”  que  pode  ser  alterada,  como  dito  na  verdade  cada  usuário  tem  sua  pasta  “Meus 
Documentos”  diferente  dos  outros  usuários,  pois  cada  usuário  tem  o  seu  perfil  de  configuração  e  pasta 
documentos  personalizados  localizado  na  pasta  “Documents  and  Settings,  tradução,  documentos  e 
configurações que fica na unidade C:” quando o usuário acessa o Explorer a configuração do perfil dele irá 
apontar a correta localização de “Meus Documentos” seja em “Documents and Settings” ou em qualquer outra 
pasta em qualquer partição ou HD, só que essa configuração pode ser mudada a qualquer momento, contudo 



deve ser feita em cada usuário por ser uma configuração pessoal. Para mudar a localização e resolver esse 
detalhe, basta clicar com o botão direito sobre o atalho “Meus Documentos” que na parte superior do Explorer 
abaixo do desktop conforme a imagem a seguir:

Depois clique em mover e aparecerá outra tela pedindo para selecionar o novo destino do atalho “Meus 
Documentos” que pode ser qualquer partição ou HD:

Ao Clicar em “OK” surgirá uma mensagem de confirmação se você deseja mover todo o conteúdo da 
pasta original de “Meus Documentos” para o novo local, diga que “Sim”. Pronto! Mesmo com o Deep Freezer 
ativado  e  atuando  a  partição  que  está  livre  para  gravações  receberá  sempre  modificações  do  usuário 
configurado.



ALERTA: EM  ALGUNS  COMPUTADORES  E  NOTEBOOKS  HÁ  UMA  PEQUENA 
INCOMPATIBILIDADE ENTRE ESTE SOFTWARE E O HARDWARE PROVOCANDO SÉRIOS 
DANOS NO SISTEMA DE ARQUIVOS DO WINDOWS COMPROMETENDO-O E TENDO COMO 
SOMENTE A ÚNICA SOLUÇÃO DE FORMATAR NOVAMENTE O COMPUTADOR. TALVEZ NAS 
NOVAS VERSÕES ESTE PROBLEMA TENHA SIDO SANADO. 

Conclusão

Como vocês virão à instalação do software é simples e o programa é bastante sutil ele não se mostra 
facilmente. Recomendo para uso pessoal desde que observada a recomendação anterior em dividir o HD em 
duas partições e configurar corretamente o software para ele atuar em uma partição e na outra não. Esta solução 
simples para um grande problema, eu já texto esse software há bastante tempo e observei que ele é eficiente em 
não consumir recursos do computador e eficaz em atingir o seu objetivo sem precisar de antivírus.

Canal no youtube: http://www.youtube.com/user/mmespindola 

Dúvidas! mandem preferencialmente por e-mail: marcelo.espindola@gmail.com 
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