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1. Sobre a Mozilla 
A Mozilla é uma comunidade global dedicada à construção de produtos livres, de código aberto e tecnologias que melhorem a experiência online de 

pessoas em todo o mundo. Nós trabalhamos com software livre através de um processo de desenvolvimento transparente, cooperativo e altamente 

disciplinado sob o amparo da Mozilla Foundation, uma instituição sem fins lucrativos. Dessa forma, a Mozilla Corporation, subsidiária integral da Mozilla 

Foundation, organiza o desenvolvimento e marketing dos produtos Mozilla. Essa estrutura única tem permitido a Mozilla apoiar financeiramente e 

promover a inovação comunitária de maneira competitiva e sustentável. 

2. Apresentando o Mozilla Firefox ® 3.5 
Com muito trabalho “sob o capô” para dar suporte a novas tecnologias, o Firefox 3.5 traz melhorias à Web e toma a dianteira como navegador de internet 

mais poderoso e completo. A versão mais nova do Firefox é mais de duas vezes mais rápido que o Firefox 3 e dez vezes mais rápido que o Firefox 2 em sites 

complexos. O Firefox 3.5 é o navegador de internet com melhor desempenho já lançado pela Mozilla e inclui novos recursos incríveis tais como a melhora 

radical no desempenho de JavaScript, nova Navegação Privativa, suporte nativo a formatos livres de áudio e vídeo, e navegação sensível à localização.     

No coração do Firefox está um processo de desenvolvimento open source mundial guiado por uma vasta comunidade de colaboradores fervorosos: 

milhares de desenvolvedores experientes, especialistas em segurança, comunidades de localização e suporte em mais de 60 países, e dezenas de 

milhares de voluntários ajudando a testar ativamente o navegador. A transparência em nosso processo de trabalho aliada a nossa ativa comunidade de 

especialistas ajudam a assegurar que nossos produtos sejam mais seguros e sejam atualizados rapidamente.

Existem mais de 6.000 complementos gratuitos para customizar o Firefox e deixar o navegador com a sua cara seja adicionando funcionalidades ou 

simplesmente mudando sua aparência. Tudo isso disponível a partir do Gerenciador de Complementos.  

O Firefox está disponível para Windows, Mac OS X, e Linux em mais de 70 línguas, mais plataformas e línguas do que qualquer outro navegador. Você 

pode baixar o Firefox 3.5 no endereço firefox.com.
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3. O que há de novo no Firefox ® 3.5?

Um navegador para todos 

O Firefox está disponível em mais idiomas do que qualquer outro navegador da Web. Disponível em mais de 70 línguas, de Francês e Chinês a Finlandês 

e Tcheco, o Firefox proporciona uma melhor experiência de navegação para todos – incluindo usuários que tenham algum tipo de deficiência, seja ela 

visual ou motora. O Firefox fornece informações avançadas sobre textos, tais como  detalhes de estilos de fontes e erros de digitação, para usuários 

de leitores de telas modernos.    O Firefox ainda inclui suporte para acessibilidade DHTML. Desenvolvedores Web podem criar páginas que reduzam a 

quantidade de teclas utilizadas para navegação em um documento facilitando o acesso para pessoas com deficiência motora. 

aprimorado
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Desempenho 

Bem-vindo ao Firefox mais rápido já criado. O Firefox 3.5 é mais de 

duas vezes mais rápido que o Firefox 3 e dez vezes mais rápido 

que o Firefox 2 em performance com JavaScript. Aplicativos da Web 

como email, sites de fotos, processadores de texto online e outros 

ficaram ainda mais rápidos e respondem melhor do que antes.  
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Navegação Privativa 

O Firefox 3.5 protege sua privacidade. Suponha que você esteja 

comprando um presente surpresa, então você não quer que os 

sites que você visitou fiquem registrados no histórico do seu 

navegador. Você pode entrar no modo de navegação privativa indo 

em Ferramentas-> Iniciar navegação privativa. Uma caixa de diálogo 

simples confirmará que você entrou nesse modo de navegação e 

nada que você acessar a partir desse momento será armazenado: 

nenhum dos sites que você acessar e nenhum dos cookies que 

você receber serão salvos. Saia do modo de navegação privativa 

através do menu Ferramentas novamente e você volta ao modo de 

navegação normal.   

novo
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Limpar Tudo sobre Este Site 

Tendo dúvidas se você deveria ter visitado algum site após visitá-lo? Com este recurso, você pode remover qualquer rastro daquele site do seu navegador 

– sem questionamentos! Abra a barra lateral Histórico no menu Exibir, selecione um site e depois selecione a opção “Limpar tudo sobre este site” 

clicando com o segundo botão do mouse e acessando o menu que aparece. 

Limpar Histórico de Navegação 

Limpe todo seu histórico de dados pessoais ou apenas sua navegação de algumas horas com apenas alguns cliques. Você tem controle absoluto sobre 

o que deletar e aquela informação é excluída para sempre – em seu próprio computador ou um em sua biblioteca local. Você encontra este recurso no 

menu Ferramentas.  

Áudio e Vídeo livres 

O Firefox 3.5 traz o primeiro navegador com suporte nativo a áudio e vídeo. Você pode facilmente assistir a formatos livres de vídeo como Ogg Theora 

sem a necessidade de baixar plugins. Isso permite que desenvolvedores Web construam páginas mais atrativas e interativas incluindo mídia suportada 

pelos padrões da Web.     
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Navegação Sensível à Localização  

Novidade no Firefox 3.5, a navegação sensível à localização poupa 

tempo permitindo que sites perguntem-lhe onde você está. Se 

você decidir compartilhar sua localização com um site, este 

pode utilizar essa informação para encontrar locais de interesse 

próximos e retornar informações úteis adicionais, como mapas 

de sua localidade. É tudo opcional – o Firefox não informa sua 

localização sem sua permissão.
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Abas Destacáveis 

Organize seus sites. Arrume a ordem de suas abas arrastando-as com um movimento do mouse. Ou, se a janela de seu navegador estiver ficando 

abarrotada com muitas abas, simplesmente arraste a aba desejada para fora da barra e esta abrirá em uma nova janela. 

Barra de Endereços Inteligente 

Uma forma rápida de achar os sites que você adora – até aqueles com os endereços que você se lembra apenas vagamente. Os aprimoramentos para o 

Firefox 3.5 incluem melhor desempenho e dão maior poder de controle sobre as fontes dos resultados na Barra inteligente.  

Mais de 6.000 Formas Diferentes de Customizar seu Navegador  

O céu é o limite com uma biblioteca de mais de 6.000 complementos gratuitos para o Firefox, pequenos extras que você baixa e instala em um navegador 

que funciona do seu jeito. Gerencie leilões online, faça upload de fotos digitais, veja a previsão do tempo em um piscar de olhos, ouça música, tudo no 

Firefox. Se você não tem certeza por onde começar, tente o complemento Fashion your Firefox – um aplicativo útil da Web que recomenda complementos 

com base nos seu interesses. Baixe-o em www.fashionyourfox.com.
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Restaurar Sessão 

Reinicie seu navegador sem perder suas páginas da navegação 

atual após instalar qualquer complemento ou atualização de 

software. Se o Firefox ou seu computador desligarem subitamente, 

você não precisa perder tempo recuperando as informações ou 

refazendo seus passos na internet. Se você estava digitando um 

email, voltará de onde parou, até a ultima palavra que digitou. 

O recurso “Restaurar Sessão” traz de volta suas janelas e abas 

instantaneamente, restaurando qualquer texto digitado ou 

download iniciado.
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4. “Sob o capô”
O Firefox 3.5 melhora a Web com novos recursos e atualizações de plataformas que permitem que desenvolvedores criem a próxima geração de conteúdo 

da Web. A nova engine de JavaScript TraceMonkey, oferece performance nunca vista antes, o que faz com que o Firefox 3.5 seja mais de duas vezes mais 

rápido que o Firefox 3.  Suporte nativo a áudio e vídeo, fontes baixáveis, JSON, Web workers thread, e suporte para as novas tecnologias da Web abrem 

as portas para experiências mais interativas na Web. 

Engine de JavaScript TraceMonkey 

O Firefox 3.5 inclui a engine de JavaScript TraceMonkey. A engine de JavaScript TraceMonkey permite a criação de novos tipos de aplicativos da Web 

através da compilação das linhas de comando enquanto você as executa, permitindo que vários tipos de aplicativos que exijam muito da CPU rodem a 

velocidades quase que nativas.

Web Worker Threads

Suport Multithread finalmente chega a Web através do novo recurso de Web workers, que permite aos códigos JavaScript criar novas 
threads para executar tarefas em paralelo. Aplicativos Web podem tirar proveito dos processadores modernos de múltiplos núcleos.
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n CSS2.1

n CSS3

n HTML5

n SVG Filters

n Ogg Vorbis

n Ogg Theora

n JSON Nativo 

n MathML 

n Animated Portable Network Graphics (APNG)

n Cross-Site XMLHttpRequest

n Microformats

n Web Worker Threads
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Gráficos Web de Última Geração 

A renderização de texto e gráficos, incluindo SVG e Canvas, está mais rápida e afiada do que antes, graças a nossa engine gráfica aprimorada. O Firefox 

3.5 corrige automaticamente cores de imagens que tem os dados de perfis de cores incluídos (como suas fotos digitais) para certificar que as cores são 

exatamente as que você quer. 

As Tecnologias mais novas da Web 
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Fontes Baixáveis 

Veja uma grande variedade de fontes em sites enquanto você navega na Web. Designers e desenvolvedores de sites podem criar fontes customizadas 

que serão mostradas e renderizadas de forma correta ainda que você não tenha as fontes instaladas em seu computador.  

JSON Nativo 

O Firefox 3.5 aprimorou o suporte à JSON, com manuseamento nativo de dados de objetos JSON – utilizados por várias mashups da Web – para tornar o 

codificação e a decodificação de JSON mais rápida do que nunca.

Nova API para Arrastar e Soltar objetos  

O Firefox 3.5 apresenta uma nova API para lidar com ferramentas para arrastar e soltar objetos, permitindo que aplicativos Web suportem esta tecnologia 

melhor do que antes, com formas mais refinadas de utilizar o recurso, melhor suporte para especificar alvos arrastados, e mais.

Copyright 2005-2008 Mozilla. Todos os direitos reservados. Todos os direitos sobre os nomes, marcas e logos da Mozilla Foundation, incluindo, mas não se limitando a Mozilla®, mozilla.org®, Firefox®, Thunderbird™, Bugzilla™, 
Camino®, Sunbird®, SeaMonkey® e XUL™, assim como os logos da Mozilla, Firefox, Thunderbird e Red Lizard são de propriedade exclusiva da Mozilla Foundation. Todas as outras marcas presentes neste documento são de 
propriedade dos seus respectivos donos.
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