
ratório. As imagens do Street View são 
atualizadas em prazos que variam de 
um a dois anos. 

Existe o risco, é claro, de as câme-
ras do Street View flagrarem cenas in-
desejáveis. No primeiro dia do serviço 
no Brasil, foram mostradas duas víti-
mas de homicídio caídas nas ruas, uma 
na periferia de Belo Horizonte e outra 
na Avenida Presidente Vargas, no cen-
tro do Rio de Janeiro. Para evitar com-
plicações. as duas imagens foram reti-
radas do ar. Desde que lançou o servi-
ço. o Google tem sido alvo de proces-

sos judiciais em vários países 
por gente que avalia ter sido 
vítima de invasão de privacida-
de. Em Taiwan, uma mulher 
foi fotografada sem roupa na 

janela de casa. Na Grécia, o 
governo proibiu sumariamente o 
Street View. Agora, são os brasi-

leiros que precisam ter cuidado 
com a câmera indiscreta do 

Google. 
THIAGO MATTOS 

D
esde a semana passada. 51 
cidades brasileiras, entre elas 
três capitais, têm cada centí-
metro quadrado de seus locais 

públicos reproduzido em fotos na in-
ternet. Na quinta-feira, foi lançado no 
Brasil o Street View, a ferramenta do 
Google que permite fazer um passeio 
virtual por ruas e praças, visualizando 
em 360 graus tudo o que elas abrigam 
— construções, monumentos, atrações 
turísticas e até os carros e pedestres 
presentes no momento em que as ima-
gens foram tomadas. O Street View é 
um imenso banco de imagens fotográ-
ficas colhidas pelo Google. Basta digi-
tar um endereço para ver saltar na tela 
do computador o que existe no local. 
As três capitais em que o serviço está 
disponível são Rio de Janeiro. São 
Paulo e Belo Horizonte. A maioria das 
demais cidades pertence às suas re-
giões metropolitanas. Completam a 
lista municípios que atraem muitos 
turistas, como Santos. Ouro Preto e 
Tiradentes. 

Lançado em 2007 em cinco cida-
des americanas, o Street View hoje 
vasculha as ruas em trinta países. É 
possível apreciar das paisagens géli-
das da Antártica à Baía de Guanabara. 
Fotografar tantos detalhes de lugares 
diferentes exige um bocado de traba-
lho. Só no Brasil, trinta carros percor-
reram mais de 150000 quilômetros 
— quase quatro vezes a circunferên-
cia da Terra. Os carros são equipa-
dos com nove câmeras fotográficas 
programadas para disparar a cada 10 
metros. Oito apontam para cada 
um dos pontos cardeais e uma. 
para o céu. Após coletadas, as 
fotos são convertidas numa 
única imagem em labo-
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