SUPERLATIVOS

O prédio Burj Khalifa tem
o recorde de edifício
mais alto desde sua
inalguração em Dubai,
EAU, no dia 4/1/2010. Com
828m de altura, a torre
de 160 andares também
é a estrutura mais alta
construída pelo homem
em terra firme.

Edifício:
828m

O buda Zhongyuan, do
condado de Lushan,
Província de Henan,
China, mede 127,64m.
Ele foi consagrado em
1/9/2009 e medido em
2 de dezembro daquele
ano. Além disso, é mais
de 7.600 vezes mais
alto do que uma
pessoa de tamanho
mediano.

Estátua:
127,64m

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

> 500m

Em setembro de 2006, a
majestosa sequoia (Sequoia
sempervirens), batizada de
Hyperion, media 115,54m.
Descoberta pelos americanos
Chris Atkins e Michael Taylor,
no Parque Nacional de
Redwood, Califórnia, EUA, em
25/9/2006, ela tem quase o
dobro da altura da árvore
de Natal mais alta.

Árvore (viva):
115,54m

100–500m

Fogueira:
47,39m

A empresa italiana Tosca
produziu um ovo de
Páscoa de chocolate com
10,39m de altura. Medido
no Le Acciaierie Shopping
Village, na comuna de
Cortenuova, Itália,
no dia 16/4/2011,
ele tinha uma
circunferência
de 19,6m em
seu ponto mais
largo e pesava
elefânticas 7,2t.

Ovo de Páscoa
de chocolate: 10,39m

A chinesa Zeng Jinlian
(1964–82), do vilarejo
de Yujiang, povoado
Lua Brilhante,
província de Hunan,
China, tinha
2,463m no dia de
seu falecimento,
em 13/2/1982.

Mulher (de todos
os tempos): 2,463m

O Salto Angel (Cataratas
Angel), na Venezuela, fica em
um braço do rio Carrao e é
a cachoeira mais alta do
mundo. Ela possui uma queda
total de 979m, e sua queda
contínua mais longa mede
impressionantes 807m.
As cataratas foram
batizadas com o nome do
piloto americano Jimmie
Angel (m. 8/12/1956), que
as registrou em 16/11/1933,
embora também tenham sido
documentadas, em 1910,
pelo explorador venezuelano
Ernesto Sánchez la Cruz.

Cachoeira:
979m

Um iceberg com altura de
aprox. 167,m — ou 55 andares
— acima do nível da água
foi visto em 1957, na costa
ocidental da Groenlândia, pelo
quebra-gelo USCGC Eastwind.

Iceberg:
167m

Se “altura” é definida como
a distância pela qual uma
estrutura se estende para
cima a partir da superfície
da Terra, então a plataforma
TLP (Tension Leg Platform)
Magnólia, no golfo do México,
é a estrutura mais alta
construída pelo homem: tem
1.432m do fundo do mar até o
topo da plataforma flutuante.

Estrutura:
1.432m

O mastro da praça Rei
Abdullah, localizada
em Jeddah, Arábia
Saudita, tem incríveis
171m de altura. Sua
bandeira mede
49,35m de
comprimento — o
tamanho de uma
piscina olímpica!

Mastro:
171m

Um macho adulto
de girafa (Giraffa
camelopardalis) mede
entre 4,6m e 5,5m.
A girafa mais alta
foi uma girafa-masai
(G. c. tippelskirchi)
chamada George, que,
em 1959, foi recebida no
zoológico de Chester,
RU, e media 5,8m.

Mamífero:
4,6–5,5m

O Everest pode ser a
montanha mais alta
(com 8.848m), mas o Mauna
Kea (“montanha branca”),
localizada na ilha do Havaí,
EUA, é a mais elevada. Medida
a partir de sua base submarina,
na falha havaiana, ao seu pico,
ela tem 10.205m de altura, dos
quais, 4.205m se encontram
acima do nível do mar.

Montanha:
10.205m

A plataforma de gás Troll A,
situada no mar do Norte,
na costa da Noruega, pesa
cerca de 683.600t e tem
472m de altura. De todo
esse tamanho, 303m ficam
abaixo do nível da água.
Ela tem aço suficiente
para construir 15 torres
Eiffel e concreto para os
alicerces de 215 mil casas.
A plataforma é também
o objeto mais alto feito
pelo homem a ser movido
— foi guinchada até seu
local atual.

Plataforma de gás
offshore: 472m

Os restos de um dinossauro descobertos em
1994, em Oklahoma, EUA, pertencem a uma
criatura que, acredita-se, ter sido a maior a
andar na Terra. O Sauroposeidon tinha 18m
de altura — o tamanho de uma casa de quatro
andares — e pesava 60t.

Dinossauro:
18m

Os navios de cruzeiro da
classe Oasis, MS Oasis of the
Seas e MS Allure of the Seas,
lançados em 2009 e 2010 têm,
da quilha à chaminé, uma altura
de 81m, quando os 7m da parte
telescópica da chaminé estão
completamente estendidos.

Navio de cruzeiro:
81m

Ted Siebert e sua equipe da
Companhia de Esculturas
de Areia (ambos dos EUA)
ergueram o castelo
de areia mais alto
do mundo na baía de
Virginia Key Beach,
em Miami, Flórida,
EUA. Construído
em outubro de 2015,
ele media 13,97m.

Castelo de areia:
13,97m

O homem mais alto já registrado
pela medicina é o americano
Robert Pershing Wadlow. Ao ser
medido pela última vez, em
27/6/1940, estava com 2,72m.
Aos 5 anos de idade, ele já
tinha 1,63m e ultrapassou
os 2,45m aos 17 anos, o que
fez dele — que surpresa! — o
adolescente mais alto (de
todos os tempos). Quando
morreu, aos 22 anos, ele foi
enterrado em um caixão de
3,28m de comprimento. Para
saber mais sobre esse homem
incrível, vá até a p. 66.

Homem (de todos os tempos):
2,72m

Em dezembro de 1950,
o Centro Comercial Northgate,
em Seattle, Washington, EUA,
apresentou sua nova árvore de
Natal: um pinheiro-do-oregon
(Pseudotsuga menziesii) com
67,36m de altura e recheado
de enfeites natalinos.

Árvore de natal:
67,36m

A pirâmide de Quéops, em Gizé,
Egito, é a mais alta do mundo.
Também conhecida como a Grande
Pirâmide, ela media 146,7m ao ser
finalizada, cerca de 4.500 anos
atrás, mas a erosão e o vandalismo
reduziram seu tamanho
para os atuais 137,5m.

Pirâmide:
146,7m

Uma fogueira com 47,39m
levou cerca de três meses
pra ficar pronta. Construída
manualmente para a celebração
norueguesa do Slinningsbålet,
em Ålesund, Noruega, foi acesa
no dia 25/6/2016.

A mais alta das estátuas
— ou moai —, que ainda
pode ser encontrada de
pé na ilha de Páscoa (Rapa
Nui), tem 9,8m de altura.
A figura, que pesa 74,39t,
está localizada
em Ahu Te
Pito Kura e
se chama
“Paro”.

Moai (em pé):
9,8m

Altura média de
um ser humano:
1,66m

Em fevereiro de 2008, os
moradores de Bethel, em Maine,
EUA, construíram um boneco
de neve (tecnicamente uma
boneca, pois se chamava
Olímpia) de 37,21m.
A moça tinha braços de
abeto e cílios de esqui.

Boneco de neve:
37,21m

30–100m

Para ajudar o americano
Richie Trimble a
ultrapassar a altura da
girafa mais alta, chegou
a Stoopidtaller, de 6,15m.
A fim de provar que ela
podia ser pedalada,
Richie percorreu um
trechinho de 100m,
em Los Angeles,
Califórnia, EUA, no
dia 26/12/2013.

Bicicleta:
6,15m

6–30m

No dia 4/10/2011, Zeus
(2008–14), o enorme dogue
alemão da família Doorlag,
de Otsego, em Michigan,
EUA, media 1,11m de altura
(do chão até
o ombro).

Cachorro (de todos
os tempos): 1,11m

0–6m

O que é maior? O boneco de neve mais alto ou o dinossauro mais alto? O maior
navio de cruzeiro ou a estátua mais alta? E onde você se encaixa? Com certeza é mais
baixo que o homem mais alto, mas e comparado ao cachorro mais alto? Descubra aqui!

Mais altos

