SUPERLATIVOS

O antilocapra (Antilocapra
americana) é um ungulado
parecido com o antílope, nativo
dos EUA, Canadá e México. Já
foi visto a 56km/h em uma
distância de 6km.

Em 16/8/2009, em Berlim,
Alemanha, Usain Bolt (JAM)
venceu os 100m em 9,58s
no Campeonato Mundial de
Atletismo. Sua velocidade
média foi de 37,57km/h,
com um pico de velocidade
próximo a 44km/h.

Stardust, a espaçonave da
NASA, retornou com sucesso
à Terra em 15/1/2006, após
uma missão de sete anos
colhendo amostras do
cometa Wild 2. Ela entrou
na atmosfera terrestre
com uma velocidade
de 46.660km/h.

Entrada na atmosfera
terrestre:
46.660km/h

Galáxia em aproximação:
1.508.400km/h
Embora o universo esteja se expandindo,
um pequeno número de galáxias tem se
aproximado da nossa. M86, uma galáxia
lenticular (formato de lente) distante da
Terra cerca de 52 milhões de anos‑luz e
situada no Aglomerado de Virgem, move
‑se em direção à Via Láctea a 419km/s.

Mercúrio orbita o Sol
a uma distância média
de 57,9 milhões de km
e tem um período
orbital de 87,9686 dias.
A velocidade orbital
média do planeta —
172.248km/h — é quase
duas vezes maior que
a da Terra.

Segundo relatos, a
aeronave Tupolev
Tu‑144, cujo voo
inaugural aconteceu
na ex-URRS, em
31/12/1968, atingiu
Mach 2.4 (2.587km/h),
embora sua velocidade
de cruzeiro normal fosse
Mach 2.2. Após dois
acidentes, a aeronave
foi aposentada em 1978.

Em 8/2/2005, astrônomos do Centro
de Astrofísica Harvard-Smithsonian,
em Massachusetts, EUA, anunciaram
a descoberta de uma estrela, a SDSS
J090745.0+024507, que está se
deslocando a 2,4 milhões de km/h.

Estrela:
2.400.000km/h

A maior velocidade de uma aeronave
tripulada capaz de decolar e pousar com
propulsão própria é 3.529,56km/h, marca
atingida pelo capitão Eldon Joersz e o
major George Morgan Jr. (ambos dos EUA),
em um Lockheed SR-71A “Blackbird”,
perto da Base Aérea de Beale, na
Califórnia, EUA, em 28/7/1976.

Imagens fora de escala

A maior velocidade possível no universo
é a velocidade da luz, alcançada apenas
pela própria luz e por outras formas
de radiação eletromagnética, como
ondas de rádio. O pico da velocidade
da luz é 299.792,458m/s, alcançada no
deslocamento em um vácuo.

Velocidade possível:
1.079.252.848,8km/h

Em 3/10/1967, o piloto
de testes da Força Aérea
dos EUA,“Pete” Knight,
alcançou Mach 6.7, ou
7.274km/h, sobrevoando
a Califórnia, EUA. Knight
pilotava a aeronave
experimental X-15A-2,
que havia sido lançada
de um borbadeiro B-52.

Aeronave (propulsão
por foguete):
7.274km/h

L0 (A07) é uma série de trens de levitação magnética (maglev)
operados pela Central Japan Railway Company. No dia 21/4/2015,
o L0 atingiu 603km/h, no Trilho Maglev Yamanashi, um trilho
de testes em Yamanashi, Japão.

O recorde mundial de velocidade na água é 275,97 nós
(511,09km/h), estabelecido por Ken Warby (AUS)
no hidroplano a jato Spirit of Australia, no lago
Blowering Dam, Nova Gales do Sul, Austrália,
no dia 8/10/1978.

Aeronave tripulada:
3.529,56km/h

Trem Maglev:
603km/h

Planeta:
172.248km/h

No dia 14/10/2012, durante
a missão Red Bull Stratos,
acima do Novo México,
EUA, Felix Baumgartner
(AUT) caiu da borda do
espaço para a Terra
a 1.357,6km/h.

Ser humano (queda livre):
1.357,6km/h

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

Em 26/5/1969, em sua
viagem de volta à Terra,
o módulo de comando
da Apollo 10 alcançou
39.897km/h. A nave levava
uma tripulação de três
astronautas americanos:
o capitão Thomas Stafford
e os comandantes
Eugene Cernan e
John Young.

Ser humano (absoluto):
39.897km/h

> 20.000km/h

Andy Green (RU) pilotou o Thrust
SSC a 1.227,985km/h (Mach 1.020),
em 15/10/1997, no deserto Black
Rock, em Nevada, EUA. Com dois
motores a jato Rolls‑Royce, o
Thrust SSC foi o primeiro carro a
quebrar a barreira do som.

Carro (recorde de velocidade
em terra): 1.227,985km/h

1.000–20.000km/h

No dia 9/5/2012, Samuel
Groth (AUS) sacou um ace
de 263km/h, no torneio
ATP Challenger, em Busan,
Coreia do Sul. A façanha
aconteceu durante a
partida da segunda rodada
contra Uladzimir Ignatik
(BLR). Nessa partida, o
tenista australiano também
deu saques de 255,7km/h e
253,5km/h — ambos acima do
recorde anterior, de Ivo Karlovic
(HRV), de 251km/h. Apesar de
bater a marca mundial de saque
mais veloz, Groth perdeu a
partida por 6–4, 6–3.

Em 1941, o Fiat CR.42DB atingiu
uma velocidade de 520km/h.
O biplano italiano tinha um motor
Daimler‑Benz DB 601A de 1.023cv
(753kW). Apesar de sua velocidade,
apenas um protótipo chegou a ser
construído, pois os biplanos foram
ofuscados por novos monoplanos.

Biplano:
520km/h

A Formula Rossa, do Ferrari
World, em Abu Dhabi,
EAU, é capaz de alcançar
240km/h. Mesmo na
subida, percorre 52m
em apenas 4,9s. Essa
montanha‑russa foi
aberta ao público
em 4/11/2010.

Saque de tênis:
263km/h

Em 20/9/2015, num monociclo
batizado de WarHorse, Kevin Scott
e a equipe do UK Monowheel (todos
do RU) atingiram 98,464km/h
no aeroporto de Elvington,
em North Yorkshire, RU. Foram
dois anos para construir o veículo
com armação de fibra de carbono.

Um tanque S 2000 Scorpion Peacekeeper
padrão, desenvolvido pela Repaircraft PLC
(RU), alcançou a velocidade de 82,23km/h na
pista de testes QinetiQ, em Chertsey, Surrey,
RU, no dia 26/3/2002. Movido por um motor a
diesel RS 2133 de alta velocidade, ele estava
equipado com blindagem adicional, saias
balísticas e esteiras de borracha substituíveis.

Montanha-russa:
240km/h

Monociclo motorizado:
98,464km/h

Tanque:
82,23km/h

Barco:
511,09km/h

Avião comercial:
2.587km/h

No dia 12/4/1934, no Monte
Washington (1.916m de altura), em
New Hampshire, EUA, a velocidade
do vento à superfície
chegou a 371km/h.

No dia 15/6/2008, em duas corridas no
Aeroporto de Madras, em Óregon, EUA,
Terry Wilmeth (EUA) atingiu uma média de
315,74km/h. Seu quadriciclo ALSR Rocket
Raptor versão 6.0 era um Yamaha
Raptor 700 modificado com um
propulsor de foguete híbrido.

Quadriciclo:
315,74km/h

O falcão-peregrino (Falco peregrinus)
chegou a atingir uma velocidade
estimada de 300km/h em voo de
mergulho. Nenhum animal é capaz
de atingir velocidade maior do que o
falcão-peregrino em pleno voo.

Ave (em voo de mergulho):
300km/h

Velocidade do vento à superfície
(alta altitude): 371km/h

Em uma bicicleta Eta da equipe AeroVelo,
no Desafio Mundial de Velocidade por
Tração Humana, Todd Reichert (CAN)
alcançou a velocidade de 139,45km/h, em
19/9/2015 – a terceira vez em três dias
que o canadense estabeleceu um novo
recorde no evento, que aconteceu perto
de Battle Mountain, em Nevada, EUA.

Um estudo de
pesquisadores que
trabalhavam na
região subantártica
registrou 127km/h de
velocidade média para
um albatroz‑de‑cabeça
‑cinza (Thalassarche
chrysostoma) rastreado
por satelite. Essa
velocidade foi mantida
por mais de 8h durante o
percurso do albatroz para
seu ninho, na Geórgia do
Sul, atravessando uma
tempestade na Antártica.

Durante uma pesquisa realizada
em 1965, um guepardo fêmea
adulto (Acinonyx jubatus)
alcançou a velocidade de
104,4km/h percorrendo uma
distância de 201,1m.

300–1.000km/h

Veículo de tração humana:
139,45km/h

Ave (em voo nivelado):
127km/h

No dia 5/3/1994, na reta de
uma pista em Wyong, Nova
Gales do Sul, Austrália, Star
Title, um cão da raça galgo
inglês, alcançou a velocidade
de 67,2km/h. Ele pulverizou o
percurso de 365,7m em 19,57s.

Galgo inglês:
67,2km/h

Animal terrestre
(curta distância): 104,4km/h

100–300km/h

Animal terrestre
(longa distância): 56km/h

Ser humano (correndo):
37,57km/h

0–100km/h

Produto do mundo natural ou artifical, a velocidade nunca perde o poder da emoção.
De tanques a montanhas-russas, de biplanos a espaçonaves, a história dos recordes
de velocidade é também a história do desenvolvimento humano, de como levamos a
tecnologia ao extremo para desafiar a natureza e nos deslocarmos cada vez mais rápido.

Mais velozes

