SUPERLATIVOS

A 15 Jan 2006, a nave
espacial Stardust da NASA
retornou com sucesso à Terra
depois de uma missão de sete
anos a recolher amostras
do cometa Wild 2. Entrou na
atmosfera terrestre a uma
velocidade de 46 660
km/h.

Entrada atmosférica
na atmosfera terrestre
46 660 km/h

Estrela
2 400 000 km/h
A 8 Fev 2005, astrónomos do Centro
de Astrofísica de Harvard-Smithsonian
em Massachusetts, EUA, anunciaram
a descoberta de uma estrela, a SDSS
J090745.0+024507, a viajar a 2,4
milhões de km/h.

Aproximação de galáxia
1 508 400 km/h
Embora o universo se esteja a expandir,
há um pequeno número de galáxias que
se aproximam das nossas. A M86, uma
galáxia lenticular (em forma de lente)
situada a cerca de 52 milhões de anos-luz
no Aglomerado de Virgem, está a mover-se
em direcção à Via Láctea a uma velocidade
de 419 km/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 sua
velocidade de órbita média
– 172,248 km/h – é quase
duas vezes mais rápida
do que a da Terra.

Voando pela primeira
vez na antiga URSS
a 31 Dez 1968, o Tupolev
Tu-144 atingiu Mach 2,4
(2587 km/h), embora
a sua velocidade normal
de cruzeiro fosse
Mach 2,2. Após dois
acidentes, a aeronave
foi retirada do serviço
em 1978.

Avião de passageiros
2587 km/h

A velocidade mais alta registada numa
aeronave tripulada capaz de descolar
e aterrar pelos seus próprios meios é de
3529,56 km/h. Foi alcançada pelo capitão
Eldon Joersz e Major George Morgan Jr
(ambos dos EUA) num Lockheed SR-71A
«Blackbird» perto da Beale Air Force
Base na Califórnia, EUA, a 28 Jul 1976.

Imagens não à escala

A mais rápida velocidade possível
no universo é a velocidade da luz. O
feito é alcançado apenas pela própria
luz e outras formas de radiação
electromagnética, tais como ondas de
rádio. Quando viaja através do vácuo, a
velocidade da luz atinge 299 792 458 m/s.

Velocidade possível
1 079 252 848,8 km/h

A 3 Out 1967, o piloto
de testes «Pete» da
USAF alcançou Mach
6,7 (7274 km/h) sobre a
Califórnia, EUA. Knight
estava a pilotar o avião
experimental X-15A-2,
que foi lançado no
ar por baixo de um
bombardeiro B-52.

Aeronave
(movida a foguete)
7274 km/h

A série L0 (A07) é uma série de comboio magnético levitado
(maglev) operado pela Central Japan Railway Company. A 21 Abr
2015, o L0 alcançou uma velocidade de 603 km/h na Yamanashi
Maglev Line, uma pista de testes em Yamanashi, Japão.

O recorde mundial de velocidade da água é de 275,97
nós (511,09 km/h) por Ken Warby (AUS) no hidroavião
a jacto de água Spirit of Australia, no Blowering Dam
Lake, Nova Gales do Sul, Austrália, a 8 Out
1978.

Aeronave tripulada
3529,56 km/h

Comboio Maglev
603 km/h

Planeta
172 248 km/h

Felix Baumgartner (AUT)
caiu da orla do espaço
para a Terra a 1357,6 km/h
durante a missão Red Bull
Stratos acima do Novo
México, EUA, a 14 Out
2012.

Ser humano (em queda
livre) 1357,6 km/h

A 9 Mai 2012, Samuel
Groth (AUS) serviu um
ás registado a 263 km/h
durante um ATP Challenger
em Busan, Coreia do Sul.
O serviço deu-se durante
o empate de Groth contra
Uladzimir Ignatik (BLR).
O australiano também serviu
a 255,7 km/h e 253,5 km/h
durante o jogo – ambos supe
rando o recorde anterior de Ivo
Karlovic (HRV) de 251 km/h.
Embora ganhasse um recorde
mundial, Groth perdeu o jogo
por 6-4, 6-3.

Em 1941, o Fiat CR.42DB atingiu uma
velocidade de 520 km/h. O biplano
i taliano era alimentado por um motor
Daimler- Benz DB 601A de 753 kW.
Apesar da sua velocidade, apenas foi
construído um único protótipo, já que os
biplanos foram eclipsados pelos novos
monoplanos.

Biplano
520 km/h

A Formula Rossa no Ferrari
World em Abu Dhabi, UAE,
pode acelerar a 240 km/h.
Mesmo quando se desloca
para cima, cobre 52 m
em 4,9 s. Foi inaugurada
ao público a 4 Nov
2010.

Serviço de ténis
263 km/h

Montados no WarHorse, Kevin
Scott e o Monowheel Team do RU
(todos do RU) alcançaram uma
velocidade de 98,464 km/h no
aeródromo Elvington em North
Yorkshire, RU, a 20 Set 2015.
Foram precisos 4 engenheiros e 2
anos para construir este veículo
de fibra de carbono.

A produção padrão do tanque S 2000 Scorpion
Peacekeeper desenvolvido pela Repaircraft PLC
(RU) alcançou uma velocidade de 82,23 km/h
na pista de testes QinetiQ em Chertsey, Surrey,
RU, a 26 Mar 2002. Alimentado por um motor
a diesel RS 2133 de alta velocidade, o tanque
foi equipado com blindagem, saias balísticas e
almofadas de borracha substituíveis.

Montanha-russa
240 km/h

Monociclo motorizado
98,464 km/h

Tanque
82,23 km/h

Barco
511,09 km/h

Todd Reichert (CAN) alcançou uma
velocidade de 139,45 km/h a 19 Set
2015. Foi a terceira vez em três dias que
o destemido canadiano estabeleceu
um novo recorde durante o evento, que
foi realizado perto de Battle Mountain,
Nevada, EUA.

A 12 Abr 1934, o monte Washington
(New Hampshire, EUA) experimentou
uma velocidade de vento
à superfície de
371 km/h.

Faça download deste poster: guinnessworldrecords.com/2018

A 26 Mai 1969, o módulo
de comando da Apollo
10 atingiu 39 897 km/h
no seu voo de regresso
à Terra. Transportava
uma tripulação de três
astronautas americanos:
Cor Thomas Stafford, Cde
Eugene Cernan
e Cde John Young.

Ser humano (absoluto)
39 897 km/h

> 20 000 km/h

Andy Green (RU) dirigiu um Thrust
SSC a 1227,985 km/h a 15 Out 1997
no Black Rock Desert em Nevada,
EUA. Alimentado por dois motores
a jacto Rolls-Royce, o Thrust SSC
foi o primeiro carro a quebrar
a barreira do som.

Carro (registo de velocidade
de terra) 1227,985 km/h

1000–20 000 km/h

A 5 Mar 1994, um galgo
chamado Star Title foi
cronometrado em 67,2 km/h
numa pista recta em Wyong,
Nova Gales do Sul, Austrália.
Fez o percurso de 365 m em
19,57 s.

Galgo
67,2 km/h

Veículo de propulsão humana
139,45 km/h

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

Num relatório publicado
por pesquisadores que
trabalham na subAntárctica, a velocidade
terrestre média estimada
registada por um
albatroz‑de‑cabeça
‑cinza (Thalassarche
chrysostoma) marcado
por satélite foi de
127 km/h. Esta velocidade
foi sustentada por mais de
8 h enquanto o albatroz
voava para o seu ninho
em Bird Island, Geórgia
do Sul, no meio de uma
tempestade Antárctica.

Terry Wilmeth (EUA) alcançou uma
velocidade média de 315,74 km/h em
duas corridas no Madras Airport em
Oregon, EUA, a 15 Jun 2008. O seu
ALSR Rocket Raptor versão 6.0 era um
Yamaha Raptor 700 modificado com
um propulsor de um foguete
híbrido.

Moto 4
315,74 km/h

O falcão peregrino (Falco peregrinus)
atingiu uma velocidade de topo
estimada de 300 km/h num
mergulho. Nenhum animal é capaz de
alcançar uma velocidade mais rápida do
que o falcão em pleno voo.

Pássaro (num mergulho)
300 km/h

300–1000 km/h

Durante a pesquisa realizada
em 1965, uma chita (Acinonyx
jubatus) fêmea adulta atingiu
uma velocidade de 29 m/s numa
distância de 201,1 m.

Mamífero terrestre
(distâncias curtas) 104,4 km/h

Ave (em nível de voo)
127 km/h

O antilocapra (Antilocapra
americana) é um tipo de
antílope ungulado encontrado
nos EUA, Canadá e México. Foi
visto a deslocar-se a 56 km/h
numa distância de 6 km.

A 16 Ago 2009, Usain
Bolt (JAM) venceu o
Campeonato do Mundo dos
100 m em 9,58 s em Berlim,
Alemanha. A sua velocidade
média foi de 37,57 km/h,
com uma velocidade de
topo mais próxima dos 44
km/h.

100–300 km/h

Animal terrestre (longas
distâncias) 56 km/h

Ser humano (corrida)
37,57 km/h

0–100 km/h

Seja um produto do mundo natural ou do homem, a velocidade mantém o mesmo poder de
emoção. De tanques a montanhas-russas, biplanos a naves espaciais, a história de recordes
de velocidade também é a história do desenvolvimento humano – temos esticado os
limites das possibilidades tecnológicas para desafiar a natureza e viajar mais rápido do que
nunca.

Mais rápido…

