SUPERLATIVOS

O mais comprido dos peixes ósseos é o peixe‑remo
(Regalecus glesne), também chamado de rei‑dos
‑arenques, cuja distribuição é mundial. Por volta
de 1885, um exemplar de 7,6m de comprimento e
272kg foi pescado perto de Pemaquid Point, em
Maine, EUA. O comprimento de outro peixe‑remo,
avistado perto de Asbury Park, Nova Jersey, EUA,
no dia 18/7/1963, foi estimado em 15,2m. Esse
peixe passou por observação de uma equipe de
cientistas do Laboratório Marinho Sandy Hook.

Xie Qiuping (CHN) não corta o cabelo
desde 1973, quando tinha 13 anos de
idade. Ao ser medido pela última vez,
em 8/5/2004, o cabelo tinha 5,627m
de comprimento.

O Grand Canyon foi criado durante milhões de anos
pelo rio Colorado, no centro‑norte do Arizona, EUA.
Ele se estende por 446km, de Marble Gorge a Grand
Wash Cliffs — mais comprido que a rede metroviária de
Londres. O desfiladeiro tem 1,6km de profundidade,
e a largura varia de 0,5 a 29km.

Desfiladeiro:
446km

Em 11/12/2004, mais de
5 milhões de pessoas
deram as mãos para
formar uma corrente
humana de 1.050km
de comprimento, de
Teknaf a Tentulia,
em Bangladesh.
O evento fez parte
de um protesto que
exigia novas eleições.

A Grande Muralha da
China mede 3.460km
em sua seção principal
— mais de três vezes
o comprimento da Grã
‑Bretanha. Além disso,
tem 3.530km adicionais
de ramificações.

A nascente principal do rio Nilo é o lago
Vitória, no leste da África Central. Desde
seu afluente mais distante em Burundi, o
Nilo percorre uma distância de 6.695km.
É mais extenso do que os rios Mississippi,
Reno, Sena e Tâmisa combinados!

Cobrindo mais de 2.500km entre Porto
Velho e São Paulo, a mais longa linha
de transmissão de Corrente Contínua
em Alta Tensão (CCAT) é a linha do
rio Madeira, no Brasil. Ela transfere
energia hidroelétrica da usina de
Itaipu para São Paulo, atravessando
vários trechos da floresta Amazônica
nesse processo.

O maior engarrafamento já
registrado se extendeu por
176km, no norte de Lyon,
em direção a Paris, França,
no dia 16/2/1980.
O congestionamento
mais comprido em número
de carros somou 18 milhões
de carros enfileirados, na
fronteira leste‑oeste da
Alemanha, em 12/4/1990.

A ponte Danyang‑Kunshan,
na ferrovia de alta velocidade
Jinghu (ou ferrovia de alta
velocidade Pequim–Xangai),
tem 164km de comprimento.
Aberta em junho de 2011,
a ferrovia também atravessa
o viaduto Langfang–Qingxian,
de 114km, a segunda ponte
mais comprida do mundo.

Rio:
6.695km

Congestionamento:
176km

Ponte:
164km

Linha de transmissão:
2.500km

Muro:
3.460km

No dia 15/10/2010, a 2 mil metros
abaixo dos Alpes Suíços, engenheiros
perfuraram o último bloco de rocha
para construir o túnel ferroviário
mais comprido do mundo. Com 57km
de comprimento, o túnel de base de
São Gotardo levou 14 anos para ser
construído e custou 12,2 bilhões de
francos suíços (US$ 12,2 bilhões).
Inaugurado em 1/6/2016, ele entrou em
plena operação em 11/12/2016, com
capacidade para 300 trens por dia.

Em 16/12/2011, funcionários
da Lyreco Deutschland
GmbH (DEU) finalizaram
uma corrente de clipes de
37,41km, em um evento
no Hotel InterContinental
Berlim, na Alemanha.

Em Xiamen, Fujian, China, em 20/82015,
a Shililanshan (CHN) apresentou um
vestido de noiva com uma cauda de
2.599m, mais de 20 vezes o comprimento
de um campo de futebol americano.
No dia 25/7/2014, Mnogo Mebeli (RUS) construiu
um sofá de 1.006,61m de comprimento, em
Saratov, Rússia.

Túnel ferroviário:
57km

Cauda de vestido de noiva:
2.599m

Corrente de clipes:
37,41km

Cadeia humana:
1.050km

Medindo 7,353km, o trem mais comprido era
composto de 682 vagões de minério, puxados
por oito locomotivas diesel‑elétricas. Montado
pela empresa BHP Iron Ore, ele percorreu
275km pela Austrália, no dia 21/6/2001.
Pesando 99.732,1 toneladas, também
era o trem mais pesado.

Trem:
7,353km

Medida e usada em Adelaide,
Austrália, no dia 17/1/2015,
com 41,42m, duas vezes o
comprimento de uma pista
de boliche, a bicicleta mais
longa foi construída pela
empresa de energia Santos
e a Universidade da Austrália
Meridional (ambos da AUS).

Bicicleta:
41,42m

Os navios porta‑contêineres Mærsk class e Triple E têm
399m de comprimento — mais de cinco vezes e meia
o comprimento de um jato 747. Lançado no estaleiro
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, em Okpo,
Geoje, Coreia do Sul, no dia 24/2/2013, o MV Mærsk Mc
‑Kinney Møller é o primeiro navio da série.

Navio:
399m

A píton‑reticulada (Python
reticulatus) do Sudeste
Asiático, Indonésia e Filipinas
excede o comprimento regular
de 6,25m. O espécime mais
comprido já registrado tinha
10m e foi abatido a tiros, em
Celedbes (atual Sulawesi),
Indonésia, em 1912.

Cobra:
10m

Melvin Boothe (EUA) tinha
as unhas da mão com
um comprimento médio
de 98,5cm, medido em
30/5/2009, em Troy,
Michigan, EUA. Ele faleceu
em dezembro de 2009.
As unhas da mão mais
compridas da história
(média, fem.) pertenciam
a Lee Redmond (EUA), com
média de 86,5cm quando
medidas em 23/2/2008,
no programa Lo Show dei
Record, em Madri, Espanha.

Unhas da mão (média):
98,5cm

100%

Sofá:
1.006,61m

Produzido pela Novex S. A. (PRY), na
Expoferia 2011, em Mariano Roque Alonso,
Paraguai, no dia 15/7/2011, o cachorro
‑quente mais comprido tinha 203,80m.

Cachorro‑ quente:
203,80m

Peixe:
7,6m

Anthony Victor (IND)
tem pelo no centro das
orelhas externas (meio
do pavilhão) que mede
18,1cm em seu ponto
mais comprido.

Pelo da orelha:
18,1cm

Descoberto em 2014, o
bicho‑pau Phryganistria
chinensis tem 62,4cm
de comprimento. Há um
espécime no acervo do
Museu de Insetos da China
Ocidental, em Chengdu,
província de Sichuan.

Inseto:
62,4cm

DENTE HUMANO EXTRAÍDO
MAIS COMPRIDO
A lista das coisas mais longas
do mundo começa aqui, com um
dente de 3,2cm. A compilação tem
um trem mais comprido do que a
Avenida Strip, de Las Vegas, um
engarrafamento duas vezes mais
longo que o canal do Panamá e o
rio mais comprido de todos.

Cabelo (feminino):
5,627m

Nick Stoeberl (EUA) tem uma
língua enorme! Ela mede
inacreditáveis 10,1cm, conforme
atestado em Salinas, Califórnia,
EUA, no dia 27/11/2012.

Língua:
10,1cm

O verme cordão de bota (Lineus longissimus) é uma espécie
de nemertino, ou “verme‑fita”, que habita águas rasas no mar
do Norte. Em 1864, após uma tempestade em St. Andrews,
em Fife, RU, um espécime de pelo menos 55 m — mais
comprido do que uma piscina olímpica — foi atirado em terra.

Animal:
55m

Harry Hurley, da Carolina do Norte, EUA,
cultivou uma Vigna unguiculata sesquipedalis,
que tinha 1,3m de comprimento, em 13/9/1997,
no State Farmers Market, na Carolina do Norte.

Feijão:
1,3m

Em 6/4/2009, um dente de
3,2cm de comprimento foi
removido de Loo Hui Jing
(SGP), em Cingapura, pelo
dr. Ng Lay Choo, na Clínica
Odontológica Eli.

Dente humano extraído:
3,2cm

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018
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Às vezes fazemos suposições sobre nosso mundo e depois descobrimos que a
realidade é bem diferente. O animal mais longo não pode ser uma minhoca…
Pode? Um trem pode ser mais pesado que mais de 800 baleias‑azuis? E houve
mesmo um engarrafamento de 18 milhões de carros? Leia e descubra!

Mais longos

