SUPERLATIVOS

O mais longo dos peixes ósseos ou «verdadeiros»
é o peixe-dourado (Regalecus glesne), que tem
distribuição mundial. Em c. 1885, um exemplar
com 7,6 m e 272 kg foi capturado por pescadores
ao largo de Pemaquid Point, no Maine, EUA. Outro
peixe‑remo avistado a nadar ao largo de Asbury
Park, Nova Jérsia, EUA, a 18 Jul 1963 estimou-se
medir 15,2 m de comprimento. Foi observado por
uma equipa
de cientistas do Sandy Hook Marine Laboratory.

Xie Qiuping (CHN) tem vindo a deixar
crescer o seu cabelo desde 1973,
quando tinha 13 anos. Quando foi
medido pela última vez, a 8 Mai 2004,
tinha 5,627 m de comprimento..

O Grand Canyon foi criado ao longo de milhões de anos
pelo rio Colorado no norte-central do Arizona, EUA.
Estende‑se por 446 km desde a Marble Gorge até ao
Grand Wash Cliffs – mais do que o comprimento da
rede de metro de Londres. O desfiladeiro tem 1,6 km
de profundidade, enquanto a sua largura varia entre
0,5-29 km.

Desfiladeiro
446 km

A 15 Out 2010, os engenheiros que tra
balham a 2000 m sob os Alpes suíços
perfuraram a última rocha restante
que bloqueava a criação do mais longo
túnel ferroviário do mundo. O Gotthard
Base Tunnel, com 57 km de extensão,
demorou 14 anos a construir, com um
custo de 12,2 mil milhões de francos
suíços (12,2 mil milhões de dólares).
A cerimónia de abertura foi a 1 Jun
2016. O serviço completo começou a
11 Dez 2016, com o túnel definido para
acomodar 300 comboios por dia.

A 16 Dez 2011, funcionários
da Lyreco Deutschland
GmbH (DEU) concluíram uma
cadeia de clipes de papel
com 37,41 km de extensão
num evento no Hotel
Intercontinental de Berlim,
Alemanha.

A 11 Dez 2004, mais de
5 milhões de pessoas
deram as mãos para
formar uma cadeia
humana com 1 050 km
de comprimento, de
Teknaf a Tentulia, no
Bangladesh. O evento
foi encenado como
parte de um protesto
para pressionar novas
sondagens numa eleição.

A Grande Muralha
da China tem um
comprimento
principal de 3460 km
– mais de três vezes
o comprimento da
Grã-Bretanha. Inclui
mais 3530 km de
ramificações e esporas.

A principal fonte do rio Nilo é o lago
Victoria, no leste da África Central. Desde
o seu afluente mais distante no Burundi, o
Nilo corre por uma distância de 6695 km,
mais longo do que os rios Mississípi, Reno,
Sena e Tamisa juntos!

A maior linha de energia de corrente
contínua de alta tensão (HVDC) é o
Rio Madeira link no Brasil, que corre
ao longo de mais de 2500 km entre
Porto Velho e São Paulo. A linha
transfere a energia hidroeléctrica
da Barragem de Itaipu para São
Paulo através de grandes secções
da floresta amazónica.

O maior engarrafamento de
sempre relatado estendeu-se
por 176 km ao norte de Lyon até
Paris, França, a 16 Fev 1980.
O maior engarrafamento
registado por número
de veículos era composto
por 18 milhões de carros,
para‑choques contra parachoques no este-oeste da
fronteira alemã a 12 Abr 1990.

Engarrafamento
176 km

Rio
6695 km

A Danyang-Kunshan Grand
Bridge na Estrada de Alta
Velocidade de Jinghu (também
conhecida como Ferroviária de
Alta Velocidade Pequim-Xangai)
tem 164 km de extensão. Esta
linha, inaugurada em Jun 2011,
também atravessa o viaduto
Langfang-Qingxian de 114 km,
a segunda ponte mais longa do
mundo.

Ponte
164 km

A 20 Ago 2015, Shililanshan (CHN) revelou
um vestido de noiva com uma cauda de
2599 m de comprimento em Xiamen,
Fujian, China. É mais de 20 vezes mais
longo do que um campo de futebol
americano.

Cauda de vestido de noiva
2599 m

Linha de energia
2500 km

Muralha
3460 km

Túnel ferroviário
57 km

Com 41,42 m de comprimento
ou cerca do dobro de uma
pista de bowling, a mais longa
bicicleta foi construída pela
empresa de energia Santos
e pela University of South
Australia (ambas da AUS).
Foi medida e montada em
Adelaide, Austrália, a 17 Jan
2015.

Bicicleta
41,42 m

Melvin Boothe (EUA) tinha
unhas com um comprimento
médio de 98,5 cm,
quando medidas em Troy,
Michigan, EUA, a 30 Mai
2009. Infelizmente, Melvin
faleceu em Dez de 2009.
As mais longas unhas de
sempre (média, feminino)
pertenciam a Lee Redmond
(EUA). As suas unhas
atingiram uma média 86,5
cm, quando medidas para Lo
Show dei Record
em Madrid, Espanha,
a 23 Fev 2008.

Unhas (média)
98,5 cm

100%

Os navios porta-contentores Mærsk Triple E (DNK) têm
399 m de comprimento – mais de cinco vezes e meia um
Jumbo 747. O navio principal é o MV Mærsk Mc-Kinney
Møller, que foi lançado no estaleiro Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering em Okpo, Geoje, Coreia do Sul,
a 24 Fev 2013.

Navio
399 m

A piton reticulada (Python
reticulatus) do sudeste da Ásia,
Indonésia e Filipinas excede
regularmente os 6,25 m.
O espécime mais longo
registado media 10 m; foi
filmado em C elebes (agora
Sulawesi), Indonésia, em 1912.

Serpente
10 m

Cadeia de clipes de papel
37,41 km

Corrente humana
1050 km

Com 7353 km, o mais longo comboio consistia
de 682 veículos de minério puxados por oito
locomotivas a diesel eléctricas. Montado
pela BHP Iron Ore, viajou 275 km através de
Austrália a 21 Jun 2001. É também o mais
pesado comboio, com 99 732,1 toneladas.

Comboio
7353 km

A Mnogo Mebeli (RUS) construiu um sofá com
1006,61 m em Saratov, Rússia, a 25 Jul 2014.

Sofá
1006,61 m

Com 203,80 m de comprimento, o mais longo
cachorro‑quente foi fabricado pela Novex
S A (Paraguai) na Expoferia 2011 em Mariano
Roque Alonso, Paraguai, a 15 Jul 2011.

Cachorro‑ quente
203,80 m

Peixe
7,6 m

Anthony Victor (IND) tem
um pêlo a brotar do centro
externo da sua orelha
(meio do pina) que mede
18,1 cm no ponto mais
longo.

Pêlo da orelha
18,1 cm

Descoberto em 2014,
o insecto Phryganistria
chinensis tem 62,4 cm de
comprimento. Um espécime
está albergado nas colecção
do Museu do Insecto da
China Ocidental, baseado
em Chengdu, P
 rovíncia de
Sichuan.

Insecto
62,4 cm

MAIS LONGO DENTE HUMANO
EXTRAÍDO
O nosso alinhamento das coisas
mais longas do mundo começa aqui,
com um dente de 3,2 cm. No final
da nossa pesquisa, irá conhecer um
comboio mais longo do que a Las
Vegas Strip, um engarrafamento
duas vezes o comprimento do canal
do Panamá e um rio mais longo do
que todos eles.

Cabelo (fem)
5,627 m

Nick Stoeberl (EUA) tem uma
língua com 10,1 cm desde a ponta
do meio do lábio superior fechado,
conforme verificado em Salinas,
Califórnia, EUA, a 27 Nov 2012.

Língua
10,1 cm

O verme cordão de bota (Lineus longissimus) é uma espécie
de verme que habita nas águas rasas do mar do Norte. Em
1864, após uma tempestade em St Andrews, Fife, RU, deu à
costa um espécime medindo pelo menos 55 m – mais longo
do que uma piscina de tamanho olímpico.

Animal
55 m

Harry Hurley, da Carolina do Norte, EUA, cultivou
um Vigna unguiculata sesquipedalis com 1,3 m
de comprimento quando medido a 13 Set 1997
no North Carolina State Farmers Market.

Feijão
1,3 m

Um dente de 3,2 cm de
comprimento foi removido
de Loo Hui Jing (SGP) em
Singapura a 6 Abr 2009
pelo Dr. Ng Lay Choo
no Eli Dental Surgery.

Dente humano extraído
3,2 cm

Faça download deste poster: guinnessworldrecords.com/2018
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Muitas vezes fazemos suposições sobre o mundo em que vivemos apenas para
descobrir que a realidade é bem diferente. O mais longo animal não pode ser
um verme... ou pode? É possível que um comboio seja mais pesado do que mais
de 800 baleias azuis? E houve realmente uma vez um engarrafamento de 18
milhões de carros? Leia mais para descobrir!

Mais longo…

