No dia 21/1/1993, um donut recheado
de 1,69t foi servido por representantes
das padarias americanas Hemstrought
e Donato e da estação de rádio
americana WKLL-FM em Utica,
Nova York, EUA.

O belga Mathias Willemijns cultivou uma
abóbora que chegou a pesar 1.190,49kg,
conforme autenticado pelo Great
Pumpkin Commonwealth (GPC), em
Ludwigsburg, Alemanha, em 9/10/2016.

De acordo com o Off-Highway Research,
a máquina mais pesada com autopropulsão
é a escavadeira de roda de baldes
Bagger 293, de 14.196t, uma máquina de
terraplanagem construída pela TAKRAF, de
Leipzig, Alemanha. Usada em uma mina
de carvão aberta no estado alemão de
Renânia do Norte-Vestfália, ela tem 220m
de comprimento e 94,5m de altura em seu
ápice. Além disso, é capaz de movimentar
240.000m3 de terra por dia.

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

O Saturno V (EUA)
foi o maior foguete,
embora não o mais
potente. Ele chegava
a 110,6m de altura
com a espaçonave
Apollo em cima
e pesava 2.903t
na plataforma de
lançamento. Além
disso, o Saturno V
tinha um empuxo
inicial de 3.447t.
O primeiro Saturno V
foi lançado em 1967,
e o 13 o e último
decolou em 1973.

Foguete:
2.903.000kg

Veículo terrestre:
14.196.000kg

O tanque de guerra M1A2 Abrams,
produzido pela americana
General Dynamics Land Systems,
tem 63 toneladas e, por isso, é o
tanque mais pesado em operação
atualmente. Ele é equipado com
um canhão de 120mm e atinge a
velocidade máxima de 68km/h.

Um tubarão‑baleia (Rhincodon
typus) cientificamente
registrado, pescado ao largo
da ilha Baba, perto de Karachi,
Paquistão, em 11/11/1949,
pesava 21,5t. Medindo 12,65m
de comprimento, era
também o maior peixe.
Peixes cartilaginosos têm
esqueleto de cartilagem, em
vez de osso duro como várias
outras espécies de peixe.

> 600.000kg

Tanque (atual):
63.000kg

Peixe cartilaginoso:
21.500kg

7.000–600.000kg

Donut:
1.695kg

O Palácio do Parlamento
em Bucareste,
Romênia, é considerado
o edifício mais
pesado do mundo.
Essa majestosa
construção tem 700.000
toneladas de aço e
bronze combinados com
1.000.000 m 3 de mármore,
3.500 toneladas de
vidro cristal e
900.000m 3 de madeira.
Um edifício de peso!

Edifício:
703.500.000kg

A baleia‑azul (Balaenoptera
musculus) é o maior animal
da Terra. Chega a pesar até 160t
e tem um comprimento médio de
aproximadamente 24m. Um espécime
enorme capturado ao sul do
oceano Antártico, em 20/3/1947,
tinha 190t e o comprimento
recorde de 27,6m.

Animal:
190.000kg

Em 2009, usando o telescópio espacial
de raios gama Swift, da NASA, astrônomos
mediram a massa de um buraco negro
supermaciço no centro do quasar
S5 0014+81, com base em sua extrema
luminosidade. Com aprox. 40 bilhões de
massas solares, esse buraco negro é cerca
de 10 mil vezes mais maciço do que o
buraco negro no centro da Via Láctea.

Buraco negro:
7,9 x 1040kg

A aeronave com maior peso máximo de decolagem
é o Antonov An-225, Mriya (que significa sonho).
Originalmente ela pesava 600t. No entanto, entre
2000 e 2001 o chão da aeronave foi reforçado,
o que a levou a um peso máximo de decolagem
ainda maior: 640t. Apenas dois desses monstros
foram construídos.

Aeronave (da história):
640.000kg

O maior bolo de casamento
do mundo pesava 6,818t e foi
preparado por chefs do hotel
e cassino Mohegan Sun, em
Uncasville, Connecticut, EUA.
Ele foi exibido na exposição
de noivas do hotel, na Nova
Inglaterra, em 8/2/2004.

A Panzerbike, construída por Tilo e Wilfried Niebel, do Harzer
Bike Schmiede, em Zilly, Alemanha, tinha 4.749 toneladas no
dia 23/11/2007.

Em 1960, um urso-polar pesando cerca de
900kg foi identificado em uma extensão
de gelo compacto, no mar de Chukchi,
a oeste de Kotzebue, no Alasca, EUA.
Seu tamanho foi estimado em 3,5m no
contorno do corpo do nariz ao rabo, em
1,5m em torno do corpo e em 43cm em torno
das patas.

Carnívoro terrestre:
900kg

Bolo de casamento:
6.818kg

O belgo Jeff Peeters construiu uma
bicicleta de 860kg e a pedalou em
Mechelen, Bélgica, no dia 19/8/2015.
O veículo foi inteiramente construído
com materiais reciclados.

Bicicleta funcional:
860kg

Motocicleta funcional:
4.749kg

Em 23/9/1980, a OTAN (Organização do Tratado
do Atlântico‑Norte) anunciou o lançamento do
primeiro dos submarinos russos da classe 941
Akula (chamado de “Tufão” pela OTAN), em
um estaleiro secreto localizado no mar Branco.
Segundo relatos, esses submarinos tinham
um deslocamento de 26.500t e mediam 171,5m
ao todo. Para mais informações, veja a p. 211.

Submarino:
26.500.000kg

O sino Mingun tem 92t e um
diâmetro de 5,09m na borda.
Localizado perto de
Mandalay, na Birmânia, é
badalado externamente
com uma vara de teca.
Ele foi forjado em Mingun,
no final do reinado do rei
Bodawpaya (1782–1819).

Sino ainda em uso:
92.000kg

Espécimes de peixe-lua (Mola
mola) foram registrados pesando
aproximadamente duas toneladas
e medindo 3m entre as pontas
das barbatanas.

Peixe ósseo:
2.000kg

O americano Jon Brower Minnoch (1941–83) sofreu
de obesidade desde a infância. Ele tinha 1,85m de
altura e pesava 178kg em 1963, subindo para 317kg
em 1966 e para 442kg em setembro de 1976.
Em março de 1978, Minnoch foi internado no
Hospital Universitário, em Seattle, EUA, onde
o endocrinologista Robert Schwartz calculou
que ele deveria pesar mais de 635kg.
Grande parte do peso de Minnoch era
de líquido acumulado por causa de
uma doença cardíaca crônica.

Uma tartaruga‑das
‑galápagos (Chelonoidis
nigra) chamada Goliath
alcançou um peso máximo
de 417kg. Com 135,8cm de
comprimento, 102cm de
largura e 68,5cm de altura,
Goliath viveu no Santuário
de Pássaros Life Fellowship,
em Seffner, Flórida, EUA,
de 1960 a 2002.

Abóbora:
1.190,49kg

1.000–7.000kg

A atleta de sumô inglesa Sharran
Alexander tinha 203,21kg
em 15/12/2011.

Homem (da história):
635kg

A abetarda-gigante (Ardeotis kori)
é encontrada no sul e no leste da
África. O espécime mais pesado já
registrado era um macho de 18,1kg.
Ele foi abatido na África do Sul, pelo
caçador H. T. Glynn, em 1936.
A cabeça e o pescoço foram doados
ao Museu Britânico de Londres, RU.

Ruan Liangming (CHI)
vestiu um manto de
abelhas de 63,7kg, no
condado de Fengxin,
Yichun, província de
Jiangxi, China, no
dia 15/5/2014. Estimase que tivesse 637
mil abelhas, incluindo
sessenta rainhas.

A giganta canadense Anna
Bates (nascida Swan) tinha
2,413m de altura. No dia
19/1/1879, em sua casa,
em Seville, Ohio, EUA, ela
deu à luz um menino que
pesava 9,98kg
e media 71,12cm.
Pássaro voador:
18,1kg

Manto de abelhas:
63,7kg

Nascimento:
9,98kg

Tartaruga terrestre:
417kg

“Tricobezoar” é o termo médico para
uma bola de pelo, resultado da tricofagia
— o ato de comer o próprio cabelo.
O maior tricobezoar removido por cirurgia
de um ser humano pesava 4,5kg e foi
encontrado no estômago de uma mulher
anônima, de 18 anos de idade, tratada
no Rush University Medical Center, em
Chicago, Illinois, EUA, em novembro de
2007. O tricobezoar removido media
37,5 x 17,5 x 17,5cm.

Objeto removido do estômago:
4,5kg

Mulher esportista:
203,21kg

100–1.000kg

O japonês Chisato Iwasaki
cultivou uma maçã de
1,849kg, verificada no dia
24/10/2005, em seu pomar
em Hirosaki, Japão .

Maçã:
1,849kg

0–100kg

O homem mais pesado pesava 63 vezes mais do que o bebê mais pesado, mas metade
do carnívoro terrestre mais pesado. Será que o sino mais pesado ganha do tanque
mais pesado? E há algo que pese mais do que uma baleia‑azul? O GWR tem as respostas.

Mais pesados

Imagens fora de escala

SUPERLATIVOS

