SUPERLATIVOS

O núcleo contínuo
de gelo mais antigo
abrange 740 mil anos
de história climática.
Ele tem 3.139m de
comprimento e 10cm
de diâmetro. Esse
núcleo foi perfurado
no Dome C da
Antártica, pelas
dez nações do
Projeto Europeu
para Núcleos
de Gelo na
Antártica e
anunciado no
dia 9/6/2004.

O Haikouichthys é o
vertebrado mais antigo já
documentado. Considerado
um peixe antigo, ele tinha
cabeça e cauda distintas,
guelras e nadadeira dorsal.

O cinturão de rochas verdes de
Barberton, ou montanhas Makhonjwa,
na África do Sul, é formado por rochas
que chegam a 3,6 bilhões de anos. Em
média, a altitude máx. das montanhas
é de c. 1.800m acima
do nível do
mar.

Cordilheira:
3,6 bilhões de anos

Os exemplos mais antigos de hieróglifos
egípcios foram escavados no ano 1999,
em Abydos, 483km ao sul do Cairo.
Gravados em tabuletas de argila e
marfim, são datados entre 3400 a.C e
3200 a.C.

Hieróglifos egípcios:
cerca de 5.300 anos

Pequenos cristais de zircônio
(ZrSiO4) no formato de diamantes,
encontrados na região de Jack Hills,
oeste da Austrália, são os minerais
mais antigos já datados na Terra.
Estima-se que tenham 4,374 bilhões
de anos (±6 milhões de anos), ou seja,
eles foram criados c. 160 milhões
de anos após
a Terra se
formar.

Fragmento da Terra:
4,374 bilhões de anos

Evidências sobre ferramentas de
pedra que datam de até 3,3 milhões
de anos foram publicadas em 2015,
no periódico Nature. Os flocos, os
núcleos e as bigornas
de pedra foram escavados em
2011, perto do lago Turkana,
Quênia, por Sonia Harmand,
da Universidade de Stony
Brook (EUA), e sua equipe.

Ferramentas de pedra:
3,3 milhões de anos

Um pinheiro (Pinus longaeva)
conhecido como Matusalém foi
cortado no pico de Wheeler,
em Nevada, EUA, no ano 1963.
Embora 4.867 anéis tenham
sido contados na árvore, ela
estava em um ambiente
hostil, que atrasou seu
crescimento. Sua idade
verdadeira foi estimada
em aprox. 5.200 anos.

Árvore:
cerca de 5.200 anos

Aberto em 1583, o Aakken, localizado em
Klampenborg, ao norte de Copenhagen,
Dinamarca, é o parque de diversões em
operação mais antigo do mundo. O parque
afirma ter mais de 150 atrações, incluindo
uma montanha-russa construída em 1932.

Parque de diversões:
434 anos

Em 26/7/1920, nas Olimpíadas da Antuérpia, Oscar
Swahn (SWE, n. 20/10/1847) tornou‑se o medalhista
olímpico mais velho, com 72 anos e 280 dias de
idade. Em 4/7/1912, ele havia participado do vitorioso
time masculino de tiro duplo a 100m running deer, nos
Jogos Olímpicos de Estocolmo, Suécia, com 64 anos e
258 dias, e se tornado o medalhista de ouro olímpico
mais velho. O 100m running deer foi uma competição
de tiro ao alvo das Olimpíadas de 1908 a 1948.

Medalhista olímpico:
72 anos e 280 dias

Sua majestade a rainha Elizabeth II (RU)
nasceu em 21/4/1926 e tornou-se a
monarca mais velha do mundo no dia
23/1/2015, com 88 anos e 277 dias de
idade. Até 2/5/2017, tinha 91 anos e 11 dias.

Monarca reinando:
91 anos e 11 dias

O Levens Hall, em Cumbria, RU, tem designs de topiaria
inicialmente plantados e podados nos anos 1690, com formas
de peças de xadrez, perucas de juiz e grandes guarda-chuvas.

Jardim topiário:
cerca de 327 anos

Núcleo de gelo:
740 mil anos

Vertebrado:
530 milhões de anos

Em 1903, descobriu‑se arte pré
‑histórica em pedras na caverna de
El Castillo, em Puente Viesgo, na
Espanha. Com as pinturas de animais
e marcas de mãos, há um disco
vermelho de pelo menos 40.800 anos.
Ao lado, existe um contorno de mão
com, no mínimo, 37.300 anos.

Arte de caverna:
40.800 anos

O Nishiyama Onsen Keiunkan, em Yamanashi, Japão,
é um hotel de águas quentes aberto desde o ano 705.

Hotel:
1.312 anos

Descrito em dezembro de 2012, o Nyasasaurus
parringtoni teve sua existência determinada com base
em um esqueleto parcial, encontrado em um depósito
de fósseis das camadas Manda, próximo do lago Nyasa,
na Tanzânia. O esqueleto tem c. 240 milhões de anos e
tinha mais ou menos o tamanho de um cão labrador.

Dinossauro datado:
240 milhões de anos

As primeiras plantas domesticadas são
as oito espécies fundadoras do período
Neolítico. Cultivadas por comunidades
agricultoras do início do Holoceno, na
região do Crescente Fértil, sudoeste da
Ásia, elas são de 9.500 a.C. e resumem
‑se em linho, quatro espécies de grãos
e três espécies de cereal.

Plantas cultivadas como alimento:
11.500 anos

O Althing islandês foi fundado no
ano 930. O parlamento, composto de
39 chefes locais, em Thingvellir,
foi abolido em 1800, mas
restaurado pela Dinamarca
em 1843, em condição
consultativa, e em
1874, em condição
legislativa.

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

No dia 12/2/2002, palaeontologistas
liderados pelo professor Peter Doyle
(RU) anunciaram a descoberta de vômito
fossilizado de um ictiossauro, grande
réptil marinho parecido com um peixe.

Vômito:
160 milhões de anos

> 100 mi de anos

As uvas (Vitis vinifera)
estão entre as
plantas mais antigas
cultivadas para uso
primário como bebida.
A evidência mais remota
e documentada de que
elas eram cultivadas
para o preparo de vinho
data de 6000 a.C., na
Mesopotâmia (atual Iraque).

Planta cultivada para
bebida: 8 mil anos

8 mil–100 mi de anos

O festival anual de
luta livre de Kırkpınar
acontece desde 1460,
perto de Edirne, Turquia.
Os participantes cobrem
‑se de óleo e lutam pelo
cinturão de ouro.

Competição de luta
livre: 557 anos

Parlamento existente:
1.087 anos

O zoológico em
atividade contínua mais
antigo do mundo é o
Tiergarten Schönbrunn,
localizado em Viena,
Áustria. Aberto ao
público em 1779,
ele foi criado em
1752 como uma
coleção real.

Jeanne Louise Calment (FRA) nasceu
em 21/2/1875, filha de Nicolas (1837–
1931) e Marguerite (n. Gilles, 1838–1924).
Ela morreu 122 anos mais tarde, no dia
4/8/1997, em uma casa de idosos, em
Arles, no sul da França.

A mensagem mais antiga em uma
garrafa passou 108 anos e 138 dias
na água, após ser lançada pela
Associação Biológica Marinha (RU)
no mar do Norte (52o4.8'N; 003o37'L),
em 30/11/1906. A mensagem foi
encontrada no dia 17/4/2015,
na ilha alemã de Amrum.

500–8 mil anos

Zoológico:
265 anos

Um peixe-dourado chamado Tish, pertencente
a Hilda e Gordon Hand, de Carlton Miniott,
RU, viveu por 43 anos. Peter, filho de Hilda,
ganhou Tish em um parque de diversões
em 1956.

Peixe-dourado:
43 anos

Pessoa:
122 anos e 164 dias

O gato Creme Puff
nasceu no dia
3/8/1967 e viveu por
incríveis 38 anos,
até 6/8/2005.
Creme Puff viveu
com Jake Perry, seu
dono, em Austin,
Texas, EUA.

Gato:
38 anos e 3 dias

Mensagem na garrafa:
108 anos e 138 dias

100–500 anos

A maior idade de
um cachorro, com registro
confiável, é 29 anos, de
um pastor-australiano
chamado Bluey. Ele
pertencia a Les Hall, de
Rochester, Victoria,
Austrália. Bluey foi
obtido quando filhote,
em 1910, e trabalhou
com gado e ovelhas
por quase 20 anos,
até ser sacrificado
em 14/11/1939.

Cachorro:
29 anos e 5 meses

0–100 anos

De bichos de estimação de vida longa aos fragmentos mais antigos do nosso planeta,
exploraremos a história de 4,55 bilhões de anos da Terra, celebrando a longevidade
da quebra de recordes em suas muitas formas.

Mais velhos

