Microraptor zhaoianus,
um dinossauro com
penas, tinha 39cm de
comprimento, dos quais
24cm eram da cauda.
Um fóssil encontrado na
China em 1999 foi datado
de 110 a 120 milhões de
anos atrás.

Dinossauro:
39cm

Uma guitarra esculpida em um bloco de silicone
tinha dez micrômetros de comprimento – um
vigésimo da espessura de um cabelo humano.
Ela foi produzida em 1997, em apenas 20min, pelos
cientistas da Universidade de Cornell, EUA. Cada
corda tinha 0,05 micrômetro de espessura,
o equivalente a uma linha de cem átomos.

Réplica de guitarra:
10 micrômetros

Escrita por Martin
Lodewijk (NLD) e
publicada em junho
de 1999, uma edição
especial de Agente
327 intitulada “Dossiê
bug mínimo” tinha
apenas 2,58 × 3,7cm.
Ao todo, 2 mil cópias
desse gibi colorido
de 16 páginas
foram produzidas
e vendidas, com
uma lupa de brinde.

Gibi:
2,58 × 3,7cm

100%

Em 2005, cientistas da Universidade Rice, liderados por
James Tour, produziram um “carro” composto por uma
única molécula formada majoritariamente por átomos
de carbono. O carro contém um chassi, eixos e quatro
rodas de futeboleno. Com 3‑4 nanômetros de largura,
a estrutura é um pouco mais larga que uma fita de DNA.

Nanocarro:
3 a 4 nanômetros

100%

A menor furadeira sem fio
mede 17 × 7 × 13,5mm
e usa uma broca
de 11,75mm
de comprimento.
A ferramenta, impressa
em 3D, foi projetada
e produzida no dia
21/3/2015, por Lance
Abernethy (NZL).

Furadeira funcional:
17 × 7 × 13,5mm

Em 2009, o engenheiro de
computação Mark Slevinsky
(CAN) construiu uma máquina
de jogos eletrônicos de
12,4 × 5,2 × 6cm. Slevinsky
escreveu o próprio sistema
operacional, o FunkOS,
para programar seus
clones de Tetris, Space
Invaders e Breakout.

Midge, uma cadela de raça
cruzada de chihuahua com
rat terrier, tem 28cm de altura
e 58cm de comprimento.
Ela trabalhou como Cão
de Reforço da Lei oficial
(ou “Polícia K9”) com seu
dono, o xerife Dan McClelland
(EUA), no escritório do xerife
do Condado de Geauga, Ohio,
EUA. Midge passou no exame
de cão farejador de narcóticos,
em Ohio, no dia 7/11/2006, e
se aposentou, com seu
dono, em 1/1/2017.

100%

Unidade de medida:
1,6 × 10 –35m
O menor comprimento
mensurável do universo
é o de Planck, que tem
1,6 × 10–35m de largura,
equivalente a cerca de um
milionésimo de bilionésimo
de bilionésimo de bilionésimo de
centímetro de largura (um ponto
decimal seguido de 34 zeros e um 1).
Acredita‑se que essa seja a escala
na qual a espuma quântica existe.
A teoria quântica afirma que esse
espaço‑tempo é composto por regiões
infinitesimamente minúsculas, em que
novas dimensões passam a existir e a
desaparecer com velocidades incríveis,
como bolhas de espuma. Essas bolhas
são minúsculas até mesmo quando
comparadas aos núcleos atômicos.

As pontas da sonda do microscópio
de varredura por tunelamento foram
moldadas, com um microscópio iônico
de campo, para terminar em um único
átomo. As três últimas camadas formam
a menor pirâmide criada pelo homem:
sete átomos, três átomos e um átomo.

100%

Os estribos, um
dos três ossículos
auditivos que formam
o ouvido médio,
costumam ter de 2,6 a
3,4mm de comprimento
e chegam a pesar
de 2 a 4,3mg.

Ossos humanos:
2,6–3,4mm

O colibri‑abelha (Mellisuga
helenae) macho, de Cuba e da
ilha da Juventude, tem 5,7cm de
comprimento. Metade disso é
formado pelo bico e pela cauda.
Os machos pesam 1,6g, e as
fêmeas são um pouco maiores.

Pássaro:
5,7cm

Chandra Bahadur Dangi (NPL) tinha
54,6cm de altura ao ser medido
no Centro Clínico de Medicina
de Viagem CIWEC, em
Lainchaur, Kathmandu,
Nepal, no dia 26/2/2012.

Homem:
54,6cm

Objeto produzido pelo homem:
um átomo

Cheryl Moss (ZAF)
costurou um ursinho de
pelúcia medindo apenas
9mm de altura. Ela faz
“microursinhos” há muitos
anos e os vende em lojas
especializadas em
ursinhos de pelúcia.

Ursinho de pelúcia
costurado disponível
comercialmente: 9mm

Tinker Toy, um macho persa
himalaio blue point, tinha
7cm de altura e 19cm de
comprimento quando
totalmente crescido (aos
2,5 anos). Seus donos
eram Katrina e Scott
Forbes, de Taylorville,
Illinois, EUA.

Pauline Musters, conhecida
como Princesa Pauline,
nasceu no dia 26/2/1876,
em Ossendrecht, Países
Baixos, com 30cm. Ela
morreu de pneumonia
com meningite, em
1/3/1895, na cidade
de Nova York, EUA,
aos 19 anos de idade.
Um exame post‑mortem
revelou que ela tinha
61cm de altura.

Criado por Austin Coulson (EUA),
ele tem 63,5cm de altura,
65,4cm de largura e 126,3cm
de comprimento. Esse
carro foi medido em
Carrollton, Texas,
EUA, em
7/9/2012.

Máquina de fliperama:
12,4 × 5,2 × 6cm

Mulher:
61cm

Gato:
7cm

Mimas, uma das luas de Saturno, tem apenas
396,6km de largura. Esse é o menor corpo
celeste conhecido, cujo formato é circular
por causa de sua própria gravidade. Mimas
é também a 20a maior lua do Sistema Solar.

O Estado da Cidade do Vaticano, ou Santa
Sé, é o menor país independente do mundo,
um enclave dentro da cidade de Roma, na
Itália. Ele tem 0,44km2 de área e é menor
do que o Pentágono – o maior prédio
de escritórios do mundo.

País:
0,44km2

Nosso Sol é 11,6 vezes maior do que a
menor estrela conhecida (veja abaixo).

Carro com condição de
circular: 63,5 × 65,4 × 126,3cm

Um planeta extrassolar (ou exoplaneta)
é o que orbita um sol que não é o nosso.
O Kepler 37b orbita a estrela Kepler 37,
a c. 210 anos‑luz da Terra, na constelação de
Lyra. Sua descoberta pela espaçonave Kepler,
da NASA, foi anunciada no dia 20/2/2013. O
Kepler 37b tem apenas 1.930km de largura,
menor que o planeta Mercúrio.

Mundo esférico:
396,6km

Cão policial:
28cm

Projetado e construído por Robert H. Starr
(EUA), o bimotor Bumble Bee II tinha 2,69m
de comprimento, uma envergadura de
asa de 1,68m e pesava 179,6kg vazio.
Ele acomodava uma pessoa.

Aeronave:
2,69m

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

Trust, de Jonty Hurwitz (RU), é a
menor escultura do mundo. Seu
modelo foi tirado de uma pessoa
real. A peça impressa em 3D retrata
uma mulher e mede 80 × 100 ×
30 micrômetros. A estátua,
inspirada no primeiro amor
do artista, foi verificada em
13/2/2015, nas Instalações
Nano Micro de Karlsruhe, Alemanha.

Escultura de uma pessoa:
80 × 100 × 30 micrômetros

< 1mm

O C1ST é um revólver com
5,5cm de comprimento, 3,5cm
de altura, 1cm de largura e
19,8g de peso. Ele é produzido
pela SwissMiniGun (CHE).

Revólver:
5,5cm

< 5,5cm

< 50cm

Entre os anos 1961 e 1963,
a espaçonave Mercury foi
utilizada em seis missões
tripuladas da NASA. Dentro
de sua cápsula cônica, que
tinha 3,34m de altura e 1,89m
de diâmetro, ela carregava
um único astronauta.

Espaçonave tripulada
pressurizada:
3,34 × 1,89m

Segundo algumas fontes, o menor continente
é a Oceania, ou Oceania/Australásia, mas
as definições dos territórios que ela inclui
variam. Para muitas fontes, incluindo o GWR,
a Austrália é o território recordista, com
um comprimento de oeste a leste de aprox.
4.000km e uma área de 7,69 milhões de km2.
Ela também é o sexto maior país do planeta.

A menor estrela de que se tem notícia é a
2MASS J05233822‑1403022, observada
a quarenta anos‑luz da Terra. Ela tem um
diâmetro de aproximadamente 119.660km,
cerca de 0,086 vezes o do Sol (acima).

< 5m

Continente:
4.000km

Estrela:
119.660km

Planeta extrassolar:
1.930km

É possível colocar o menor país dentro do menor continente quase 17,5 milhões de vezes. Mas poderia o menor gato
que já existiu ter mesmo sido quatro vezes menor que o menor cão policial? E qual é a menor unidade
de comprimento do universo? O GWR apresenta os tamanhos relativos, do estelar ao subatômico.

Menores

< 150 mil km

100%

SUPERLATIVOS

