
DE ONDE VÊM AS IDEIAS PARA OS SUPERPODERES? 

Invisibilidade, superforça, poderes elétricos, regeneração ultrarrápida… Os super-heróis 

têm habilidades tão incríveis que podemos pensar de onde vêm as ideias para tantas invenções. 

Mas, acredite se quiser, os superpoderes que conhecemos nos quadrinhos, filmes e desenhos 

têm inspiração no mundo real. Duvida? Então, acompanhe! 

1. SUPERFORÇA 

Uma pessoa que consegue levantar 150 quilos já é considerada muito forte. Mas nas 

competições de levantamento de peso vemos atletas de 100 ou 150 quilos erguendo mais 

de 200 quilos, dependendo da modalidade. Você acha que o treinamento e a disciplina dos 

atletas podem fazer com que esta capacidade de levantar peso seja considerada um 

superpoder? Sério? Você não sabe do que os insetos são capazes! 

Se medirmos a força de algumas formigas e besouros, e compararmos com seu 

peso corporal, vamos verificar que o ser humano está longe de ser um dos mais fortes do 

reino animal. As formigas-cortadeiras, por exemplo, conseguem carregar folhas que pesam 

até 50 vezes mais do que elas. Já os besouros rola-bosta, que têm o hábito de comer fezes 

e enrolar bolas de fezes (argh!), conseguem empurrar bolotas até mil vezes mais pesadas 

do que eles. 

 

2. INSETOS SUPERPODEROSOS! 

As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso. Além 

de percorrer cerca de 1 quilômetro de distância por dia. Elas são rápidas e fortes! As 

formigas da espécie Oecophylla smaragdina conseguem carregar mais de 100 vezes o seu 

peso. Já um besouro-rinoceronte é capaz de suportar até 850 vezes seu próprio peso 

corporal. Um ser humano tão rápido quanto uma formiga saúva, por exemplo, aguentaria 

andar em um dia mais de 1.000 quilômetros (o equivalente a uma viagem de ida e volta 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo). Estes insetos são ou não superpoderosos? 
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