
Piranha gigante
Ela era quatro vezes maior  que suas parentes atuais!

FICHA TÉCNICA
Nome:  Megapiranha (Megapiranha paranensis)
Origem: América do Sul
Tamanho: entre 95 e 128 centímetros
Peso: cerca de 12 quilos
Época em que viveu: entre 8 milhões e 10 milhões de 
anos atrás (Mioceno)
 

QUE BICHO FOI ESSE?
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Mioceno

Esse período é caracterizado 
por um clima global mais 
ameno, o que favoreceu o 
surgimento das primeiras 
gramíneas que, juntamente 
com plantas que chamamos 
de ervas, formaram grandes 
campos e savanas. Por essa 
razão, o Mioceno, às vezes, é 
chamado “Idade das Ervas”.  

Você teria coragem de 
mergulhar em um rio repleto 
de piranhas? Provavelmente, 

não! Esses peixes são, talvez, os 
mais temidos habitantes da água 
doce. São capazes de atacar de 
forma violenta, individualmente 
ou em grupo. E seus dentes – ui!!! 
– são afiados como navalhas.

Ao contrário do que muita 
gente pensa, as piranhas não 
são atraídas por sangue nem são 
devoradoras de humanos. Vale 
lembrar que elas não atacam 
por qualquer motivo – somente 
quando estão com fome ou para 
defender seus ovos.

Se as piranhas atuais metem 
medo na gente, imagine como 
seria dar de cara com uma 
piranha de mais de um metro de 
comprimento! Pois as chamadas 
megapiranhas existiram de 
verdade, numa época chamada 
Mioceno.

Megaparentes

A megapiranha, um parente 
antigo das piranhas atuais, 
viveu há cerca de 10 milhões de 
anos, onde hoje é a Argentina, 
mas, provavelmente, habitou 
também os rios do sul do 
Brasil. Com cerca de um metro 
de comprimento e pesando 
aproximadamente 12 quilos, 
a megapiranha tinha cerca de 
quatro vezes o tamanho da 
maior piranha existente nos 
dias de hoje, a piranha preta 
(Serrasalmus rhombeus).

Apesar de grande, não há 
muitos registros fósseis da 
megapiranha. Em 1900, 
foram encontrados 
apenas alguns dentes 
da pré-maxila (parte 

superior da boca do animal), 
usados pelos cientistas para 
descrever a nova espécie, 
o que aconteceu 109 anos 
depois, em 2009. O peixe foi 
batizado pelos pesquisadores 
como Megapiranha paranensis, 
referindo-se ao seu grande 
tamanho, combinado com o 
local onde foi descoberto seu 
fóssil: em barrancos do rio 
Paraná, próximo à cidade de 
Paraná, na Argentina.

A mordida mais forte

Simulações feitas pelos 
cientistas concluíram 
que nenhum animal tem 
ou teve uma mordida 
tão forte quanto a da 
megapiranha. Das 
espécies de piranhas 
atuais, a piranha preta, 
é a campeã da mordida mais 
forte. Sua mordida é trinta 
vezes mais forte que seu próprio 
peso, mas não se compara com 
a mordida da megapiranha, 
com quase 500 quilos de 
força. Para você ter uma ideia, 
proporcionalmente, a força 
da mordida da megapiranha 
superava a mordida de outros 
animais pré-históricos como o 
tiranossauro (Tyrannosaurus 
rex) e o megalodonte (Otodus 
megalodon), um tubarão que 
viveu há cerca de 20 milhões 
anos, e alcançava 18 metros de 
comprimento.

Apesar da força da mordida, 
não é possível determinar o 
que a megapiranha comia. 
A razão disso são os dentes. 

A megapiranha apresentava 
uma variação na sua dentição. 
Havia duas fileiras de dentes: 
uma com dentes afiados que 
serviam para cortar, como os 
das piranhas atuais e outra com 
dentes arredondados, como 
os de seus primos pacus, que 
serviam para triturar alimentos. 
Apesar de a sua dieta ser incerta, 
acredita-se que as megapiranhas 
apresentavam hábito alimentar 
mais variado que os das 
piranhas atuais que, em sua 
maioria,  preferem carne. 

Já pensou se uma piranha 
desse tamanho ainda existisse e 
nadasse pelos rios? Melhor não, 
para evitar pesadelos!

 


