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O pato mais rico do mundo, como toda a gente sabe, é o Tio Patinhas (embora em muita histórias 

esse título seja discutido com o seu rival Patacôncio). 

 

O valor da sua fortuna nem sempre é fácil de calcular, embora seja possível encontrar 

referências ao valor da sua fortuna [1, imagem abaixo]: «cinco multitriliões, nove impossibiliões 

de dólares e dezassete cêntimos». 

 

Na página da Wikipédia do Tio Patinhas [2], em inglês (ver abaixo), o valor do seu património é 

um pouco diferente (não imagino como se traduzem esses valores para português…), embora 



suponha, pela cara de preocupação do Tio Patinhas, que esta situação se trate de uma crise 

financeira qualquer momentânea… 

 

De facto, como já deve ter reparado, estas nomenclaturas não existem na realidade e são apenas 

palavras «inventadas» para dar a sensação de números muito grandes (suponho que um 

«impossibilião» de dólares seja impossível de obter por um humano e seja um valor apenas 

atingível para patos da Disney…) 

Contudo, nós humanos, podemo-nos socorrer de números grandes que estão definidos na 

realidade (embora nunca possamos atingir fortunas desse valor…). Em [3] encontra uma página 

da Wikipédia apenas dedicada a «Números muito grandes», onde são referidos vários números 

gigantescos que surgem, por exemplo, no contexto da astronomia e da computação. 

Deixo apenas uma nota para o famoso Googol [4] que representa 10100, ou seja, o dígito 1 

seguido de 100 zeros… 

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

Estima-se que este valor seja bem maior que o número total de partículas elementares do 

universo e, talvez, arrisco eu a dizer, maior que toda a fortuna do Tio Patinhas… Para finalizar 

deixo a indicação de outros nomes oficiais deste número e que não envergonhariam os 

argumentistas das histórias do Tio Patinhas se os tivessem inventado…:  

«Outros nomes para o googol incluem dez duotrigintilhões em pequena escala, 

dez mil sexdecilhões em longa escala ou dez sexilhões em grande escala.» [4] 

 

[1] Tio Patinhas, n.º 205 (Portugal) 

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Scrooge_McDuck 

[3] https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_muito_grandes 

[4] https://pt.wikipedia.org/wiki/Googol  
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