SUPERLATIVOS

Steve Fossett (EUA) pilotou
um planador a 15.460m
de altitude, acima de El
Calafate, na Argentina, em
29/8/2006. O aventureiro
e várias vezes recordista
desapareceu no ano
seguinte, ao voar de
ultraleve no deserto de
Great Basin, entre Nevada
e Califórnia, nos EUA.

Voo de planador:
15.460m

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

No dia 29/11/1973,
um grifo‑de‑ruppell (Gyps
rueppellü) colidiu com
uma aeronave a 11.300m
sobre Abidjan, na Costa do
Marfim. Essa ave raramente
é vista acima de 6.000m.

Ave voadora:
11.300m

> 10.000m

La Paz, a capital administrativa da Bolívia,
está localizada a uma altitude de 3.631m
acima do nível do mar. A capital legal
da Bolívia, Sucre, fica a 2.810m, pouco
abaixo da capital equatoriana de Quito,
situada a 2.850m de altitude.

Capital:
3.631m

Em 26/11/2005, o dr. Vijaypat
Singhania (IND) atingiu
21.027m de altitude em um
balão de ar quente Cameron
Z‑1600, sobre Mumbai, Índia.

Voo de balão de ar quente:
21.027m

No dia 24/10/2014, Alan Eustace
(EUA) saltou de um balão de hélio,
a uma altura impressionante
de 41.422m, sobre Roswell,
no Novo México, EUA.

Queda livre de paraquedas:
41.422m

No dia 5/10/2016, Valery Rozov
(RUS) saltou de uma altura de
aproximadamente 7.700m, no
Cho Oyu — a sexta montanha mais alta
dos Himalaias, localizada na fronteira
China/Nepal. Ele caiu por cerca de 90s
até abrir o paraquedas e pousou em
uma geleira quase 2min depois.

Em 28/8/2010, Nik Wallenda
(EUA) pedalou 30m sobre
uma corda bamba a 72,5m
de altura, estendida entre as
Royal Towers do hotel
Atlantis Paradise
Island, em
Nassau,
Bahamas.

Andar na corda bamba
de bicicleta: 72,5m

O francês Renaud Lavillenie saltou
a 6,16m de altura durante o encontro
Estrelas do Salto em Altura, no dia
15/2/2014, em Donetsk, Ucrânia.
O recorde anterior, de 6,15m, foi
estabelecido por Sergei Bubka (UKR)
e durou quase 21 anos.

Salto com vara
(masculino, indoor): 6,16m

No dia 27/7/1993, o cubano Javier
Sotomayor saltou 2,45m em Salamanca,
Espanha. Nunca mais ninguém saltou
acima de 2,44m. Sotomayor também
realizou o salto em altura mais alto
(indoor): 2,43m, no dia 4/3/1989,
em Budapeste, Hungria.

Salto em altura:
2,45m

A Estação Espacial Internacional
(EEI) orbita a uma altitude de
330.000–410.000m do solo
terrestre. Normalmente, ela tem
seis ocupantes por vez.

Casa:
330.000m

Pesquisas indianas e chinesas
confirmaram que a altura
oficial do monte
Everest, nos
Himalaias, é de
8.848m. Batizado
em homenagem
ao coronel Sir
George Everest,
seu pico é
o ponto mais
alto da Terra.

Montanha:
8.848m

Stuart Jones (NZL) sobreviveu a
uma queda de 23 andares — 70m —,
no buraco do elevador do prédio
Midland Park, em Wellington, Nova
Zelândia, em maio de 1998.

Queda em buraco de
elevador sobrevivida:
70m

Ponto de partida de BASE jumping:
7.700m

Compostas de cristais de gelo, água
gelada e ácido nítrico, as nuvens polares
estratosféricas, ou nuvens nacaradas, são
formadas a altitudes de 21.000–25.000m.

Nuvens estratosféricas:
25.000m

Com 7.570m, o Kangkar Pünzum,
no Butão, é o 40o pico mais alto
do mundo e a montanha mais alta
ainda não escalada. Muitas
tentativas foram realizadas
sem sucesso nos anos
1980, até que sua
escalada foi
banida em 1994.

A estrada de ferro Qinghai–Tibet, na
China, opera a 4.000m acima do nível do
mar, com seu ponto mais alto a 5.072m.
Inaugurada em 2006, ela tem 1.956km
de extensão. As cabines são
pressurizadas e equipadas
com máscaras
de oxigênio.

Em dezembro de 2016, cientistas da
Organização Meteorológica Mundial
ratificaram uma onda de 19m,
medida no oceano Atlântico
norte, entre a Islândia e o RU,
no dia 4/2/2013.

O tubarão‑mako (Isurus oxyrinchus)
é capaz de saltar até 6m para fora
da água, inclusive para dentro dos
barcos de pescadores. Isso se deve,
em parte, à sua grande velocidade:
chegando a atingir 56km/h, ele é
o tubarão mais rápido.

Salto de tubarão:
6m

Jocke Olsson (SWE) alcançou
2,35m de altura no estúdio do
L’Eté De Tous Les Records, em
6/7/2005. A façanha foi igualada
por Terence Bougdour (FRA), no
mesmo programa, em 27/7/2005.

Aéreo de skate (half‑ pipe):
2,35m

Onda significativa medida por boia:
19m

Yelena Isinbayeva (RUS) conseguiu
chegar a 5,06m de altura, em Zurique,
Suíça, no dia 28/8/2009. Essa foi a 17a
vez que ela quebrou o recorde mundial
outdoor desde 2003.

Salto com vara (feminino, outdoor):
5,06m

Stefka Kostadinova (BGR) realizou
um salto de 2,09m no Campeonato
Mundial de Atletismo de 1987 em
Roma, Itália, no dia 30 de agosto.
Ela tem sete recordes mundiais
indoor e outdoor de salto em altura.

Montanha não escalada:
7.570m

No dia 9/9/2014, o Professor Splash,
ou Darren Taylor (EUA), mergulhou de
uma altura de 11,56m para 30cm
de água, no CCTV — Guinness World
Records Special, em Xiamen, China.

Mergulho raso:
11,56m

Em 2012, Matthew Lucci (EUA)
projetou uma torradeira capaz
de lançar uma fatia de pão
a 4,57m de altura. O recorde
anterior foi de 2,6m de altura,
alcançado em 2008.

Pulo de torrada:
4,57m

A cadela de Kate Long e Kathleen
Conroy, Cinderella May uma Holly
Grey, de Miami, Flórida, EUA, saltou
1,727m, no Desafio Nacional Cachorro
Incrível da Purina, realizado em
Missouri, EUA, no dia 7/10/2006.

Salto de um cachorro:
1,727m

Salto em altura (feminino):
2,09m

Estrada de ferro:
4.000m

Dominic Cuzzacrea (EUA)
jogou uma panqueca a
9,47m no ar em 13/11/2010,
no centro comercial
Walden Galleria, em
Cheektowaga, Nova York,
EUA. Ele também detém
a marca de maratona
mais rápida virando uma
panqueca — 3h2min27s,
obtida no dia 24/10/1999.

Virada de panqueca:
9,47m

100–10.000m

9–100m

No dia 15/10/2016, Biff Hutchison
(EUA) saltou 3,36m com um pula‑pula
em Burley, Idaho, EUA. A primeira vez que
ele quebrou esse recorde foi em 2013, no
Pogopalooza 10, com um salto de 2,93m.

Salto com pula‑ pula:
3,36 m

3–9m

No dia 13/5/2016, Evan
Ungar (CAN) saltou de
uma posição em pé para
uma plataforma de 1,616m
de altura. Diretor de
fitness, Ungar alcançou
esse recorde diante de
uma plateia de cem pessoas,
no One Health Clubs, em
Oakville, Ontário, Canadá.

Salto vertical:
1,616m

0–3m

Se você tem vertigem, não olhe agora! Vamos celebrar tudo o que é vertical e vertiginoso,
de pulas‑pulas e tubarões saltadores a ondas oceânicas e casas além da estratosfera.
Você tem medo de altura?

Maiores

