SUPERLATIVOS

Steve Fossett (EUA) pilotou
um planador a uma altitude
de 15 460 m sobre El Cala
fate, Argentina, a 29 Ago
2006. O aventureiro e detentor de múltiplos recordes de
sapareceu no ano seguinte
ao comando de uma aero
nave ligeira sobre o deserto
da Grande Bacia entre
Nevada e Califórnia, EUA.

Voo num planador
15 460 m

Faça download deste poster: guinnessworldrecords.com/2018

A 29 Nov 1973, um abutre
‑de‑rüppell (Gyps rueppelli)
colidiu com um avião comer
cial a 11 300 m sobre Abidjan
na Costa do Marfim. O alto
voador raramente é visto
acima dos 6000 m.

Ave em voo
11 300 m

> 10 000 m

La Paz, a capital administrativa da Bolívia,
está a uma altitude de 3631 m acima
do nível do mar. A capital legal da Bolívia,
Sucre, situa-se a 2810 m, colocando-a
abaixo da capital equatoriana, Quito,
a 2850 m.

Capital
3631 m

A 26 Nov 2005, o Dr. Vijaypat
Singhania (IND) alcançou uma
altitude de 21 027 m num balão
de ar quente Cameron Z-1600
sobre Mumbai, India.

Voo num balão de ar quente
21 027 m

A 24 Out 2014, Alan Eustace (EUA)
saltou de um balão cheio de hélio
de uma altura de 41 422 m acima
de Roswell, Novo México, EUA.

Salto de pára-quedas
41 422 m

A 5 Out 2016, o russo Valery Rozov
saltou de uma altura de cerca
de 7000 m de Cho Oyu – a sexta
montanha mais alta do Himalaia,
localizada na fronteira China/Nepal.
Caiu durante cerca de 90 s antes de
abrir o pára-quedas, aterrando numa
geleira aproximadamente 2 m depois.

A 28 Ago 2010, Nik Wallenda
(EUA) pedalou mais de 30 m
através de uma corda bamba
a 72,5 m de altura entre
as Royal Towers
do Hotel Atlantis
Paradise Island
em Nassau,
Bahamas.

Corda bamba de bicicleta
72,5 m

A 15 Fev 2014, Renaud Lavillenie
(FRA) saltou 6,16 m durante o
encontro Pole Vault Stars em Donetsk,
Ucrânia. O recorde anterior de 6,15 m,
estabelecido por Sergei Bubka (UKR),
mantinha-se há quase 21 anos.

Salto com vara (masculino, interior)
6,16 m

A 27 Jul 1993, o cubano Javier
Sotomayor saltou 2,45 m em Salamanca,
Espanha. Ninguém mais saltou acima
dos 2,44 m. Sotomayor também registou
o maior salto em altura (interior) –
2,43 m, em Budapeste, Hungria,
a 4 Mar 1989.

Salto em altura
2,45 m

A Estação Espacial Internacional
(ISS) orbita a 330 000–410 000 m
acima da Terra. Normalmente tem
seis ocupantes ao mesmo
tempo.

Casa
330 000 m

Pesquisas indianas e chinesas
confirmaram que a altura
oficial do monte
Evereste nos
Himalaias é de
8848 m. Nomeado
após o coronel Sir
George Everest,
topógrafo-geral
da Índia, o seu
cume é o ponto
mais alto da Terra.

Montanha
8848 m

Stuart Jones (NZ) sobreviveu a
uma queda de 23 andares – 70 m –
num poço do elevador no edifício
de Midland Park em Wellington,
Nova Zelândia, em Mai 1998.

Queda sobrevivida
num poço de elevador
70 m

Ponto de saída de BASE jump
7700 m

Compostas de cristais de gelo, água superfria
e ácido nítrico, as nuvens estratosféricas
polares formam-se a altitudes de 21 000
‑25 000 m.

Nuvens estratosféricas
25 000 m

A 7570 m, o Kangkar Pünzum
no Butão está classificado como
o 40.º pico mais alto do mundo
e a montanha mais alta por escalar.
Foram feitas várias tentativas
fracassadas na década
de 1980, antes que
uma proibição fosse
emitida em 1994.

A ferroviária Qinghai-Tibet na China opera
em grande parte a 4000 m acima do nível
do mar, com o ponto mais alto a 5072 m.
Inaugurada em 2006, a linha mede
1956 m. As carruagens de
passageiros são pressuri
zadas e têm máscaras
de oxigénio.

Em Dez 2016, cientistas da Organização
Meteorológica Mundial ratificaram
uma onda de 19 m medida no
oceano Atlântico Norte entre
a Islândia e o RU a 4 Fev 2013.

O tubarão-mako (Isurus oxyrinchus)
é capaz de saltar até 6 m fora de
água directamente para dentro dos
barcos de pescadores. Em parte,
esta distância é devida à grande
velocidade do mako: com 56 km/h,
também é o mais rápido tubarão.

Salto de tubarão
6m

Jocke Olsson (SWE) alcançou
uma altura de 2,35 m no palco
do L’Eté de Tous Les Records
a 6 Jul 2005. O salto foi igualado
por Terence Bougdour (FRA) no
mesmo programa a 27 Jul 2005.

Aéreo num skate (half-pipe)
2,35 m

Onda significativa medida por uma boia
19 m

A russa Yelena Isinbayeva saltou 5,06 m
em Zurique, Suíça, a 28 Ago 2009. Foi
a 17.ª vez que bateu o recorde mundial
ao ar livre desde 2003.

Salto com vara (feminino, exterior)
5,06 m

Stefka Kostadinova (BGR) conseguiu
um salto em altura de 2,09 m nos
Campeonatos Mundiais de Atletismo
de 1987 em Roma, Itália, a 30 Ago.

Montanha, por escalar
7570 m

O Professor Splash, conhecido como
Darren Taylor (EUA), mergulhou de
11,56 m para 30 cm de água no CCTV Guinness World Records Special
em Xiamen, China, a 9 Set 2014.

Mergulho raso
11,56m

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

Ejecção de torrada
4,57 m

Cinderela May, uma Holly Grey,
propriedade de Kate Long e Kathleen
Conroy, de Miami, Florida, EUA,
saltou 1,727 m nas Finais Nacionais
do Purina Incredible Dog Challenge
em Missouri, EUA, a 7 Out 2006.

Salto por um cão
1,727 m

Salto em altura (feminino)
2,09 m

Linha ferroviária
4000 m

A 13 Nov 2010, Dominic
Cuzzacrea (EUA) lançou
uma panqueca a uma
altura de 9,47 m no
Walden Galleria mall em
Cheektowaga, Nova Iorque,
EUA. Cuzzacrea também
detém o recorde da mais
rápida maratona a rodar
uma panqueca – 3 h 2 m
e 27 s, a 24 Out 1999.

Lançamento de panqueca
9,47 m

100–10 000 m

9–100 m

A 15 Out 2016, Biff Hutchison (EUA) saltou
3,36 m num saltitão em Burley, Idaho,
EUA. Tinha batido o recorde em 2013
no Pogopalooza 10, onde saltou 2,93 m.

Salto num saltitão
3,36 m

3–9 m

A 13 Mai 2016, Evan
Ungar (CAN) saltou de
uma posição de pé de uma
plataforma com 1,616 m de
altura. O director de fitness
Ungar alcançou o recorde
perante uma multidão de
100 pessoas no One Health
Clubs em Oakville, Ontario,
Canadá.

Salto de pé
1,616 m

0–3 m

As pessoas que sofrem de vertigens desviem o olhar! Comemoramos aqui todas as vertiginosas
coisas verticais, desde montadores de saltitões aos super-saltos dos tubarões, às ondas de oceano
e casas, além da estratosfera. Tem capacidade para alturas?

Mais alto...

