
 

Maior Tempo e Distância de Vôo em Queda Livre com 

Wingsuit. 

 

Classe do recorde: G - Paraquedismo 

Categoria: Geral 

Performance do Recorde: 
Maior tempo e distância de voo em 
queda livre com wingsuit 

Nascer Oficial do Sol: 05:14  horas   

Pôr do Sol Oficial: 17:12  horas 

Data da Performance: 14 de agosto de 2020 

Hora Local do Salto: 
09:37 horas 
 

Local da Performance: 

Parque Nacional do Lençóis 
Maranhenses, Boogie dos Lençóis, 
Barreirinhas - MA 
 

Resultados da Tentativa: 

O atleta Flávio de Oliveira Jordão 
performou o maior tempo e distância 
de voo em queda livre com wingsuit 
com o tempo total em vôo sem a 
abertura de seu paraquedas principal 
de 04 (quatro) minutos e 55 
(cinquenta e cinco) segundos e 
percorrendo uma distância de 12.656 
km (doze kilometros, seiscentos e 
cinquenta e seis metros) e foi 
concluído de acordo com o Código 
Desportivo, IPC/FAI, Seção 
Geral.Capítulo 6,Secção 5, parágrafos  
3.1.2, 3.1.3, 3.3.3e3.4.  

Data em que a CBW foi 

notificada 

04 de Novembro de 2020 

  



Assinatura do Observador Oficial:

 

 

 

 

MAIOR TEMPO DE VOO E MAIOR DISTÂNCIA PERCORRIDA EM QUEDA LIVRE COM 

WINGSUIT  
 
Eu, abaixo assinado, atesto que, no salto realizado para tentar o maior 
tempo de vôo em queda livre usando wingsuit, executado a partir de 01 
aeronave Caravan PT-OGQ, da Skydive4Fun, na data de 14 de agosto de 
2020, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, durante o Boogie 
dos Lençóis, na cidade de Barreirinhas-MA, as 09h37min horas, o atleta 
FLÁVIO DE OLIVEIRA JORDÃO, inscrito na Confederação Brasileira de 
Paraquedismo sob o número 11.402- Dcb, saltando de altura e altitude 
de 20.000 pés SNM, performou o tempo de 04 minutos e 55 segundos 
(quatro minutos e cinquenta e cinco segundos), percorrendo distância 
de 12.656 km (doze kilometros, seiscentos e cinquenta e seis metros), 
tornando-se assim o detentor do MAIOR TEMPO E MAIOR DISTÂNCIA 
PERCORRIDA EM QUEDA LIVRE COM WINGSUIT como demonstrado 
infra pelas análises gráficas dos dispositivos FLYSIGHT, vistoriados por 
mim que subescrevo. O recorde se completou como apresentado com 
antecedência a mim. 
 
Este recorde cem por cento (100%) completado. 
 
O pára-quedas estava totalmente aberto a uma altura de pelo menos 
2.677 ft (dois mil seiscentos e setenta e sete pés). 
 
As evidências de vídeo do recorde salvas em dispositivo de 
armazenamento de mídia e devidamente autenticadas por mim estão em 
anexo. 

 

Assinatura do Observador Oficial: 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMO DOS DADOS COLETADOS DO RECORDE DE MAIOR TEMPO E 

MAIOR DISTÂNCIA DE VOO EM QUEDA LIVRE COM WINGSUIT 

 

Local: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

Data: 14/08/2020 

Lançamento a 20.000 pés.  

Altura de abertura 2.677 pés. 

Distância percorrida de 12.656 quilômetros. 

Tempo de voo de 04h55min. 

Atleta: Flávio de Oliveira Jordão 

CBPq: 11.402 - D 

 

 

 


