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Volta ao mundo de ultra-leve: Casal alemão visita
89 países em 4 anos
Andreas Zmuda e Doreen Kroeber estão viajando o mundo inteiro
voando em
um ultraleve. Casal amou o Brasil e as belas paisagens do Rio de
Janeiro
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Andreas Zmuda e Doreen Kroeber são dois alemães que se conheceram numa excursão pela Amazônia em
2010. Eles se apaixonaram e decidiram trocar a vida convencional para viver a maior aventura de suas vidas:
uma volta ao mundo de trike, um ultraleve pendular. A viagem já dura quatro anos (e pretende se alongar por
mais dois anos) e percorreu até agora 89 países com mais de 165 mil quilômetros pelos céus de todo o
planeta vivendo esta história de amor.   

- Adoro viajar. Antes eu trabalhava onze meses por ano para juntar dinheiro e poder viajar quatro semanas.
Agora viajo doze meses por ano e trabalho enquanto viajo. É genial! Esse é o meu sonho, a aventura da
minha vida. – conta Doreen.   

O companheiro de Doreen, Andreas tem opinião semelhante.   

- Há tantas coisas no mundo para se ver. E a vida é tão curta pra fazer tudo uma só vez no ano. Então, vamos
fazer em seis intensos anos. - disse Andreas.   
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A viagem começou em 2012 partindo da Flórida, nos Estados Unidos e deve terminar em Sidney, na
Austrália, em 2018. Até lá esperam bater o recorde mundial de travessia em trike, cruzando fronteiras nunca
superadas por veículos tão pequenos. Sobrevoando montanhas, desertos, mares, florestas. Só paisagens
espetaculares.   

O Rio de Janeiro continua lindo (Foto: Reprodução TV Globo)

Para realizar este sonho Andreas e Doreen deixaram seus empregos, venderam tudo o que tinham e aceitaram
sobreviver com pouco. Tendo que manter o trike bem leve eles viajam apenas com poucas mudas de roupa e
uma bagagem mínima. Casacos, coletes salva vidas, travesseiros e sacos de dormir. Essa simplicidade se
transforma em exuberância quando eles estão no ar.   

Voando a 850 pés, aproximadamente 260 metros de altura, eles tem vistas privilegiadas. A vista do Rio de
Janeiro, bem conhecida dos brasileiros, deixou a dupla especialmente emocionada.   

- Foi o voo mais espetacular e mais bonito de toda a nossa viagem - disse Andreas.   

O Rio é a cidade mais bonita que já vi. Com essa vista do ar o Corcovado, o Pão de Açúcar,  a Baía de
Guanabara... É lindo, é impressionante - afirma Doreen.   
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Andreas Zmuda e Doreen Kroeber voam o mundo todo de ultraleve (Foto: Reprodução TV Globo)

O Brasil foi até agora o destino onde Andreas e Doreen passaram mais tempo: quatro meses. Além das
paisagens, os aventureiros alemães ficaram encantados com a receptividade dos brasileiros.   

- No Brasil foi demais! Todo mundo foi ainda mais gentil, fizeram tudo para a gente. Nós nos sentimos como
bebês, não nos deixavam fazer nada. O seu povo tem muito sentimento, um jeito de fazer todo mundo se
sentir especial. Nós amamos o Brasil – diz Andrea.    

Só que a aventura também tem seus perigos. Andreas e Doreen escaparam por pouco de um acidente no
Equador. Eles tiveram que fazer um pouso de emergência numa praia e Doreen explica os momentos de
angústia.   

O casal alemão sobrevoando as belas paisagens do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução TV Globo)
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- Nem era uma praia realmente, de tão pequena que era. Tinha uma areia tão fofa que não dava para pousar
ali, e Andreas dizendo que as nuvens estavam muito baixas, a chuva vinha chegando e tinha que descer. Eu
repetia: “não, não, não podemos descer aqui!” Não tem praia, nem nada. Ele me dizia: “sim, vou descer”. Na
primeira tentativa não deu. Quando subimos tinha uma pedra enorme na frente e pensei: vamos bater nessa
pedra. Comecei a rezar! Gritando para ele: “Você tá louco, tá completamente louco!” Até que na segunda
tentativa ele conseguiu pousar naquela prainha. Perdi a voz por uma hora! Estava em estado de choque –
conta Doreen.   

O maior risco ainda está por vir. A dupla pretende cruzar o oceano Atlântico na parte mais gelada. Entre o
Canadá e a Groelândia e depois até a Noruega. Nenhum trike fez esta travessia. Eles, que voam em média
entre duas e três horas e terão que viajar por nove horas sobre o oceano, sem ter onde pousar e sob
temperaturas muito baixas.   

Belas paisagens são avistadas de cima do ultraleve - Incrível (Foto: Reprodução TV Globo)

As únicas proteções serão as roupas térmicas e um acordo com as torres de controle: vão ligar a cada 20
minutos. Se o contato não for feito neste intervalo de tempo, as equipes de resgate vão ser acionadas. Mas
por enquanto Andreas e Doreen nem pensam nisso. Estão vivendo seus sonhos.   

- Muita gente adora o que estamos fazendo e diz: “Se eu puder, um dia vou fazer isso também”. Mas nunca
fazem. Eles podem, mas não fazem. Vai lá, vive o seu sonho. E eles soltam mil razões para não fazer –
explica Doreen.   

Andreas é ainda mais incisivo.   

- Sempre encontram uma desculpa. Dizem: “Ah, mas eu tenho uma casa”. E respondemos: “Tudo bem, é
mais do que temos, mas vende a casa”. E eles dizem “Ah, não. Não posso vender a casa”. Vai lá e faz –
ensina o corajoso Andreas.   

Com suas 100 mil milhas sobre os céus de todos os continentes, Andreas e Doreen, aventureiros e
apaixonados, estão a ponto de bater um recorde mundial de voo. Mas o que eles querem mesmo é viver esta
sensação de liberdade.   

- Sim, somos livres e somos felizes com a nossa forma de vida – diz Doreen.   

- Muito felizes – encerra Andreas.
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