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saiba mais
FOTOS: confira a aventura de Kausch
pelas montanhas de 6000m nos Andes

Maximo Kausch guia expedição comercial e registra pôr do sol da base do Ama, na Ásia, em acampamento
montado para o descanso do grupo (Foto: Arquivo pessoal)

Maximo Kausch tira foto de yaks pastando
em Pheriche, no Nepal (Foto: Arquivo pessoal)

Maximo Kausch

Sabe quando
você é criança e
quer subir o
muro para ver o
que tem do
outro lado? É
essa a sensação"

LINK http://glo.bo/17E73np

RECENTES POPULARES

Perto de recorde, alpinista vai escalar
118 montanhas de 6.000m nos Andes
Com 52 no currículo, Maximo Kausch baterá marca de 60, que pertence a
escalador suíço, no dia 20 de maio. Depois, ainda subirá mais 58 sozinho

FACEBOOK TWITTER

Um homem, uma moto, uma mochila
carregada de suprimentos e equipamentos,
e muita coragem. Além do planejamento, é
claro. Afinal, escalar sozinho as 118
montanhas da Cordilheira dos Andes, na
América do Sul, é uma missão das mais
complicadas. E é isso que o alpinista
Maximo Kausch tem feito desde setembro
de 2012. Com previsão para terminar o
projeto em 2015, ele corre atrás de
recordes mundiais: escalar todas as
montanhas da Cordilheira dos Andes com
mais de 6.000m e ser a pessoa com mais

montanhas extremas (de mais de 5.500m) no currículo, em todo o planeta. O primeiro objetivo
está muito perto de ser batido (assista ao vídeo ao lado do alpinista em uma de suas
aventuras na Argentina).

O atual detentor do recorde é o suíço Michael Siegenthaler, que concluiu um projeto de escalar
60 montanhas com mais de 6.000m na Cordilheira dos Andes, antes de completar 60 anos - tudo
foi feito em apenas um ano, quando ele ainda estava com 59. No dia 20 de maio, contudo,
Maximo Kausch, que conta com 52 até o momento, deverá tomar seu posto. Seu projeto é ainda
mais ambicioso. Ele havia planejado escalar 110 montanhas inicialmente. Ao longo das
expedições, descobriu oito a mais e passou a chamar sua missão de "118 gigantes".

Maximo, argentino radicado no Brasil, conta que, antes de colocar tudo em prática, ligou para
Siegenthaler para "saber se ficaria chateado". Mas recebeu um incentivo empolgado do
veterano. A ideia dos "118 gigantes", segundo ele, começou com uma lista do alpinista francês
Alain Mesili, que tinha apenas 50 montanhas. A partir dela, Maximo resolveu criar sua própria.
Foram três meses de pesquisa exaustiva, entre livros, internet e dados satelitais fornecidos por
missões espaciais como a Endeavour, de 2000, que mapeou a terra em nove dias de expedição.

- Em 2011, estava trabalhando no Tibete como
guia de expedições comerciais. Depois, ia para
o Paquistão liderar missões em grupo, mas não
conseguimos o visto. Então eu fiquei com dois,
três meses para jogar fora. Já tinha a ideia, a
lista, mas estava suspensa, então pensei em

começar a colocar o projeto em prática. Como eu não dirijo e eles não deixam andar de
quadriciclo na estrada, resolvi comprar uma moto. Nunca tinha subido em uma. Tirei a carteira na
Argentina, onde é mais fácil. Andei 2.000m até a primeira montanha para aprender. Capotei
várias vezes. A moto ficou toda quebrada. Tive que mexer nela toda. Virou a moto do Mad Max,
toda modificada. Tive que montar uma estrutura para levar água e combustível também, porque
são ambientes hostis – disse, citando o filme estrelado por Mel Gibson.

A moto é simples, de 250 cilindradas, e é sua única companheira nas expedições. Maximo
explica que uma desse tipo não pesa tanto. Além disso, quando algo quebra, é possível
encontrar peças facilmente nas cidades do interior da América do Sul. Ele mesmo as troca.
Quando chega perto de uma montanha, Maximo deixa a moto amarrada a uma pedra, põe a
mochila nas costas e sobe. Como a Cordilheira dos Andes compreende vários países -
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela - cada terreno tem desafios
específicos.

- Fazia quatro ou cinco montanhas por semana. Tinha um ou dois dias de descanso. Meu ritmo é
muito acelerado. Eu fui fazer uma de 6.000m com outra pessoa uma vez e quase congelei o pé,
porque tive que ir mais devagar. Se você parar cinco minutos, começa a congelar pé e mão. Nos
Andes, é tudo muito diferente. Tinha vulcão ativo e morto. Tinha vulcão que demorava quatro
dias para chegar, tinha outros que se via da estrada. Tem montanha que você chega de táxi no
Peru. São os Andes, a mesma cordilheira, mas é como se fossem cadeias diferentes. Varia
demais – relatou.

Nascido no interior de Córdoba em uma colônia onde, até pouco tempo atrás, segundo ele,
“falava-se alemão na rua”, Maximo veio para o Brasil aos oito anos de idade. Seu pai, que
trabalhava em uma empreiteira, foi transferido para São Paulo. Mas a paixão pela escalada já
existia até antes. De sua casa no interior da Argentina, podia avistar os Andes e se encantava
com as montanhas nevadas, mas só começou a escalar rochas aos 15 anos, já no país vizinho.
Em dois anos, voltou à sua terra natal para fazer sua primeira montanha de 6.000m. E não parou
mais.

- Uma coisa leva a outra. Bolívia, Aconcágua, e depois os Alpes, em escalada solitária. Fui morar
na Inglaterra, fiquei nove anos em várias cidades. Era gerente de pubs e era casado com uma
brasileira, mas não deu certo porque eu não tinha tempo (risos). Comecei a levantar grana para
ir para a Ásia. A libra valia seis vezes o real, então era onde eu podia ganhar muito. Fui para o
Himalaia em 2004 – contou Maximo, hoje com 32 anos.

Naquela época, o estilo acelerado e solitário do alpinista chamava atenção, já que, na Ásia, as
expedições são feitas com o auxílio de yaks – bovinos de carga de pelagem longa – e sherpas -
a casta tibetana que reside nos vales de altitudes elevadas do lado sul do Himalaia e vive do
montanhismo.

Dono de uma companhia e famoso guia de
expedições, o americano Daniel Mazur
resolveu contratar Maximo, que largou a
gerência de pubs para se dedicar
exclusivamente ao alpinismo. Um ano depois,
ele já era assistente no Everest. Com o tempo,
passou a fazer cerca de quatro expedições a
montanhas de mais de 8.000m por ano.

E foi com o dinheiro que ganhou nas
expedições comerciais que Maximo começou
o projeto 118 gigantes, que espera terminar,
se tudo der certo, até 2015. Para evitar
contestações, o alpinista precisa ter como
provar os feitos. Segundo ele, além de

registros fotográficos, é possível usar ferramentas de mapeamento por satélite - como o Google
Earth - em que se posiciona a câmera no cume de uma montanha e registra a imagem. Depois,
basta comparar com a imagem tirada que o alpinista faz de si próprio no topo.

Maximo Kausch diz que seu combustível para seguir em frente é a
curiosidade. Apesar de saber que serão, pelo menos, mais dois anos
de ambientes hostis, temperaturas extremas, avalanches e solidão, o
alpinista, acompanhado apenas por sua fiel companheira - a moto de
250 cc -, brinca que há momentos felizes no desafio.

- Um deles é quando você faz cume. Mas é o menos feliz porque você
percebe que tem que descer de volta (risos). O segundo é quando
chega na base da montanha e vê o que já deixou para trás. Depois, é
quando desceu, está comendo um churrasco e pensando no que você
fez. Durante a expedição, tem poucos momentos que você curte. É
muito sofrimento. Eu faço no estilo alpino, não fixo acampamento, não
tem guia, não tem animal, não tem nada. É você e a montanha. Na hora
você sofre. Mas meu objetivo é a curiosidade. Sabe quando você é
criança e quer subir o muro para ver o que tem do outro lado? É essa
sensação, mas um pouco mais extrema (risos) - concluiu.
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