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Alpinista Maximo Kausch supera desafios nos Andes e busca
recorde

Durante a expedição o alpinista utiliza uma motocicleta para facilitar sua locomoção na região. Foto: Maximo Kausch

Durante 15 dias, o alpinista (foto) enfrentará oito picos em Antofagasta de la Sierra, na Argentina. Foto: Maximo Kausch

O experiente montanhista soma no currículo ascensões na Europa, Ásia e Himalaia. Crédito: Maximo Kausch

"Quase sem limites" quando o assunto é escalada: assim pode ser definido Maximo Kausch. Nascido na Argentina,
mas 'brasileiro' desde criança – época que veio morar no país – o montanhista acumula boas histórias sobre fatos
ocorridos nos diversos cantos do mundo e importantes conquistas.

Desta vez, ele busca mais um recorde no esporte. Em apenas 15 dias, o montanhista pretende subir oito picos que
ultrapassam os 6.000 metros de altitude, todos na região de Antofagasta de la Sierra, na Argentina, e somá-los a
outras conquistas – totalizando a incrível marca de 60 ascensões.

Karina Oliani é a brasileira mais jovem a chegar ao cume do Everest

Executivo abandona rotina em São Paulo e viaja para o Alaska

Alpinista desde a adolescência, aos 15 anos já escalava, Kausch conta no currículo ascensões na Europa, Ásia e
Himalaia. Na última temporada na Cordilheira dos Andes, entre setembro e novembro de 2012, foram 60 dias
escalando e mais 30 cumes alcançados, atingindo 52 até agora, mas seu objetivo é bem mais audacioso: pretende
escalar as 110 montanhas da Cordilheira dos Andes, acima dos 6.000m, e entrar para o Guinness Book, o livro dos
recordes.

A atual expedição em terras argentinas segue inicialmente uma programação definida, mas além dos problemas
previstos, e outras surpresas no caminho, o clima muitas vezes obriga o alpinista a estudar novas rotas. "Os cumes
que pretendo atingir podem mudar de acordo com a meteorologia. Quero tentar o Colorados (6080m), Vallecitos
(6168m), Antofalla Este (6440m), Antofalla Sur (6390m), Medusa (6120m), Nevado (6000m), Solo (6205m) e Condor
(6414m)", revelou Kausch durante entrevista ao Webventure direto da região.

Durante a viagem, o guia de expedições (trabalho que desenvolve em diversos países) enfrentará novos desafios a
bordo de sua motocicleta. "No Medusa será um pouco complicado devido a época do ano e a rota que escolhi. Para
'aproximar' duas montanhas de uma vez, tentarei o lado norte e combinar a logística com o Nevado. Vou aproveitar
para medir a altitude dessa montanha desconhecida. O problema é que o local estará bloqueado devido a grande
quantidade de neve."

Kausch visitou a região poucos dias antes de iniciar a tentativa de recorde para avaliar os possíveis riscos. "Percorri o
lado sul e confirmei alguns dados indicados por satélites das missões espaciais Shuttle Radar Topographic Mission
(SRTM), de 2000, e da Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), 1999. Tive boas e
más notícias. Uma delas destaca a beleza dos Andes, mas a ruim é que a foto indica um campo de cinzas vulcânicas,
ou seja, rochas vítreas de meio metro de altura, o que impossibilita a entrada com uma moto. Vou ter que ir a pé",
revelou.

Além da geografia desfavorável, equilíbrio físico e mental e muita determinação, o montanhista também revela
como supera a falta de suprimentos necessários para sobrevivência. “A ausência de água foi um dos principais
problemas na primeira etapa. Acabei aprendendo que o mais lógico era chegar ao cume e trazer de volta um pouco
de gelo aos acampamentos para depois derreter. São regiões extremamente secas”, lembrou.

Leia mais: Kausch revela perrengues e curiosidades durante expedição nos Andes
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