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M  aximo Kausch, 34 anos, passa até 
dez meses por ano escalando  

– dedicação que já o levou ao topo de 
montanhas de mais de 5,5 mil metros  
de altitude por 180 vezes. Nas formações 
rochosas ainda mais altas, com mais  
de 6 mil metros, ele reina absoluto: é re-
cordista mundial por ter alcançado  
70 delas, todas na Cordilheira dos Andes. 
Mas isso ainda não é o suficiente: ele 
quer subir mais 34 e conquistar todas as 
montanhas com altitude extrema da ca-
deia sul-americana. 

Nascido em uma colônia alemã  
na Argentina, Maximo viveu dos 8 aos  
18 anos no Brasil. Ele subiu a primeira 
montanha de altitude extrema com ape-
nas 17 anos, sem dinheiro nem guia: 
o Cerro Plata, de 5.950 metros, nos An-
des. Cidadão do mundo (ou seria das altu-
ras?), o alpinista se mudou para Londres  
e escalou nos Alpes, no Nepal, no Tibete  
e no Paquistão. Aos 23, ele já guiava em 
picos com mais de 8 mil metros na Ásia. 

Em 2012, Maximo escalou 30 picos  
de mais de 6 mil metros na Cordilheira 
dos Andes em apenas dois meses – sem 
oxigênio suplementar, carregadores ou 
animais, somente com uma motocicleta. 
Passou por regiões remotíssimas no De-
serto do Atacama sem ter contato com 
outras pessoas por vários dias. Para so-
breviver, ele coletava gelo no cume das 
montanhas para ter o que beber até al-
cançar a próxima geleira. 

Complicado mesmo é se acostumar  
à rotina, apesar da falta que sente dela. 
Quando volta à civilização, luta para se 
adaptar às tarefas mais mundanas: “Es-
calei diversas montanhas, mas a coisa 
mais difícil que fiz em 2015 foi uma pro-
curação no cartório”, brinca. O escalador 
se sente mais confortável em uma barra-
ca de acampamento durante uma escala-
da, debaixo de neve, do que em uma ca-
ma com colchão. Mas reaprendeu a ador-
mecer nela por causa das namoradas. 
“Hoje durmo até de travesseiro”, come-
mora com bom humor. 

Dono da agência Gente de Monta-
nha, que se dedica a montanhismo e 
trekking na Cordilheira dos Andes, Ma-
ximo finalmente escalará o Everest em 
abril de 2017. Não que esse feito seja tão 
significativo para ele. O foco principal  do 
desbravador argentino é pisar onde pou-
cos estiveram, e para isso o sistema de 
montanhas sul-americano é perfeito. 
Além de localizado no “quintal de casa”, 
ainda há muito a ser explorado na cadeia 
montanhosa mais longa do planeta, que 
se estende por seis países. “Quanto mais 
escalo, mais descubro que não escalei na-
da. Chego a um cume dos Andes e vejo 
um mar de montanhas à minha frente. É 
interminável”, confessa. FO
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Os planos ainda incluem o  “desvir-
ginamento” de 110 montanhas de 5 mil 
a 5.999 metros nunca antes escaladas 
nos Andes, as chamadas “Virgens da 
Cordilheira”. A iniciativa, em parceria 
com o geógrafo Pedro Hauck e a pesqui-
sadora inglesa Suzie Imber, foi premia-
da pela Mount Everest Foundation, que 
financia projetos de alpinismo desde 
1953. Maximo também está desbravan-
do a maior montanha de cada continen-
te como líder da Expedição 7Cumes, exi-
bida pelo Canal Off desde 2015.

MAXIMO KAUSCH É RECORDISTA MUNDIAL EM NÚMERO DE 
PICOS DE ALTITUDE E NÃO CONSEGUE PARAR DE ESCALAR
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O argentino quer 
desbravar 110 montanhas 
virgens nos Andes
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