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EUA esperam que ação enfraqueça grupo terrorista  
 
O líder máximo da Al Qaeda, Osama bin Laden, foi morto numa operação americana domingo 
no Paquistão, resultado de uma caçada que, desde que foi lançada em 11 de setembro de 
2001, envolveu duas guerras, um gasto calculado em US$ 1,283 trilhão pelo Tesouro dos EUA 
e mais de 4.000 americanos mortos nas operações militares no Iraque e no Afeganistão. "O 
mundo está mais seguro", disse ontem presidente Barack Obama. "É um lugar melhor por 
causa da morte de Osama bin Laden." 
 
Ainda é bastante incerto se a morte de Bin Laden irá enfraquecer - ou pelo contrário, fortalecer 
- a organização terrorista responsável pelos ataques terroristas às torres gêmeas de Nova York 
e ao Pentágono. Mas é consenso que Obama, que estava com seus índices mais baixos de 
popularidade desde que assumiu o governo há dois anos, irá ganhar um impulso na disputa de 
sua reeleição do próximo ano.  
 
Homem mais procurado pelo governo dos EUA, Bin Laden foi morto na cidade de Abbottabad, 
a cerca de uma hora da capital do Paquistão, Islamabad, depois de trocar tiros com uma 
equipe militar americana a serviço da CIA. A identidade foi confirmada por exames de DNA, e 
o corpo, jogado no Mar da Arábia, para evitar que o túmulo fosse cultuado por simpatizantes. 
Segundo o Exército americano, respeitando os ritos islâmicos, o corpo foi lavado e envolto em 
lençol branco. Um oficial americano leu textos religiosos, que foram traduzidos para o árabe. 
 
Quando surgiram os primeiros rumores da morte de Bin Laden, no domingo, milhares de 
pessoas começaram a se juntar em festa em frente da Casa Branca, em Washington, e nos 
arredores da área onde ficavam as torres gêmeas, em Nova York. A morte de Bin Laden uniu o 
país. Líderes de oposição divulgaram mensagens de congratulações, incluindo o ex-presidente 
George W. Bush. Também houve declarações de apoio de líderes no exterior, como Nicolas 
Sarkozy da França e David Cameron da Inglaterra. 
 
Antes da morte de Bin Laden, Obama havia indicado que, em dois meses, deverá iniciar a 
retirada de parte dos 100 mil soldados que estão no Afeganistão. Ainda assim, os gastos com 
as guerras tendem a crescer, passando dos atuais US$ 1,283 trilhão para US$ 1,4 trilhão ao 
fim deste ano, segundo estimativa do Serviço de Pesquisa do Congresso. Nos combates no 
Iraque, já foram gastos US$ 805 bilhões e, no Afeganistão, US$ 443 bilhões. O resto do 
dinheiro foi basicamente usado no reforço da segurança de bases militares.  
 
Muitos afirmam que a guerra ao terrorismo é, para os Estados Unidos, a segunda mais cara da 
história recente, embora esse tipo de comparação seja controversa porque os números podem 
variar de acordo com a metodologia de cálculo empregada. O economista e ganhador do 
Prêmio Nobel Joseph Stiglitz estima que a Segunda Guerra tenha custado US$ 5 trilhões para 
os americanos, em valores atualizados até 2008. 
 
Obama acompanhou da Casa Branca, junto com seus assessores de segurança nacional, toda a 
operação no Paquistão, a partir das 13h de domingo. A CIA chegou a Bin Laden após rastrear 
indícios extraídos de prisioneiros na base de Guantánamo, em Cuba, que durante sua 
campanha presidencial Obama havia prometido fechar.  
 
O lider da Al Qaeda estava numa casa avaliada em US$ 1 milhão construída a menos de um 
quilômetro de uma importante base militar paquistanesa, o que reforçou entre muitos 
americanos a suspeita de que o governo daquele país está colaborando com a organização 
terrorista.  
 
Os primeiros indícios de que Bin Laden estava naquela casa surgiram em agosto do ano 
passado, mas apenas nas últimas semanas as evidências se tornaram mais fortes. Obama 
presidiu pelo menos cinco reuniões que definiram a estratégia de ataque. A opção final foi por 
uma operação em solo, depois do pouso de dois helicópteros, em vez de bombardeio aéreo. 



Foi a alternativa considerada mais arriscada, porém permitiria que os soldados colocassem as 
mãos no líder da Al Qaeda. 
 
Desde o princípio, os Estados Unidos trabalhavam com o cenário de que Bin Laden reagiria e 
seria morto. Também morreram três homens e uma das esposas de Bin Laden. Domingo à 
noite, depois que foi confirmada a identidade de Bin Laden, Obama fez um pronunciamento à 
nação comunicando a morte di líder terrorista. Ele reconheceu, porém, que a ameaça terrorista 
ainda não foi eliminada.  
 
"Não há dúvida que a Al Qaeda continuará a organizar ataques", disse. "Devemos e vamos 
ficar vigilantes em casa e no exterior." O egípcio Ayman al Zawariri, segundo na Al Qaeda, 
deverá assumir o comando da organização.  
 

 
 
Países reforçam alertas contra possíveis retaliações 
 
Os Estados Unidos intensificaram a vigilância em todas as suas instalações no exterior e nos 
locais considerados como possíveis alvos de atentados nas grandes cidades. Em mensagem 
aos funcionários da CIA, o diretor da agência de inteligência americana, Leon Panetta, disse 
que a Al Qaeda "quase certamente tentará se vingar". 
 
"Não há dúvida de que continuamos como um alvo prioritário e a morte de Bin Laden não 
mudará isso", afirmou o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. A polícia da cidade 
aumentou sua presença no metrô, aeroportos, estações de trem, pontes e até mesmo no 
terreno do World Trade Center. Uma rua na região de Times Square foi brevemente interditada 
ontem por conta de um pacote suspeito abandonado, o qual revelou-se inofensivo após 
exame. 
 
Todas as embaixadas americanas ao redor do mundo entraram em estado elevado de alerta. 
"Na prática, as operações continuarão normalmente aqui e na maioria dos lugares ao redor do 



mundo, apenas seremos mais cautelosos", disse David McGuire, porta-voz da embaixada na 
Finlândia. 
 
Washington também emitiu um comunicado aos americanos no exterior advertindo-os quanto 
ao "potencial agravado de violência antiamericana". Entre as recomendações, pediu que 
evitem viagens e grandes aglomerações. 
 
No Iraque, o Exército e a polícia encontram-se em estado de alerta. "Estamos 100% 
esperando ataques", disse o general Hassan al-Baidhani, do comando de operações de Bagdá. 
A infraestrutura petrolífera, estações de eletricidade e pontes são os possíveis alvos de 
atentados terroristas. Muitos dos ataques que ainda acontecem no país são atribuídos à Al 
Qaeda, como por exemplo um realizado no fim de março em Tikrit que matou 58 pessoas. Os 
EUA ainda têm cerca de 47 mil soldados no Iraque. 
 
A Interpol, organização policial internacional, recomendou aos países-membros que fiquem 
"em alerta total". O Departamento da Defesa britânico ordenou "um alto nível de vigilância em 
todas as instalações do Reino Unido no país e no exterior".  
 
O ministro das Relações Exteriores da França, Alain Juppé, advertiu aos cidadãos do país que 
estiverem no norte da África para terem cuidado. A Austrália aumentou a segurança nas suas 
embaixadas. O Japão anunciou que aumentaria as patrulhas em torno de suas bases militares. 
Já a Espanha informou que não iria elevar o seu alerta de segurança. 
 
Sucessor natural 
 
Ayman al-Zawahri, o número 2 da Al Qaeda, é apontado por analistas como sucessor natural 
de Osama bin Laden. É pouco provável, no entanto, que esse médico egípcio de 59 anos 
alcance o mesmo prestígio de seu predecessor na rede terrorista. Responsável pelas 
mensagens de vídeo do grupo e visto como o cérebro por trás dos últimos ataques de 11 de 
setembro de 2001, Al-Zawahri (em foto de 2006) é considerado inexperiente em combates. 
Além disso, a crescente formação de grupos dissidentes da Al-Qaeda dificulta uma nova 
liderança central. Egresso de uma família de classe alta do Cairo, Al-Zawahri conheceu Bin 
Laden quando os dois estavam no Afeganistão, na guerrilha contra a invasão da então União 
Soviética. Com a morte de seu mentor, o egípcio se torna o terrorista mais procurado pelo FBI. 
Autoridades dos EUA creem que ele esteja no Paquistão. 
 
Al Qaeda adaptou-se a operar sem seu líder e seguirá sendo ameaça 
Margaret Coker, Will Connors e James Hookway  
 
Muito antes da morte de Osama Bin Laden, a Al Qaeda já tinha se adaptado para sobreviver e 
operar sem ele e garantir que a ameaça criada pela rede terrorista que ele criou viverá muito 
além de sua morte. 
 
Bin Laden passou a última década foragido após os ataques organizados pela Al Qaeda contra 
os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Mas o status de fugitivo do líder da Al Qaeda 
não neutralizou o poderio da rede. 
 
Em vez disso, forçou uma evolução: o grupo original se fragmentou e ressurgiu em novos 
lugares com novos líderes que, além de tentar novos ataques complexos e de grande 
visibilidade, encorajou seus radicais seguidores a atacarem por conta própria quando surgisse 
a oportunidade certa. 
 
A consequência disso é que existem grupos derivados da Al Qaeda não apenas em locais 
considerados perigosos como Iêmen, Somália e Indonésia, mas cada vez mais em locais 
distantes como Suécia e Noruega, que tradicionalmente não estavam no radar da Al Qaeda. 
Líderes desses grupos consideram Bin Laden um guru filosófico e religioso, mas operam há 
anos de forma independente do seu controle. 
 



Houve nos últimos anos uma "rápida descentralização das operações da Al Qaeda", disse Toby 
Feakin, diretor de segurança nacional do centro de pesquisas sobre defesa Royal United 
Services Institute, de Londres. Embora "tenha se encerrado um capítulo" para a Al Qaeda com 
a morte de Bin Laden, disse, a história ainda está longe de acabar. 
 
O legado de Bin Laden é grande demais para ser apagado rapidamente. Seu grupo terrorista 
tinha menos de 200 integrantes antes dos atentados de 11 de setembro, mas hoje é vasto e 
em muitas maneiras mais abrangente do que antes de os EUA começarem a tentar destruí-lo. 
 
Bin Laden e sua cúpula abandonaram o Afeganistão ainda em 2001, depois da queda do 
Talibã, e muitos dos principais integrantes do alto comando foram presos ou mortos depois da 
invasão americana. Khalid Sheikh Mohammed, principal arquiteto dos atentados de 11 de 
setembro, foi capturado em 2003 e hoje é prisioneiro em Guantánamo. O comandante militar 
da Al Qaeda, Mohammed Atef, foi morto por um ataque com míssil em Cabul, em novembro de 
2001. O principal fabricante de bombas, Abu Khabab al-Masri, morreu em outro ataque de 
míssil, no Paquistão, em 2008. 
 
Enquanto a velha guarda de integrantes leais da Al Qaeda era dizimada, Bin Laden e Ayman 
al-Zawahri, seu braço direito, ficaram cada vez mais isolados e com dificuldades para realizar 
planos de larga escala. Mas sua ausência só serviu para difundir as operações terroristas para 
uma variedade ampla de grupos e indivíduos que levaram adiante a missão no Oriente Médio, 
na África, no sudeste asiático e na Europa. 
 
O grupo mais potente e ativo a surgir dessa fragmentação é a Al Qaeda na Península Árabe, 
conhecida pela sigla em inglês AQAP e liderada por Nasser al-Wuhayshi, ex-secretário de Bin 
Laden no Afeganistão que escapou para o Irã, foi preso e depois extraditado para o Iêmen em 
2003. Ele conseguiu escapar da cadeia em 2006 e, em 2009, dirigiu a fusão entre os braços 
sauditas e iemenitas da rede. 
 
Mais do que qualquer grupo, a AQAP funciona como elemento aglutinador dos braços da Al 
Qaeda em outras regiões. Wuhayshi é ajudado nisso por Anwar Al-Awlaki, um clérigo radical 
nascido nos EUA que conquistou seguidores com sermões na internet e se tornou agora um 
importante recrutador de novos membros. 
 
Acredita-se que Awlaki, por exemplo, se reuniu com Umar Farouk Abdulmutallab, o nigeriano 
que estudou no Iêmen antes de tentar explodir um avião de passageiros que rumava para os 
EUA no Natal de 2009. O alcance do clérigo já chega a lugares como o Reino Unido, onde um 
júri condenou um ex-engenheiro de software da British Airways PLC por conspirar com Awlaki 
para usar seu emprego para praticar atos terroristas. 
 
Os novos líderes da Al Qaeda no Iêmen até já ultrapassaram o guru, adaptando a mensagem 
para o público ocidental. A AQAP usa muito bem a tecnologia para atingir esse objetivo. 
Publica uma revista on-line em inglês chamada "Inspire" - parte fanzine, parte ferramenta de 
recrutamento, oferece conselhos e instruções para interessados em se tornar homens-bomba. 
 
A mensagem subliminar da AQAP é que os novos recrutas não precisam mais buscar 
treinamento militar no Paquistão ou no Iêmen para conseguir uma vitória contra o "inimigo 
distante", frase usada pela Al Qaeda para descrever os EUA e outros países ocidentais. Os 
convertidos à causa, já radicalizados, não precisam mais pedir autorização da liderança para 
agir. Uma mulher britânica que a polícia afirma ter sido influenciada por Awlaki foi condenada 
ano passado por esfaquear um político inglês importante. 
 
Na África, a Al Qaeda e seus filiados encontraram refúgio nos rincões sem lei do continente - 
da Somália, no leste, até o Mali, no oeste. As células aparentam pouca ligação, mas às vezes 
serviram para fornecer vislumbres ominosos do que podem ser capazes de fazer - como o 
ataque fracassado do nigeriano, Abdulmutallab, e os três atentados suicidas realizados em 
julho do ano passado contra restaurantes na capital de Uganda, Kampala, enquanto os clientes 
assistiam aos jogos da Copa do Mundo. 
 



Entre esses grupos está o argelino Al Qaeda no Magreb Islâmico, que já foi relacionado a 
vários assassinatos e sequestros de ocidentais nos últimos anos. Autoridades de segurança da 
Nigéria dizem que vários integrantes de uma seita islâmica radical conhecida como Boko 
Haram, no norte do país, já receberam treinamento em campos terroristas argelinos e que a 
vasta e pobre região continua a ser um terreno fértil para grupos como o Magreb Islâmico 
recrutarem novos integrantes. 
 
O Al Shabaab, grupo terrorista da Somália ligado à Al Qaeda, assumiu a responsabilidade pelos 
atentados suicidas em Kampala, que mataram mais de 80 pessoas. 
 
Militantes estrangeiros de países relativamente distantes como Afeganistão e Paquistão têm 
entrado na Somália nos últimos anos e se unido aos combatentes locais para tentar derrubar o 
governo do país, que tem apoio do ocidente. 
 
No sudeste da Ásia, veteranos das operações afegãs da Al Qaeda ajudaram a criar franquias 
em lugares como a Indonésia. Enquanto o tempo passava, esses diferentes grupos se 
tornaram cada vez mais autônomos e passaram a operar com recursos mínimos ou obtendo 
fundos de simpatizantes, de maneira independente da liderança da Al Qaeda. Isso aumentou a 
eficiência desses grupos, dizem analistas e autoridades de segurança. 
 
"Ficou mais e mais difícil acompanhar os planos desses militantes porque, com o tempo, eles 
começaram a operar em células menores", diz uma autoridade regional de segurança. 
 
Diante do reforço na segurança, os grupos começaram recentemente a evitar ataques de larga 
escala - como os atentados de 2002 a boates em Báli, que mataram 202 pessoas - e se 
concentrar em alvos menores, como hotéis e embaixadas de países ricos. Analistas de 
segurança disseram recentemente que militantes da Indonésia começaram a operar em grupos 
ainda menores ou de maneira independente para não atrair a atenção da polícia indonésia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A10. 


