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● O ESTADO NA
COREIA DO NORTE
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● A Coreia do Norte possui 
mísseis capazes de atingir 
bases americanas no Havaí, 
na Costa Oeste dos EUA, no 
Alasca e na Ilha de Guam
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estágios. Foi testado em 2006 e 2009 e 
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Internacional

Roberto Godoy

O míssil da Coreia do Norte que
pode iniciar um novo conflito re-
gional, o BM25 Musudan, jamais
foi testado pelas forças de Pyong-
yang – os ensaios foram feitos pe-
lo parceiro no programa binacio-
nal para desenvolvimento da ar-
ma: o Irã.

O sistema é móvel. Há uma se-
mana, duas baterias estão esta-
cionadas na linha do litoral pron-
tas para um exercício. O proble-
ma é que a posição sugere que o
alvo, distante cerca de 4 mil qui-
lômetros, é a Ilha de Guam, um
complexo militar integrado man-
tido pelos Estados Unidos.

Não é o míssil de maior alcan-
ce. Esse é o gigante Taepodong 2,
35 metros, três estágios, alcance
estimado de 7 mil quilômetros e
capacidade para transportar car-
gas de 700 quilos a uma tonela-
da. O peso de um artefato nu-
clear, capaz de chegar à Costa
Oeste americana, ao Alasca ou
ao Havaí.

O Musudan foi criado há cerca
de 20 anos por engenheiros da
extinta União Soviética que fica-
ram desempregados com a desa-
tivação do Makeyev Design Bu-
reau, encarregado de projetar ar-
mas estratégicas. Contratados
pelo governo da Coreia do Nor-
te, acabaram trabalhando tam-
bém para o regime dos aiatolás
do Irã. O resultado é um míssil

balístico com 4 mil km de raio de
ação, cujas provas de funciona-
mento nunca foram monitora-
das pelas agências ocidentais de
inteligência. Mesmo na Rússia, o
berço do BM25, há dúvidas. Em
janeiro, o Ministério da Defesa
informou que “o sistema é desco-
nhecido”. Ressaltou porém que
as 19 unidades em poder das for-
ças iranianas “indicam que hou-
ve algum tipo de prova prévia”.

O Taepodong 2 é uma aposta e
tanto. Até 2009, tinha o desenho
de um modelo feito para uma fei-
ra escolar de ciências. Em 2006,
lançado rumo ao mar, falhou.
Três anos depois, com o claro
perfil de um dispositivo militar,
voou até cumprir 40% da trajetó-
ria prevista e foi implodido – a
rota projetada indicava o ponto
de queda a 6.700 km.

Confronto. Os dois efetivos en-
volvidos na crise coreana são
abrangentes e bem treinados. A
tropa de Pyongyang é uma das
maiores do mundo – soma 1,2 mi-
lhão de homens e mulheres. As
reservas de mobilização em 72
horas chegam a 850 mil comba-
tentes – com os de longo prazo,
chega-se a 4,7 milhões.

Em Seul, são 650 mil soldados
e 450 mil reservistas. A frota de
tanques é de 4 mil no Norte e 2,7
mil no Sul, onde os modelos K-1
são versões do americano
Abrams, armados com canhões
de 120 milímetros. A aviação da
Coreia do Sul leva vantagem, ali-
nhando 700 aeronaves, entre as
quais os modernos F-15 Silent Ea-
gle, da Boeing. Não há nada pare-
cido entre os 570 aviões acima da
zona desmilitarizada.

Portal. Galeria de fotos da movimentação nos
dois lados da Península Coreana

www.estadao.com.br/e/tensao

Míssil prestes a ser lançado tem
DNA soviético e testes no Irã

● O Ministério da Defesa do Ja-
pão instalou baterias antimísseis
no centro de Tóquio, com o objeti-
vo de reagir a eventuais disparos
da Coreia do Norte. Países da re-
gião temem que o regime de
Pyongyang teste mísseis até o
fim desta semana, às vésperas
da celebração do aniversário de
nascimento do fundador do país,
Kim Il-sung, na segunda-feira.
No ano passado, a Coreia do Nor-
te lançou um foguete no dia 13 de
abril.

A agência de notícias sul-corea-
na Yonhap disse ontem que
Pyongyang concluiu os preparati-
vos para o lançamento de um mís-
sil de médio alcance de sua costa
leste. Na manhã de hoje (noite de
ontem no Brasil), a agência afir-
mou que, após a Coreia do Norte
ter movimentado “um ou mais”
mísseis “de longo alcance” para
a costa leste, Seul elevou o nível
de vigilância, preparando-se para
um possível lançamento. / C.T.

REUTERS

Vizinhos temem
novo teste de
mísseis até segunda

Pyongyang fala em guerra termonuclear
e recomenda abandono da Coreia do Sul

Contradição. Norte-coreanos celebram ascensão de ditador; apesar de alerta, há normalidade

estadão.com.br

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL / PYONGYANG

A Coreia do Norte sugeriu a tu-
ristas e estrangeiros residen-
tes na Coreia do Sul que bus-
quem abrigo ou deixem o país,
em razão da probabilidade de
uma “guerra termonuclear”
na região, decorrente de “hos-
tilidades indisfarçáveis” dos
EUA e de Seul.

O alerta não foi feito pelo Exér-
cito nem pelo governo norte-co-
reanos, mas por uma organiza-
ção responsável pelos contatos
econômicos com empresas da
Coreia do Sul. “Uma vez que a
guerra na península for desenca-
deada, ela será uma guerra gene-
ralizada, uma guerra retaliató-
ria, sagrada e sem piedade em-
preendida pela República Popu-
lar Democrática da Coreia”, dis-
se a comunidade, usando o no-
me oficial do país.

Na capital norte-coreana, não
havia nenhum sinal de um confli-
to armado iminente. O movi-
mento nas ruas era semelhante
ao visto nos últimos sete dias,
sem presença ostensiva de for-
ças militares. Segundo relato
das agências de notícias, a situa-
ção também era de normalidade
na capital da Coreia do Sul, onde
representantes diplomáticos dis-
seram não ter planos de deixar o
país. “Neste momento, não ve-
mos nenhuma ameaça imediata
a cidadão britânicos na Coreia
do Sul”, disse à CNN Colin Gray,

responsável pelas relações com
a imprensa da Embaixada da In-
glaterra em Seul.

Com a nota de ontem, Pyong-
yang retoma o tom belicista que
havia abandonado desde o fim
de semana passada, quando pas-
sou a dar mais ênfase a questões
econômicas.

O regime comandado pelo di-
tador Kim Jong-un reagiu com
retórica estridente a exercícios

militares conjuntos que EUA e
Coreia do Sul iniciaram em 1.º de
março. As manobras ocorrem to-
dos os anos, mas desta vez os
americanos decidiram fazer
uma exibição de poderio militar,
levando à região submarinos nu-
cleares e bombardeiros B-2, equi-
pados com tecnologia que impe-
de sua detecção por radares.

A demonstração de força foi
uma resposta à realização do ter-

ceiro teste nuclear da Coreia do
Norte, em 12 de fevereiro, apesar
da oposição do Conselho de Se-
gurança da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Em dezembro, o país já havia
desafiado a instituição ao lançar
um foguete de longo alcance
que, segundo o governo de
Pyongyang, tinha o objetivo de
colocar um satélite em órbita.

A ação foi considerada pelo

Conselho de Segurança da ONU
como um teste de míssil balísti-
co intercontinental, proibido
por resoluções da entidade.

O secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon, avaliou como
“muito perigosa” a situação na
região. “Um pequeno acidente
provocado por um erro de cálcu-
lo ou julgamento pode criar uma
situação incontrolável”, decla-
rou ontem em Roma.

A Coreia do Norte cumpriu on-
tem sua promessa de retirar seu
53 mil operários do complexo in-
dustrial de Kaesong, o último
símbolo de cooperação entre os
dois lados da península. Ne-
nhum deles se apresentou para o
trabalho nas 123 fábricas sul-co-
reanas mantidas em território
norte-coreano.

Pouco mais de 400 funcioná-
rios do Sul continuavam ontem
no local, aberto em 2004 com in-
vestimentos de US$ 800 mi-
lhões. O objetivo de Kaesong era
unir o capital do Sul e a mão de
obra barata do Norte em um pro-
jeto de cooperação que aproxi-
masse os dois países que surgi-
ram depois da divisão da Penín-
sula Coreana em 1945.

Decisão. Integrantes de repre-
sentações diplomáticas e organi-
zações internacionais na Coreia
do Norte devem informar hoje o
governo de Pyongyang se preten-
dem deixar o país ou sair da capi-
tal. Até a noite de ontem, a ten-
dência da maioria era permane-
cer na capital norte-coreana,
mas o assunto ainda será discuti-
do na manhã de hoje.

O Ministério das Relações Ex-
teriores da Coreia do Norte en-
viou ontem uma nota às repre-
sentações estrangeiras no país
reiterando o pedido para que
elas informem o que pretendem
fazer. A solicitação já havia sido
feita verbalmente no sábado.

Segundo a nota, a Coreia do
Norte vai “respeitar e prote-
ger” os membros das missões
diplomáticas e suas famílias na
hipótese de confronto. Em ca-
so de emergência, eles poderão
ser transferidos para um “local
seguro”.

Tensão. Grupo empresarial ligado ao governo norte-coreano recomenda a estrangeiros que deixem país vizinho ou procurem abrigo;
secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considera situação ‘muito perigosa’, mas na capital comunista não há sinais de conflito iminente

Agências ocidentais
de inteligência nunca
monitoraram BM25;
estima-se que seu raio
de ação seja de 4 mil km
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




