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Internacional Portal. Os riscos assumidos por Putin
ao assumir o protagonismo na Síria
www.estadao.com.br/e/Putin

A primeira tentativa de proi-
bir armas químicas, utiliza-
das em larga escala na 1.ª
Guerra (1914-1918) ocorreu
em 1925, com o Protocolo
de Genebra, que bania gases
venenosos em conflitos ar-
mados. Em de 1968, come-
çou um esforço para forma-
tar um acordo na ONU. Um
grupo de 18 países começou
a organizar a Conferência
de Desarmamento de 1984.
O texto da convenção só foi
submetido à Assembleia-Ge-
ral da ONU em 1992 e ficou
aberto à adesão até 1997,
quando entrou em vigor.
Sete países estão fora: Is-
rael, Egito, Mianmar, Ango-
la, Coreia do Norte, Sudão
do Sul e Síria.

Artigo

A chance de o plano funcionar

P ôr em prática esse plano russo
para a Síria é quase impossível.
Seria difícil assumir o controle

dos enormes arsenais de munições de
Bashar Assad em meio a uma brutal
guerra civil. Seria preciso construir in-
tegralmente dezenas de novas instala-
ções para essa finalidade ou elas teriam
de ser levadas dos EUA para a Síria.
Além disso, a conclusão da tarefa pode-
ria levar mais de dez anos. O trabalho
em si teria de ser realizado por milita-
res ou empresas especialmente treina-
das. E qual é o país que dispõe de espe-
cialistas militares e civis? Os EUA.

Há muitos anos, os EUA trabalham
para eliminar estoques de armas desse
tipo. A organização militar responsável
pela tarefa diz que o processo levará
dois anos a mais do que o inicialmente
previsto e custará US$ 2 bilhões a mais
do que o calculado recentemente. A ta-
refa, iniciada nos anos 90, continuará
até 2023 e custará cerca de US$ 35 bi-
lhões.

É verdade que o arsenal americano é

muito maior do que o de Assad. Os mili-
tares dos EUA chegaram a ter 30 mil
toneladas métricas de gás mostarda,
VX e sarin, o agente que ataca o sistema
nervoso supostamente usado por As-
sad para matar 1.400 civis em agosto.

Assad tem arsenal consideravelmen-
te menor. Por outro lado, as armas quí-
micas americanas foram armazenadas
em alguns poucos locais. As de Assad
foram depositadas em dezenas de luga-
res, muitos deles móveis. A localização
de todas as instalações exigiria a total
cooperação do regime, o que está longe
de ser garantido.

Gwyn Winfield, da revista CBRNe
World, especializada em armas biológi-
cas e químicas, diz que o sucesso da
proposta russa “depende de Assad de-
clarar com toda a honestidade onde
suas munições se encontram”. Assad,
segundo ele, teria um evidente incenti-
vo para conservar o máximo de seus
estoques. “O motivo pelo qual o regi-
me criou esse programa foi dispor de
um elemento dissuasivo diante da pos-

sível opção nuclear israelense”, afir-
mou. “Isso não mudará.”

Americanos e aliados teriam ainda
de separar as substâncias químicas das
ogivas dosseus foguetes, obuses da arti-
lharia ou mísseis projetados para levá-
las até os alvos. O trabalho seria realiza-
do por robôs, empreiteiras e tropas es-
pecialmente treinadas.

O próximo passo seria a destruição
física das armas, feita de duas manei-
ras. A primeira consiste em despejar as
substâncias químicas em fornos espe-
ciais e queimá-las a cerca de 1.100ºC
durante um ou dois segundos. Os agen-
tes à base de sarin também podem ser
transformados em substâncias em
grande parte inócuas mediante a adi-
ção de hidróxido de sódio líquido, en-
quanto o gás mostarda pode perder sua
periculosidade com água alcalina.

Qualquer das duas modalidades teria
de ser posta em prática em cada local de
armazenamento, em meio aos comba-
tes. O que implicaria a necessidade de
construir umainstalação para essa fina-

lidade em cada complexo sírio ou
transportar dos EUA para a Síria no-
vas unidades móveis. Os sistemas
móveis não foram testados numazo-
na de guerra. Outra opção perigosa
seria tirar as armas da Síria e eliminá-
las em um país mais seguro.

Nove anos depois de prometer li-
vrar-se de suas armas químicas, a Lí-
bia mal destruiu a metade do total
do seu estoque de gás mostarda e
apenas 40% dos seus depósitos de
elementosprecursoresde armasquí-
micas. A Síria dispõe de muito mais
armas do que a Líbia.

Considerandoo tempo que a cons-
trução e a operação das instalações
levaria, as tropas treinadas precisa-
riam permanecer anos na Síria. Um
país cansado de guerras, como os
EUA, dificilmente manteria no exte-
rior um efetivo tão grande por tanto
tempo. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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É ESPECIALISTA EM ARMAMENTO

Barack Obama, presidente dos EUA

Destruir o arsenal químico
da Síria levaria tempo,
custaria caro e exigiria o
comprometimento de
militares e civis

“Espero que as negociações tragam resultados. Mas todo acordo terá de ser verificável e implementável”

EUA abrem mão de texto que ameace
Síria com ataque e pacto fica próximo

PARA ENTENDER
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TAMBORES DE GUERRA. Diferenças em Genebra
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Sete países
têm arsenal

Genebra. Kerry (E) e Lavrov ( D ) após acordo que marcou recuo dos EUA, sob mediação de Brahimi; aproximação e prazo

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Em uma demonstração de
que estaria cedendo a Mos-
cou e à opinião pública ameri-
cana, o governo dos EUA
abandonou ontem a ideia de
uma resolução na ONU que
ameace o regime do ditador
da Síria, Bashar Assad, com o
uso de força militar se o regi-
me de Damasco não abrir
mão do arsenal químico que
possui.

Pela primeira vez, a Casa
Branca e o Kremlin deram si-
nais concretos de se aproximar
de um acordo para colocar sob
controle internacional o arse-
nal proibido da ditadura síria, o
que também poderia abrir cami-
nho para um processo de paz no
país em guerra civil há dois anos
e meio. A ONU confirmou que,
no dia 21, armas químicas foram
usadas na periferia de Damas-
co. Na quinta-feira, Assad anun-
ciou que aceita aderir à Organi-
zação para a Proibição de Ar-
mas Químicas e permitirá que
seu arsenal proibido seja posto
sob controle internacional.
Mas a Casa Branca deixou claro
que as promessas não seriam su-
ficientes.

Depois de ter abandonado,
no início da semana, sua amea-
ça de lançar imediatamente
uma intervenção contra a Síria,
a Casa Branca passou pedir a
aprovação de uma resolução da
ONU que permitisse um ataque
contra a Síria caso o ditador não
cumprisse sua promessa. On-
tem, Washington suavizou
mais uma vez a ameaça e pratica-
mente retirou do radar qual-
quer intervenção estrangeira se
Assad cumprir minimamente o
que prometeu. Com seu públi-
co interno contrário a mais uma
guerra, desta vez a Casa Branca
estaria satisfeita com um acor-
do que preveja sanções gra-
duais e cada vez mais duras con-
tra a Síria, se o acordo não for
cumprido.

Ontem, o secretário de Esta-

do americano, John Kerry, e o
chanceler russo, Sergei Lavrov,
avançaram madrugada adentro
na busca de um consenso, em
Genebra, em relação à Síria.
Num raro momento de compro-
misso com uma proposta nos úl-
timos dois anos, ambos terão
hoje um terceiro dia decisivo de
negociações.

Tantoamericanosquantorus-
sos confirmaram que um acordo
estaria próximo. Segundo fon-
tes russas, alguns pontos de en-
tendimento foram rapidamente
alcançados, o que permitiria que
as armas químicas do regime sí-
riofossemcolocadas sobcontro-
le internacional e Damasco pas-
sasse a aceitar inspeções. Mas as
dúvidas em relação ao que ocor-
rerá caso Assad não cumpra suas
promessas ainda mantinham os
dois lados afastados.

A delegação americana confir-
mou que Obama não vai insistir
em incluir numa resolução da

ONU uma ameaça caso Damas-
co não cumpra seus compromis-
sos. Washington buscaria ou-
tras “consequências tangíveis”
sobre a Síria. Essas sanções po-
derão ser negociadas nos próxi-
mos dias.

Obama também não abriu
mão de uma ação unilateral, ca-
so todas as opções tenham sido
esgotadas e, ontem, a Casa Bran-
ca fazia questão de insistir que
não existia garantias de que, ho-
je, um acordo seria fechado em
Genebra. Para o Kremlin, a mu-
dança na posição de Obama é
um reconhecimento de que a

Washington teria de ceder e
não teria como driblar o veto
russo. O ataque estava previsto
num projeto de resolução apre-
sentado pela França esta sema-
na. “Espero que as negociações
tragam resultados. Mas insisto
que todo acordo terá de ser veri-
ficável e implementável”, decla-
rou Obama.

No Quirguistão, Putin fez
saiu em defesa da promessa de
Assad de adesão à agência de
proibição de armamento quími-
co. Lavrov chegou a propor que
a reunião em Genebra fosse con-
cluída, já que já existia um acor-
do de princípios, cujos detalhes
poderiam ser deixados para um
novo encontro, daqui a duas se-
manas, em Nova York. Moscou
chegou a orientar seus funcioná-
rios a deixar seus quartos de ho-
tel, já que o voo de volta para a
Rússia poderia ocorrer ainda
ontem.

Kerry, porém, insistiu em pe-

dir a permanência de Lavrov em
Genebra para que um acordo
mais concreto fosse obtido.

Kerry telefonou para os líde-
res rebeldes sírios, garantindo
que a opção militar continua so-
bre a mesa, pelo menos de for-
maunilateral. A Coalizão Nacio-
nal Síria, um dos principais gru-
pos de oposição, declarou seu
“profundo ceticismo” sobre as
promessas de Assad. “Esse é um
gesto muito tardio e muito pe-
queno para salvar a vida de ci-
vis”, declarou. Kerry ainda con-
dicionou qualquer retomada do
processo político a um acordo
sobre o armamento químico.

Caso americanos e russos
cheguem a um acordo hoje, am-
bos já aceitaram voltar a se reu-
nir no dia 28, em Nova York, pa-
ra abrir caminho para uma con-
ferencia de paz.

Armas. A insistência de Kerry
por um acordo mais concreto

pode ganhar mais força, depois
que o secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon, antecipou sua ex-
pectativa sobre o relatório dos
inspetores das ONU, que será
publicado na segunda-feira, so-
bre o uso de armas químicas no
dia 21 nos subúrbios de Damas-
co. “Acredito que será um rela-
to esmagador”, disse Ban. “Não
posso dizer publicamente isso
antes de receber o relatório”.

O documento foi preparado
pelo sueco Ake Sellstrom que,
ontem, confirmou que o texto
estava pronto.

Ontem, o Wall Street Journal
revelou que a inteligência ame-
ricana havia registrado a presen-
ça de cerca de mil toneladas de
agentes químicos na Síria, além
de informações de que Damas-
co moveria o material para 50
diferentes locais pelo país, o
que tornaria um ataque cirúrgi-
co dos americanos uma tarefa
quase impossível.

Após encontro em Genebra, secretário de Estado americano, John Kerry, e chanceler russo, Sergei Lavrov, prometem atuar juntos
para acabar com guerra civil; nova reunião é marcada para Nova York, em duas semanas, durante sessão da Assembleia-Geral da ONU

● Falta de apoio
De acordo com pesquisa Reuters-
Ipsos divulgada ontem, 65% dos
americanos são contra um ata-
que à Síria e apoiam a tentativa
de resolver a crise por meio da
diplomacia.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




