
Um acidente ainda sem explicação,
uma busca já sem precedentes
Boeing está algures no fundo do Indico. Será alguma vez encontrado? As opiniões dividem-se
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Malásia garante que as buscas só vão parar quando o avião aparecer foto reuters

Há um relógio em contagem de-
crescente algures no fundo do
Índico. Na próxima terça-feira,
dia 8, terá passado um mês des-
de o desaparecimento do voo
MH37O, da Malaysia Airlines,
que fazia a ligação entre Kuala
Lumpur e Pequim. O Boeing
777 nunca chegou à capital chi-

nesa, onde os familiares da
maior parte dos 239 passageiros
e tripulantes que seguiam a bor-
do desesperam por respostas. E
essas só chegarão quando o
avião for encontrado e quando
for feita a análise às caixas ne-

gras — certificadas para resisti-
rem 30 dias em profundidade.
Com o tempo a passar, há quem
pense que já passou tempo de-
masiado. Mas também há quem

ainda acredite no contrário.
A principal zona de buscas,

que equivale a mais de três ve-
zes o território de Portugal, está
situada a cerca de 2500 quilóme-
tros de Perth, na Austrália, nu-
ma zona do Índico sujeita a tem-
pestades, ventos fortes e corren-
tes. A inédita operação, que de-
corre há um mês, envolve 26 paí-
ses, dezenas de navios, outras
tantas aeronaves e, desde esta

semana, um submarino nuclear

inglês. O custo ultrapassa já as

centenas de milhões de dólares.
E só vai aumentar. Najib Razak,
primeiro-ministro da Malásia,
assegurou quarta-feira às famí-
lias dos passageiros e tripulan-
tes que a operação só vai parar
quando o avião for encontrado.

Não será só para permitir o lu-
to, mas sobretudo para evitar

que volte a acontecer algo seme-

lhante, algo que nunca tinha
acontecido. "Grande parte da se-

gurança aeronáutica construiu-
-se sobre acidentes. Essa discus-

são, a das lições para o futuro,
terá de ser feita mais cedo ou
mais tarde", admite Rodrigo
Ventura, do Instituto Superior
Técnico. No entanto, salientam
ao Expresso especialistas ameri-
canos em consultoria aeronáuti-
ca, a discussão será tanto mais

produtiva quanto melhor for a
informação. E é aqui que nem
todos estão de acordo.

Scott Hamilton, um dos res-
ponsáveis da consultora Lee-
ham, é dos que já perderam a



esperança : "A afirmação das au-
toridades da Malásia de que po-
deremos nunca saber o que suce-

deu, feita esta semana, foi uma
mera constatação do óbvio." Ri-
chard Aboulafia, analista e vice-

-presidente do Teal Group, está

algures entre "uma possibilida-
de remota" e a falta de esperan-
ça de que fala Hamilton. "Creio

que, neste momento, toda a gen-
te está a começar a pensar na
possibilidade de não encontrar-
mos explicações", admite. Já
John M. Cox, que há trinta anos

investiga acidentes aéreos e é

CEO da consultora SOS, não
tem dúvidas sobre o desfecho.
"O avião vai ser encontrado e es-
te mistério será resolvido. Nun-
ca houve na história da aviação
moderna um acidente de uma
aeronave com passageiros que fi-

casse por resolver. Por que ra-
zão seria esta diferente? Será di-
fícil? Sim. Mas estou confiante."

Há 60 anos, o voo 201 da
South African Airways, entre
Londres e o Cairo, caiu no mar,
entre Nápoles e Stromboli, pou-
co depois de descolar de Roma,
onde tinha feito escala. Morre-
ram 21 pessoas. O relatório do

acidente, que só foi concluído
em janeiro de 1955, apontou co-
mo causa do acidente uma defi-
ciência na estrutura metálica,
que provocou uma explosão e

destruiu a aeronave que saíra do

aeroporto de Ciampino às seis

da tarde de 8 de abril de 1954.
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