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PORTAL TERRA

Avião militar dos EUA ajudará nas buscas por Airbus nesta 4ª

Redação Terra

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que um avião P-3 Orion, da Aeronáutica americana,
está em Natal (RN) pronto para ajudar nas buscas pelo Airbus da Air France, que caiu no
Oceano Atlântico, e por possíveis sobreviventes. O aparelho será usado nesta quarta-feira,
segundo a FAB.

Segundo a FAB, além desse avião, também está em Natal um avião modelo Falcon, enviado
pelas Forças Armadas francesas. Nesta terça-feira, o Ministério da Defesa da França informou,
em nota, que um avião Falcon 50 e dois Atlantique 2, utilizados em patrulhas marítimas,
sobrevoavam a região da queda do Airbus.

Após se reunir com familiares de passageiros do vôo AF 447, o ministro da Defesa, Nelson
Jobim, informou que um avião Hércules da FAB encontrou 5 km de destroços. Ele confirmou
que os materias são da aeronave da Air France. Um navio da Marinha deve chegar no local
pela manhã.

O acidente
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O Airbus A330 saiu do Rio de Janeiro no domingo (31), às 19h (horário de Brasília), e deveria
chegar ao aeroporto Roissy - Charles de Gaulle de Paris no dia 1º às 11h10 locais (6h10 de
Brasília).

De acordo com nota divulgada pela FAB, às 22h33 (horário de Brasília) o vôo fez o último
contato via rádio com o Centro de Controle de Área Atlântico (Cindacta III). O comandante
informou que, às 23h20, ingressaria no espaço aéreo de Dakar, no Senegal.

Às 22h48 (horário de Brasília) a aeronave saiu da cobertura radar do Cindacta, segundo a
FAB. Antes disso, no entanto, a aeronave voava normalmente a 35 mil pés (11 km) de altitude.

A Air France informou que o Airbus entrou em uma zona de tempestade às 2h GMT (23h de
Brasília) e enviou uma mensagem automática de falha no circuito elétrico às 2h14 GMT (23h14
de Brasília). A equipe de resgate da FAB foi acionada às 2h30 (horário de Brasília).

Fonte : Portal Terra
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