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Este artigo centra-se nas capacidades militares russas numa perspetiva comparativa 

 

O primeiro bombardeiro genuinamente intercontinental da URSS, o Tu-95 era 

praticamente contemporâneo do B-52 Stratofortress dos Estados Unidos, tendo entrado 

em serviço operacional em 1956, altura em que adquiriu o nome emblemático de "Bear" 

da NATO. 

Entretanto, desde que a produção do Tu-95 continuou até 1992, a frota russa do Bear é 

consideravelmente mais nova do que a frota B-52 dos EU, a mais nova de que data dos 

anos 1960. É um testemunho do poder e da confiabilidade desses aviões que, embora as 

respetivas frotas de bombardeiros estratégicos de seus países eventualmente tenham 

recebido aviões mais avançados como o Tu-160, B-1 e B-2, os bombardeiros da era dos 

anos 1950 permanecem o pilar dos impedimentos estratégicos aéreos graças à sua 

conversão em mísseis de cruzeiro (ALCM), o Tu-95MS que se distingue facilmente das 

variantes anteriores por ter uma proeminente sonda de reabastecimento aéreo e uma 

grande bolha de radar sob o seu nariz, Em oposição ao nariz envidraçado das versões 

iniciais.  

 

Ao contrário do B-52, o Tu-95 nunca foi usado como um bombardeiro 

convencional. Além de ter os bombardeiros da série Tu-22 para essa tarefa, as perdas 

de B-52 sobre o Vietnam do Norte provaram que aeronaves subsónicas grandes não têm 

negócios misturando-se com intercetores supersónicos e mísseis de longo alcance. 

 

Enquanto foram produzidos mais de 500 bombardeiros Tu-95 e aeronaves relacionadas 

como a Tu-142 patrulha marítima e aeronaves anti-submarinas, apenas 60 permanecem 

na Aviação de Longa Distância da Rússia, todas elas variantes de Tu-95MS com 
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capacidade de míssil de cruzeiro. São atribuídos ao 184th regimento pesado da aviação 

do bombardeiro da 22a divisão de aviação do bombardeiro pesado dos protetores baseada 

na base aérea de Engels na região de Saratov, e os 182nd e 79os regimentos pesados da 

aviação do bombardeiro da 326a divisão de aviação do bombardeiro pesado dos 

protetores. Como os números do Tu-95MS são consideravelmente maiores do que os do 

Tu-160, os Bear são frequentemente "hospedados" por combatentes americanos, 

europeus e japoneses nas águas territoriais ao largo das costas dos Estados Unidos, 

Europa e Japão. 

 

A frota de Tu-95 atualmente consiste de dois sub-tipos, o Tu-95MS-16 e o Tu-95MSM, 

e a modernização destina-se a trazer a maioria dos bombardeiros desatualizados para o 

padrão atualizado. Como o Tu-95 não pode muito bem ser transformado num avião 

supersónico ou furtivo, as melhorias consistem necessariamente em melhorar os sistemas 

eletrónicos ofensivos e defensivos da aeronave, introduzindo a navegação por satélite e 

novas comunicações. Mas o maior componente do esforço para manter a eficácia do Tu-

95 está a adaptar-se para transportar novas armas, o Kh-101 convencional e Kh-102 

nuclear ALCM. Projetado pelo departamento de projeto de Raduga, o Kh-101/102 

oferece diversas melhorias sobre os mísseis de cruzeiro Kh-55/555 mais adiantados. Elas 

incluem uma precisão muito maior, uma secção transversal do radar significativamente 

reduzida e uma gama eficaz mais do que duplicada de pelo menos 5, 500km que permite 

até mesmo o Tu-95 subsónico minimizar sua exposição a defesas de ar opostas. No lado 

de débito, o peso maior das armas da série Kh-101 - cerca de 2,5 toneladas, em oposição 

a menos de 1,5 tonelada para o Kh-55, e aumentou o tamanho, cerca de 7,5 metros de 

comprimento em vez de menos de 6 metros para o Kh-55, significa uma carga útil 

reduzida. Enquanto o Tu-95MS poderia transportar até 16 dos mísseis anteriores graças 

aos lançadores rotativos instalados nas baias de bombas, a carga útil modernizada de Tu-

95MSM em uma missão intercontinental não excederia 8 mísseis, todos em torres 

submarinas externas.   

 

O programa de modernização em curso indica que os Bear permanecerão em serviço nas 

próximas décadas, ao lado do Tu-160 cuja produção será retomada em poucos anos. A 

modernização é provavelmente destinada a manter a viabilidade da frota Tu-95MS até 



que o bombardeiro pesado PAK-DA esteja pronto para o serviço operacional. De acordo 

com o Tupolev Design Bureau, as células de bombardeiro estão em condições 

suficientemente boas para permitir a operação até pelo menos 2040. Apesar de construído 

para a Guerra Fria, ironicamente o primeiro uso de combate do Tu-95 foi contra alvos 

jihadistas de alto valor na Síria, contra a qual os bombardeiros lançaram mísseis de 

cruzeiro. Uma vez que a paz mundial não parece pronta para explodir no atual mundo 

multipolar instável, os Bear estão quase certos de ver mais ação nas últimas décadas do 

seu serviço. 

 

 


