
A Opto S&D produz, desde 1994, espoletas ativas de 
proximidade a laser para a Força Aérea Brasileira. As 
Espoletas a laser fabricada pela Opto trazem um sistema de 
detecção constituído por elementos para verificar a 
presença do alvo, confirmar a validade desse alvo e 
subsequente comando para a detonação da cabeça de 
guerra do míssil. Com aprimoramentos progressivos e 
plenamente homologadas, as espoletas alcançaram alta taxa 
de confiabilidade.  Atualmente fazem parte do portfólio da 
companhia as espoletas ativas a laser do mísseis Ar-Ar 
Piranha MAA-1A, MAA-1B e Míssil Antirradiação MAR, 
ambos em uso operacional pela FAB. 

ESPOLETAS ATIVAS 
DE PROXIMIDADE 

Parceiros 

 
Considerando a capacidade de 
engajamento, o sistema óptico a 
laser leva vantagem sobre os 
sistemas magnéticos ou por radar, 
evitando falhas de 
reconhecimento de corpos 
metálicos, de retorno de pulso 
eletromagnético ou RF emitido. As 
espoletas ópticas reconhecem a 
presença do alvo através da 
captação da reflexão de um feixe 
de luz laser emitido pela própria 
espoleta.  

 
A tecnologia empregada pela Opto S&D destaca-se 
principalmente pela capacidade de detecção e 
confiabilidade de funcionamento, com sistemas ópticos e 
eletrônicos de arquitetura singular, desenvolvidos pelos 
engenheiros e físicos da companhia. São sistemas 
completamente ITAR Free, o que garante a necessária 
segurança operacional exigida pelo setor. 
 

Especificações   

Detector/Laser 

Método de funcionamento Triangulação laser com 

modulação pseudoaleatória 

Distância de detecção Configurável na fábrica entre 4 e 

35 metros 

Tempo de captura do alvo Ajustável entre 0,5ms e 30ms 

Peso Entre 3 e 8 kg 

Alimentação 28 VCC; 30 a 100 W 

Dimensões Consulte o fabricante 

Comunicação Rede CAN 

Interface mecânica Consulte o fabricante 

*Para maiores informações, consulte o fabricante 
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