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RESUMO 

A IMPORTÂNCIA DOS CARROS DE COMBATE NA INVASÃO ALEMÃ A FRANÇA 

DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

AUTOR: Willian Gabriel Nunes da Silva 
ORIENTADOR: Ten Cav Julio César Henkes 

O presente trabalho visa apresentar o grande impacto causado pelos carros de 

combate na invasão alemã à França durante a Segunda Guerra Mundial, bem como as 

vantagens obtidas por parte dos alemães por sua superioridade de material e doutrina frente 

aos franceses. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o surgimento dos 

carros de combate, sua evolução no período entre guerras, a criação da Blitzkrieg e seu 

emprego na invasão à França durante a Batalha das Ardenas. O uso da ação de choque, do 

poder de fogo e da grande mobilidade que os blindados ofereciam, aliados as táticas dos 

generais alemães, fizeram com que a máquina de guerra nazista obtivesse uma grande 

vantagem no período inicial da Segunda Guerra Mundial. Nesta investida, não encontraram 

grandes dificuldades para alcançar seus objetivos, quando em 1940, partindo da floresta das 

Ardenas e cruzando o rio Meuse, atingiram a capital francesa em menos de 6 semanas, 

mostrando ao mundo todo seu poder de combate. 

 

 

 

Palavras-chave: Carros de combate, Batalha das Ardenas, Blitzkrieg, Segunda Guerra 

Mundial, Heinz Guderian, Divisão Panzer. 



 

 

 
ABSTRACT 

 

The importance of tanks in the German invasion to France during the Second 

World War 

AUTHOR: Willian Gabriel Nunes da Silva 

ADVISOR: Ten Cav Julio César Henkes 

The present work aims to present the great impact caused by the tanks in the German 

invasion of France during the World War II, as well as the advantages obtained by the 

Germans for their superiority of material and doctrine over the French. For this purpose, a 

bibliographic research was carried out on the appearance of tanks, their evolution in the 

interwar period, the creation of the Blitzkrieg and its use in the invasion of France during the 

Battle of the Ardennes. The use of shock action, firepower and the great mobility that the 

armored vehicles offered, combined with the tactics of German generals, made the Nazi war 

machine obtain a great advantage in the early period of World War II. In this onslaught, they 

did not find any great difficulties in reaching their goals, when in 1940, starting from the 

Ardennes forest and crossing the Meuse river, they reached the French capital in less than 6 

weeks, showing the world all their fighting power. 

Keywords: Tanks, Battle of the Ardennes, Blitzkrieg, World War II, Heinz Guderian, Panzer 

Division. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o avanço na área bélica no transcorrer das guerras durante toda a história, foram 

surgindo inovações tanto para o atacante quanto para o defensor, criando assim, uma corrida 

armamentista no intuito de estar sempre um passo à frente do adversário. Com o surgimento 

das metralhadoras no século XIX, as tropas de cavalaria passaram a ter grandes dificuldades 

em executar suas ações de choque sobre as posições inimigas devido ao grande poder de fogo 

que as metralhadoras ofereciam, fazendo-se necessário que se criasse uma proteção blindada. 

           No início do século XX surgiram os primeiros projetos de carros de combate, no 

âmbito da Primeira Guerra Mundial, dentre vários projetos destacou-se a família de blindados 

Mark, tendo seu primeiro emprego em 1916, na Batalha de Somme. 

           A partir de então a evolução dos blindados foi constante, não só na parte material como 

na parte doutrinária, as tropas alemãs mesmo com as restrições bélicas impostas pelo Tratado 

de Versalhes, não deixaram de desenvolver doutrinas e projetos para melhor emprego das 

tropas blindadas. 

          Com a invasão da Polônia, dando início a Segunda Guerra Mundial, os alemães 

mostraram para o mundo toda força proveniente do bom uso das tropas blindadas, 

combinando sua cavalaria e sua infantaria em ataques rápidos e profundos, conquistando com 

grande facilidade os seus objetivos nos primeiros anos de guerra. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desse trabalho é demonstrar a importância do uso das tropas 

blindadas alemãs para o sucesso nos campos de batalha na invasão à França durante a 

Segunda Guerra mundial. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Apresentar o surgimento das tropas blindadas e sua evolução no período entre                     

guerras; 

Apresentar a evolução das tropas alemãs com o início do uso das forças blindadas; 

Apresentar a invasão à França e a importância dos blindados para o sucesso; 

Reforçar a importância das tropas blindadas para o sucesso das operações ofensivas no 

campo de batalha. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1 ORIGEM DOS CARROS DE COMBATE 

 

Segundo Ogorkiewicz (1991), os carros de combate surgiram no início do século XX, 

com intenção de fazer frente aos avanços tecnológicos na área dos armamentos. Com o 

surgimento das metralhadoras, tornou-se extremamente difícil tomar posições defendidas por 

elas, pois graças a sua grande cadencia de fogo a tropa em ataque encontrava muita 

dificuldade em aproximar das posições defensivas, devido a isso, desenvolveu-se os primeiros 

carros de combate, que uniam poder de fogo e proteção blindada, sendo de grande valia para 

superar as posições estáticas comuns na primeira guerra mundial. 

 

2.2 BLITZKRIEG 

 

 A Blitzkrieg não foi um projeto alemão que visou criar uma doutrina, mas sim o re-

sultado obtido com a evolução dos carros de combate e do método de emprego das tropas 

alemãs, somadas com a característica histórica alemã de usar a guerra de movimento e preferir 

ataques em pequenas frentes. Com os testes em combate no início da Segunda Guerra Mundi-

al a Blitzkrieg se mostrou uma forma de ataque praticamente invencível, que fez com que os 

alemães alcançassem seus objetivos com grande facilidade nos primeiros anos do conflito. 

(HOUSE, 2008) 

 

2.3 DIVISÃO PANZER 

 

Segundo Luiz (2009), as divisões Panzer eram compostas por: Uma brigada Panzer, 

uma brigada de infantaria blindada, um batalhão de reconhecimento blindado, um regimen-

to de artilharia, um batalhão de engenharia e um batalhão antitanque. 

As brigadas alemãs eram compostas de dois regimentos a três batalhões cada, po-

rém as brigadas Panzer contavam com dois regimentos a dois batalhões cada, totalizando 

quatro batalhões, cerca de quatrocentos carros. 
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Fonte: (HOUSE, 2008) 

 

2.4 INVASÃO À FRANÇA 

 

Segundo Sheffield (2011), o ataque iniciou em 10 de maio de 1940 com invasões à 

Bélgica e a Holanda, os britânicos e franceses responderam ao ataque enviando suas melhores 

tropas para a Bélgica, caindo assim na armadilha de Hitler que em 13 de maio avançou suas 

tropas através das Ardenas e, após enfrentar certa resistência, os Panzers cruzaram o rio Meu-

se, entrando assim no território francês e conquistando a capital em apenas 6 semanas. 

. 

FIGURA 1 - Divisão Panzer 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Será realizado uma pesquisa bibliográfica analisando o impacto das tropas blindadas 

sua importância para o sucesso da invasão alemã à França. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Histórico 

 Partindo dos resultados da pesquisa serão levantados pelo método histórico o impacto 

causado pelas divisões Panzer na invasão alemã à França e sua influência para o sucesso da 

operação. 
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4. CRIAÇÃO DO CARRO DE COMBATE 

 

Com o grande avanço tecnológico na área dos armamentos e o surgimento das armas 

automáticas, seu primeiro exemplar se chamava “Gatling”, criada em 1864 por Richard 

Gatling, as guerras passaram a ter um rumo diferente, a grande dificuldade que as 

metralhadoras impunham no avanço das tropas de cavalaria e infantaria fez com que o 

combate passasse a ser estático e que o as grandes linhas defensivas e de fortificações se 

tornassem impenetráveis, frente a isso, tornou-se necessário a utilização de algum tipo de 

proteção blindada para proteger e o avanço das tropas.  

Segundo Ogorkiewicz (1991), os carros de combate surgiram no início do século XX, 

em 1899 o primeiro modelo foi lançado, sendo simplesmente um carro equipado com uma 

metralhadora com a intenção de aumentar a mobilidade da mesma, nos anos seguintes foram 

surgindo novos modelos, não passando de carros normais com leve proteção blindada, como o 

Rolls Royce, equipado com blindagem de 4mm, comparado ao Leopard 1A5BR utilizado hoje 

em dia pelo Brasil, que tem 105mm na parte mais fina e 140mm na mais espessa, é uma 

blindagem praticamente insignificante, possuía também metralhadoras leves. 

Os primeiros carros de combate não conseguiam obter bom desempenho em terrenos 

acidentados devido seus trens de rolamento serem comuns aos outros veículos da época, 

exigindo que fossem implementados outros tipos de apoios.  

O “Litle Willie” é considerado o primeiro carro de combate projetado especificamente 

para o fim de combater, criado no final de 1915, diferente dos anteriores que eram simples 

adaptações de carros comuns para o combate. Segundo David B., 2010, o Litle Willie foi um 

projeto de sucesso, equipado com uma roda de cauda extra, que facilitava a direção e 

transposição de valas e o uso de esteiras metálicas para aprimorar o seu desempenho fora de 

estradas, essas duas inovações foram muito bem vistas e inclusive aproveitadas pelo seu 

sucessor, o projeto Mark. 
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FIGURA 2 - Little Willie 

 

FONTE: The Online Tank Museum1 

 

4.1 PROJETO MARK 

 

O tanque Mark, de origem inglesa, segundo Claudio Fernandes, 2013, foi um projeto 

autorizado pelo então lorde do Almirantado Britânico Winston Churchill, intitulado 

“Landships Committe” que visava produzir um novo protótipo de carro de combate britânico 

que ao contrário dos sucessores não seria uma adaptação de um carro comum a carro de 

combate, e sim um veículo específico para a guerra, o primeiro protótipo foi o Litle Willie, 

que abriu as portas para a família Mark, sendo seu primeiro modelo, fabricado em 1916, 

batizado de Mark I. 

O Mark I foi um projeto secreto do governo britânico com intenção de obter vantagem 

e fazer frente ao grande avanço tecnológico que os armamentos haviam sofrido. Seu primeiro 

modelo transportava 8 militares e era dividido entre “machos” e “fêmeas”, os machos 

armados com dois canhões utilizados para neutralizar ninhos de metralhadoras e as fêmeas 

armadas com quatro metralhadoras utilizadas para apoiar os machos e o avanço da infantaria. 

 De acordo com Daniel B., 2010, o carro tinha aproximadamente dez metros de 

comprimento e oito metros de altura, pesava vinte e oito toneladas, sua velocidade era de 6 

km/h e tinha uma autonomia de 45 quilômetros, em comparação aos carros de combate de 

hoje, era leve, pouco potente e tinha uma autonomia muito pequena, o Leopard 1A5 por 

exemplo, pesa 40.2 toneladas, tem um motor de 830 cavalos de potência e uma autonomia de 

até 600 km por estradas. 

 

Origem: Reino Unido; Tripulação: 8 homens; Comprimento: 8,05 m  
Largura: 4,11 m  
Altura: 2,64 m  

 
1 Disponível em: < https://tanks-encyclopedia.com/ww1/gb/little_willie.php>. Acesso em: 08 de junho de 2020. 

https://tanks-encyclopedia.com/ww1/gb/little_willie.php


18 

 

Peso vazio: 25 800 kg.  

Peso preparado para o combate: 27 000 kg  

Sistema de tração: lagartas 

Motor: motor a gasolina Foster Daimler 105 Hp  

Potência: 105 cv  

Velocidade Máx.: 6 km/h.  

Velocidade em terreno irregular: 3 km/h 

Autonomia: 38 km 

Armamento: 2 × 57 mm Mk.2 L/40 (QF-6 pdr)  

Blindagem do veículo: de 6 a 12 mm. (COLEÇÃO, 2010, p.42) 

 

De acordo com Gessat, 2013, o batismo de fogo do primeiro carro de combate foi na 

batalha de Flers, na manhã de 15 de setembro de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, 

sendo o Mark I o primeiro a ser empregado. Diferente das demais manhãs onde os alemães 

esperavam as ondas de ataque da infantaria inglesa, surgiu em meio a névoa o que alguns 

soldados imaginavam se tratar de tratores. 

 

Sobre as crateras vinham dois gigantes. Os monstros aproximavam-se hesitantes e 

vacilantes, mas chegavam cada vez mais perto. Para eles, que pareciam movidos por 

forças sobrenaturais, não havia obstáculos. Os disparos das nossas metralhadoras e 

das nossas armas de mão ricocheteavam neles. Assim, eles conseguiram liquidar, 

sem esforço, os granadeiros das trincheiras avançadas. (GESSAT, 2013) 

 

FIGURA 3 - Tanque Mark I Lusitania 

 

FONTE: The Online Tank Museum2 

 

 
2 Disponível em: < https://tanks-encyclopedia.com/ww1/gb/tank_MkI.php>. Acesso em: 08 de junho de 2020. 

https://tanks-encyclopedia.com/ww1/gb/tank_MkI.php
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Porem mesmo com o grande impacto psicológico causado nas tropas alemãs, logo após o 

susto inicial, os alemães passaram a atacar os tanques com granadas de mão e armas de fogo, 

conseguindo destruir 9 dos 49 que foram empregados na operação, além disso grande parte foi 

abandonada ainda no deslocamento, devido a panes no motor, nas esteiras ou até mesmo 

atolamentos em valas lamacentas, poucos carros conseguiram voltar a suas bases após o 

ataque. (GESSAT, 2013) 

 Os alemães após analisarem os resultados da batalha de Flers chegaram a conclusão de 

que a artilharia ainda era muito mais eficiente que a nova invenção, tendo assim subestimado 

a mesma. No final da primeira guerra os britânicos e franceses tinham construído cerca de mil 

exemplares dos mais variados modelos de carros de combate, enquanto os alemães possuíam 

apenas quarenta e cinco. O resultado da guerra foi a rendição alemã e a assinatura do Tratado 

de Versalhes que impunha diversas sanções aos alemães, como restrição bélica e perca de 

colônias e territórios. 
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5. EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE NO PERIODO ENTRE GUERRAS 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial, embora França e Grã-Bretanha tenham usado 

carros de combate, ainda não havia muita tática nem organização no seu emprego, sendo 

apenas meio auxiliar para progressão da infantaria, porém nações como a Alemanha 

observaram grande potencial para o combate se bem empregados. (MAINARDI, 2019). 

Os países que venceram a Primeira Guerra Mundial se colocaram em uma posição de 

conforto e perderam a preocupação em evoluir suas doutrinas e seu material, perdendo a 

preocupação em evoluir sua doutrina e material, ficando praticamente parados no tempo. 

(OLIVEIRA, 2014) 

Em oposição a França e Inglaterra, os projetos alemães passaram a evoluir os carros de 

combate tanto por dentro quanto por fora, oferecendo mais segurança para a tripulação, 

possibilitando maior autonomia nos deslocamentos, deixando de ser tão dependente das 

ferrovias, que antes faziam maior parte dos deslocamentos. Os carros tornaram-se mais 

simples e funcionais, adquirindo também uma aparência mais bonita. (GUDERIAN, 1937) 

As suspensões evoluíram oferecendo maior estabilidade para o tiro, assim como os 

motores, que ganharam mais potência, chegando a ter 350cv, sanando assim uma das 

principais dificuldades encontradas na Primeira Guerra Mundial, que era a baixa velocidade, 

tornando os carros alvos fáceis, que fez muitas manobras fracassarem. (GUDERIAN, 1937) 

 

5.1 EVOLUÇÃO DA DOUTRINA BLINDADA ALEMÃ 

 

 Diferente de França e Inglaterra que tinham uma tendência natural para manter seus 

materiais e doutrinas vitoriosos na primeira guerra por alguns anos, a Alemanha tinha todas as 

razões para se atualizar em relação a armas, táticas e conceitos de treinamento. (HOUSE, 

2008) 

A Alemanha se viu obrigada a atualizar suas formas de manobra, pois mesmo que 

quisesse não poderia reproduzir os exércitos de massa e de defesa utilizados nos anos 

interiores, devido às restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, que limitou o exército 

alemão a 100 mil militares profissionais, sem reservistas, não poderiam ter carros de combate, 

gás venenoso, aeronaves de combate e artilharia pesada, obrigando os alemães a se 

atualizarem em relação aos conceitos de manobra que iriam empregar. (HOUSE, 2008) 

As atualizações doutrinarias alemãs não começaram do zero. Os grandes pensadores 

militares misturaram as táticas usadas na primeira guerra com uma grande liberdade para 
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inovar. Desde 1860 as tradições doutrinarias alemãs favoreciam os envolvimentos e 

desbordamentos, evitando os ataques frontais em grandes frentes que eram muito utilizados 

por franceses e ingleses para proteger seus flancos. Outro aspecto tradicional militar alemão 

era a execução descentralizada, os comandantes alemães que se encontravam no fronte tinham 

liberdade para tomar decisões e repassar diretamente aos seus subordinados, tornando muito 

mais rápida a passagem de informação até a ponta da linha. Todas as decisões tomadas e 

ordens emanadas eram alinhadas com o que era estabelecido no regulamento de comando e 

combate das armas combinadas. (HOUSE, 2008) 

A guerra de manobras que os alemães tanto apreciavam requeria mais que 

comandantes no fronte, era necessário um sistema de comunicações que tivesse capacidade de 

acompanhar a flexibilidade das manobras, gerando um grande empenho alemão para 

modernizar seus rádios, na metade da década de 30 os alemães já tinham desenvolvido uma 

família de rádios altamente potentes e de baixa frequência, capazes de conectar divisões e 

quarteis generais. (HOUSE, 2008) 

Embora os alemães não pudessem ter carros de combate, eles incluíram a doutrina 

blindada em seus estudos teóricos, incluindo manuais e exercícios. Foi criado um núcleo de 

desenvolvimento doutrinário, aproveitando a Inspetoria das Tropas Motorizadas. Os alemães, 

embora estudassem doutrinas estrangeiras, chegavam sempre as suas próprias conclusões 

sobre a doutrina blindada. (HOUSE, 2008) 

Aproveitando a grande importância dada a doutrina blindada e aos carros de combate, 

o exército alemão desenvolveu sua própria forma de combate, posteriormente conhecido 

como guerra relâmpago ou Blitzkrieg. (HOUSE, 2008) 

 

5.1.1 Blitzkrieg 

 

A guerra relâmpago ou Blitzkrieg se baseava no emprego conjunto das tropas, 

oferecendo as mesmas condições de blindagem e mobilidade contida nos carros de combate 

para as armas de apoio, incidindo com máximo poder de combate sobre um ponto fraco do 

inimigo, fazendo proveito disso para penetrar profundamente e atacar os pontos capitais da 

força de defesa. (HOUSE, 2008) 

A Blitzkrieg foi o resultado de todas as inovações tecnológicas do período entre 

guerras somada a cultura alemã da guerra móvel. Esse processo foi extremamente facilitado 

pelo salto tecnológico obtido pelos carros de combate, que se tornaram mais velozes, com 

mais poder de fogo e com comunicações mais amplas e flexíveis. 
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A estratégia de combate se baseava em romper a linha de defesa inimiga no seu ponto 

mais fraco, penetrar profundamente no seu território com o máximo de velocidade e 

agressividade que as tropas blindadas ofereciam, apoiadas pela Luftwaffe (força aérea alemã) 

cortavam linhas de comunicações e evitavam que os defensores pudessem se reorganizar, 

criando assim “ilhas” de tropas que perdiam contato com seu escalão superior e tinham suas 

linhas de suprimento cortadas, forçando sua rendição ou facilitando sua neutralização por 

tropas de infantaria empregadas em segundo escalão. (HOUSE, 2008)   
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6. O INÍCIO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

 Com o sentimento ultranacionalista do partido nazista, a Alemanha passou a pôr em 

prática uma política expansionista, com a anexação da Áustria, em 1938. Logo após isso, os 

alemães reivindicaram o território da Tchecoslováquia, na região dos Sudetos, alegando que 

ali a grande maioria da população eram de falantes da língua alemã, tendo sido aceito por 

França e Reino Unido, no Tratado de Munique, que acordaram em liberar 20% do território 

tchecoslovaco para os alemães. Em 1939 Hitler, desrespeitando o acordo, tomou todo o 

território tchecoslovaco e invadiu a Polônia, com isso França e Reino Unido exigiram que 

Hitler voltasse atrás, os alemães negaram e teve início a segunda guerra mundial. (RITA 

CARDOSO, 2018) 

 Os lados beligerantes foram divididos em Aliados e Eixo, os aliados tinham como 

principais países: Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Já o Eixo era 

composto por Alemanha, Itália e Japão. Durante o conflito diversos outros países entraram na 

guerra, tanto no lado aliado, como Brasil e Austrália, quanto no Eixo, como Croácia e 

Hungria. 

 No início do conflito, a Alemanha, após grandes revoluções doutrinarias no período 

entre guerras, conquistou importantes vitórias, tendo uma grande supremacia entre 1939 e 

1941. Aproveitando-se de sua grande superioridade blindada, tomou a Bélgica e França sem 

grandes dificuldades. (NEVES, 2017) 

 Um dos motivos da grande superioridade alemã entre 1939 e 1941 foi um conjunto 

transitório de circunstâncias, pois no início da década de 30 os mesmos já haviam produzido 

unidades mecanizadas e as testado em combate, tendo em 1939 unidades organizadas e 

treinadas, tinham também duas vantagens em relação as outras potências, um sistema de apoio 

aéreo desenvolvido e um sistema de comando e controle flexível que permitia manobras mais 

rápidas que os outros exércitos. (HOUSE, 2008) 

 

6.1 OS CARROS DE COMBATE NO INÍCIO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Em 1939 os carros de combate haviam dado um grande salto tecnológico em relação 

aos carros vistos na primeira guerra mundial, os principais problemas encontrados em 

combate até 1918 haviam sido estudados a fundo para serem sanados, culminando em carros 
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extremamente móveis, com comunicações amplas e flexíveis e com proteção blindada que 

oferecia um certo nível de segurança para a tripulação. 

 

6.1.1 Os carros de combate da Alemanha no início da segunda guerra mundial 

 

Tendo sofrido muito com os carros de combate britânicos da primeira guerra mundial, 

os alemães tinham bom motivos e tempo suficiente para desenvolver seus carros de combate, 

além das grandes evoluções táticas, os blindados foram operacionalizados e organizados em 

treinamentos secretos, que assim tinham que ser por imposições do Tratado de Versalhes, 

obtendo um grande desenvolvimento da arma de blindados. (BARBIERI, 1986) 

 

6.1.1.1 Tanque leve Pzkpfw I 

 

Origem – Alemanha 

Tripulação – Dois 

Armamento – Duas metralhadoras MG 34 de 7,92 mm. 

Blindagem – Mínima: 7 mm; Máxima: 13 mm 

Dimensões – Comprimento 4,03m; largura: 2,05m; altura: 1,72m. 

Peso – 5 400 kg. 

Pressão sobre o solo – 0,4 kg/cm². 

Potência/peso – 11/11 cv/t. 

Motor – Krup M305 de quatro cilíndros horizontalmente opostos, a gasolina, 

refrigerado a ar, desenvolvendo 60 cv a 2500 rpm. 

Desempenho – Velocidade em estrada: 37 km/h; alcance: 200km; obstáculo vertical: 

0,355m; transposição de vala: 1,4m; ângulo máximo de ladeira: 30º 

Histórico – Serviu ao exército alemão, de 1934 a 1941, como tanque e, até 1945, em 

outras funções. Também foi usado pela Espanha. (Nota: os dados referem-se apenas 

ao PzKpfw I A.). (BARBIERI, 1986) 

 

FIGURA 4 - Tanque leve Pzkpfw I 

 

FONTE: Wikipedia3 

 
3 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_I>. Acesso em: 08 de junho de 2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_I
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 Mesmo sendo usado somente como veículo provisório até que carros mais modernos 

fossem desenvolvidos, foi empregado em combate na Guerra Civil Espanhola em 1936 e no 

início da Segunda Guerra Mundial, na invasão a Polônia, nos Países Baixos, na África, 

Grécia, nos Balcãs e até mesmo na Rússia em 1941, tiveram uma sobrevida no início da 

Segunda Guerra devido a falta de armas antitanques eficazes e os carros serem resistentes a 

armas de infantaria. (BARBIERI, 1986) 

 

6.1.1.2 Tanque leve Pzkpfw II 

 

Origem – Alemanha 

Tripulação – Três 

Armamento –Um canhão KwK de 30 mm ou KwK de 38 de 20mm, uma 

metralhadoras coaxial MG 34 de 7,92 mm. 

Blindagem – (Ausf A, B, C) Mínima: 10mm; máxima: 30mm. (Ausf F) mínima: 

14,5 mm; máxima: 35mm 

Peso – 9 500 kg 

Pressão sobre o solo – 0,8 kg/cm². 

Potência/peso – 13,68 cv/t. 

Motor – Maybach HL 62 TR, seis cilindros em linha, a gasolina, refrigerado a água, 

desenvolvendo 130 cv a 2600 rpm. 

Desempenho – Velocidade em estrada: 40 km/h; alcance: 192 km; obstáculo 

vertical: 0,43m; transposição de vala: 1,72m; profundidade de vau: 0,91 m; ângulo 

máximo de ladeira: 27º 

Histórico – A serviço do exército alemão de 1936 a 1943. Também usado pela 

Espanha. (BARBIERI, 1986) 

 

FIGURA 5 - Tanque leve PzKpfw II 

 

Fonte: LandmarkScout4 

 
4 Disponível em: < https://www.landmarkscout.com/panzerkampfwagen-ii-ausf-a-sd-kfz-121/>. Acesso em: 08 

de junho de 2020 

https://www.landmarkscout.com/panzerkampfwagen-ii-ausf-a-sd-kfz-121/
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 O PzKpfw II constituía a espinha dorsal das tropas blindadas alemãs, sendo 

amplamente utilizado no início do conflito e em 1942 ainda haviam 860 exemplares sendo 

empregados em combate, foi também usado como veículo lança chamas, tendo capacidade de 

carregar 80 cargas de 3 segundos de duração. (BARBIERI, 1986) 

 

6.1.1.3 Tanque PzKpfw III 

 

Dimensões - 5,38 m x 2,91 m x 2,50 m 

Armamento - 3,7 cm KwK 36 L / 46,5 ou 5 cm KwK 38 L / 42 

Metralhadoras - 3 × 7,92 mm MG34 (A torre da pistola de 5 cm tinha apenas uma 

metralhadora coaxial e não duas) 

Armadura - 10 mm - 30 mm (placa adicional de 30 mm adicionada posteriormente) 

Peso - 19,5 toneladas 

Tripulação - 5 

Propulsão - Maybach HL 120 TR V-12 265hp gasolina / motor a gasolina 

Velocidade - máxima 40 km / h 

Alcance - 165 km 

Total construído – 96. (DAVID B., 2010)  

 

FIGURA 6 - Tanque PzKpfw III 

 

Fonte: Wikipedia5 

 

 Após adquirir certa experiência com os blindados da época, os alemães passaram a 

exigir mais dos seus principais carros de combate, a intenção, de acordo com o general 

 
5 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_III>. Acesso em: 08 de junho de 2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_III
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Guderian, era obter dois tipos básicos, um com canhões de alta velocidade para emprego 

contra outros carros de combate e um com canhões de calibre mais grosso, para disparar 

granadas alto explosivas. O PzKpfw III foi o primeiro veículo a atender essas pedidas, 

originalmente se instalou um canhão de 50mm, logo sendo reduzido para 37mm para se 

adequar aos canhões antitanques da infantaria. (DAVID B., 2010, tradução nossa)  

 

6.1.1.4 Tanque PzKpfw IV 

 

Origem – Alemanha 

Tripulação – Cinco 

Armamento –Um canhão KwK L/24 de 75mm; uma metralhadora  MG 34 de 7,92 

mm coaxial; uma metralhadora  MG 34 no casco; uma metralhadora  MG 34 

antiaérea opcional no alto da torre.  

Blindagem – Mínima: 20mm; máxima: 90mm 

Dimensões – Comprimento: 5,91 m; largura: 2,92 m; altura: 2,59 m 

Peso – 19 700 kg 

Pressão sobre o solo – 0,75 kg/cm². 

Potência/peso – 15,22 cv/t. 

Motor – Maybach HL 120 TRM V-12 em linha  a diesel, desenvolvendo 300 cv a 

3000rpm. 

Desempenho – Velocidade em estrada: 40 km/h; velocidade em terreno acidentado: 

20km/h alcance: 200 km; obstáculo vertical: 0,6 m; transposição de vala: 2,3m; 

profundidade de vau: 0,8 m; ângulo máximo de ladeira: 30º 

Histórico – A serviço do exército alemão de 1936 a 1945. Também usado pela 

Espanha, Itália e Turquia. Usado pela última vez pela (BARBIERI, 1986) 

 

FIGURA 7 - Tanque PzKpfw IV 

 

Fonte: Wikipedia6 

 

 Foi o único carro de combate produzido durante toda a Segunda Guerra Mundial, 

tendo sido projetado de acordo com as exigências alemãs de 1935, sendo o canhão de grosso 

calibre que o General Guderian estipulou para ser o carro de apoio dos canhões de alta 

 
6 Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_IV>. Acesso em: 9 de junho de 2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_IV
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velocidade. Com a instalação de um canhão de cano longo e de uma blindagem mais espessa, 

em 1939, passou a ser empregado também como arma antitanque, substituindo, em 1941, o 

PzKpfw III.  (BARBIERI, 1986) 

 

6.1.2 Os carros de combate da França no início da segunda guerra mundial 

 

 As tropas blindadas francesas, em 1939, eram as mais poderosas, em questão de 

números, das forças aliadas, tendo cerca de 6000 blindados, porém muitos deles se 

encontravam no exterior, em reserva operacional ou eram de segunda linha, como o obsoleto 

FT. Pelo fato dos carros franceses terem sido desenvolvidos visando uma doutrina militar 

voltada a defesa, os carros possuíam armamentos de menor calibre e maior proteção blindada, 

o que os tornava lentos e mau armados, dificultando o combate contra outros carros de 

combate. (DAVID B., 2010, tradução nossa) 

 

6.1.2.1 Tanque leve Renault AMC 35 

 

Origem – França 

Tripulação – Três 

Armamento – Um canhão de 47mm; uma metralhadora de 7,5mm coaxial.  

Blindagem – Máxima: 25mm 

Dimensões – Comprimento: 4,572 m; largura: 2,235 m; altura: 2,336 m 

Peso – 14 500 kg 

Potência/peso – 12,41 cv/t. 

Motor – Um motor Renault de quatro cilindros a gasolina, desenvolvendo 180 cv. 

Desempenho – Velocidade máxima: 40 km/h; alcance: 161 km; obstáculo vertical: 

0,609 m; transposição de vala: 1,828 m; profundidade de vau: 0,8 m; ângulo 

máximo de ladeira: 31º 

Histórico – A serviço do exército Francês de 1935 a 1940, também usados pelos 

exércitos belga e alemão. (BARBIERI, 1986) 
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FIGURA 8 - Tanque leve Renault AMC 35 

 

Fonte: Wikipedia7 

  

 Os AMCs 35 ficaram prontos e começaram a serem entregues antes mesmo de 1940, 

quando ocorreu a invasão alemã, porém, devido à falta de preparo e falta de treinamento, 

muitos foram colocados em reserva, sendo acionados as pressas em maio de 1940, usando os 

47 disponíveis para mobiliar regimentos de cavalaria que não estavam preparados técnica nem 

taticamente para recebê-los. (BARBIERI, 1986) 

 

6.1.2.2 Tanque leve Hotchkiss H-35 e H-39 

 

Origem – França 

Tripulação – Dois 

Blindagem – Máxima: 40mm; mínima: 12mm. 

Dimensões – Comprimento: 4,22 m; largura: 1,85 m; altura: 2,14 m. 

Peso – Em combate: 12 000 kg 

Pressão sobre o solo – 0,9 kg/cm² 

Potência/peso – 10 cv/t. 

Motor – Hotchkiss, de seis cilindros, a gasolina, refrigerado a água, desenvolvendo 

120 cv a 2 800 rpm. 

Desempenho – Velocidade em estrada: 36 km/h; alcance: 150 km; obstáculo 

vertical: 0,5 m; transposição de vala: 1,8 m; ângulo máximo de ladeira: 32º 

Histórico – Entrou em serviço no exército francês em 1936 e foi usado até a queda 

da França. Também foi usado pela Alemanha, França Livre e Israel(após a segunda 

guerra). (BARBIERI, 1986) 

 

 
7 Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/AMC_35>. Acesso em 9 de junho de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/AMC_35
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FIGURA 9 - Tanque leve Hotchkiss 

 
Fonte: Enciclopédia de armas8 

 

Foi um projeto pensado para operar junto com o tanque médio SOMUA S-35. 

Armados de um canhão de 37 mm e metralhadora 7.5mm e dotados de boa proteção blindada, 

eram muito eficazes no combate contra outros carros leves, porém eram mais lentos que o S-

35, o que dificultava a parte tática das manobras. (DAVID B., 2010, tradução nossa)  

Em 1934 foi rejeitado pela infantaria por ter sido dada preferência ao Renault 35, 

entretanto foi aceito pela cavalaria, e, por fim, pouco antes da eclosão da guerra, foi aceito 

também pela infantaria. (BARBIERI, 1986) 

 

6.1.2.3 Tanque pesado Char B1/B1-bis 

 

Origem – França 

Tripulação – Quatro 

Armamento – Um canhão de 75 mm no casco; uma metralhadora de 7,5 mm no 

casco; um canhão de 47 mm montado na torre; uma metralhadora coaxial de 7,5 

mm. 

Blindagem – Máxima: 60mm 

Dimensões – Comprimento: 6,52 m; largura: 2,5 m; altura: 2,79 m. 

Peso – Em combate: 32 000 kg 

Pressão sobre o solo – 1,39 kg/cm². 

Potência/peso – 9,59 cv/t. 

Motor – Seis cilindros em linha, a gasolina, refrigerado a água, desenvolvendo 307 

cv a 1 900 rpm. 

Desempenho – Velocidade em estrada: 28 km/h; alcance: 150 km; obstáculo 

vertical: 0,93 m; transposição de vala: 2,75 m; ângulo máximo de ladeira: 27º 

Histórico – Entrou em serviço no exército francês em 1936 e continuou em uso até 

a queda da  França, em 1940. Também usado pelo exército alemão. (BARBIERI, 

1986) 

 

 
8 Disponível em:< http://enciclopediadearmas.blogspot.com/2008/09/tanque-leve-hotchkiss-h-35-e-h-39.html>. 

Acesso em 9 de junho de 2020 

http://enciclopediadearmas.blogspot.com/2008/09/tanque-leve-hotchkiss-h-35-e-h-39.html
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FIGURA 10 -Tanque pesado Char B1-bis 

 
 

Fonte: Wikimediacommons9 

 

 O projeto Char B1 foi concluído entre 1929 e 1931, sendo logo aperfeiçoado e 

produzido o Char-B1-bis, que possuía uma blindagem mais espessa e um motor mais potente. 

Sua excelente blindagem o tornou imune a todos canhões antitanque alemães, exceto ao 88 

mm, que na verdade era uma arma antiaérea adaptada para função antitanque. (BARBIERI, 

1986) 

 Nos poucos combates que foi utilizado obteve grande vantagem no confronto carro x 

carro, sua blindagem e seu canhão de grosso calibre compensavam sua baixa velocidade e 

pequena autonomia, os alemães só encontraram um adversário tão difícil em 1941, quando 

encontraram os carros soviéticos KV-1 e T-34. (DAVID B., 2010, tradução nossa) 

 

6.1.2.4 Tanque leve Renault R-35 

 

Origem – França. 

Tripulação – Dois. 

Armamento – Um canhão de 37 mm; uma metralhadora de 7,5 mm coaxial. 

Blindagem – Máxima: 45 mm 

Dimensões – Comprimento: 4,2 m; largura: 1,85 m; altura: 2,37 m. 

Peso – 10 000 kg 

Pressão sobre o solo – 0,67 kg/cm². 

Potência/peso – 8,2 cv/t. 

Motor – Renault, de quatro cilindros, a gasolina, desenvolvendo82 cv a 2 200 rpm. 

 
9 Disponível em: < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanks_B1_bis_(Toulal)_zu_Stonne.jpg>. Acesso 

em 9 de junho de 2020 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanks_B1_bis_(Toulal)_zu_Stonne.jpg
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Desempenho – Velocidade em estrada: 20 km/h; alcance: 140 km; obstáculo 

vertical: 0,5 m; transposição de vala: 1,6 m ou 2 m com a cauda; ângulo máximo de 

ladeira: 31º 

Histórico – Entrou em serviço no exército francês em 1936, permanecendo até a 

queda da França. Também usado pela Alemanha, Itália(fornecido pelos alemães), 

Iugoslávia, Polônia, Romênia e Turquia.(BARBIERI, 1986) 

 

FIGURA 11 - Tanque leve Renault R-35 

 
Fonte:Tanks World War 210 

 

 Era o mais numeroso carro de combate francês quando a guerra foi declarada, em 

1940 havia cerca de 945 R-35 em uso, foi produzido para substituir o antigo FT-17, fabricado 

na primeira guerra mundial e usado até 1934 pela França. (BARBIERI, 1986) 

 A doutrina militar francesa empregava o R-35 apenas como apoio a infantaria, porém 

seu uso no confronto contra a Alemanha provou que o mesmo era capaz de derrotar os Panzer 

I e II e sua blindagem frontal era capaz de suportar impactos de canhões de 37mm. (DAVID 

B., 2010, tradução nossa) 

 

6.1.2.5 Tanque médio Char Somua S-35 

 

Origem – França. 

Tripulação – Três. 

Armamento – Um canhão de 47 mm; uma metralhadora coaxial modelo 31 de 7,5 

mm. 

Dimensões – Comprimento: 5,46 m; largura: 2,108 m; altura: 2,692 m. 

Peso – Em combate: 20 048 kg 

Pressão sobre o solo – 0,92 kg/cm². 

Potência/peso – 9,47 cv/t. 

Motor – SOMUA, de oito cilindros, a gasolina, refrigerado a água, desenvolvendo 

190 cv a 2 000rpm. 

Desempenho – Velocidade máxima em estrada: 37 km/h; alcance em estrada: 257 

km; obstáculo vertical: 0,508 m; transposição de vala: 2,336 m; ângulo máximo de 

ladeira: 35º 

 
10 Disponível em:< https://tanksinworldwar2.com/france-renault-r35.php>. Acesso em 9 de junho de 2020 

https://tanksinworldwar2.com/france-renault-r35.php
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Histórico – A serviço do exército francês de 1936 até 1940. Também usado pela 

Alemanha e pela Itália. (BARBIERI, 1986) 

 

FIGURA 12 - Char Somua S-35 

 
Fonte: Wikipedia11 

 

Tinha uma boa blindagem, boa manobrabilidade e bom poder de fogo, sendo superior 

a todos os carros alemães da época, porém seu emprego inadequado não permitiu que 

demonstrasse todo seu poder de fogo, seu ponto fraco era comum entre os carros de combate 

franceses, que era o comandante também ser artilheiro e municiador. (BARBIERI, 1986)

 Os principais sucessos do S-35 em combate se deram devido a seu poder de fogo e 

blindagem superior, em grandes batalhas blindadas, levavam vantagem tática em seus pontos 

fortes, porém não era suficiente para superar a vantagem estratégica alemã. (DAVID B., 2010, 

tradução nossa) 

 
11 Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/SOMUA_S35>. Acesso em 9 de junho de 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/SOMUA_S35
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7. INVASÃO ALEMÃ A FRANÇA 

 

 Os alemães, em 1939, atacaram a Polônia conquistado-a sem grande esforço. A 

velocidade da consquista alemã escondeu a maior parte dos problemas apresentados por suas 

tropas, tais como falta de apoio logístico que prejudicava a duração dos carros em combate, 

falta de iniciativa por parte dos comandantes em primeiro escalão, entre outros, problemas 

que os alemães trabalharam para resolver duranto o inverno de 1939/1940. O ganho de 

experiência, a criação de mais divisões Panzer e o aperfeiçoamento das tropas blindadas 

foram resultados dos ensinamentos colhidos na campanha da Polônia. (HOUSE, 2008) 

Após a invasão da Polônia, os alemães deixaram seu território menos guarnecido e 

sem nenhuma divisão blindada, o que favorecia uma ofensiva francesa, porém os franceses 

acreditavam que não poderiam atacar a Alemanha naquele momento. Com reforço dos 

britânicos foi estabelecida uma forte linha defensiva nas fronteiras com a Alemanha e com a 

Itália, a linha Maginot, que era um composto de fortificações que isolava a França do seu 

oponente. (CHURCHIL, 1948) 

Uma ofensiva alemã contra a França era possível e esperada, existiam 3 possibilidades 

para esse ataque, a primeira pelo sul, passando pela Suiça, porém as condições estratégicas e 

do terreno seriam muito desfavoráveis aos alemães, uma segunda era uma ataque frontal, 

investindo contra a linha Maginot, mas os franceses acreditavam que a Alemanha não possuia 

equipamento e treinamento suficiente para superar a fortaleza, a terceira e mais aceita foi um 

ataque pelo norte, passando pela Holanda, porem os aliados não poderiam adentrar no 

território holandes para barrar o inimigo, pautando seu plano em barra-lô na Bélgica. Havia 

também uma quarta linha de ação, porém essa foi descartada pelo Marechal Petain que 

defendeu veementemente que a floresta das Ardenas era instrasponível devido a natureza do 

seu terreno, levando em consideração essa análise, durante a construção da Linha Maginot, os 

franceses não dispuseram suas defesas na região do rio Meuse, acreditando que um ataque por 

ali sera impossível. (CHURCHIL, 1948) 

Com a grande passividade do exército francês, os alemães tiveram plena liberdade de 

escolher a hora e o local do seu ataque, durante a noite de 9 para 10 de maio de 1939, os 

alemães se lançaram contra a França pelo norte nas fronteiras da Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo, um grupo composto por 5 divisões Panzer e 3 motorizadas, que comandadas por 

Kleist, transpuseram a floresta das Ardenas em direção a Sedan e Montherne, surpreendendo 

os franceses e atacando-os diretamente em seu ponto mais vulnerável. (CHURCHIL, 1948) 
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Os alemães penetraram na França utilizando o combinado de seus bombardeiros de 

mergulho, que eram aviões utilizados para neutralizar pontos importantes, entre eles postos de 

comunicações, postos de comando ou reservas de suprimento, e carros de combate, e em uma 

frente de aproximadamente 150 milhas as defesas francesas entraram em colapso. Em apenas 

4 dias os alemães romperam as defesas em Sedan, após os ataques, foi aberta uma brecha de 

aproximadamente 50 milhas na região, por onde os alemães entravam com sua massa de 

blindados na França. No dia 15 de maio, com apenas 5 dias de combate, os alemães já haviam 

penetrado 60 milhas em território francês. Após a grande investida alemã e o rompimento das 

linhas defensivas, os franceses não tinham mais tropas em reserva para manobrar. 

(CHURCHIL, 1948) 

 

A que servia a Linha Maginot? Ela deveria ter economizado tropas num amplo setor 

da fronteira, não apenas oferecendo muitas vias de acesso para a realização de 

contra-ataques locais, mas também permitindo que grandes forças fossem mantidas 

em reserva; e esse é o único meio de fazer essas coisas. Mas, naquele momento, não 

havia reserva. (CHURCHIL, 1948) 

 

 O alto comando Aliado resolveu reorganizar suas tropas para tentar realizar contra 

ataques aos bolsões formados por tropas alemãs que penetraram profundamente no território, 

para isso, trouxe as 6 divisões que estavam na África para a França e ainda restavam 3 

divisões que não entraram em combate contra os alemães, porém não teriam tempo para isso. 

Os lideres já temiam realizar contra ataques por considerarem seus meios e métodos 

inferiores. Após 15 dias de combate os franceses se encontravam cercados no norte do pais, 

tendo como única saída uma retirada forçada pelo mar para a Inglaterra. Os britânicos 

organizaram um resgate e estabeleceram uma posição em Dunquerque para acolher e defender 

a retirada das tropas para Grã Bretanha, sobre grande pressãos dos exércitos alemães, algumas 

divisões não conseguiram chegar até a praia, foram cercados e, após ficarem sem comida e 

sem munição, se renderam, porém, seguraram as tropas nazistas por tempo suficiente para que 

a retirada tivesse sucesso. Durante 10 dias de retirada, cerca de 250 mil homens voltaram para 

a Inglaterra, com o preço de perderem todo equipamento do exército, levando apenas seus 

fuzis e baionetas e algumas centenas de metralhadoras. No dia 10 de junhos os alemães 

chegaram em Paris, oficializando a conquista do territorio em apenas 35 dias. (CHURCHIL, 

1948) 
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8. CONCLUSÃO  

 

 Desde a Primeira Guerra Mundial os carros de combate passaram por uma grande 

evolução, melhorando seu armamento, sua autonomia e também sua blindagem. Todos os 

exércitos investiram pesado na arma de guerra que havia resolvido o primeiro grande conflito, 

porém o fator determinante para a vitória alemã nas primeiras campanhas da Segunda Guerra 

Mundial foi a forma como o exército nazista utilizou os blindados. 

 Como podemos ver no capitulo 6, os franceses tinham carros que se mostravam 

superiores, em alguns aspectos, aos carros alemães, porém os líderes do exército francês, por 

não terem tido experiências com as guerras de movimento e ainda utilizarem doutrinas 

remanescentes da Primeira Guerra Mundial, utilizaram seus carros em posições estacionárias, 

dividindo-os em pequenos grupos e acreditando que sua linha defensiva poderia deter a 

ofensiva alemã, perdendo o que os blindados ofereceram de melhor para os alemães, sua 

mobilidade e seu poder de choque quando empregados em grande número. 

Os alemães por sua vez, mostraram para o mundo seu grande poder, durante o periodo 

entre guerras, tiveram a oportunidade de formar um exército profissional e de desenvolver não 

só seus carros de combate, mas também sua forma de emprego. A forma com que os nazistas 

utilizaram suas divisões Panzer, que apoiavam seus carros de combate oferecendo a mesma 

mobilidade que os eles tinham para os serviços de apoio, como manutenção e ressuprimento 

de munição e ração, possibilitava que as tropas avançassem por muito dias sem precisar de 

grandes paradas para reabastecimento de qualquer gênero, impedindo que as forças inimigas 

se reorganizassem. A mecanização da engenharia e da artilharia possibilitou que 

acompanhassem as tropas em primeiro escalão de perto e garantiu um apoio de fogo constante 

e mobilidade permanente, tornando os carros de combate praticamente imparáveis. 

 Conclui-se que a importância dos carros de combate na invasão alemã à França não se 

deu apenas pelo seu material muito desenvolvido para a época, mas sim pela sua forma de 

emprego exemplar, que possibilitou que as melhores características oferecidas pelos 

blindados, como mobilidade, ação de choque e comunicações amplas e flexíveis, fossem 

aproveitadas no combate, a campanha nazista na França foi um das campanhas de maior 

sucesso na história, tendo levado ao colapso um dos exércitos mais tradicionais na época em 

poucas semanas, porém o sucesso não se deu apenas por mérito alemão, o mau emprego dos 

carros de combate pelos franceses colaborou muito para que Hitler obtivesse êxito em sua 

campanha, demonstrando ainda mais a importância que deve ser dada ao meio mais nobre da 

guerra, os carros de combate da cavalaria. 
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“Nunca se deve descuidar de manter a capacidade de movimento de um Exército e, 

muito menos, enfraquecê-lo na sua Cavalaria”. Marechal Manoel Luís Osório 
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