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RESUMO 
 

 

 

A UTILIZAÇÃO E A EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE DURANTE A 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939- 1945) 
 

 

AUTOR: Arthur Lazzari Royes 

ORIENTADOR: Marcio Sousa Pinho 

 

Este trabalho visa analisar a utilização e a evolução dos principais carros de combate entre as 

principais potências envolvidas nos conflitos entre 1939 e 1945. Após o surgimento do tanque 

na Primeira Guerra Mundial, unindo poder de fogo, proteção blindada e mobilidade, o período 

entre-guerras e, sobretudo, durante a Segunda Guerra Mundial, este meio seria amplamente 

utilizado nos mais diversos campos de batalha ao redor do globo. Conciliando técnica e 

material, pôde-se avaliar as doutrinas blindadas das nações que a desenvolveram. Através do 

emprego e da comparação desenvolveram-se padrões e novos conceitos que são comprovados 

com: modelos de blindagem mais espessa e inclinadas; canhões de maior calibre, comprimento 

e que disparassem munições alto explosivas e perfurantes; motores que dotassem de potência e 

de funcionamento satisfatórios, assim como suspensão, transmissão e trens de rolamento e, por 

fim, guarnições relativamente numerosas, evitando sobrecarregar os militares com diversas 

incumbências no carro. O Japão, Itália, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados 

Unidos da América, Grã-Bretanha e França apresentaram abordagens distintas e competitivas. 

Analisando aspectos como quantidade, disponibilidade e inovação técnica, destacam-se norte-

americanos e soviéticos. Japoneses e italianos apresentaram pouca relevância, apesar de certa 

qualidade, enquanto britânicos e franceses permaneceram devotos aos modelos utilizados 

durante a Primeira Guerra Mundial, e seu emprego como apoio a infantaria. A excelência dos 

carros apresentados, do mesmo modo que a doutrina, a forma de emprego, os militares 

envolvidos, o material empregado e o pensamento do Estado-Maior fizeram com que a 

Alemanha possuísse planejamento, coerência e empenho no quesito dos carros de combate 

desde o primórdio da vigência do Tratado de Versalhes até a queda de Hitler. 
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ABSTRACT 
 

 

 
 

THE USES AND THE EVOLUTION OF TANKS DURING THE WORLD WAR 2 (1939-

1945) 
 

 

AUTHOR: Arthur Lazzari Royes 

ADVISOR: Marcio Sousa Pinho 
 

 

 

This work has as objective to analise the uses and the evolution of the main tanks between the 

main potential countries envolved on the conflits between 1939 and 1945. After the emergence 

of the thank in the first World War, uniting fire power, shields protection, and mobility, the inter-

war period and mostly, during the second World War, it would be widely used in most diverse 

battlefields around the globe. The reconciling of technique and material made it possible to 

avaliate the armored doctrine of the nations that develop them. Through the use and comparison, 

new concept and standards were developed and they can be proved with: thicker and more tilted 

shielding models; higher caliber and length cannons, that were able to shoot highly explosives 

and piercing ammunition; engines that endow with power and satisfying function, just as 

suspension, transmition, rolling trains and, finally, high number crew, avoiding the overloading 

tasks of the soldiers inside the tank. Japan, Italy, Union of Soviet Socialist Republics, United 

States of América, Great Britain, and France presented distinct and competitives approaches. 

Analyzing aspects such as quantity, availability and technical innovation, Americans and Soviets 

stand out. Japanese and Italians showed little relevance, despite a certain quality, while British 

and French remained devoted to the models used during the First World War, and their use as 

support for infantry.The excellence of the presented military tanks, just like the doctrines, the 

possibilites of the use, the soldiers that were envolved, the material used and the General-Staff 

thought, made the Germany to have planning, coherence and effort in terms of tanks since the 

beginning, with the validity of the Treaty of Versailles until Hitler’s fall. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os conflitos terrestres sofreram diversas mudanças ao longo dos séculos. Os armamentos, 

equipamentos, pessoal e doutrina se modificaram e evoluíram a fim de que se obtivesse sempre 

uma vantagem sobre o inimigo. 

A criatividade surge acompanhada da necessidade. A 1ª Guerra Mundial e a 2ª Guerra 

Mundial promoveram embates e repercussões de dimensões nunca antes presenciadas. Neste 

período, diversos materiais e técnicas de combate foram criadas e desenvolvidas, contudo, 

nenhuma foi tão inovadora e eficaz quanto a criação e o desenvolvimento do carro de combate 

(CC), informalmente chamado de “tanque”. Seu aparecimento e sua utilização transformou os 

campos de batalha na primeira metade do século XX, modificou os exércitos do globo e 

demonstrou a genialidade da mente humana no período mais conturbado da história. Sua notória 

relevância fez com que tal plataforma de combate fosse incorporada por todas as forças armadas, 

exercendo papel fundamental nos embates modernos.  

Portanto, qual foi a evolução técnica e doutrinária dos carros de combate das forças aliadas 

(Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética) e das forças do eixo (Alemanha, Itália, 

Japão) durante a Segunda Guerra Mundial? 

 Deverá ser exemplificada a importância do meio blindado na guerra e a razão de seu 

surgimento. No intervalo de 1939 à 1945, deverão ser evidenciadas as mudanças nos carros e o 

contínuo aperfeiçoamento do material frente as constantes batalhas. Assim sendo, o avanço dos 

principais modelos dos países envolvidos e a análise técnica destas plataformas de combate.  

Será abordado no primeiro capítulo o surgimento dos carros de combate, e no segundo, o 

período entre-guerras com o desenvolvimento do CC nos principais países envolvidos na Segunda 

Guerra Mundial. Em seguida, um capítulo visará o eixo, enquanto o outro voltar-se-a para as forças 

do eixo, sendo divididos em subcapítulos: as nações com seus respectivos modelos em ordem 

cronológica. Considerações finais e a evolução deste meio blindado com o fim da guerra serão 

tratados no capítulo final. Apêndices A e B constituídos por tabelas de dados técnicos servirão de 

subsídio para a discussão e a comparação dos exemplares mencionados.  

A importância do meio blindado neste intervalo deverá ser exposta, a fim de comprovar 

sua pujança e preponderância nos conflitos e a adoção da doutrina blindada desde então. A 

soberania destes veículos deverá ser comprovada através de dados técnicos, relatos de líderes e na 

análise das principais batalhas. Tal embasamento sustentará e evidenciará a aquisição dos 

primeiros carros de combate pelo Exército Brasileiro pós Segunda Guerra. 

Este trabalho tem por objetivo conhecer as origens dos Carros de Combate durante a época 

onde foi amplamente produzido, desenvolvido e empregado. Analisar essa inovadora forma de 

combater que transformou o campo de batalha moderno e que faz dessa máquina, elemento  
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insubstituível em todos os exércitos do mundo, sendo utilizada nos mais diversos teatros de 

operações, possuindo papel de destaque na arma ligeira do Exército Brasileiro. Conhecer, 

portanto, os primórdios do que foi e está sendo a arma de guerra mais inovadora, completa e 

versátil da cavalaria mundial, os Carros de Combate. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho tem por objetivo analisar o panorama dos carros de combate durante a época 

em que foram amplamente empregados e quando percebeu-se os mais significativos avanços 

durante o menor período de tempo (6 anos). Imersos em batalhas colossais, foram testados contra 

diversas tropas, armamentos, veículos e doutrinas de nações ao redor de mundo. Desta forma, em 

um épico momento da história moderna, capaz de proporcionar significativas transformações no 

âmbito militar e civil, a transformação da arma blindada mundial era inevitável. 

Vale-se portanto estudar como os confrontos e os choques entre as nações despertaria a 

metamorfose desta nova plataforma de combate. Quais seriam as adaptações observadas, o 

desempenho, a inquestíonavel evolução e excelência evidenciadas até o declíneo do Reich alemão. 

As certeza em relação a técnicas, táticas, procedimentos e o desenvolvimento técnico observado, 

levariam a novas formas de guerrear durante o restante do século XX. 

O carro de combate demonstrou ser indispensável, sendo adquiridos inavariavelmente também 

pelo Brasil, demonstrando preferência pelas versões americanas e alemãs em suas compras durante 

a segunda metade do século XX e o começo do século XXI. Este trabalho justificará as razões por 

tal escolha através do admirável desempenho apresentado por ambas as  nações; servindo também 

como parâmetro, através do comportamento blindado apresentado, para eventuais conflitos ou 

aquisições de materiais.   

Tomar-se-á como base deste trabalho a obra “Tanques da Segunda Guerra Mundial”, de 

Aldo Barbieri, publicada em 1986, dividida em dois volumes abordando os principais modelos 

das expoentes forças do eixo e aliadas. Justifica-se sua utilização, portanto, por reunir os fatores 

relevantes acerca de doutrina e maquinário de tais nações, através de seu desempenho de forma 

comparativa (BARBIERI, 1986). 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a evolução dos principais Carros de Combate das forças aliadas e das forças do 

eixo de 1939 à 1945, durante a 2ª Guerra Mundial. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Analisar a primeira versão do Carro de Combate; 

Evidenciar a relevância de tal plataforma de combate na época; 

Analisar tecnicamente os modelos de carros utilizados por Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemanha, União das Repúblicas Soviéticas Russas (URSS), França, Itália e Japão; 

Analisar a evolução doutrinária e o material dos carros de combate nos anos estipulados. 

 

1.3 METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada através da observação de periódicos, livros, enciclopédias e 

manuais que tratem sobre a temática da evolução dos carros de combate durante a Segunda Guerra 

Mundial. Serão apreciados documentários, depoimentos de antigos veteranos da guerra por meio 

de vídeos, dissertações, monografias e trabalhos acadêmicos que abordem o assunto. Relatos, 

biografias, entrevistas e publicações servirão de subsidio para a elaboração deste trabalho. 

Através de pesquisa descritiva serão coletadas informações relevantes à época, ao material 

ou emprego dos carros de combate e aos integrantes do conflito. Este será um estudo 

bibliográfico a fim de coletar dados precisos e de valia para que se consiga retratar como se 

evoluiu e como se empregou tal força blindada. As fontes serão avaliadas acerca de sua 

confiabilidade e as informações sobre a sua veracidade. Os conhecimentos serão relacionados 

e expostos de modo que retratem com fidedignidade os fatos da época e respondam os objetivos 

gerais e específicos estipulados neste trabalho. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo descritiva, 

por ter por objetivo esclarecer quais fatores contribuíram, de alguma forma, para a iminência do 

conflito e para a disputa pelo controle do poder regional na América do Sul.  

A pesquisa receberá um tratamento de cunho qualitativo, uma vez que será apreciada a 

memória contida nas fontes, de modo a serem alcançados os objetivos previstos nesta linha de 

pesquisa. Cabe ressaltar a busca pela contextualização de cada discurso dentro do arquivo a ser 

pesquisado, atentando-se também para as marcas expressivas para a leitura. 

Tratar-se-á de um estudo bibliográfico que, para a sua consecução, terá por método a leitura 

exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar 

um corpo de leitura atualizado e compreensível.  

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e lista das fontes, argumentação 

e discussão dos resultados. 

Por se tratar de uma pesquisa com emprego de método histórico, a análise e discussão dos 

resultados serão efetuados no transcorrer dos capítulos desta pesquisa, de modo a contemplar os 

objetivos específicos propostos. 
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2. ANTECEDENTES DA 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

2.1 A CRIAÇÃO DO PRIMEIRO CARRO DE COMBATE 

No início do século XX deflagrou-se a Primeira Guerra Mundial. Conflito este que 

perdurou os anos compreendidos de 1914 à 1918, quando inovaram-se os armamentos, 

equipamentos e alterando o emprego de tropas e as respectivas doutrinas. Nos primeiros embates, 

a ofensiva estava presente na doutrina dos beligerantes. Contudo, com o decorrer do tempo a 

guerra se tornou estática e as trincheiras se observavam por todo teatro de operações europeu. Não 

haviam grandes avanços ao longo dos meses e as frentes se mantinham praticamente inalteradas. 

A cavalaria que possuía como característica indispensável a mobilidade, apoiada no emprego dos 

cavalos, indispensável nos campos de batalha terrestre até então, se tornariam praticamente inúteis. 

Os fogos de artilharia e as peças de metralhadora faziam com que qualquer tentativa de avanço, 

abertura de brechas e rompimento das linhas inimigas fosse extremamente dificultado. O emprego 

da cavalaria hipomóvel neste tipo de embate se tornou ineficaz; a quantidade de mortes neste 

ambiente, tanto de homens quanto de animais, inviabilizava novas investidas. Um novo modo de 

combater deveria ser instituído a fim romper com tal inércia. Para isso:  

Na tentativa de resolver o problema, os alemães optaram pelo emprego de armas 

químicas, enquanto os ingleses deram início ao desenvolvimento de uma nova arma 

capaz de neutralizar as metralhadoras inimigas e abrir caminho para que os infantes 

ocupassem o terreno. Dessa forma, em 1916, durante a ofensiva do Somme, os britânicos 

lançaram mãos dos chamados “tanques”, veículos de blindagem espessa que 

transportavam canhões e metralhadoras com o objetivo de levar o fogo para o interior das 

posições inimigas (SANTOS, 2011, p. 2). 
 

Frente a esse desafio, a Grã-Bretanha iniciou seus projetos apoiados pelo Primeiro Senhor 

do Almirantado Winston Churchill, culminando em 15 de setembro de 1916, na Batalha de Flers-

Courcelette (França) com a utilização pela primeira vez do carro de combate britânico denominado 

Mark I (Figura 1)1 (BROSNAN, 2018). Apesar de seu uso ter proporcionado a vitória, tal veículo 

era lento e pouco confiável visto que dos 49 carros que foram para a batalha, apenas 25 realizaram 

o ataque (BROSNAN, 2018, tradução nossa).2  

Os franceses também seguiram tal caminho e criaram o seu modelo, o tanque leve Renault 

FT (Figura 2) que possuía torre totalmente giratória e o armamento principal acoplado nela, sendo 

esta peculiaridade adotada por todos os carros desde então (BROSNAN, 2018, tradução nossa).  

 

                                                      
1 The first official photograph taken of a tank going into action, at the Battle of Flers-Courcelette on 15 September 

1916. The tank is a Mark I, with a steering tail at the rear of the vehicle that disappeared in many later models. The 

early tanks slow and unreliable, shown by the fact that of the 49 tanks deployed for the battle only 25 actually moved 

forward at the start of the attack. 

 
2  During the First World War, Britain began the serious development of the tank. Ironically, the Royal Navy led the 

way with the First Lord of the Admiralty, Winston Churchill, establishing the Landships Committee in early 1915. 

The military combined with the engineers and industrialists and by early 1916 a prototype was adopted as the design 

of future tanks. Britain used tanks in combat for the first time in the Battle of Flers-Courcellete on 15 September 1916. 
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De acordo com Brosnan (2018), o aperfeiçoamento de ambos os exemplares ao longo da 

guerra fez com que a confiança e a produção dessas máquinas se elevasse, alcançando 2.600 

unidades do modelo Mark I e 3.000 unidades do Renault FT. Alemães, entretanto, capturavam 

modelos de ambas as nações com o intuito de utilizá-los e realizar pesquisas, apresentando uma 

frota de apenas 20 exemplares de fabricação nacional (BROSNAN, 2018, tradução nossa) 3.  

 

Figura 1: Mark 

 

Fonte: Brosnan (2018) 

 

Figura 2: Renault FT 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cameron (2019) 

 

“A concepção de manobra, combinando o fogo e o movimento, veio somar-se a 

blindagem surgindo o Carro de Combate. Desde seu aparecimento durante a 1ª Grande Guerra foi 

fator decisivo nos combates” (SALLES, ANO?) 

  

                                                      
3 As production increased and reliability improved, they were used in greater numbers. By the summer of 1918 they 

were a common element of British fighting methods, with around 2,600 tanks manufactured.  

France began development in late 1915, eventually creating the RENAULT FT light tank. This was the first to use a 

fully rotating turret that contained the tank’s main armament – the basis of tank design ever since. Over 3,000 of these 

machines were made by late 1918.  

By contrast, Germany lagged behind. German forces often salvaged Britsh and French tanks, both for research 

puposes and to use on the battlefield. Germany developed the A7V tank, but only 20 were produced. 
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2.2 O PERÍODO ENTRE GUERRAS 

Frente a criação dessa nova máquina os limites e a doutrina da guerra tiveram que ser 

repensadas de forma que acompanhassem a evolução dos meios bélicos. No final da Primeira 

Grande Guerra e no período entreguerras as nações puderam se preparar e iniciar uma nova forma 

de combater apoiada na força blindada. Nota-se que:  

A irrupção de 420 tanques britânicos nas linhas alemãs em torno de Amiens, na manhã 

de 8 de agosto de 1918, tornou definitivamente superado o conceito de “guerra de 

trincheiras”, pelo menos para aqueles que tiveram a perspicácia de perceber tal fato. E, 

aparentemente, isso foi percebido pelas nações vencedoras, pois uma das primeiras 

medidas tomadas no Tratado de Versalhes foi a de proibir à Alemanha a posse de tanques 

(BARBIERI, 1986a, p. 8). 
  

No período compreendido entre as duas guerras é possível perceber comportamentos 

distintos dentre as nações europeias: 

Cavalos contra tanques! A comprida lança dos cavalarianos contra o comprido canhão 

dos tanques! Apesar de sua bravura, valor e temeridade, os poloneses foram facilmente 

dominados pelo ataque alemão. Foi sua primeira experiência- e do mundo também- da 

guerra-relâmpago (blitzkrieg): o rápido ataque de surpresa, os aviões de caça e 

bombardeiros, [...]; os tanques, divisões completas deles, rompendo linhas e 

avançandocinquenta ou sessenta quilômetros por dia (SHIRER, 2008b, p. 19). 
  
Apesar do notável avanço tecnológico alcançado com o Mark I inglês e o Renault FT 17 

francês, o alto comando de ambos os países se encontravam relutantes no uso da “força em 

movimento”. Suas táticas e seu pensamento continuavam restritos ao uso clássico do carro, 

apresentando uma postura voltada a estabilidade e a disposição das tropas em largas frentes. 

Ambas as nações prosseguiram aplicando os carros de combate (CC) apenas como 

acompanhamento das tropas de infantaria, sem que se exercesse ataques concentrados puramente 

dotados do meio blindado. Barbieri (1986a, p. 8) aponta que “Os franceses, por exemplo, insistiam 

em linhas de defesa longas e estáticas, desperdiçando elementos de combate que, se concentrados, 

seriam praticamente imbatíveis”; comprovando-se a crença nesta tática ultrapassada com a 

construção de uma linha de fortificações desde a fronteira suíça até a floresta das Ardenas. Tal 

defesa conhecida como “mentalidade Maginot”, pretendia ser intransponível, fornecendo a 

segurança necessária ao território franco; entretanto, se tornaria pífia frente ao avanço alemão 

durante a segunda guerra, “basta dizer que a Linha Maginot foi simplesmente ignorada” 

(BARBIERI, 1986a, p. 8).  

Gamelin estava certo de que o ataque alemão à Holanda e a Bélgica seria o ataque 

principal. Ele não prestou atenção à área diante das Ardenas, convencido de que as 

colinas cobertas de bosques eram “intransponíveis. As estradas e caminhos na floresta 

eram suficientemente largos para os tanques alemães, ao passo que a cobertura de bétulas, 

abetos e carvalhos oferecia a camuflagem perfeita para o grupo panzer de Kleist 

(BEEVOR, 2015, p. 99). 
 

Embora ingleses e franceses tenham criado, inserido e desenvolvido os melhores carros na 

Primeira Guerra Mundial, seus pensamentos conservadores os atrasaram no desenvolvimento da  
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doutrina. Neste inteire, a Alemanha, mesmo com as sanções sofridas com o Tratado de Versalhes 

conseguiu desenvolver e investir nesta nova forma de combater, O General Guderian direcionou 

seus esforços para a criação da “arma blindada alemã” (SALLES, ANO?). Através de projetos e 

alianças secretas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se desenvolveram as 

técnicas, táticas e procedimentos da utilização desta força e o próprio Panzer (Pz), carro de 

combate alemão, amplamente utilizado no segundo conflito. Os soviéticos se apoiaram 

inicialmente nos Renault FT e no pensamento francês de utilização do carro em apoio da infantaria. 

Entretanto, com o passar do tempo, percebeu-se que estavam sub empregando este meio nobre, e, 

“assim, na época da invasão alemã, a arma blindada soviética, além de já ter desenvolvido suas 

próprias táticas de mobilidade, também havia percebido a importância de seu poder de fogo e a 

sua precedência sobre os demais corpos de tropa” (BARBIERI, 1986a, p. 9). 

Com aparente paz e ordem acreditava-se que a Alemanha, devido a tantas sanções, estaria 

imobilizada e incapaz de se insurgir novamente. “[...] estavam convencidos de que a Alemanha 

havia sido tratada de forma injusta na conferência de Versalhes” (BEEVOR, 2015, p. 19). Barbieri 

(1986b, p. 8) relata que seu exército estava limitado a apenas 100 mil homens, não podendo 

adquirir submarinos e navios com peso superior a 10.160 toneladas, portanto, sua iniciativa era 

desacreditada por muitos. 

Alguns historiadores argumentam que, se a Grã-Bretanha e a França estivessem 

preparadas para lutar no outono de 1938, as coisas poderiam ter resultado de outra forma. 

Isto certamente é possível do ponto de vista alemão. O fato é que nem os britânicos nem 

os franceses estavam psicologicamente preparados para uma guerra, principalmente 

porque haviam sido mal informados pelos políticos, diplomatas e a imprensa. Os que 

tentavam advertir sobre os planos de Hitler, como Winston Churchill, eram considerados 

fomentadores da guerra (BEEVOR, 2015, p. 99). 
 

Durante a trégua, terminada em 1939, a doutrina de blindados foi trabalhada distintamente 

entre as nações (BARBIERI, 1986b, p. 8). O Exército Britânico possuiu uma sucessão de tanques 

que apresentavam desempenho ruim ou inadequado, sendo empregados repentinamente e 

demonstrando-se não confiáveis (CARTER, 2018). A Inglaterra e a França dividiram suas forças 

de carros de combate em três ramos: tanques leves, tanques “cruzadores” e tanques pesados 

(BARBIERI, 1986b, p. 8). Barbieri (1986b, p. 8) retrata os leves possuindo armamento e 

blindagem insipientes, sendo empregados em reconhecimentos; já os “cruzadores” possuindo a 

missão do embate com outros carros, com armamento muitas vezes insuficiente frente a uma 

Alemanha que se acreditava, equivocadamente, estar com sua força militar enfraquecida. Os 

tanques pesados deveriam acompanhar a infantaria nas progressões no campo de batalha, 

oferecendo relativa proteção blindada a tropa a pé, mesmo apresentando velocidade muito pequena 

(superior apenas a um homem caminhando) e armamento por vezes simplório com uma 

metralhadora apenas (BARBIERI, 1986b, p. 8). 
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Carter (2018) define que as viaturas passaram muito tempo em desenvolvimento, se 

tornando útil após muitas modificações, sendo que a maioria não possuía armadura para resistir às 

armas antitanque inimigas, dotando armas de fogo de baixo calibre. A mecanização dos 

regimentos de cavalaria do exército britânico ocorreu nas vésperas da guerra, todavia, neste 

período, a doutrina de emprego das tropas blindadas não estavam claras; se observando a 

superioridade dos carros alemães frente aos ingleses durante todo o conflito, com exceção do 

Centurion, produzido somente no fim em 1945 (CARTER, 2018). 

Em dezembro de 1939, o Estado-Maior exigiu que dois terços da produção fossem de 

tanques de infantaria (pesados), porém, um ano depois, após experiências na França, foi dada 

prioridade ao desenvolvimento de tanques cruzadores (CARTER, 2018). De acordo com Carter 

(2018), interrompeu-se a produção de tanques leves, o papel da divisão de reconhecimento ficou 

sob responsabilidade dos carros blindados, os cruzadores equiparam as divisões blindadas ou 

brigadas blindadas independentes para operações móveis, enquanto os tanques de infantaria 

ficaram agrupados em brigadas de tanques separadas, para apoio à infantaria (permanecendo tal 

divisão até o fim da guerra). 

A Alemanha, por sua vez, dentre meios limitados conseguiu adestrar e testar suas ideias, 

criando uma nova e ousada doutrina de emprego de blindados, a Blitzkrieg (guerra relâmpago) que 

se demonstraria imprescindível nas conquistas de Hitler. A União Soviética, através de dois 

Renault FT apreendidos, desenvolveu seu próprio material e sua própria conduta em parceria com 

a nação alemã. Barbieri (1986a, p. 9) afirma que a Itália relegou a segundo plano o 

desenvolvimento de seus carros de combate, dotando apenas tanques leves que se demonstrariam 

ineficazes frente as tropas aliadas na campanha do norte da África. Acreditava-se que a ajuda 

alemã viria ao auxílio, crença esta que nunca se confirmou. O exército japonês conseguiu 

desenvolver carros com relativa eficiência e tecnologia em pouco tempo, todavia, estas máquinas 

eram expoentes somente em alguns territórios com características geográficas específicas como 

afirma Barbieri (1986b, p. 9) em que “[...] com os sucessivos desembarques aliados nas áreas, 

então sobre controle japonês, onde seus tanques, além de numericamente inferiores, eram 

obsoletos”. 

 A inferioridade dos carros já percebia-se no começo da guerra, em agosto de 1939. 

Através dos embates de soviéticos e mongóis contra o império do Japão na Manchúria – na  

fronteira entre os países na região do rio Khalkhin Gol – haviam:  

Protótipos muito mais rápidos do que mais tarde foi o T-34, o tanque médio mais eficaz 

da Segunda Guerra Mundial. Os obsoletos tanques japoneses não tiveram chance. Seus 

canhões careciam de granadas perfurantes contra blindados (BEEVOR, 2015, p. 26). 
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3 OS CARROS DE COMBATE DAS FORÇAS DO EIXO 

“O impacto da arma blindada alemã fez os exércitos buscarem maneiras de deter os 

tanques” (BONALUME NETO, 2010, p. 6). 

Este novo instrumento bélico demontraria sua valia desde o começo da guerra com a 

investida alemã na Polônia, em 1939, demonstrada pela surpresa de Hitler no local. No dia 5 de 

setembro, ao realizar uma visita surpresa ao general alemão Guderian, perguntou-lhe vendo o 

regimento polonês de artilharia destroçado: “Foram nossos bombardeiros de mergulho que 

fizeram isso?”, e a resposta dada foi “Não, foram nossos tanques”. Apesar de corajosa resistência 

polonesa, os tanques poupavam inúmeras vidas, defendeu Guderian, comprovadas nas ínfímas 

perdas observadas pelo fuhrer impressionado (apenas 150 homens das quatro divisões blindadas 

e setecentos feridos) (YOUNG, 1980, p. 23). 

A Alemanha, semelhante aos demais países, investiu e desenvolveu vários modelos para 

atender as demandas inerentes ao combate, principalmente nos embates com outros carros de 

combate. No princípio criou-se o tanque leve PzKpfw¹ I (1934 a 1941), que possuía apenas duas 

metralhadoras MG 34 de 7,92 mm. Em seguida construiu-se o tanque leve PzKpfw II (1936 a 

1943), o tanque PzKpfw III (1939 a 1945) e o tanque médio de combate PzKpfw IV (1939 a 

1945). Acerca deste carro afirma-se que “tenha sido produzido por mais tempo que qualquer 

outro tanque utilizado naquele conflito, com exceção do T-34” (BARBIERI, 1986a, p. 23). Ainda 

seriam fabricados o tanque pesado PzKpfw VI Tigre I (1942 à 1945), o tanque PzKpf V Pantera 

(1943 à 1945), inspirado no T-34 soviético, e, por fim, o tanque pesado PzKpfw VI Tigre II 

(1944 à 1945) que possuía um canhão de 88mm e mais duas metralhadoras MG 34 de 7,92 mm 

(BARBIERI, 1986a, p. 26). 

Com base em Barbieri (1986b, p. 64) a força de carros de combate italiana era composta 

pelo tanque médio M13/40 Carro Armato (1940 à 1942) com um canhão de 47 mm e mais duas 

metralhadoras 8 mm, sendo empregado principalmente nas campanhas do norte da África, Grécia 

e Iugoslávia.  

O tanque leve Tipo 95 HA-GO (1935 à 1945) representava as forças japonesas ofensivas 

iniciais, com um canhão de 37 mm e uma metralhadora de 6,5 mm no casco. Em seguida, criou-

se o tanque médio Tipo 97 CHI-HA (1938 à 1945) já com um canhão de 57 mm e duas 

metralhadoras de 7,7 mm (BARBIERI, 1986b, p. 68). 

A invasão da Polônia surpreenderia o mundo com uma nova doutrina, a Blitzkrieg alemã, 

adotando movimentos rápidos e envolventes, apoiada sobretudo pela força blindada, aérea, 

infantaria motorizada e a pé (SALLES, 1979). Permitindo a “rápida conquista da Polônia, em 

1939; da Bélgica, da Holanda e da França, em 1940; da Iuguslávia e da Grécia, em 1941; e a 

tomada de extensos territórios da União Soviética, em 1941” (BONALUME NETO, 2010, p. 6). 
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3.1 ALEMANHA 

3.1.1 Tanque Leve PzKpfw I4 

 Hitler conseguiu, ao longo dos sete anos de embates, conquistar praticamente toda a 

Europa, com suas divisões panzer tornando-se a principal força de ataque nacional (BATTLE... 

2001). 

 

Figura 3: Panzer I 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Inicialmente em 1933, quando o país começou sua corrida armamentista abertamente, 

pensou-se na produção de uma linha de tanques mais leves, entre 4 e 7 toneladas; produzindo-se 

por consequência, seu primeiro carro de combate, o PzKpfw I, Panzer I (BARBIERI, 1986a, p. 

10). Barbieri (1986a, p. 11) afirma ter sido utilizado em batalhas na Polônia (1940), Países Baixos, 

Grécia, África, Balcãs e na campanha inicial da Rússia, sendo seu emprego como tanque 

compreendido entre 1934 a 1941, contudo aproveitado até 1945 em outras funções.  

O intuito da Alemanha era utilizá-lo, assim como o panzer II, para treinamentos, todavia, 

não foi o que ocorreu, sendo empregados na invasão à Polônia, apresentando falhas e perda de 

218 carros (10% da frota mecanizada), sendo produzidos somente 57 novos tanques na época. 

Demonstrando, finalmente que, iniciada a Segunda Guerra Mundial, os alemães não estavam com 

suas tropas mecanizadas aptas, tampouco tinham prioridade na indústria (HOUSE, 2008, p. 134-

135). 

Foram produzidos dois modelos, sendo que o modelo B possuiu 2000 unidades fabricadas.  

                                                      
4 PzKpfw (Panzerkampfwagen): tanque blindado.                                                                                                                   

Panzer (PZ): Blindagem, couraça, tanque.                                                                                                           

SdKfz (Sonderkraftfahrzeug): Veículo especial 
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Este apresentava um motor Maybach, mais potente, de 100 cv, o que alongou o chassi em 

43 cm, acrescentando assim uma nova roda de suspensão. A roda livre traseira que aumentava o 

contato da lagarta com o solo foi finalmente elevada, além de acrescido mais rolete de retorno 

(BARBIERI, 1986a, p. 11). Contudo, havia o acúmulo de funções pela presença de apenas um 

motorista e um comandante/ atirador, além do chassi deste carro apresentar leve proteção blindada, 

Barbieri (1986a, p. 11), com fendas e aberturas que o tornavam bastante vulnerável, sendo muitos 

exemplares abatidos por canhões ingleses de 2 libras na batalha em Dunquerque (França). 

Estes modelos apresentavam portanto uma blindagem e poder de fogo insipientes para a 

época, com emprego somente no começo da guerra, onde apresentavam resistência às armas de 

infantaria. Todavia, quando iniciou-se o uso de armamento anticarro e canhões este modelo 

tornou-se obsoleto (BARBIERI, 1986a, p. 13). 

 

3.1.2 Tanque Leve PzKpfw II 

Vários modelos do pzKpfw II (Figura 4) foram elaborados de acordo com Barbieri (1986a, 

p. 14), alterando-se pequenos elementos a cada nova produção.  

 

Figura 4: Panzer II 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Possuía como principal objetivo preencher a lacuna entre o tanque leve panzer I e os 

médios  panzer III e IV (em desenvolvimento), possibilitando o treinamento de guarnições e 

apresentando melhora em relação a blindagem e poderio bélico sobre o modelo anterior5 

(ALEX, 2019, tradução nossa). Entretanto, assim como o Pz I, dotavam poder de fogo e 

blindagem inferiores ao que se necessitava, Masson (2017, p. 80), voltando-se por explorações 

e reconhecimentos. 

                                                      
5 […] the Pz.Kpf.W. II (Panzer II) light tank was already being devised as an interim tank model series to bridge the 

gap between the former light tank and the projected Pz.Kpf.W III (Panzer III) and Pz.Kpfw IV medium tanks. 

[…]The plan was to produce a better-armed and armored version of a light tank to shore up the limitations of the 

Panzer I as well as provide priceless training to tank crews. 
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A versão (Ausf) A com 100 unidades, construídas entre 1935 e 1936, apresentava um 

motor de menor potência, pesando 7305 kg, comparado a ausf B, que dotava um motor mais 

potente, com novas engrenagens e maior peso (BARBIERI, 1986a, p. 14-15). Contudo, Barbieri 

(1986a, p. 15) afirma o Ausf C, sendo o mais pesado, construído em 1937, com 9500 kg e com 

uma blindagem frontal mais espessa.  

No final de 1940 tentou-se uma nova atualização com o Ausf F (Figura 5), em que se 

elevava a espessura da blindagem frontal e dos flancos no chassi, além da adoção de um canhão 

com maior velocidade, mesmo com o mesmo calibre (20 mm) (BARBIERI, 1986a, p. 14-15).  

 Em linha reta não apresentava problemas para conduzí-lo, entretanto para manobrá-lo 

exigia-se muita força por parte da guarnição (INSIDE... 1984). 

 

Figura 5: Panzer II (Ausf F) 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Segundo Barbieri (1986a, p. 15), o chassi era composto por chapas de 30mm de espessura 

na frente e 10 mm nos flancos e na retaguarda, já a torre era protegida por chapas de 30mm e 16 

mm, respectivamente, sendo forjadas com aço temperado soldado. Elevou-se portanto ao longo 

dos anos, através das atualizações, o peso do carro assim como a proteção blindada (BARBIERI, 

1986a, p. 15). 

 

3.1.3 Tanque PzKpfw III 

Através da experiência com os carros de combate iniciais germânicos, a partir de 1935, o 

General alemão Heinz Guderian possuía a intenção de separar em dois segmentos os tanques da 

época (BARBIERI, 1986a, p. 17).  

Barbieri (1986a, p. 17) cita o primeiro tipo adotando canhões antitanque de maior 

velocidade, com metralhadoras apoiando seu poder de fogo, e o segundo tipo em apoio ao 
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primeiro, com canhões de maior calibre, capazes de disparar granadas alto explosivas. A intenção 

era dotar os batalhões com esses carros na proporção 3:1, 3 companhias com o primeiro carro e 1 

companhia com o segundo carro (BARBIERI, 1986a, p. 17). 

Masson (2017, p. 80) caracteriza este modelo sendo voltado para combater outros 

blindados. 

Este carro possuía um grande anel da torre, vantagem que possibilitava a adoção de 

canhões de maior calibre, o que, por sua vez, ampliou a vida útil deste modelo; porém, em 

contrapartida, estipulou-se o peso máximo de 24000 kg, devido a capacidade das pontes 

rodoviárias alemãs na época (BARBIERI, 1986a, p. 17). 

Algumas peculiaridades possibilitaram uma evolução na doutrina da viatura, como espaço 

para a guarnição (possibilitando que os integrantes desempenhassem suas funções) e uma cúpula 

a retaguarda da torre, que provia uma excelente observação por parte do comandante. (BARBIERI, 

1986a, p. 19). Vários modelos foram fabricados, porém, o modelo Ausf E foi o mais produzido da 

série PzKpfw III, tornando-se a base das divisões blindadas da Wehrmacht (BARBIERI, 1986a, 

p. 18). Culminando em exemplares como o Ausf L (Figua 6 e 7) por exemplo. 

 

Figura 6: Panzer III (Ausf L) 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Figura 7: Panzer III (Ausf L) 

 

Fonte: The Tank Museum 
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Os modelos criados se tornaram a base das divisões panzer alemãs empregadas na 

campanha inicial da invasão da Rússia, entretanto, comprovou-se sua ineficácia frente aos 

modelos T-34 e KV soviéticos; apresentando melhores resultados nas campanhas ao norte da 

África (BARBIERI, 1986a, p. 20-21). 

 

3.1.4 Tanque Médio PzKpfw IV  

Figura 8: Panzer IV Ausf A na invasão da Polônia em 1939 

 

Fonte: Pantelik (2020) 

 

O projeto do PzKpfw IV conseguia atender à solicitação do General Heinz Guderian, 

ficando em segundo escalão. Desta forma, o PzKpfw III em maior número e em primeiro escalão, 

operava um canhão de alta velocidade, enquanto o PzKpfw IV, com um maior calibre, habilitado 

a disparar granadas HE, apoiava-o no combate (BARBIERI, 1986a, p. 24).  

Masson (2017, p. 80) caracteriza este modelo por ser um “tanque pesado de ruptura”. 

 Este carro “[...] foi o único tanque alemão continuamente produzido durante a Segunda 

Guerra Mundial e, provavelmente, tenha sido produzido por mais tempo que qualquer outro tanque 

utilizado naquele conflito, com exceção do T-34” (BARBIERI, 1986a, p. 23-24). A média era de 

1955 unidades por mês em abril de 1943 (YOUNG, 1980, p. 162). 

Várias atualizações desta plataforma foram elaboradas, sendo que a produção já iniciou-se com o 

modelo D (Figura 9) empregado nas campanhas da França e Polônia, entretanto, na frente leste, 

em direção a Rússia, as deficiências da viatura se tornaram nítidas (BARBIERI, 1986a, p. 24). O 

carro mais pesado alemão à época era, neste local, considerados inferiores ao concorrente 

soviétivo, o T-34, além de mais leve (YOUNG, 1980, p. 89).  
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Figura 9: Panzer IV (Ausf D) 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Obtinha evoluções como o movimento de deriva de torre através do motor elétrico, 

enquanto o PzKpfw III ainda era de forma manual e a cúpula proeminente na parte posterior da 

torre, que fornecia ao novo modelo melhor campo de visão para o comandante do carro 

(BARBIERI, 1986a, p. 24). 

Entretanto, a frágil blindagem inicial o tornava incapaz de cumprir a missão de auxílio ao 

panzer III, aumentando-se assim a espessura da blindagem até o modelo G, de forma que quando 

também foi alterado seu canhão para o KwK 40 L/48 de 75 mm, este conseguia sobrepujar a 

maioria dos tanques, disputando com o T-34 (BARBIERI, 1986a, p. 25).    

Não era, portanto, o carro perfeito, entretanto, sua grande produção e seu uso em todas as 

frentes da guerra fez com que se tornasse essencial sob uso da Alemanha (CIVITA, 1986b). 

 Tornou-se “[...] o único blindado a conservar sua eficácia durante toda a guerra” 

(MASSON, 2017, p. 120). 

 

3.1.5 Tanque Pesado PzKpfw VI- TIGRE I 

Figura 10: Panzer VI TIGRE I 

 

Fonte: The Tank Museum 
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Segundo Barbieri (1986a, p. 27), apesar da convicção do Estado-Maior alemão, em 1937, 

de que a produção em massa dos PzKpfw III e IV seriam suficientes para as batalhas que viriam, 

notou-se a necessidade de um carro de arremetida, ainda mais pesado, que superasse 30 toneladas. 

Tal concepção começou a obter credibilidade ao comparar, em 1940, o desempenho de ambos 

frente aos exemplares franceses e ingleses, culminando em 1941, contra os soviéticos T-34 e KV-

1; percebendo-se, desta forma, a importância de um modelo que conseguisse suportar o canhão de 

88 mm com deriva de 360° e aliasse, velocidade e uma blindagem espessa o suficiente para 

proporcionar a proteção necessária aos armamentos existentes e futuros (BARBIERI, 1986a, p. 

27). Afirma-se que: 

Na época de sua introdução e durante algum tempo, o tigre era o mais poderoso tanque 

do mundo. O canhão de 88 mm, para o qual havia 92 salvas de munição, era formidável, 

e sua couraça garantia que nenhum projétil poderia penetrar frontalmente. Era tão 

eficiente que as forças aliadas viram-se obrigadas a desenvolver táticas especiais para 

enfrentá-lo, apesar de haver ocasiões em que ele era usado de forma tão inadequada que 

nunca atingia seu potencial (BARBIERI, 1986a, p. 27). 
 

 Em sua primeira batalha, em 1942, impulsionado pelo desejo de Hitler de vê-lo em 

combate com brevidade, ao ser utilizado nas proximidades de Leningrado, foram destruídos, 

baseado no emprego inadequado do carro (isolados e em pequena quantidade) (BARBIERI, 

1986a, p. 28). Entretanto, quando utilizado em situações em que a blindagem provia uma retirada 

escalonada e o canhão utilizado em toda a sua capacidade, como por exemplo, emboscadas, este 

carro (Figura 11) tornava-se imbatível, comenta Barbieri (1986a, p. 28), sendo que em 1944, um 

único exemplar barrou uma divisão aliada na França, destruindo 25 tanques inimigos. “A granada 

de 88 mm podia penetrar 112 mm de blindagem a 450m de distância, o que era mais do que 

suficiente para os tanques da época. O tigre era muito temido pelas tripulações do Sherman, que 

era comparativamente mais vulnerável” (BARBIERI, 1986a, p. 28). 

 

Figura 11: Panzer VI TIGRE I (Ausf E) 

 

Fonte: The Tank Museum 
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 Era o orgulho de Hitler e simbolizava a grandeza e o poder de uma almejada Alemanha. 

Sua tripulação era a elite das guarnições, sendo escolhida pela experiência adquirida em carros 

anteriores. De acordo com Vadimir Antonov, veterano russo, em seu depoimento, o calibre do 

tanque T-34 soviético possuía alcance de 500 metros, enquanto um tiger com seus 88 mm 

disparava a 1000 metros sem errar (BATTLE... 2001). 

 De acordo com Barbieri (1986), foi o primeiro modelo a apresentar rodas intercaladas na 

suspensão, o que proporcionava um deslocamento suave e estável; contudo, era limitado em 

relação as operações em que eram inseridos: as lagartas frequentemente congelavam e 

emperravam na noite russa, sofrendo ataques ao amanhecer, além de apresentar pequena 

velocidade (baixa rotação da transmissão), peso excessivo (impedia a passagem por pontes 

alemãs). Assim sendo:  

Percebeu-se que os tanques aliados mais ágeis, podiam contornar o Tigre e atacá-lo por 

trás, e esta, aliada às outras limitações, acabavam por terminar a sua retirada de serviço em 

1944. Até agosto daquele ano, 1300 haviam sido construídos, o que não era muito, tendo-

se em vista o efeito sobre a moral dos aliados (BARBIERI, 1986a, p. 29). 

 

Masson (2017, p. 94) comenta que “os próprios tanques alemães têm uma série 

desvantagem com relação a seus congêneres soviéticos: sua esteiras, de largura insuficiente, não 

lhes permitem operar em todo tipo de terreno”, imobilizando-os. 

 

3.1.6 Tanque PzKpfw V- PANTERA 

 Até o ano de 1941, segundo Barbieri (1986a, p. 31), o PzKpfw IV era o tanque com maior 

peso e capaz de cumprir as mais diversas missões a ele atribuídas, contudo, em outubro do mesmo 

ano surgiu o carro de combate soviético T-34, que, com sua blindagem inclinada, velocidade e 

grande mobilidade forçou os alemães a repensarem sua viatura blindada, adotando um novo 

modelo que se assemelhava ao exemplar inovador soviético: o tanque PzKpfw V (Pantera). 

Inicialmente utilizado na Batalha de Kursk, em julho de 1943, por insistência de Hitler, apresentou 

diversos problemas como motor e suspensão sobrecarregados pelo demasiado peso, refrigeração 

inadequada e o motor que se incendiava, além de muitos não conseguirem alcançar as linhas de 

frente na batalha pois enguiçavam-se previamente; configurando um fracasso mas que com as 

correções realizadas o tornaram um carro exemplar, melhor que os T-34/76 soviéticos 

(BARBIERI, 1986a, p. 32). Similar ao comportamento alemão da época, foram desenvolvidos 

diversos sub modelos, como por exemplo, o Ausf G (Figura 12). 
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Figura 12: Panzer V- PANTERA (Ausf G) 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

 Durante uma passagem da Operação Goodwood na cidade francesa de Caen em 1944, 

Masson (2017, p. 341) relata que mesmo após severo bombardeio contra as tropas alemãs em 17 

de julho, “[...] não impedem que os alemães se recuperem. Os tanques britânicos são visados pelos 

Tiger, pelos Panther que resistiram ao bombardeio, e pelos canhões de 88. Mais de 500 blindados 

britãnicos são destruídos, e a ofensiva de Montgomery expira na noite de 20 de julho [...]”. 

 Assim como os aliados criariam blindados caça-tanques (tank destroyers) com o intuito de 

serem um “antídoto aos panzers”, foram criados os Jagdtiger e Jagdpanther alemães, com canhões 

de maior calibre, baixa mobilidade e muito peso (ZALOGA; apud BONALUME NETO, 2010, p. 

7-8). 

 O Tiger, Panther e os caçadores de tanques apesar de temidos pelos inimigoa apresentavam 

um defeito comum aos tanques germânicos que acabaram sendo gerados, problemas mecânicos: 

“um tanque é apenas um pedaço inútil de aço se está quebrado por conta de uma transmissão ou 

motor ruins, como frequentemente era o caso dos tanques pesados alemães” (BONALUME 

NETO, 2010, p. 8). 

 Conforme Barbieri (1986a, p. 33), mesmo apresentando o mesmo empecilho do Tigre 

provocadas pelas rodas que congelavam e paralisavam a viatura durante o inverno russo, possuíam 

uma excelente proteção blindada frontal (peça única fundida), uma boa cúpula para o comandante 

e as rodas intercaladas que propiciavam a melhor suspensão comparada aos carros de combate 

entre 1939 e 1945 no conflito. Enfatiza-se que: 

[...] muitos consideram-no o melhor tanque construído durante a segunda guerra. Mais 

para o final da guerra, seu motor a gasolina e as outas complicações tornaram-se nítidas 

desvantagens; no entanto, ele era um poderoso complemento do PzKpfw IV para as 

formações blindadas e só pode ser realmente derrotado com a supremacia do poderio 

aéreo aliado (BARBIERI, 1986a, p. 33) 
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 Continha provavelmente a melhor suspensão entre todos os modelos de carros de combate 

elaborados pela Wermacht, todavia, sua manutenção era difícil, com as rodas externas devendo 

ser retiradas para se ter acesso as internas (CIVITA, 1986b).  

 As 79 munições de 75 mm capazes de penetrar 120 mm de blindagem inimiga a 1 km de 

distância que, aliada a blindagem frontal excepcional, lhe concediam a segurança e a superioridade 

frente a qualquer carro das forças aliadas; comprovando-se com Barbieri (1986a, p.33) pela 

concepção de que “o exército norte-americano calculou que eram necessários cinco Sherman para 

destruir um Pantera, sendo que mais de 5000 destes haviam sido criados até o final da guerra”. 

 

3.1.7 Tanque Pesado PzKpfw VI- TIGRE II 

Figura 13: Panzer VI- TIGRE II (Ausf B) 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

 Com o objetivo de criar um carro de combate que superasse em blindagem e poder de fogo 

qualquer modelo que os soviéticos pudessem elaborar, uma viatura que dominasse o campo de 

batalha e sobrepuja-se facilmente os blindados inimigos, o Estado-Maior alemão desenvolveu o 

Tigre II, denominado pelas forças aliadas, segundo Barbieri (1986a, p. 34), como “Tigre Real” ou 

“Tigre Rei” (Figura 13). O chassi soldado semelhante ao Tiger I com a blindagem acentuada 

inspirada no T-34 aliada ao alcance de seu canhão de 88 mm com 71 calibres de comprimento 

(superior a grande maioria dos aliados) tornava este tanque habilitado a escolher e engajar seus 

inimigos com conforme seus caprichos (Figura 14) (BARBIERI, 1986a, p. 35). 

 Richard Von Rosen, veterano comandante de tiger II, afirma que a blindagem curvada 

assemelhava-se a do T-34 e diferenciava-se da forma quadrada apresentada pelo modelo anterior; 

além de citar que, na frente oeste, Sherman e Sherman FireFly (americanos) não eram 

considerados problemas (BATTLE..., 2001). 
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Figura 14: Panzer VI- TIGRE II 

 

Fonte: Cordeiro (2018) 

 

 Entretanto, Barbieri (1986a, p. 35) justifica que, a despeito de possuírem nítida 

superioridade blindada e poderio bélico, demonstravam deficiência nas demais competências 

através do, peso excessivo, dimensões grandiosas e desempenho insuficiente que conferiam-lhe 

portanto pouca mobilidade combinado a um motor e suspensões sobrecarregados.  

 Nas florestas das Ardenhas, por exemplo, devido a seu tamanho exagerado, muitos não a 

conseguiam transpor. Seu peso excessivo fazia com que a travessia por certas pontes ficassem 

inviáveis e a falta de combústivel frequente obrigava a tripulação a destruir o carro e prosseguir a 

pé, impedindo que fosse utilizado pelas forças aliadas (BATTLE... 2001). 

 A despeito de seus nítidos benefícios, é importante ressaltar sua pouca relevância na 

guerra, justificado principalmente pela sua inserção tardia (CIVITA, 1986b). Menciona-se que: 

Ele era o mais pesado, o mais bem protegido e o mais fortemente armado tanque já 

produzido durante a Segunda Guerra Mundial. [...] Seu enorme tamanho e peso faziam 

dele um veículo desajeitado, quase sempre difícil de ocultar. Em uma rápida batalha de 

movimentos, ele era logo deixado para trás, uma situação muito frequente na Rússia 

(BARBIERI, 1986a, p. 35). 

  



33 
 

 

 

 

 

3.2 ITÁLIA 

3.2.1 Tanque Médio M13/40- Carro Armato 

Figura 15: M13/40 Armato 

 

Fonte: Davis B. (2014) 

 

 “A Itália da Segunda Guerra Mundial não era ainda uma grande potência industrial, e suas 

forças militares, que se mostravam garbosas em tempo de paz, não representavam, de fato, mais  

do que um cenário enganador” (MASSON, 2017, p. 387). Neste ambiente surgiu o que seria uma 

das poucas manifestações de poderio blindado italiano, o Armato. 

 Consegia perfurar uma armadura de 45 mm a uma distância de 500 metros e demonstrava-

se superior aos modelos leves, médios e cruzadores britânicos até 1942; todavia, inferiores 

comparados aos exemplares Matilda e Valentine6 (B., 2014, tradução nossa). 

Este modelo foi empregado no norte da África a partir de 1940, apresentando vários 

defeitos e complicações esperados devido suas características e ao fato de não ter sido preparado 

para o ambiente desértico; entre eles estão a blindagem fraca, a elevação limitada do canhão (-10° 

a 20°) e o acúmulo de funções entre a guarnição do carro como por exemplo o comandante que 

deveria apontar e disparar o canhão além de suas atribuições como militar mais antigo 

(BARBIERI, 1986b, p. 64-65). 

A derrota italiana e a vitória britânica na Líbia ocorreu devido as vantagens de treinamento, 

mobilidade e material, forçando com que os alemães empregassem suas forças no norte da África, 

através da Africa Korps (HOUSE, 2008, p. 148-149). 

 

                                                      
6 It was capable of piercing 45 mm (2.16 in) of armor at 500 m (550 yards), with an effective HE round and good 

secondary firepower. It could disable most British light, medium and cruiser tanks until 1942, but was harmless 

against British infantry tanks, like the Matilda and Valentine. 

https://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/gb/Infantry_Tank_Matilda_II.php
https://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/gb/Tank_Infantry_MkIII_Valentine.php
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 De acordo com Barbieri (1986b, p. 64-66), “O tanque era armado com um eficaz canhão 

de 47 mm de alta velocidade, mas sua blindagem insuficiente tornava-o vulnerável à maioria das 

armas antitanque inimigas”, sendo muitas vezes capturados por falta de combustível e utilizados 

por britânicos e autralianos até a chegada dos carros de combate ingleses para as campanhas 

africanas. 

 Com o objetivo de corrigir tais falhas foram desenvolvidos os modelos M14/41 e M15/42, 

apresentando blindagem mais pesada, potência do motor elevada, filtros específicos para 

atividades no deserto, gasolina como combustível proporcionando o singelo aumento na 

velocidade (4 km/h) e alongamento do canhão (BARBIERI, 1986b, p. 64-66). 

 

3.3 JAPÃO 

3.3.1 Tanque Leve Tipo 95 HA-GO 

Figura 16: HA-GO 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Considerado inferior ao compará-lo com os carros leves das outras potências, o Tipo 95 

continha pontos negativos superiores aos positivos (BARBIERI, 1986b, p. 68). 

A despeito das 1250 unidades fabricadas, apresentava o chassi com placas rebitadas e 

soldadas, o acúmulo de funções dentro da guarnição com o comandante municiando, apontando e 

disparando o canhão e a metralhadora com o movimento de deriva de 35° para ambos os lados 

(BARBIERI, 1986b, p. 68-69). 

Vários modelos foram elaborados com diversas modificações nas estruturas essenciais do  

carro, elevando-se o desempenho desta viatura ao longo dos anos. Entre elas destacam-se a 

colocação de mais uma metralhadora na torre, com ambas se tornando de 7,7 mm, a elevação: da 

potência do motor, da velocidade, da blindagem, do número de rodas de suspensão, dos roletes de 

retorno, além da adoção de fumígenos nos flancos da torre e o desenvolvimento da capacidade 

anfíbia em alguns exemplares (BARBIERI, 1986b, p. 68-69). 
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3.3.2 Tanque Médio Tipo 97 CHI-HA 

Figura 17: CHI-HA 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

Segundo Barbieri (1986b, p. 74-75), esta viatura apresentava como benefícios: os 

movimentos do canhão e da torre independentes, a construção viabilizando a colocação futura de 

armamento mais avançado, de maior calibre, e, por fim, como principal aprimoramento em relação 

aos carros japoneses anteriores, a existência de 2 homens na torre, fato que permitia que o 

comandante exercece somente as suas funções, através de uma distribuição de responsabilidades 

mais eficaz. 

A elevação do canhão compreendida entre -9° e 110°  restringia a utilização do mesmo, contudo, 

o pensamento ultrapassado em que foi concebido e empregado de que o CC servia majoritariamente como 

apoio a infantaria e não com o objetivo de enfrentar outros tanques foi seu principal empecilho na guerra, 

fato que por exemplo fazia com que se tivesse o dobro de munição explosiva comparada à perfurante (anti-

tanque) (BARBIERI, 1986b, p. 74-75). 

Vários sub-modelos se desenvolveram durante os 6 anos de guerra. O mais moderno, 

idealizado mas nunca concebido, nomeado de Tipo 5 CHI-RI, considerava-se ser um inimigo 

nobre às forças blindadas aliadas, ainda que o CC pesado Pershing (norte-americano) estivesse no 

Pacífico  (BARBIERI, 1986b, p. 74-75). 
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4 O CARRO DE COMBATE DAS FORÇAS ALIADAS 

Diante da Blitzkrieg alemã e de seus CC, segundo Bonalume Neto (2010, p. 6), “deter o 

tanque tornou-se uma obrigação para cada exército, assim como criar suas próprias divisões 

blindadas”, e assim o fez, buscando-se fazer frente ao poderio nazista. 

A tripulação aliada via-se de maneira geral equipada por exemplares de poderio bélico 

inferior, fina blindagem, e mecânica duvidável, porém a numerosa quantia dos mesmos 

promoviam a vitória frente, principalmente, ao nazismo (MATOS, 1980).  

Os carros de maior relevância na segunda guerra dentre todos os países que lutaram contra 

a Alemanha de Hitler e as forças do eixo foram as dos países expoentes nesse conflito: Estados 

Unidos da América (EUA), Inglaterra, França e a própria União Soviética. Suas nações 

apresentaram diferentes modelos ao longo dos anos sofrendo diversas adaptações. 

Os EUA após o ataque japonês à Pearl Harbor (base naval americana no pacífico) em 

1941, entraram na guerra com seu primeiro carro de combate o tanque leve M3 e suas 

modificações (M3A1, M3A2 e M3A3), sendo utilizado por outras nações aliadas, sendo sua 

produção encerrada em outubro de 1943 (BARBIERI, 1986b, p. 10). Além deste, Barbieri (1986, 

p. 14) aponta que o tanque médio M3 Grant/ Lee e variantes foi empregado pela primeira vez em 

1941; após, em 1942, foi adotado um dos principais carros da segunda guerra, o tanque médio M4 

Sherman. Este veículo exerceu papel fundamental na vitória aliada, permanecendo até o final da 

guerra, sendo produzido e utilizado em larga escala não só pelos norte-americanos mas pelos 

aliados em geral. Com o início do declínio das forças alemãs em 1944, Barbieri (1986b, p. 24) 

reitera o surgimento do tanque leve M24 Chaffee e seus modelos; concomitantemente com a queda 

do III Reich em 1945 (império alemão liderado por Hitler) incorporou nos campos europeus o 

novo modelo americano, o tanque pesado M26 Pershing e seus derivados (T25, T26, T26E1, 

T26E2, M26, M45, M46, por exemplo). 

Os britânicos, assim como os americanos, desenvolveram vários modelos apoiados por 

Churchill. O representante inicial foi o tanque de infantaria A11 Matilda I, o qual foi empregado 

de 1938 a 1940, com motor a gasolina e apenas uma metralhadora .30 ou .50 pol. (7,62mm ou 

12,7 mm). Logo após surgiu o tanque cruzador Mark IV e modificações (Mark IVA, Mark VC, 

A13MKII), iniciando as entregas em dezembro de 1938 e encerrando-as no final de 1939 

(BARBIERI, 1986b, p. 34). Acerca deste carro Barbieri (1986b, p. 35) afirma que “cerca de 335 

tanques foram construídos e lotados nas unidades da 1ª divisão blindada na França, em 1939-40. 

Alguns também foram enviados para o deserto ocidental, sendo usados pela 7ª divisão blindada. 

Retirado do serviço em 1942”.  
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Logo após, de acordo com Barbieri (1986b, p. 32), criou-se o tanque de infantaria A12 

Matilda II (Matilda II Mark I a V), em funcionamento de 1939 a 1945, posse da Austrália e da 

União Soviética. O tanque cruzador Crusader (Mk I a III) serviu de 1939 a 1943, sendo empregado 

principalmente nas campanhas do norte da África.  

Seguindo no desenvolvimento dos carros criou-se o tanque de infantaria Valentine MK III 

(Mark I a XI), cuja utilização se deu entre os anos de 1940 e de 1945, adotado também por outras 

nações como Canadá, França e União Soviética (BARBIERI, 1986b, p. 44). Vários veículos foram 

desenvolvidos posteriormente, entre eles o tanque Cromwell e por último o tanque cruzador A34 

Comet (1944 a 1958), que possuía um canhão de 77mm, o maior produzido pela Grã- Bretanha, 

sendo o mais avançado tanque inglês existente, infelizmente próximo do fim em 1945 (CARTER, 

2018). 

A França utilizou no princípio o tanque leve Renault AMC 35 (1935-1940), cujo canhão 

possuía um calibre de 47mm (BARBIERI, 1986, p. 36). Barbieri (1986a, p. 38) retrata que através 

da guerra se desenvolveram outros modelos, entre eles o modelo Hotchkiss H-35 e H-39, o tanque 

pesado Char B1, o tanque leve Renault R-35 e por último o tanque médio Char Somua S-35 (1936 

a 1940). A invasão alemã na França fez com que as tropas germânicas se apossassem de todo o 

material bélico que possuíam, estagnando o desenvolvimentos francês em 1940. 

Antes da invasão alemã à Polônia “os russos estudaram os progressos que os outros países 

fizeram em tecnologia e como poderiam imitá-los. Os carros de combate e o armamento para eles 

também foram objeto desse esforço” (GUDERIAN, 2009, p. 185). A URSS desenvolveu 

excelentes carros sendo que “em contraste, o acabamento dos carros de combate soviéticos era 

quase sempre grosseiro, mas bastante adequado a suas tarefas; já em 1945, os carros de combate 

da URSS não perdiam para nenhum veículo de outro país” (MATOS, 1986).  

Iniciou-se com o tanque médio T-28 (1933 a 1941), passando por diversos outros, dentre 

os quais destacam-se o tanque rápido BT-7, o tanque pesado KV-1, o tanque leve T-60 e o 

largamente produzido e empregado tanque médio T-34 (BARBIERI, 1986, p. 56). Após estes 

exemplares, de acordo com Barbieri (1986a, p. 72) foram construídos o tanque leve T-70 e o 

tanque pesado IS-2, sendo que este último possuía enormes proporções, com canhão de 122mm e 

24.250 kg, sendo fabricados de 1943 até o final década de 1970. A URSS tornaram-se “um 

exemplo de organização e eficiência” (BACHI; apud BONALUME NETO, 2010, p. 11). 
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4.1 URSS 

4.1.1 Tanque Médio T-28 

Figura 18: T-28  

 

Fonte: David B. (2014) 

 

Elaborado visando-se ter um tanque médio, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) através de informações cedidas por espionagem, visto que não possuíam nenhum 

exemplar, utilizaram como base o tanque britânico A6E1 para o desenvolvimento do T-28 (Figura 

19), o primeiro carro de combate soviético em 1933 (BARBIERI, 1986a, p. 56). 

 

Figura 19: T-28  

 

Fonte: David B. (2014) 

 

Dotados de equipamento transmissor-receptor de rádio, lançadores de fumaça, uma 

metralhadora coaxial e duas no chassi a frente do carro, aparelho para estabilizar a torre, 

propiciando uma maior precisão dos disparos em movimento atribuíam-lhe ótimas características 

(BARBIERI, 1986a, p. 57). 
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Diversos submodelos foram criados ao longo dos anos a fim de aprimorar o carro já 

existente, elevando-se o calibre do canhão, o peso e a blindagem. Este último por exemplo, devido  

aos embates contra o Japão e a Finlândia mostrando-se ineficaz, acabou por aumentar a espessura 

frontalmente de 50 mm para 80 mm, dos flancos e da retaguarda para 40mm, que, apesar de 

adquirir mais 4 toneladas (atingindo assim as 32 toneladas), não apresentou uma redução 

significativa da velocidade (BARBIERI, 1986a, p. 57). 

Segundo Barbieri (1986a, p. 57), “esse tanque com blindagem aumentada recebeu muitos 

elogios por sua atuação durante a ruptura da linha Mannerheim em 1940”, tornando-se inspiração 

para o que seria seu novo substituto, o tanque médio T-34. 

Contudo, ao longo de sua vida útil teve pouca participação nas batalhas, seu desempenho 

pífeo e sua fina blindagem demonstrou-se ineficaz em solo finlandês apesar da vitória sendo 

facilmente engajados e abatidos, tendo maior relevância com uso em treinamentos (YOUNG, 

1980). 

 

4.1.2 Tanque Rápido BT-7 

Figura 20: BT-7 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

Priorizando a agilidade em razão da proteção adotou-se uma blindagem mais fina, 

reduzindo-se o peso, desta forma, o exército vermelho utilizou-o no começo das operações, 

todavia, com a investida alemã em 1941, provou-se inferior frente aos panzers (MATOS, 1986). 

Diferente do T-28 e dos demais carros soviéticos da época que se baseavam nos carros 

britânicos Vicker, este tanque inspirou-se no projeto americano de J. W Christie através de um 

exemplar adquirido em 1930 por oficiais da URSS, provocando futuramente o desenvolvimento 

da família Cruiser inglês no qual se destaca o Crusader (BARBIERI, 1986a, p. 58-59). 
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O carro de combate BT-7 (Figura 21), iniciais de “Bistrokhodny Tank ou tanque rápido”, 

semelhante ao T-28, sofreu diversas mudanças e adaptações até alcançar seu ápice sendo nomeado 

como tal. Barbieri (1986a, p. 61) salienta que, fomentada por sua elevada velocidade, obtinha a 

missão principal de compor as unidades blindadas e mecanizadas, independentes e de longo 

alcance nas quais deveriam operar na retaguarda inimiga a fim de ocupar e destruir pontos vitais 

como Quartéis-Generais (QG), depósitos, área de suprimentos e afins. 

 

Figura 21: BT-7 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

A grande peculiaridade deste carro era o fato de locomoção por meio de lagartas, em 

campos e terrenos acidentados, ou por meio das rodas de suspensão, em estradas, o qual atribuíam-

lhe maior autonomia e superior velocidade; entretanto, o Exército Vermelho executou poucas 

vezes esta atividade, mesmo perdendo somente 10 a 15 minutos para realizá-la (BARBIERI, 

1986a, p. 60). 

Com as experiências em Khalkin-Gol (Manchúria) contra os japoneses, verificou-se a 

necessidade de colocação de uma nova torre, que não fosse idêntica ao T-26 (usada à época) e, 

logo em seguida, a adoção de um motor mais potente, uma transmissão mais eficaz, uma 

blindagem mais inclinada e em 1938 do diesel como combustível, o que possibilitava uma superior 

autonomia comparada aos modelos a gasolina (BARBIERI, 1986a, p. 61). Os contínuos avanços 

do BT-7 proporcionou aos soviéticos que usassem os exemplares mais obsoletos para funções 

diferentes, como lançador de ponte, lança fumaça e tanque químico (BARBIERI, 1986a, p. 61). 

 

4.1.3  Tanque Pesado KV-1 

No momento em que a Segunda Guerra Mundial deflagrou-se, a URSS era a única nação 

com um tanque pesado, o KV-1 (Figura 22), em homenagem à Kliment Voroshilov (líder militar 

soviético) sendo utilizado na campanha finlandesa, em 1940, onde nenhum dos carros foram 

abatidos (BARBIERI, 1986a, p. 62). 
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Figura 22: KV-1  

 

Fonte: The Tank Museum 

  

Sua criação foi aprovada em setembro, assim como o T-34 em dezembro de 1939, sendo 

construído inicialmente pela fábrica Kirov, em Leningrado, todavia, continuou a ser desenvolvida 

pela indústria de tratores Chelyabinsk e motivada pela invasão alemã que ocorreria, sua produção 

foi movimentada para a sede em Kirov. Barbieri (1986a, p. 62-64) também afirma que neste novo 

local junto com outras fábricas originou-se um grande complexo denominado Tankogrado, 

tornando-se “o único complexo industrial soviético a produzir tanques e canhões autopropulsados 

pesados pelo resto da guerra”, criando-se 13500 viaturas como estas além de evitar a destruição e 

a captura de outras inúmeras. 

 Segundo Matos (1986), procurou utilizá-lo como ponta de lança, em funções de assalto 

nas operações. Semelhante ao T-34, apresentava o mesmo canhão e, visando o desenvolvimento 

do KV-1, procurou-se elevar a blindagem e o poder de fogo, criando-se portanto alguns modelos 

e modificações (BARBIERI, 1986a, p. 64).  

Assim como o T-34, possuíam um canhão com bom calibre e proteção blindada superior a 

qualquer exemplar alemão, inferiores em geral, com a invasão alemã em 1941 (HOUSE, 2008, p. 

153). 

O KV-2 cuja função era o de apoio a artilharia, dotava um obuseiro de 152 mm contudo 

seu desempenho pífio interrompeu sua produção. Um novo carro, o KV-3, com canhão de 107 

mm e blindagem mais espessa foi então idealizado mas nunca desenvolvido, fruto da ofensiva 

alemã iminente (BARBIERI, 1986a, p. 64). 

De acordo com Masson (2017, p. 322), se tornaria junto com o T-34, muito superiores em 

comparação com os modelos Matilda provenientes da Grã-Bretanha. 

Porém, com diversas falhas mecânicas, Matos (1986), e lento durante as batalhas, foi 

futuramente substituído por um carro de combate superior na confecção da blindagem e poder 

de fogo, a família IS, em homenagem a Iosef Stalin (ditador soviético) (BARBIERI, 1986a). 
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4.1.4 Tanque Médio T-34 

Figura 23: T-34 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Uma “surpresa penosa para o comando alemão” e como um “choque para as tropas” por 

Matos (1986). 

 Sucesso nos campos de batalha durante a 2ª Guerra Mundial, este carro de combate 

conciliava pontos positivos até então nunca conseguidos por nenhuma nação, inovando o 

desenvolvimento e a doutrina de blindados até a queda de Hitler em 1945. 

Vários generais – entre eles Guderian, Blumentritt e Dietrich – deixaram relátórios 

manifestando surpresa no primeiro encontro que tiveram com os tanques T-34 russos, 

dos quais não tinham ouvido falar antes e que eram tão pesadamente blindados que as 

granadas dos canhões antitanques alemães se tornavam ineficazes contra eles. A aparição 

dessa viatura, disse Blumentritt mais tarde, marcou o início do que se chamou “terror dos 

tanques” (SHIRER, 2008b, p. 322-323) 
 

 A indústria Komintern em Krakov focava-se no desenvolvimento da família de carros BT, 

o qual se deslocava através de lagarta ou roda. Conforme solicitado, elaborou-se um novo modelo 

do BT: em 1937, o A-20, com o mesmo chassi mas com a blindagem inclinada e, posteriormente, 

o A-30, com um poder de fogo superior, com um canhão de 76 mm (BARBIERI, 1986a, p. 68). 

  A sugestão do engenheiro chefe da Komintern ao Exército Vermelho era de manter o 

projeto, mas expedir um modelo sem a característica roda/lagarta utilizada pela família BT, 

somente sobre lagartas, visto que raramente este recurso era utilizado e o peso reduziria 

consideravelmente. Barbieri (1986a, p. 69- 70) afirma também que este protótipo (A-32) foi 

autorizado e comparado ao A-20, demonstrando-se superior obtendo a alcunha de T-34, com 115 

unidades construídas em 1940, 1225 em 1941 (invasão germânica) e 11000 em 1944 por exemplo. 
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  Barbieri (1986a, p. 71) comenta a surpresa alemã em 1941 quando se depararam com este 

exemplar nas cercanias de Grodno (Bielorússia), tratando “este tanque com o maior respeito” 

desde então, baseando-se no mesmo para a construção do Pantera. 

 Este tanque capaz de causar medo e respeito por seus adversários e aliados possuía 

aspectos invejáveis que fazia deste um colosso nas campanhas blindadas: 

O armamento, um canhão de cano longo e alta velocidade de 76,2 mm, era também uma 

inovação para os tanques desta classe. O uso do novo motor a diesel V-2 de 500 cv 

(também usado no tanque BT-7 M) reduzia o perigo de incêndio e aumentava muito a 

autonomia do veículo. A suspensão Christie modificada, permitia altas velocidades, 

mesmo em terreno acidentado, e as amplas lagartas reduziam a pressão sobre o solo ao 

mínimo. O projeto geral do tanque facilitava sua rápida produção em massa e 

simplificava sua manutenção e reparos no campo (BARBIERI, 1986a, p. 70). 
 

 Chamado de “trinta e quatro” pelos soldados soviéticos (Figura 23), sua principal 

vantagem era sua blindagem inclinada, inovadora à época e iniciada com o A-20, tendo os tanques 

com tal peculiaridade conhecidos como “veículos à prova de granadas” pois dificultava 

sensivelmente a penetração das granadas antitanque (BARBIERI, 1986a, p. 68- 70).  

 A munição ricocheteava além do fato de que, com menos material e com uma menor 

espessura a blindagem executava o mesmo papel protetivo comparada à uma espessura maior mas 

sem nenhuma inclinação. Ocasionava-se portanto uma economia de material, redução do peso e 

consequente aumento da mobilidade e vida útil dos trens de rolamento e suspensão; se tornando 

um fato a ser considerado até os tempos atuais nas concepções de blindagem de carros. 

Em 1943 (Figura 24), alguns meses antes do verão, a URSS possuía como principal força 

blindada o T-34 com um canhão de 85 mm, enquanto os alemães possuiam em seu arsenal o Tigre 

e o Pantera com 88mm (SALLES, ANO?). 

 

Figura 24: T-34 durante a batalha de Stalingrado (1943) 

 

Fonte: Nishihata (2017) 
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Durante este mesmo ano se deflagrou a batalha de Kursk, onde os alemães com uma força 

blindada de aproximadamente 3400 carros e  os soviéticos por volta de 5000 unidades 

proporcionariam a maior batalha travada entre carros de combate (SALLES, ANO?). Através de 

um terreno propício, amplo, as nações se enfrentaram. A Alemanha através da ofensiva e a URSS 

através da contra-ofensiva, culminou com a vitória russa e na nomeação do General Rotmistrov, 

responsável pela vitória, como o “pai dos blindados” em seu país (SALLES, ANO?). 

Vale ressaltar seu uso como transporte de pessoal. Militares russos eram levados sobre o 

chassi durante longos deslocamentos, quando desembarcados, ocupavam o oeste soviético 

recuperado e depois o extremo oriente europeu, semelhante a uma “praga” relata Matos (1986). 

Continuou a ser produzido até a década de 1950 quando foi substituído pelo T-54, contudo, 

continuou a ser utilizado por muitas outras nações nas décadas seguintes (BARBIERI, 1986a, p. 

68-71). 

 

4.1.5 Tanque Leve T-60 

Figura 25: T-60   

 

Fonte: David B. (2014) 

 

 Aprimorado do modelo anfíbio T-40 e da experiência adquirida através do seu emprego 

contra os alemães na Finlândia, notou-se que a capacidade anfíbia e a mobilidade não eram tão 

necessárias quanto a blindagem e o poder de fogo (BARBIERI, 1986a, p. 66). 

  Desta forma iniciou-se o desenvolvimento deste exemplar que possuía uma blindagem de 

20 mm frontal e um canhão de 20 mm, que, apesar do pequeno calibre, possuía uma vantagem 

inédita: a “granada incendiária e perfuradora de blindagem tinha o mesmo poder de penetração do 

canhão original de 37 mm” (BARBIERI, 1986a, p. 66). Outra benefício apresentado por Barbieri 

(1986a, p. 67) acerca deste carro de combate é que era mais eficaz contra fogos frontais de 

metralhadoras pesadas comparada aos demais modelos leves, mesmo com a blindagem do chassi 

e da torre soldadas; visto que dos carros médios e pesados eram fundidos. 
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Utilizado não mais como apoio da infantaria e em reconhecimentos conforme costume, 

mas como lança foguetes e rebocadores de canhões antitanque de 57 mm no fim de sua vida útil. 

Entre 1941 e 1942 (Figura 26) elaborou-se a atualização, o T-60A, com uma blindagem mais 

espessa, rodas de suspensão e roletes de retorno raiados (diferente do T-60 sólidas), sendo 

sucedidos finalmente pelo T-70 (BARBIERI, 1986a, p. 67). 

 

Figura 26: T-60 típico em 1942  

 

Fonte: David B. (2014) 

 

O T-60 foi considerado resumidamente impotente, visto que possuía um canhão de apenas 

20 mm, uma blindagem praticamente ineficaz e um motor do qual demonstrava desempenho 

inferior ao carro médio T-34 mais pesado, tendo como principal vantagem a rápida e fácil 

produção, sendo substituído pelo T-70 (Figura 27) assim que possível (MATOS, 1986).  

 

4.1.6 Tanque Leve T-70 

Figura 27: T-70  

 

Fonte: David B. (2014) 
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 O Exército Vermelho projetou o carro T-70 com o intuito de substituir o T-60. Embora 

cientes de que os veículos leves não eram, em geral, eficientes, amparado pelo fato de serem mais 

baratos e de mais fácil produção, começou-se a produção em janeiro de 1942, equipando as 

organizações militares que, por outas formas não receberiam nenhuma outra viatura (BARBIERI, 

1986a, p. 72). 

 Devido a invasão alemã, com muitos exemplares sendo destruídos nos estoques de fábrica 

na frente leste, viu-se a necessidade de mover as indústrias para o interior, onde ficariam 

protegidas e onde era vital que se produzissem as viaturas possíveis; assim sendo, iniciou-se a 

construção do mesmo, totalizando 8226 até 1944 (Figura 28) (BARBIERI, 1986a, p. 72- 73).  

 

Figura 28: T-70 em Leningrado (1943) 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

 Vários fatores fizeram deste carro de combate superior ao seu antecessor T-60 segundo 

Barbieri (1986a, p. 72- 73). Entre eles pode-se destacar a polia motora à frente diferente do anterior 

localizado a retaguarda, o reforço da tração dianteira visualizando o aumento do peso, a torre com 

blindagem superior e o canhão de maior calibre. Outro quesito fundamental foi a potência dobrada 

motivada pela presença de 2 motores similares ao do T-60 e até mesmo o chassi, cujo desenho não 

se alterara, diminuiu-se as saliências e aumentou-se a proteção blindada. 

Desenvolveu-se um sub modelo com a blindagem aumentada e com os motores mais 

fortes, o T-70A; entretanto o término de ambos os modelos ocorreu em 1944 justificado pela 

importância e necessidade de tanques médios, como o T-34, essencial para as campanhas 

soviéticas (BARBIERI, 1986a, p. 72). 
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4.1.7 Tanque Pesado IS-2 

Figura 29: IS-2 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

 A disputa entre as nações pela superioridade no carro de combate se deu em todo o decorrer 

da guerra. Em 1942, a partir da informação de que o exército alemão desenvolvia seus projetos de 

tanques pesados, com significativo aumento da blindagem e poder de fogo, os soviéticos iniciaram 

a idealização de uma nova família de tanques pesados que pudesse superar a ameaça germânica 

(BARBIERI, 1986a, p. 74). 

 Barbieri (1986a, p. 74) ressalta que baseado nos modelos KV anteriores originou-se os 

carros de combate IS-1, IS-2 (Figura 30) e IS-3, em homenagem a Iosef Stalin, dotando uma 

blindagem mais espessa e com um melhor formato que lhe proporcionava maior proteção.  

 

Figura 30: IS-2 

 

Fonte: David B. (2014) 
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 O “mais poderoso de todos os carros pesados pesados soviéticos” foi o IS-1 (MATOS, 

1986). Barbieri (1986a, p. 74) afirma que pesava um pouco mais que o carro KV, se assemelhando 

ao tanque médio Pantera alemão, contudo seu valor era considerado baixo baseado na utilização 

de componentes mais compactos. Por ter um canhão de 85 mm em uma torre fundida, era também 

chamado de IS-85, porém, devido ao fato do T-34 possuir o mesmo calibre de canhão e ser um 

tanque médio, contatou-se a necessidade de se adotar um calibre superior, o que ocorreu com o 

IS-2, de 122 mm (BARBIERI, 1986a, p. 74- 75).  

 Em fevereiro de 1944 foi utilizado pela primeira vez o IS-2 durante a batalha em Korsun 

Shevkenskovsky, local onde a partir de anotações de desempenho e emprego e com o intuito de 

aprimorar ainda mais a blindagem elaborou-se o IS-3 (BARBIERI, 1986a, p. 75). 

 Neste terceiro modelo utilizado a partir de janeiro de 1945 continha sua transformação 

principal sustentada no fato de que: 

O projeto deste veículo, desenvolvido pelo grupo sob o comando de N. Dukhov, foi 

concebido a partir da filosofia de blindagem do T-34. Chapas de blindagem ainda mais 

espessas e com melhor formato balístico tiveram uma inclinação maior a fim de 

proporcionar o máximo de proteção. Ao contrário dos seus antecessores, o casco do IS-3 

consistia de chapas laminadas e a torre tinha o formato de carapaça. Apesar de todos esses 

melhoramentos, o peso total do novo tanque não excedia ao dos tanques médios alemãs 

da época (BARBIERI, 1986a, p. 75). 
 

 De acordo com Barbieri (1986a, p. 75) continuou-se a exploração desta família com novos 

sub modelos, encerrando as atividades com o T-10 cujo nome justificava-se pelo esforço soviético 

na década de 50 de remover o caráter stalinista presente no Estado. 

 

4.2 ESTADOS UNIDOS 

4.2.1 Tanque Leve M3 

Figura 31: M3 

 

Fonte: The Tank Museum 
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Em 1940, com a entrada dos americanos na guerra, a tropa blindada americana continha 

tanques leves em demasia, comparados à carros de combate médios, infantaria e artilharia 

(HOUSE, 2008, p. 163-164). 

Assim que entrou na guerra, este foi o principal carro de combate leve que os EUA 

possuíam, sendo remanejados para soviéticos e britânicos, onde ficou conhecido como “Stuart” 

(Matos, 1986). 

O carro M3 originou-se do aumento da blindagem do M2 que obrigou que sua roda livre 

fosse rebaixada e encostado no solo, colocando-se uma torre com chapas homogêneas para a 

blindagem além do uso do diesel como combustível (BARBIERI, 1986b, p. 12). Barbieri (1986b, 

p. 12) afirma também que, pelo seu desempenho com os britânicos na campanha da África, 

intensificou-se sua produção, alcançando 5881 tanques fabricados em agosto de 1942. 

 Barbieri (1986b, p. 13) ressalta que houve vários sub-modelos e mudanças na família M3, 

também chamado de Honey (querido), transformando sua blindagem de chapas rebitadas para 

soldadas e aperfeiçoando a torre e o sistema de tiro (deriva motorizada e giro estabilizador), a fim 

de proporcionar um disparo mais preciso do canhão de 37 mm.  

 Além de excelente agilidade e mobilidade, habilitando-o para atividades de 

reconhecimento e deslocamentos por terrrenos acidentados, dotava de enorme confiabilidade por 

quem o utilizava, razão pela qual foram produzidas 13859 exemplares até 1943, apesar de  

considerado obsoleto na época; tornando-se o “tanque leve mais amplamente usado na segunda 

guerra e construído em quantidades maiores que as de seus sucessores, o M5 e o M24” 

(BARBIERI, 1986b, p. 13). 

 “A serviço da Grã-Bretanha, o M3 foi um complemento indispensável à força de tanques 

do deserto ocidental em 1941 e 1942”, sendo “[...] lembrado principalmente na captura da 

Antuérpia e com as forças norte-americanas no Pacífico” (BARBIERI, 1986b, p. 13). 

Contudo, apresentava deficiências relevantes: blindagem insuficiente, poder de fogo 

insipiente, além de características que facilitavam sua identificação pelos inimigos e o impacto de 

diversos armamentos, como chassi estreito, altura considerável e vários ângulos (BARBIERI, 

1986b, p. 13). 
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4.2.2 Tanque Médio M3- Grant/ Lee 

Desenvolvido a partir do M2 com o intuito, em 1940, de aumentar a blindagem e o poder 

de fogo para um canhão de 75 mm, duas vezes mais pesado que o tanque leve M3, foram 

produzidos entre agosto de 1941 e dezembro de 1942 o tanque médio M3 (Figura 32) (BARBIERI, 

1986b, p. 15). Largamente solicitados (Figura 33) e adquiridos pelos britânicos em um acordo 

bilateral, teve seu primeiro lote enviado ao norte da África segundo Barbieri (1986b, p. 16-17), 

onde em maio de 1942, pela primeira vez, “[...] o 8º exército britânico conseguiu se equiparar de 

alguma forma ao canhão de 75 mm do PzKpfw IV, embora ainda se levasse algum tempo para 

resolver alguns problemas associados às espoletas das granadas de alto explosivo”. 

 

Figura 32: M3 Lee 

 

Fonte: Nishihata (2017) 

 

Figura 33: Linha de montagem do M3 Lee 

 

Fonte: The Tank Museum 
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Este exemplar, assim como o tanque leve M3 foi utilizado também por outras nações, 

canadenses, soviéticos e principalmente britânicos; possuindo variantes ao longo dos anos e, em 

homenagem aos generais norte-americanos Ulysses S. Grant e Robert E. Lee, foram denominados: 

“[...] M3 padrão (Lee I), M3A1 (Lee II), M3A3 (Lee IV), M3A3 (diesel) (Lee V) e M3A4 (Lee 

VI), enquanto o M3A5 era conhecido como Grant II” (BARBIERI, 1986b, p. 16). 

Facilmente identificado por possuir três níveis: chassi, torre e cúpula fundida; todos 

possuíam armamentos, ou seja, poder de fogo diversificado, capaz de realizar disparos contra os 

mais diferentes inimigos (tropa a pé ou não) ao mesmo tempo; entretanto, apresentava empecilhos 

como uma deriva de apenas 30° do canhão e uma suspensão utilizada por tratores (tesoura), se 

tornando útil até a queda de Hitler em 1945, quando já era empregado em funções secundárias 

como obuseiro autopropulsado ou lança chamas (BARBIERI, 1986b, p. 17). 

Este exemplar conseguiu, enfim, provar a qualidade das indústrias americanas pois, através 

da observação a distância do uso de blindados na invasão francesa em 1940, concluíu-se a 

necessidade deste canhão de 75 mm; reformulado-se e adpatado-se rapidamente o projeto inicial, 

conseguindo incorporá-lo ao chassi que já se desenvolvia, terminando pela revenda e entrada em 

ação logo em seguida (MATOS, 1986). 

 

4.2.3 Tanque Médio M4- Sherman 

A virada dos aliados viria com o “cavalo blindado” dos americanos, o Sherman afirma o 

Brasil (2019). Dotado de confiabilidade e uma produção excessiva, conseguiria assombrar o 

exército alemão e prover um novo entusiasmo aos países aliados (BRASIL, 2019). 

 

Figura 34: M4- Sherman 

 

Fonte: The Tank Museum 
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Figura 35: Sherman em modo anfíbio (Dia D) 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Largamente produzido e empregado por conseguir conciliar poder de fogo, mobilidade e 

proteção blindada. Este carro de combate foi amplamente utilizado (Figura 35) pelos países aliados 

durante e após a 2ª GM, sendo 49230 produzidos, idealizados para substituir o modelo M3, 

apresentava claros benefícios comparados ao Grant-Lee, como deriva de 360° de seu canhão que 

se encontrava na torre e não mais no chassi, proporcionando menos locais a ser protegido por 

blindagem e, assim, nos locais que a necessitavam podiam ser mais espessas (BARBIERI, 1986b, 

p. 18-20). 

Assim como os demais carros de combate elaborados pelos norte-americanos, sofreu 

deiversas modificações ao longo dos anos, principalmente no armamento, suspensão e 

armazenamento de munições (BARBIERI, 1986b, p. 20). 

Longe de ser o carro médio ideal, segundo Matos (1986), apresentava fortes deficiências 

na blindagem , montagem, além de problemas mecânicos, mas sua numerosa quantidade era capaz 

de reverter a fama inferior que possuía os modelos de tais países (aliados) e liderar a vitória sobre 

a Alemanha. 

Com relação ao armamento, notou-se a necessidade de se obter uma munição com 

velocidade inicial de saída do cano superior a apresentada inicialmente de 564 m/s e mais tarde a 

demanda por um calibre maior, conseguido, respectivamente, com o aumento do comprimento do 

canhão (T8) que “[...] disparava um projétil perfurador de couraça com a velocidade inicial de 619 

m/s” e, no final da guerra, com um novo canhão de 76 mm (BARBIERI, 1986b, p. 20-21). 

 Com o objetivo de melhorar a suspensão e reduzir a pressão sobre o solo, suportando 

assim as 30 toneladas, foi modificado o projeto inicial com molas horizontais e lagartas de 41 cm 

por molas verticais e lagartas de 58 cm de largura (BARBIERI, 1986b, p. 22). Barbieri (1986b, p.  
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22) comenta que inicialmente o Sherman dotava de má reputação por explodir quando era atingido 

por munição antitanque, todavia, foi corrigido através da mudança da forma que eram armazenadas  

as munições no carro: dispostas em prateleiras no chassi inferior, com as munições de canhão (75 

mm ou 76 mm) envoltas por câmeras de água e as munições de 105 mm (M4 como obuseiros) por 

blindagem. 

Masson (2017, p. 315), por fim, afirma que “[...] o Sherman, mesmo dotado de canhão de 

76, não se compara com os Tigre ou os Panther” enquanto Matos (1986) demonstra sua numerosa 

quantidade em operação como uma clara vantagem operacional (decisivo), embora pouco útil 

contra CC maiores. 

Com o objetivo de superar os avançados Tigre e Pantera que, diferente do americano que 

dificilmente os abatia a uma distância de 300 metros, conseguiam abatê-lo a mais de 1000 metros, 

desenvolveu-se o Sherman Firefly (vagalume) com um canhão de 17 libras. Geralmente uniam-se 

quatro Sherman e um Sherman Firefly contra um exemplar alemão isolado, desta forma, abria-se 

a fisionomia de frente dos exemplares americanos com dois deles distraíndo enquanto os demais 

com o Firefly desbordavam-lo tentando acertar um disparo letal nos flancos ou na retaguarda 

(MATOS, 1986). 

 

4.2.4 Tanque Leve M24- Chaffee 

Figura 36: M24- Chaffee 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Com o objetivo de substituir o seu antecessor, o tanque leve M5, elaborou-se o Chaffee 

que, em relação à proteção blindada e o poder de fogo:  

[...] ultrapassava todos os demais tanques leves da segunda guerra, enquanto que sua 

mobilidade se comparava à do M5, que era extremamente ágil. Seu canhão de 75 mm se 

aproximava em potência a do Sherman, sendo muito superior ao da maioria dos tanques 

médios de 1939. Seu casco bastante aperfeiçoado e o formato da torre aumentava a 

proteção através da eliminação de ângulos e ressaltos por onde os projéteis inimigos 

podiam causar maiores danos, através da redução do perfil e de uma melhor inclinação 

da blindagem (BARBIERI, 1986b, p. 24-25). 
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 Conciliando um calibre de 75 mm, baixo peso, fisionomia baixa e esguia, blindagem de 

63,55 mm frontal (mais finas em partes adjacentes) e com chapas soldadas no chassi, o M24 

conseguiu que a característica de tanque leve se mantivesse, assim como a mobilidade, rapidez e 

as missões inerentes a este tipo de carro (BARBIERI, 1986b, p. 27). 

 Barbieri (1986b, p. 26) afirma que o uso de barras de torção na suspensão, assim como os 

alemães, a facilidade de manutanção e acesso as partes essenciais deste CC, aliado as demais 

características positivas fizeram com que fosse amplamente empregado e adotado por diversas 

nações, por exemplo pela França na guerra do Vietnã em 1950 e ainda em 1981 por países no 

extremo oriente e na América do Sul. 

 Sua contribuição mínima se deu, infelizmente por sua inserção tardia nas operações, 

somente em 1944, entretanto, seria de grannde valia para a Guerra da Coréia, na década de 1950 

(MATOS, 1986). 

 

4.2.5 Tanque Pesado M26- Pershing 

Figura 37: M26- Pershing no museu do exército em Bruxelas 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

Este carro de combate com o maior poder de fogo (canhão de 90 mm) desenvolvido pelos 

Estados Unidos até então, começou a ser empregado em batalhas em 1945, sendo capaz de abater 

um Tigre e dois Panzer em uma única ação durante a invasão da Alemanha; iniciando o que seria 

uma nova etapa da construção de tanques no país, que culminaria pós 2ª GM nos modelos M46, 

M47, M48 e por fim no M60, ainda utilizado pelo exército brasileiro (BARBIERI, 1986b, p. 28-

29). 
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Adpatando-se a necessidade observada pelas tropas nos campos de batalha europeus de 

um carro com canhão de 90 mm e um obuseiro de 105 mm (proteção aproximada dos CC), nas 

proporções 1:3, iniciou-se a fabricação dos últimos modelos norte americanos da guerra, baseados 

no mesmo chassi T26, que apesar de sua pouca utilização na época, foi amplamente utilizada pela 

ONU na Guerra da Coréia do Sul (Figura 38) (BARBIERI, 1986b, p. 30-31).  

 

Figura 38: M26- Pershing 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Apresentavam características positivas pelo poder de fogo inédito para os padrões norte-

americano, suspensão baseadas em barras de torção com lagartas de 61 cm de largura, blindagem 

com chapas fundidas e laminadas no chassi e fundidas na torre; e algumas negativas como o 

formato deficiente da torre e da cúpula acima que, todavia, asseguravam-lhe peça importante e 

decisiva nos campos de batalha (BARBIERI, 1986b, p. 28-31). 

Todavia, Masson (2017, p. 315) comenta que “o tanque pesado Pershing só será utilizado 

na fase final da guerra, sem ainda igualar o Konigstiger”. 
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4.3 INGLATERRA 

4.3.1 Tanque de Infantaria A11- Matilda I 

Figura 39: A11- Matilda I 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

A Grã Bretanha, precurssora na fabricação da viatura blindada, durante a Primeira Guerra 

Mundial, estava convicta de que em um próximo conflito desenvolveria papel principal, o que se 

confirmou desde o príncipio em 1939 (BATTLE..., 2001). 

Originado da antiquada concepção de que um carro de combate deveria realizar somente 

a  proteção aproximada da infantaria, idealizou-se um tanque, em 1937, que reunisse boa proteção 

blindada, baixa velocidade (possibilitando o acompanhamento da tropa a pé), baixo poder ofensivo 

e um reduzido custo de produção (BARBIERI, 1986b, p. 32). 

O único quesito positivo deste modelo é a sua blindagem, preocupação principal do 

projetista chefe Sir John Carden, constituído frontalmente de uma espessa placa e uma torre 

fundida, tornando-se em 1938/1939 “praticamente impenetrável a qualquer arma antitanque da 

época” (BARBIERI, 1986b, p. 32-33). 

Entretanto, os demais ítens essenciais para se tornar eficiente e indispensável foram 

relegados durante o desenvolvimento desta viatura. Segundo Barbieri (1986b, p. 32-33), o motor 

V-8 desenhado para suportar metade do peso que possuía, o poder de fogo contituído por apenas 

uma metralhadora (suficiente para o pensamento britânico inicial), a guarnição dotada de apenas  

2 militares (Figura 40) (já comprovado insuficientes na década de 1920/1930), a velocidade 

irrisória até para deslocamentos a pé, e o custo abusivo de 6000 libras que procurava-se evitar com 

tanto esforço fizeram com que se tornasse um fracasso logístico e operacional. 
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Figura 40: A11- Matilda I 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Os primeiro lotes foram enviados a França em 1939, cujas “[...] sérias limitações 

apareceram com uma clareza aterrorizante durante a Blitzkrieg, e todos eles perderam-se em ou a 

caminho de Dunquerque”, caracterizando-se de acordo com Barbieri (1986b, p. 32-33), “[...] um 

flagrante desperdício de dinheiro, mão-de-obra e tecnologia”, culminando em 1940 com a derrota 

na mesma cidade, sua retirada das operações e com seu uso limitado apenas para treinamentos. 

O general alemão Fuller comentou sobre a superioridade balística de Rommel além do 

fato de o “tanque inglês I (Matilda) não resistia ao projétil do canhão de 5º milímetros, e, muito 

menos, naturalmente ao do canhão de 75 milímetros” (YOUNG, 1980, p. 81). 

 

4.3.2 Tanque Cruzador Mark IV 

Figura 41: A11- Mark IV 

 

Fonte: David B. (2014) 
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Em serviço pelo exército britânico entre 1939 e 1942 e baseado no CC Christie norte 

americano adquirido em 1936 surgiu o primórdio da família cruzador, o Mark IV (BARBIERI, 

1986b, p. 34-35). 

Dotando, um motor proveniente de aeronaves utilizadas na 1ª Guerra Mundial e 

principalmente uma excepcional suspensão adquirada do Christie, obteve excelente desempenho 

no deserto ocidental com a 7ª divisão blindada, e, devida tamanha eficácia, manteve-se a suspensão 

e todos os modelos cruzadores fabricados até a queda da Alemanha em 1945 (BARBIERI, 1986b, 

p. 34-35). 

Entretanto, Barbieri (1986b, p. 34-35) afirma como expressivas deficiências como  

ângulos retos em demasia (propiciando o impacto de munições antitanque), blindagem adicional 

que apesar de colocada não tornava sua proteção blindada eficaz e seus problemas mecânicos 

recorrentes; todos faziam com que o primórdio dos cruzadores britânicos, o Mark IV fosse pouco 

confiável na batalhas da África e da França (BARBIERI, 1986b, p. 35). 

 

4.3.3 Tanque de Infantaria A12- Matilda II 

O único modelo bretão que permaneceu na ativa em toda a guerra, mesmo em funções 

secundárias: a evolução do insipiente Matilda I manteve a missão principal de apoio a infantaria, 

contudo, uma nova mentalidade do Estado-Maior britânico acabou requisitando um projeto 

diferente, coerente, eficaz a uma guerra que se diferenciava de todas as outras, enfatizando-se que: 

[...] deveriam ser capazes de suportar os fogos de canhões antitanque e ser armados o 

suficiente para poderem enfrentar a infantaria inimiga, ninhos de canhões e outros 

tanques. Isto trouxe uma mudança fundamental de abordagem natecnologia de tanques 

de infantaria. Anteriormente considerava-se que metralhadoras seriam um armamento 

suficiente, mas as novas especificações exigiam um tipo de canhão e uma torre grande o 

suficiente para alojá-lo (BARBIERI, 1986b, p. 36). 
 

Apoiados no ideal de se conseguir combinar tais fatores à uma blindagem superior e à 

um peso inferior a 14 225 kg, imaginou-se o Matilda II (Figura 42), todavia, o peso foi muito 

superior ao estipulado e a blindagem que almejava-se ser fundida não conseguiu-se por completo, 

justificada pelas limitações das fábricas inglesas, proporcionando chapas soldadas ou rebitadas, 

sendo que outras nações consegiam na época realizar tal empreitada (BARBIERI, 1986b, p. 36-

37). Todavia, era seu principal atrativo, tal proteção fornecia segurança contra a maioria dos 

disparos, perdendo somente para o “temível 88 mm” (MATOS, 1986). 
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Figura 42: Matilda II durante campanha no deserto (África- 1940) 

 

Fonte: Nishihata (2017) 

 

Barbieri (1986b, p. 37) cita que “formava a maior parte das forças blindadas britânicas 

no deserto ocidental”, apresentando resultados satisfatórios na retirada de Dunquerque, na Líbia 

contra os italianos cujas armas antitanques eram inúteis, e pelas mãos dos egipcíos contra o eixo, 

porém, a até então intitulada “rainha dos campos de batalha” foi superada em 1942 na batalha de 

El Alamein (Egito), quando seus exemplares foram substitídos pelos Shermans e Grants. 

Neste ano, os carros de combate da Afrika Korps conseguiam abater à distâncias 

superiores o oponente inglês (princípio atualmente conhecido como “stand off”), através de seus 

canhões de 88 mm enquanto o Matilda II detinha irrelevantes 2 libras (40 mm) de poder de fogo 

de alcance aproximado de 915 metros, que, apesar do esforço, não conseguia suportar o canhão 

de 6 libras amparado em seu anel da torre ínfimo (BARBIERI, 1986b, p. 38-39). 

Em meio a tantos pontos positivos e negativos, Barbieri (1986b, p. 38) ressalta o que 

definiria como sendo “a pior característica do veículo, apesar de não ser muito pior que a de vários 

outros projetos da época”: a visibilidade limitada do comandante, mesmo possuindo uma boa 

cúpula. 
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4.3.4 Tanque Cruzador- Crusader 

Figura 43: Cruzader 

 
Fonte: The Tank Museum 

 

Inspirado no carro Convenanter, este exemplar (Figura 43) manteve as tradições da 

família cruzador com o motor de aviação da primeira guerra mundial e com a suspensão Christie 

cujo desempenho excepcional proporcionava velocidades além dos 43,2 km/h estipulados pelo 

manual; atingindo 64 km/h quando sua guarnição abria as regulagens do motor (atitude comum 

na África ocidental) (BARBIERI, 1986b, p. 40-41). O sistema de arrefecimento era problemático 

como retrata Matos (1986). 

O armamento insignificante, a blindagem aquém da necessária, os problemas mecânicos, 

o acúmulo de funções com o comandante exercendo também as atividades de remuniciamento e 

operações com o rádio, fez com que este modelo se tornasse antiquado, embora tenha sido 

considerado popular e almejado (BARBIERI, 1986b, p. 41-42). 

Barbieri (1986b, p. 38) ressalta sua atuação nas principais campanhas no norte africano e 

o aumento do seu poder de fogo no fim de sua vida útil em 1942 com o canhão de 6 libras nas 144 

unidades do Crusader III fabricados (Figura 44). Acando por ser substitído assim que chegou os 

M4 Sherman na África (MATOS, 1986). 

 

Figura 44: Cruzader III 

 
Fonte: The Tank Museum 
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4.3.5 Tanque de Infantaria Valentine- Mark III 

Figura 45: Valentine 

 
Fonte: The Tank Museum 

 

Amparado na doutrina inglesa de separar os carros em apoio à infantaria (boa blindagem, 

pouca mobilidade e velocidade) e cruzadores para guerra aberta (baixa proteção blindada, singelo 

poder de fogo superior e mobilidade) concebeu-se o Valentine. Basicamente um cruzador com 

uma blindagem superior, mas que pela sua baixa velocidade não poderia ser, de outra forma senão, 

um tanque de infantaria (BARBIERI, 1986b, p. 44-45). 

Fatores positivos a serem considerados baseam-se no movimento hidráulico de deriva da 

torre, na sua grande produção- 8275 unidades, no seu uso por canadenses e soviéticos, o qual 

admiraram o motor de fácil acesso/ manutenção e sua transmissão, além do fato de possuírem 

lançadores de fumígenos nos flancos da torre e a possibilidade de desenvolvimento de 

aprimoramentos e sub-modelos, o que realmente ocorreu (BARBIERI, 1986b, p. 45-47). 

Barbieri (1986b, p. 45-47) comenta que apresentava inúmeros defeitos que sobressaiam 

suas qualidades. Cúpula pequena dificultando a visibilidade do comandante que limitava-se a um 

periscópio se escotilhado ou, desescotilhado a fim de obter uma melhor visão, preterindo-se assim 

sua segurança (comportamento que matou diversos militares). O acúmulo de funções (comandante 

do carro como rádio operador da rede interna como externa com os militares em deslocamentos a 

pé) que foi amenizada com o aumento da guarnição em aprimoramentos futuros, sendo de agrado 

e preferência por tropas blindadas inglesas. 

Um quarto da produção em certo período em 1943 estava voltado para sua produção, 

assim, atribuem-lhe a proteção e a alta disponibilidade como principais qualidades (MATOS, 

1986).  

A blindagem rebitada só chegou a ser substituída por chapas fundidas nos sub-modelos 

finais mas que com seus 65 mm frontais e 8 mm (flancos e torre) já eram considerados 

insuficientes em 1944; assim como seu poder de fogo através do canhão de 2 libras (antiquado em  
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1938) e o de 6 libras (57 mm) (obsoleto quando criados o Valentine VIII, IX e X) (BARBIERI, 

1986b, p. 46-47). Entretanto, dentre outros fatores negativos como capacidade anfíbia pouco 

aproveitada, compartimento minúsculo para a guarnição, insiste que seu pior defeito era a torre, 

montada sobre o compartimento de combate, sendo minúscula, cuja característica nunca foi 

corrigida em nenhum sub-modelo fabricado. 

 

4.3.6 Tanque de Infantaria A22- Churchill 

Figura 46: Churchill VII 

 
Fonte: The Tank Museum 

 

Desenvolvido as pressas com o intuito de subsituir o Matilda II, o Churchill teve sua 

estreia na cidade francesa de Dieppe em 1942, com vários exemplares capturados ou apresentado 

problemas mecânicos (BARBIERI, 1986b, p. 48-49). 

Devido a urgência de seu desenvolvimento e fabricação, seu primeiro ano de utilização 

obteve diversas panes no eixo de transmissão e motor, sugere Barbieri (1986b, p. 49-51), que, 

apesar de após um ano serem corrigidas fomentando a confiabilidade por seus usuários, não 

extinguiu a má fama criada inicialmente. 

Apresentava qualidades e defeitos que foram aprimorados e suprimidos respectivamente 

ao longo da guerra. Seu alto peso, baixo desempenho do motor o tornavam lento mas seu desenho 

baixo e a excelente blindagem eram considerados seus principais pontos fortes, assim como seu 

compartimento interno espaçoso para a guarnição, o qual provia muito espaço para armazenar as 

munições (BARBIERI, 1986b, p. 50-51). 

Dois aspectos novos foram introduzidos neste modelo: o “sistema regenerativo” 

habilitando o carro a economizar potência nas curvas, realizando-as com menor raio além de 

rotacionar o carro em seu próprio eixo; e, não obstante, uma digna e útil torre para o comandante 

do carro, através da qual pudesse ter uma visão de 360 graus escotilhado (característica comum 

nos modelos alemães à época mas inovadores no britânico) (BARBIERI, 1986b, p. 50-51). 
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Com Barbieri (1986b, p. 51-52) a suspensão de 11 rodas com molas espirais era sinônimo 

de um deslocamento desagradável, porém de simples montagem, baixo preço, resistência e fácil 

instalação. Já o poder de fogo e o calibre foram elevados com o passar dos anos, infelizmente se 

tornavam insipientes a medida que a blindagem alemã evoluia também 

Empregado em todos os recantos europeus, provou-se de enorme relevância, 

principalmente no noroeste devido a blindagem extremamente eficaz, produzindo-se ao todo 5460 

unidades e transformados em veículos auxiliares como lança-pontes e lança-chamas (BARBIERI, 

1986b, p. 51-52). 

 

4.3.7 Tanque de Cruzador A27M- Cromwell 

Figura 47: Cromwell IV 

 
Fonte: The Tank Museum 

 

O conceito de cruzador como sendo um veículo leve e rápido foi atualizado pela 

necessidade evidente de se conciliar poder de fogo e proteção blindada durante a segunda guerra, 

logo, concebeu-se o Cromwell, um carro que deveria possuir 25401 kg, blindagem frontal de 70 

mm e um canhão de 6 libras (57 mm), um “tanque cruzador pesado” (BARBIERI, 1986b, p. 54). 

A potência tornou-se um ítem indispensável, garantido com o motor Meteoro, 

simbolizado com a letra M em seus futuros modelos, com excelente desempenho e poucos 

incidentes (BARBIERI, 1986b, p. 55). 

O primeiro tanque cruzador a utilizar o sistema “regenerativo” presente no Churchill, 

aliado a suspensão Christie tradicional nesta família cruzadores, culminou de acordo com Barbieri 

(1986b, p. 57) em rapidez e agilidade dignos de popularidade. 

Nos regimentos blindados, os Cromwell eram normalmente usados em conjunto com os 

Sherman Firefly (os Sherman armados com o potente canhão de 17 libras), na proporção 

de três Cromwell para um Firefly. Os modelos de apoio aproximado possuíam um 

obuseiro de 95 mm. Apesar de não terem o mesmo poder de fogo dos tanques alemães, 

os esquadrões tanques Cromwell venciam por sua manobrailidade e velocidade 

(BARBIERI, 1986b, p. 57). 
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Notou-se a necessidade de munições explosivas, não só perfurantes pois após os assaltos, 

as principais resistências concentravam-se nos infantes em trincheiras e canhões antitanque. 

Portanto, adotou-se o canhão de 75 mm que acompanhavam os Sherman e Grant, tornando-se 

finalmente páreo contra modelos alemães, e, semelhante as portas laterais na parte frontal da 

viatura adotadas para facilitar o desembarque do motorista e do artilheiro e diminuir o tempo gasto, 

são avanços que ditariam o poder de fogo e o chassi dos próximos CC (BARBIERI, 1986b, p. 56-

57). 

O mais importante tanque cruzador britânico da segunda guerra e, apesar de não ser o 

principal tanque do exército, ele suplementou os Sherman em todas as formações de 

tanques britânicos em 1945 sua velocidade e sua potência eram os melhores já vistos em 

tanques britânicos até então (BARBIERI, 1986b, p. 59). 
 

 

4.3.8 Tanque Cruzador A-34- Comet 

Figura 48: Comet 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Na tentativa de corrigir o poder de fogo insipiente dos carros de combate britânicos 

utilizados até então, principal deficiência encontrada, buscou-se adequar o maior canhão possível 

utilizando como molde o Cromwell, tornando-se “melhor que qualquer canhão operado pelos 

carros de combate aliado” (BARBIERI, 1986b, p. 60-61). 

Segundo Masson (2017, p.80), somente no final da guerra as forças anglo-saxãs 

voltariam suas atenções para o desenvolvimento de uma única peça de artilharia sustentada na 

torre, apto para combate antitanque assim como ruptura de defesas. “Possivelmente o melhor 

carro de combate britânico do período da guerra”, o Comet (MATOS, 1986). 

De forma concisa, Barbieri (1986b, p. 62-63) aponta sendo este o sucessor dotando 

basicamente as mesmas características do anterior como o movimento de deriva da torre 

impulsionado pelo sistema elétrico, contudo, detinha um poder de fogo superior e uma blindagem, 

soldada (chassi e torre) e fundida (frontalmente). 
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A colocação de roletes de retorno, diferente do Cromwell, associados ao motor Meteoro 

sustentou o peso do Comet e possibilitou mobilidade, agilidade e velocidades admiráveis no 

campo de batalha (BARBIERI, 1986b, p. 63). 

A ínfima blindagem ventral e as metralhadoras colocadas no chassi serviriam de 

reclamações para suas guarnições até o final da guerra, tornando-se o último cruzador da segunda 

guerra mundial, permanecendo em Berlim até o final da década de 1950 (BARBIERI, 1986b, p. 

62-63). 

 

4.4 FRANÇA 

4.4.1 Tanque Leve Renault AMC-35 

Figura 49: Renault AMC-35 

 

Fonte: David B. (2014) 

 

O primeiro protótipo francês construído em 1933 possuía a torre do tanque leve da 

Renault com um canhão de 37 mm, entretanto, com desempenho pífio, foi ordenado a produção 

de um novo com a designação de AMC Renault 34 (BARBIERI, 1986, p. 36). 

Este exemplar dotava um canhão de 25 mm mas que foi rapidamente seguido pelo 

Renault AMC 35 que, de acordo com Barbieri (1986, p. 38), por possuir três tripulantes (motorista 

a frente e outros dois na torre), “marcou um avanço significativo em relação aos tanques franceses 

anteriores, cuja tripulação era de apenas dois homens”; além de possibilitar que o comandante do 

carro conseguisse desempenhar sua função. 

Aproximadamente 100 unidades deste carro foram fabricadas, sendo 12 destinadas à 

Bélgica e, após a invasão alemã, alguns foram capturados e nomeados PzKpfw AMC 738 

(BARBIERI, 1986, p. 36). 
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4.4.2 Tanque Leve Hotchkiss H-35 E H-39 

Figura 50: Hotchkiss H-39 presentes no museu israelense  

 

Fonte: David B. (2014) 

 

Assim como muitos carros franceses em que a letra simbolizava a empresa fabricante (H) 

e o número o ano de fabricação (35/ 39), a construção deste modelo estava sustentado no intuito 

de se conseguir um carro leve que atuasse em conjunto com o tanque médio SOMUA S-35 

(BARBIERI, 1986, p. 38- 40). 

Ele, junto ao carro Vickers, estavam inseridos no contexto de que deveria ser uma 

máquina de exploração que após um ataque deveria transformar uma derrota em debandada 

(MASSON, 2017, p. 79) 

A infantaria francesa em 1933, segundo Barbieri (1986, p. 40) solicitou então a 

elaboração de um exemplar leve que incentivou a Hotchkiss a inventar um protótipo que seria 

futuramente recusado frente ao Renault 35. Este protótipo, contudo, foi aceito pela cavalaria e 

mais tarde pela própria infantaria, sendo empregado antes da guerra (1939) (BARBIERI, 1986, p. 

40). 

Utilizados de maneira incorreta, distribuídos em uma frente de batalha de forma dispersa, 

diferente dos carros alemães que permaneciam concentrados em colunas, desta maneira, seu efeito 

era pequeno e espaçado, apoiando a infantaria em detrimento do combate  contra outros carros de 

combate (MATOS, 1986). 

Foram desenvolvidos segundo Barbieri (1986, p. 41) dois tipos principais de canhões, 

diferenciando-se na velocidade inicial do projétil, o primeiro era o canhão SA 38, com 33 calibres 

de comprimento (longo) e velocidade de 701 m/s e o SA 18, com 21 calibres de comprimento e 

velocidade inicial de 388 m/s.  

Novamente, em detrimento da invasão e ocupação alemã no território franco, muitas 

unidades H-35 e H-39 foram surrupiadas pelas exército germânico (BARBIERI, 1986, p. 41). 
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4.4.3 Tanque Pesado Char B1 

Figura 51:  Char B1 

 

Fonte: The Tank Museum 

 

Este carro de combate tem origem em 1921 com o pedido do então expoente na doutrina 

blindada francesa, o General Estienne, que visava obter um modelo que conciliasse um peso de 

15 toneladas com um canhão de 45 mm ou de 75 mm (BARBIERI, 1986, p. 38- 40). Inserido 

enfim no contexto de que deveria ser uma “máquina de ruptura de frentes fortificadas a serviço da 

artilharia e da infantaria (MASSON, 2017, p. 79-80). 

Baseado em Matos (1986), os alemães evidenciavam nítido respeito pelo modelo (Figura 

52), sobretudo pelo canhão de 75 mm; não obstante, com a invasão da França, este que poderia 

ser uma valiosa vantagem foi barrada por apresentar panes que o imobilizaram a caminho da 

batalha, guarnições mal adestradas e comandante de carros sobrecarregados, cumprindo diversas 

missões. 

 

Figura 52: Char- B1 

 

Fonte: The Tank Museum 



68 
 

 

 

 

 

Foram criados nos anos seguintes três protótipos por três empresas diferente até se obter 

o modelo Char B1-bis que apresentava, segundo Barbieri (1986, p. 43- 44) “[...] excelente 

blindagem que podia suportar os impactos de qualquer canhão antitanque alemão, exceto o famoso 

88 mm (o qual na verdade era um canhão antiaéreo eventualmente usado na função antitanque)”.  

Contudo, este carro possuía alguns empecilhos para a guarnição pois o canhão localizado 

no chassi ao lado do motorista não possuía movimento de deriva, somente de elevação (-15° a 

25°), tinha o motorista de alinhar a viatura com o alvo para executar o disparo (BARBIERI, 1986, 

p. 43- 44). Barbieri (1986, p. 44) afirma também que o municiador encontrava-se sobrecarregado, 

visto que devia municiar o canhão de 75 mm e repassar as munições par ao comandante. 

Detinha algumas beneficies como saídas de emergência no piso e no teto do 

compartimento do motor, sistema de partida elétrico e a ar comprimido, um indicador giroscópico 

de direção a ar comprimido localizado no tanque e uma suspensão bem desenvolvida e complexa 

(BARBIERI, 1986, p. 44- 45). 

  Modelos e adaptações se seguiram a partir do Char B1-bis, como a adoção de um quinto 

tripulante (mecânico) com a colocação de deriva no canhão de 75 mm (5° para cada lado), 

entretanto este modelo nunca foi produzido (Char B1-bis- ter) (BARBIERI, 1986, p. 45).   

Várias transformações foram elaboradas finalmente pelos alemães, cita Barbieri (1986, 

p. 45), com a aquisição desses decorrente da queda da França em 1940, substituindo por exemplo 

o canhão de 75 mm por um lança chamas ou removendo a torre e o canhão de 47 mm para a 

colocação de um obuseiro de 105mm. 

 

4.4.4 Tanque Leve Renault R-35 

Figura 53:  Renault R-35 presente no museu israelense em Latrum 

 

Fonte: David B. (2014) 
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Concebido com o objetivo de substituir os tanques Renault FT-17 da 1° Guerra Mundial, 

o Renault R-35 surgiu como um bom candidato a se tornar o novo tanque, leve com 2 tripulantes, 

francês (BARBIERI, 1986, p. 46). Desta maneira tornou-se o carro francês de apoio a infantaria 

mais numeroso em 1940 durante a invasão germânica, entretanto, esta plena substituição do 

modelo da primeira guerra não ocorreu, terminando por ser mais empregado pelas tropas de Hitler 

do que pelo seu país (MATOS, 1986). 

Apresentava características comuns aos demais tanques franceses como a suspensão em 

formato de tesoura contudo, este detinha algumas vantagens como uma cauda traseira que 

possibilitava a transposição de fossos de até 2 metros, sendo considerado um dos melhores carros 

leve franceses da época:  

A produção do Renault R-35 totalizou entre 1600 e 1900 unidades e, quando a guerra foi 

declarada, era o mais numeroso de todos os tanques franceses, muitos dos quais também 

foram exportados. Em 1940 havia cerca de 945 tanques R-35/ R-40 [...] Sua função era 

o apoio da infantaria, pois tinha baixa velocidade (BARBIERI, 1986, p. 47). 
 

A despeito da elevada fabricação deste modelo, Barbieri (1986, p. 46) relata que obtinha 

deficiências importantes como um único operador na torre, velocidade baixíssima, inexistência de 

comunicações e a blindagem (tipicamente francesa) composta por chapas fundidas unidas por 

parafusos. 

Este carro de combate também foi incorporado pelas forças alemãs assim que tomaram a 

França, disponibilizando alguns par a Itália, e realizando diversas modificações: a colocação (após 

removida a torre) de um obuseiro de 105 mm, de um canhão antitanque tcheco de 47 mm; ou ainda 

utilizando-o como transporte de munição ou reboque de artilharia (BARBIERI, 1986, p. 49). 

 

4.4.5 Tanque Médio Char Somua S-35 E S-40 

Figura 54: S-35 se prepara para a batalha de Dunquerque 

 

Fonte: Nishihata (2017) 
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Inicialmente aceito pela cavalaria, o S-35 acabou se tornando: 

[...] um adversário superior a qualquer tanque alemão durante a batalha da França, em 

1940, quando cerca de 500 haviam sido construídos. Ele era bem armado, tinha boa 

mobilidade e bom poder de fogo, mas, como a maioria dos tanques franceses da época, o 

comandante, além de comandar o veículo, tinha de carregar e operar as armas. A torre 

era idêntica à do Char B1-bis e do D2 (BARBIERI, 1986, p. 51). 
 

Quesitos positivos como blindagem (56 mm na torre), suspensão complexa, poder de 

fogo, manobra, movimento de deriva do canhão de 360° e elevação (-18° a 18°) possibilitaram 

que o mesmo tivesse sucesso e reconhecimento na época (BARBIERI, 1986, p. 52- 54). 

Entretanto, Barbieri (1986, p. 52- 54) ressalta as fraquezas presentes: a união das estruturas 

blindadas da dianteira e traseira do chassi era unidas por porcas e parafusos, fazendo com que 

fossem o “ponto fraco do veículo, pois um impacto nelas podia simplesmente desmontá-lo”; 

ademais, mesmo havendo a possibilidade de colocação de uma metralhadora antiaérea na torre, 

não foi colocada devido à sobrecarga de funções desempenhadas pelo comandante do carro. 

Por fim, a atualização com um motor mais potente e suspensão modificada deu origem 

ao S-40 (1940) “considerado por muitos o melhor tanque construído na França até então” e, 

novamente, junto com o S-35, foram agregados pelas forças alemãs em 1940 cedendo uma 

pequena quantidade para a Itália e empregando-os das mais diversas formas e na frente russa 

(BARBIERI, 1986, p. 54). 

Por fim, de acordo com Barbieri (1986, p. 52), “o S-35 era superior a qualquer tanque 

alemão da época, mas o uso inadequado proporcionou-lhe poucas oportunidades de mostrar o seu 

valor”. Reiterando, para Matos (1986), era “sem dúvida o melhor carro de combate francês”, mas 

a guarnição pequena, incubida de diversos deveres prejudicavam o resultado da viatura. 
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5. O FIM DA GUERRA - EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE  E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Primeira Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento de uma nova arma, o carro de 

combate. A necessidade resultaria em uma combinação de várias armas e capacidades em apenas 

um carro: poder de fogo (anteriormente visto somente pela artilharia), sistema de comunicação 

amplo e flexível, mobilidade, ação de choque (cavalaria equestre) e proteção blindada (típica 

destes veículos)  (RIFFEL, 2019, p. 45). 

A corrida armamentista comprovou-se inevitável, e a medida que passavam os anos, os 

aliados chegavam a ser ultrapassados pelos alemães movido por sua evolução dos calibres, 

potência dos motores e espessura das blindagens (SALLES, 1979, p. 154) 

Com o passar da 2ª Guerra Mundial os canhões se desenvolveriam, aumentando seu 

comprimento, alcance e calibre a fim de abater alvos compensadores a maiores distâncias com 

poder de fogo superiores. As munições também sofreriam mudanças visando a maior letalidade 

dos disparos. Com o fim da 1ª Guerra Mundial os carros apresentavam os seguintes calibres de 

seus canhões: os britânicos com canhões navais de 6 libras, os franceses com o de 75 mm e os 

alemães com 57 mm. Os primeiros canhões eram projetados juntos com canhões anti carro 

rebocados, pois usavam tubos e munições semelhantes (MATOS, 1986). Em relação a Primeira 

Guerra Mundial confirma-se que: 

Desde a guerra, a eficácia da proteção blindada havia aumentado muito, em razão da 

espessura, composição e qualidade do aço. Todos os veículos blindados dignos de assim 

serem chamados ofereciam proteção contra o fogo das armas leves, e a maioria dos carros 

de combate resistia também aos tiros dos pequenos canhões anticarro (GUDERIAN, 

2009, p. 167). 
 

Inicialmente, os projéteis ao chocarem-se com outros veículos abriam um buraco na 

blindagem explodindo no interior. Funcionamento baseado na energia cinética e na massa que 

possuíam. Contudo, em 1940 as armas anti carro evoluíram através do uso da energia química e 

não mais da energia cinética. O princípio da “carga oca” fazia com que um jato de gás em altas 

temperaturas aliado a um vapor de metal derretesse a blindagem do alvo e incendiasse o interior 

(MATOS, 1986). Contudo, um problema se apresentava, esta munição possuía maior desempenho 

em velocidades terminais baixas, característica presente apenas em armas que não detinham o 

alcance ou a trajetória horizontal necessária aos atiradores. Portanto, apesar da clara superioridade, 

voltou-se a utilizar as munições de energia cinética. Os principais obstáculos a modernização e 

adaptações ocorreram em plena segunda guerra: 

O problema principal para os canhões surgiu entre 1940 e 1945, quando a espessura da 

blindagem dos veículos de combate aumentou. Os canhões dos carros pequenos não 

podiam causar qualquer dano nas volumosas blindagens; a única solução consistia em 

projetar e produzir canhões de maior calibre e tubos mais longos, para aumentar a 

velocidade inicial de disparo. Usou-se o tungstênio para a fabricação de um projétil mais 

denso, que conseguia mais energia cinética (MATOS, 1986). 
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A corrida por calibres maiores e munições que pudessem fazer frente aos superiores 

carros de combate que surgiam fez com que houvesse um drástica melhora dos veículos de 1939 

para os de 1945. Os calibre iniciais de 37mm aumentaram para 75 ou 76,2 mm. Todavia, mesmo 

estes possuíam dificuldade para abater os avançados tanques alemães. Os soviéticos em virtude 

deste fato aumentaram os seus para 85mm, percebendo também que munições de 75mm certas 

vezes apresentavam maior eficácia por possuírem maior velocidade, e, portanto, maior 

penetração. Desta forma concluiu-se que o tamanho não era a única solução visto que seu peso 

diminuía a potência a grandes distâncias. “Em 1945, o limite operacional para carros de combate 

aumentou dos parcos 200 ou 300 m, de 1940, para mais de 2.000 m, o que estimulou a produção 

de canhões com calibres de 100 mm” (MATOS, 1986). 

A Wehrmacht tornou-se entre as nações envolvidas, sinônimo de excelência, consistente 

até a queda do Reich tanto no quesito humano quanto no quesito material:  

O combatente alemão foi também servido pela qualidade de seu armamento, que se 

aperfeiçoou continuamente ao longo dos conflitos. A partir de 1943, os tanques Tigre, 

Panther e Mark IV e os canhões de assalto são comparáveis com as máquinas soviéticas 

e superam os blindados aliados (MASSON, 2017, p. 345). 
 

Em relação as vitórias aliadas, os carros de combate de maior relevância foram o T-34 

russo e o Sherman americano (ambos em ação na maioria dos anos da guerra). Embora 

apresentassem respectivamente uma estrutura interna rígida (fabricação grosseira), e uma 

blindagem insipiente, silhueta alta e poder de fogo que apresentava problemas, ambos 

encontravam-se em grande número e com admirável mobilidade, fatores decisivos em um 

combate (MATOS, 1986). 

Os britânicos mantinham-se vinculados a crença, comprovada desaconselhável, da 

divisão dos CC entre, carros de infantaria (lentos e altamente blindados) e Cruiser (ágeis e de 

pouca proteção); e, com ambos dotando de poderio bélico aquém do necessário. Analisando-se 

friamente a postura entre os países: 

Outras nações não seguiram o pensamento britânico. Os alemães acompanharam de perto 

as filosofias de Liddell Hart e Fuller, mas produzindo os Panzer dentro de um equilíbrio 

muito melhor de armamento, proteção e desempenho, sem qualquer diferenciação do tipo 

Infantry/ Cruiser. Os soviéticos simplesmente produziram bons carros de combate, em 

grandes quantidade, e os americanos observaram e esperaram até que houvesse fundos 

disponíveis (MATOS, 1986). 
 

Com a queda da Alemanha de Hitler e a vitória dos aliados sobre as forças do eixo 

percebeu-se, portanto, a mudança nos equipamentos, armamentos, viaturas e doutrinas dos países 

envolvidos. Analisando o material dos carros de combate e seu emprego nos campos de batalha 

nota-se uma grande diferença do começo dos conflitos em 1939 e do término em setembro de 

1945. Em relação as técnicas, táticas e procedimentos comprovou-se que o conceito de 

imobilidade, adoção de posições defensivas estáticas, evitando o princípio da ofensiva, 

pensamento britânico e francês do início, demonstraram estar ultrapassadas e equivocadas.  
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A Linha Maginot francesa foi ultrapassada pelo exército alemão, cercando parte das 

tropas francas dispostas na região, com o auxílio das divisões panzer (BARBIERI, 1986a, p. 8). 

O que se pensava intransponível foi subjugado, decorrendo com a França invadida e dominada 

pelas tropas nazistas em maio de 1940. A utilização dos carros de combate apenas como forma 

de apoio da infantaria limitava o poder de fogo, a mobilidade e a capacidade dos blindados de 

cerrar sobre o inimigo a fim de neutralizá-lo. O emprego dos carros comprovaram-se eficientes 

com à Blitzkrieg, adotada pelas forças alemãs, demonstrando-se uma excelente forma de 

combater e ganhar territórios de maneira rápida e ordenada, utilizando a Luftwaffe (força aérea), 

as forças blindadas e a infantaria em conjunto.  

 Comparando os últimos carros produzidos antes do término dos embates, com os primeiros 

modelos produzidos pelos respetivos países nota-se que os canhões tiveram de modo geral seu 

calibre aumentado e o comprimento do tubo também; a fim de alcançar distâncias cada vez 

maiores, estabilidade na trajetória e maior poder de fogo. A blindagem se tornou mais espessa, 

utilizando outros materiais como o tungstênio, com o propósito de aumentar a proteção blindada. 

Iniciou-se a inclinar a blindagem para que se diminuísse o ângulo de incidência do projétil 

disparado e, assim, diminuindo a quantidade de metal (da torre e do chassi) e o peso, elevando-se 

a mobilidade. Houve o crescimento do número de metralhadoras, coaxiais e antiaéreas, o peso e 

as dimensões dos blindados, assim como a guarnição de cada carro, delegando assim 

responsabilidades, não sobrecarregando portanto um único militar (MATOS, 1986). 

A Força Expedicionária Brasileira (FEB) presente nos campos de batalha italianos durante 

a guerra, receberam o apoio de tanques médios Sherman e de caça-tanques M10 (americanos) 

(BONALUME NETO, 2010, p. 11). Influenciado pelas experiências e pelos desempenhos 

observados durante o período, o Exército Brasileiro resolveu adotar a família americana e alemã 

para compor o quadro de carros de combate nacionais no pós guerra; representados, pelos modelos 

M60 (EUA) e Leopard (Alemanha) atualmente. 

 Não há um concenso entre autores acerca de qual carro de combate foi o mais, distinto, 

eficiente ou inovador. Todavia, dentre os países envolvidos, o que melhor conciliou qualidade de 

material, desempenho, doutrina, tática e pessoal foi a Alemanha. Supremacia blindada comparada 

a Itália e ao Japão (pouco relevantes para o esforço do eixo), avanços e conquistas em diversas 

frentes, contínua evolução e profissionalismo de suas guarnições, todos os fatores tornaram-lá 

sinônimo de excelência durante a guerra e influência para futuras tropas mecanizadas e blindadas 

ao redor do globo. 

Foram apresentados sucintamente os principais carros de combate das nações que 

participaram da Segunda Guerra Mundial. Outros exemplares destes e de outros países existem e 

possuem relevância para o conflito, entretanto, foram analisados a utilização e a evolução dos mais  
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notórios, segundo Aldo Barbieri em sua obra “Guias de armas de guerra: Tanques da segunda 

guerra mundial”, de 1986, em seus dois volumes.  

Há poucos textos e obras voltados exclusivamente para o assunto blindados, sobretudo 

abordando os carros de combate entre 1939 e 1945. Fontes apresentando dados técnicos completos 

e doutrinas detalhadas são diminutos e de díficil localização, sendo muitos dos textos, 

internacionais. 

 Cabe a futuros pesquisadores e escritores a aquisição e a elaboração deste conhecimento, 

sustentado por referências nacionais e internacionais. Um estudo que vise três aspectos 

fundamentais: material, doutrina e aspecto humano. Reunindo informações em um trabalho final 

que consiga abordar os parâmetros de todos os modelos presentes nos campos de batalha, 

analisando as nações e seus principais líderes. Preservando, portanto, a história blindada de um 

conflito de proporções épicas, cuja ocorrência dificilmente ocorrerá novamente. 

  Este trabalho tem como objetivo expor o surgimento, a utilização e a evolução do carro 

de combate durante o período onde foi amplamente utilizado, difundido, comparado, fabricado e 

aprimorado: a 2ª Guerra Mundial. As mudanças demonstradas serviriam de base para as futuras 

gerações de carros, sendo que algumas delas perduram até hoje. O comportamento, a performance, 

os modelos, a forma de emprego, o material, o exército e a campanha de cada país expostas neste 

trabalho proporcionam subsídios para futuras pesquisas e compras bélicas por parte das Forças 

Armadas, mais especificamente do Exército Brasileiro. Além de, em um futuro conflito, basear e 

prever a conduta, o espírito e as atitudes dos países estudados.  

A transformação dos exércitos do globo. Uma inédita forma de guerrear proporcionada 

pela evolução bélica em um conflito de proporções colossais. A ascenção e queda do III Reich. A 

engenhosidade da mente humana. O senhor absoluto nos campos de batalha. Resoluto, implacável! 

O carro de combate! 
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APÊNDICE A 

 

TABELAS DOS CARROS DE COMBATE DO EIXO DURANTE A 2ª GM 

 

 

Tabela 1 – Avaliação das dimensões dos principais CC da Alemanha, Itália e Japão entre 1939-
1945 em ordem cronológica de criação   

  

CC 

Guarnição Comprimento
 Largura Altura Peso 

 (M) (M) (M) (Kg)  

 

ALEMANHA 
 

Panzer I 2 4,03 2,05 1,72 5 400 

Panzer II 3 ----- ----- ----- 9 500 

Panzer III
 

5 2,8a b; 2,9*; 

2,95 h; 2,95** 

2,8a b; 2,9*; 

2,95 h; 2,95** 

2, 35ª; 2,55b; 2,4*; 

2,95 h; 2,95** 

15000a b; 19400d e; 

20300f g; 21600h; 

22300** 

 

Panzer IV 5 5,91 2,92 2,59 19700 

Tigre I 5 8,25 3,73 2,85 55000 

Pantera 5 6,68 3,30 2,95 44800 

Tigre II 5 7,25 4,27 3,27 69400 

 

ITÁLIA 
 

M13/40- 
Armato 4 4,92 2,2 2,38 14 000 

 

JAPÃO 
 

Tipo 95 
HA-GO 3 4,38 2,057 2,184 7 400 

Tipo 97 
CHI-HA 4 5,516 2,330 2,230 15 000  

* Modelos D a G; ** Modelos J a N; a Modelo A; b Modelo B; c Modelo C; d Modelo D; e Modelo E;  
f Modelo F; g Modelo G; h Modelo H; i Modelo I; j Modelo J; k Modelo K; l Modelo L; m Modelo 

M; n Modelo N. 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Tabela 2 – Avaliação das características técnicas dos principais CC da Alemanha, Itália e 
Japão entre 1939-1945 em ordem cronológica de criação 

 

CC 

Pressão 

sobre o 

solo 
Potência/ 

Peso Motor 

Arrefecimento 

do motor 

Combu

stível Potência 

(Kg/cm²) (Cv/t)    

 
 (Cv/rpm) 

 

ALEMANHA 
 

Panzer I 0,4 11,11 

Krupp de M305 4 
cilindros horizontalmente 
opostos* e Maybach de 6 

cilindros em linha** Ar* ou água** Gasolina 
60/2500* ou 
100/2500** 

Panzer II 0,8 13,68 

Maybach HL 62 TR com 
6 cilindros em linha a 

retaguarda Água Gasolina 130/2600 

Panzer III 

0,973a b; 

0,93d; 

0,95e; 

0,99f g; 

0,95h; 

0,95** 

15,33a b; 

16,49d; 

14,63e; 

14,77f g; 

16,49h; 

16,49** 

Maybach HL 108 TR V-

12 com cilindros em linha 
a b; Maybach HL 120 

TRM Água Gasolina 

230/2600 a b; 

320/3000d; 

300/3000 

Panzer IV 

 

0,75 15,22 

Maybach HL 120 TRM 

V-12 em linha  Diesel 300/3000 

Tigre I 

 

1,04 12,72 

Maybach HL 230, P45, 

V-12 em linha Água Gasolina 700/3000 

Pantera 

 

0,88 15,62 

Maybach HL 230, P30, 

V-12 em linha Água Gasolina 700/3000 

Tigre II 1,07 8,64 
Maybach HL 230, P30, 

V-12 em linha Água Gasolina 600/3000 

 

ITÁLIA 
 

M13/40- 

Armato 0,92 8,93 
SPA 8 TM40 de 8 

cilindros ----- Diesel ----- 

 

JAPÃO 
 

Tipo 95 

HA-GO 0,61 ----- 
Mitsubishi NVD 6120 de 

6 cilindros Ar Diesel 120/1800 

Tipo 97 

CHI-HA ----- ----- Mitsubishi de 12 cilindros Ar Diesel 170/2000  
*Modelos D a G; ** Modelos J a N; a Modelo A; b Modelo B; c Modelo C; d Modelo D; e Modelo E;  

f Modelo F; g Modelo G; h Modelo H; i Modelo I; j Modelo J; k Modelo K; l Modelo L; m Modelo 

M; n Modelo N. 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Tabela 3 – Avaliação da mobilidade dos principais CC da Alemanha, Itália e França entre 
1939-1945 em ordem cronológica de criação 

  

CC 

Velocidade 

em estrada
 

Velocidade 

em terreno 

acidentado 

Alcance 

máximo da 

viatura 

Obstáculo 

vertical/ 

degrau
 

Transposi

ção de 

fosso 

Rampa 

máxima 

(inclinação) 

Vau 

(altura 

máxima) 

 

(Km/h) 
 

(M) (M) (Graus) (M)  (Km/h) (Km) 

 

ALEMANHA 
 

Panzer I 37 ----- 200 0,355 1,40 30 ----- 

Panzer II 40 ----- 192 0,43 1,72 27 ----- 

Panzer III
 

32 (Ausf 

A, B, C); 

40 (Ausf E 

a N) 18 

150 (Ausf 

A, B, C); 

175 (Ausf 

E a N) 0,6 2,3 30 

0,8 (Ausf A 

ao C, E ao 

J); 1,3 (Ausf 

L a N) 

Panzer IV
 40 20 200 0,6 2,3 30 0,8 

Tigre I
 38 20 100 0,8 1,8 35 1,2 

Pantera 46 24 177 0,9 1,9 35 1,4 

Tigre II 38 17 110 0,85 2,5 35 1,6 

 

ITÁLIA 
 

M13/40- 
Armato 32 ----- 200 0,8 2,1 36 ----- 

 

JAPÃO 
 

Tipo 95 
HA-GO 45 ----- 250 0,812 2,000 31 ----- 

Tipo 97 
CHI-HA 38 ----- 210 0,812 2,514 29 -----  

Fonte: AUTOR (2020) 
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Tabela 4 – Avaliação dos armamentos dos principais CC da Alemanha, Itália e Japão entre 
1939-1945 em ordem cronológica de criação 

 

CC 

Armamento principal- 

Canhão 
Armamento secundário- 

Metralhadora
 Capacidade do paiol 

(Calibre) (Calibre) (Munições)  

 

ALEMANHA 
 

Panzer I ----- 
2 MG 34 de 7,92 mm na 

torre 1525 de 7,92 mm 

Panzer II 
20 mm (KwK 30 ou KwK 

38) 1 MG 34 de 7,92 mm coaxial 
180 de 20 mm e  

1425 de 7,92 mm 

Panzer III
 

37 mm KwK L/45 (Ausf B, 

C, D); 

50 mm KwK 39 L/45 (Ausf 

E ao H); 

50 mm KwK 39 L/60 (Ausf 

J, L); 

75 mm KwK L/24 (Ausf M, 

N) 

2 MG 34 de 7,92 mm 

coaxiais e 1 MG 34 de 7,92 

mm no chassi (Ausf B, C, 

D); 

1 MG 34 de 7,92 mm coaxial 

e 1 MG 34 de 7,92 mm no 

chassi (Ausf E ao H e Ausf J 

ao N) 

99 de 50 mm e 2000 de 

7,92 mm (Ausf E ao H); 

78 de 50 mm (Ausf J, L); 

64 de 75 mm e 3450 de 

7,92 mm (Ausf M, N) 

Panzer IV
 75 mm KwK L/24 

3 MG 34 de 7,92 mm (uma 

coaxial, uma no chassi e um 

anti- aérea/ opcional) 

80 de 75 mm e 2800 de 

7,92 mm 

Tigre I
 

88 mm KwK 36 L/56 

3 MG 34 de 7,92 mm (uma 

coaxial, uma no chassi e um 

anti- aérea/ opcional) 92 de 88 mm 

Pantera 75 mm KwK 42 L/70 

3 MG 34 de 7,92 mm (duas 

coaxiais, uma anti- aérea/ 

opcional) 79 de 75 mm 

Tigre II 88 mm KwK 43 L/71 

3 MG 34 de 7,92 mm (duas 
coaxiais, uma anti- aérea/ 

opcional) 80 de 88 mm 

 

ITÁLIA 
 

M13/40- 
Armato 47 mm 

4 de 8 mm 
 (1 coaxial, 2 no chassi e 1 

antiaérea) 
104 de 47 mm  

 3 048 de 8 mm 

 

JAPÃO 
 

Tipo 95 
HA-GO 37 mm 1 de 6,5 mm (chassi) ----- 

Tipo 97 
CHI-HA 57 mm 

2 de 7,7 mm  
(chassi e torre) 

120 de 57 mm (80 HE* e 
40 AP**) 

1350 de 7,7 mm  
*HE/ High Explosive - explosiva; **AP/ Armor Piercing- perfurante. 

Fonte: AUTOR (2020)  
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Tabela 5 – Avaliação da blindagem dos principais CC da Alemanha 1939-1945 em ordem 
cronológica de criação 

 

CC 

Espessura mínima Espessura máxima
 

(mm) (mm)  

 

ALEMANHA 
 

Panzer I 7,0 13,0 

Panzer II 
10,0 (Ausf A, B, C) e  

14,5 (Ausf F) 30,0 (Ausf A, B, C) e 35,0 (Ausf F) 

Panzer III
 

14,5 (Ausf A, B, C) e  

30 (Ausf D ao N) 

90 (Ausf A ao G) e 80, frequentemente com 

blindagem adicional e espaçada, (Ausf H ao N) 

Panzer IV
 20 90 

Tigre I
 26 110 

Pantera
 20 120 

Tigre II
 40 185 

Parecer Crescente Crescente 

 

ITÁLIA 
 

M13/40- Armato 6 42 

Parecer Insuficiente Insuficiente 

 

JAPÃO 
 

Tipo 95 HA-GO 6 12 

Tipo 97 CHI-HA ----- ----- 

Parecer Insuficiente Insuficiente  
Fonte: AUTOR (2020) 
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APÊNDICE B 

 

TABELAS DOS CARROS DE COMBATE DOS ALIADOS DURANTE A 2ª GM 

 

 

Tabela 6 – Avaliação das dimensões dos principais CC da URSS, EUA, Grã-Bretanha e França 
entre 1939-1945 em ordem cronológica de criação   

  

CC 

Guarnição 

Compriment

o
 Largura Altura Peso 

 (M) (M) (M) (Kg)  

 

URSS 
 

T-28 6 7,44 2,82 2,82 28 000 a 32 000 

BT-7 3 5,56 2,29 2,42 13 900 

KV-1
 

5 6,273 3,089 2,143 47 500  

T-34 5 7,50 2,92 2,39 32 000 

T-60 2 4,30 2,46 1,89 5 150 

T-70 2 5,00 2,52 2,22 9 960 

IS-2 4 10,74 3,44 2,93 46 250 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

M3 4 4,53 2,23 2,51 12 428 
M3- Grant/ 

Lee 6 5,64 2,72 3,12 27 216 

M4- Sherman 5 6,27 2,67 3,37 31 554 

M24- Chaffee 4 ou 5 5,49 2,95 2,77 18 370 

M26- Pershing 5 8,65 3,51 2,78 41 891 
 

GRÃ-BRETANHA 
 

A11- Matilda I 2 4,85 2,28 1,86 11 161 
Mark IV 4 6,02 2,54 2,59 14 987 

A12- Matilda 
II 4 5,61 2,59 2,51 26 926 

Crusader 5 a, 4/ 5 b, 
3c 5,99 2,64 2,23 19 279 a, b, 20 040 c 

Valentine- 
Mark III 3, 4 c, d 5,41 2,63 2,27 16 257 

A22- Churchill 
5 7,44 3,25 2,49 

39 574 (Churchill 
III) 

A27M- 
Cromwell 5 6,35 3.04 2,84 27 942 

A34- Comet 5 7,66 3,04 2,98 35 696  
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FRANÇA 
 

Renault 
AMC 35 3 4,572 2,235 2,336 14 500 

Hotchkiss 
 H-35 e H-39 2 4,220 1,850 2,140 12 000 

Char B1
 

4 6,520 2,500 2,790 32 000 

Renault R-35 2 4,200 1,850 2,370 10 000 

Char Somua 
S-35 e S-40 3 5,460 2,108 2,692 20 048 

 
a Mark I; b Mark II; c Mark III; d Mark IV. 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

Tabela 7 – Avaliação das características técnicas dos principais CC da URSS, EUA, Grã-
Bretanha e França entre 1939-1945 em ordem cronológica de criação 

 

CC 

Pressão  

sobre o solo 
Potência/  

Peso
 Motor 

Arrefecimento 

do motor 

Combus

tível Potência 

(Kg/cm²) (Cv/t)    

 

 (Cv/rpm) 

 

URSS 
 

T-28 
0,73 a 
0,78 17,85 a 15,62 M-17L de 12 cilindros Água Gasolina 500/1450  

BT-7 0,79 35,97 M-17T de 12 cilindros Água Gasolina 500/1650 

KV-1
 0,75 12,63 V-2K de 12 cilindros Água Diesel 600/2000 

T-34 0,80 15,62 V-2-34 de 12 cilindros Água Diesel 500/1800 

T-60 0,46 13,57 GAZ-202 de 6 cilindros Água Gasolina 70/2800 

T-70 0,67 7,02 
2 motores  

(ZIS-202 de 6 cilindros) Água Gasolina 70/2800 

IS-2 0,79 11,24 V-2 IS de 12 cilindros Água Diesel 520/2000 

 

EUA 
 

M3 0,74 20,10 
Continental W-670 
radial de 7 cilindros Ar Gasolina 250/2400 

M3- 
Grant/ 

Lee 9,94 12,49 

Wright Continental R-
975-EC2 radial de 9 

cilindros Ar Gasolina 340/2400 

M4- 
Sherman 

1,00 
15,80 Ford GAA V-8 em linha Água Gasolina 500/2600 

M24- 
Chaffee 0,79 5,98 

2 motores Cadillac 
44T24 V-8 Água Gasolina 

1 motor: 
110/3400 

M26- 
Pershing 0,92 11,90 Ford GAF V-8 Água Gasolina 500/2600 
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GRÃ-BRETANHA 
 

A11- 
Matilda I ----- ----- Ford- 8 cilindros ----- Gasolina 70/3500 

Mark IV ----- 22,69 Nuffield Liberty V-12 Água Gasolina ----- 
A12- 

Matilda II 
 

 

 

----- 46,46 (Mk III) 

2 motores AEC (Mk I, 
II) ou 2 motores Leyland 
(Mk III)- ambos com 6 

cilindros em linha ----- Diesel ----- 

Crusader 

1,04 

17,64 
(Crusader I, 

II), 16,97  
(Crusader III) 

Nuffield Liberty-  
12 cilindros em linha Água Gasolina ----- 

Valentine- 
Mark III 

----- 

8,30 (Mk I), 
8,05 (Mk II, 

III, VIII), 8,49 
(Mk IV, IX), 
10,14 (Mk X, 

XI) 

AEC (Mk I, II, III, VIII),  
General Motors  

(Mk IV, IX, X, XI) ----- 

Gasolina 
(Mk I), 
Diesel 

(demais) ----- 

A22- 
Churchill ----- 

8,84 
(Churchill III) 

2 motores Bedford- 6 
cilindros em linha Água ----- ----- 

A27M- 
Cromwell 1,00 21,47 

Rolls-Royce Meteor  V-
12 Água Gasolina 600/2250 

A34- 
Comet 0,88 ----- 

Rolls-Royce Meteor Mk 
III V-12 Água Gasolina 600/2550 

 

FRANÇA 
 

Renault 
AMC 35 ----- 12,41 Renault com 4 cilindros ----- Gasolina 180 

Hotchkiss  
H-35 e H-

39 0,9 10 Hotchkiss de 6 cilindros Água Gasolina 120/2800 

Char B1 1,39 9,59 6 cilindros em linha Água Gasolina 307/1900 

Renault 
R-35 0,67 8,20 Renault de 2 cilindros ----- Gasolina 82/2200 

Char 
Somua S-
35 e S-40 0,92 9,47 SOMUA de 8 cilindros Água Gasolina 190/2000 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Tabela 8 – Avaliação da mobilidade dos principais CC da URSS, EUA, Grã-Bretanha e França 
entre 1939-1945 em ordem cronológica de criação 

  

CC 

Velocidade  

em estrada
 

Velocidade 

em terreno 

acidentado 

Alcance 

máximo da 

viatura 

Obstáculo 

vertical/ 

degrau
 

Transpo

sição de 

fosso 

Rampa 

máxima 

(inclinação) 

Vau 

(altura 

máxima) 

 

(Km/h) 

 

(M) (M) (Graus) (M) 
 (Km/h) (Km) 

 

URSS 
 

T-28 37 ----- 220 1,04 2,9 39 ----- 

BT-7 

53 (sobre 
lagartas) e 
73 (sobre 

rodas) ----- 

430 (sobre 
lagartas) e 730 
(sobre rodas) 0,55 2,0 31 ----- 

KV-1 35 ----- 250 1,20 2,8 35 ----- 

T-34 50 ----- 300 0,79 2,49 32 ----- 

T-60 45 ----- 615 0,54 1,85 32 ----- 

T-70 51 ----- 446 0,71 3,12 35 ----- 

IS-2 37 ----- 150 1,00 2,86 35 ----- 
 

EUA 
 

M3 58 32 112 0,60 1,8 31 0,90 
M3- 

Grant/ 
Lee 42 26 193 0,60 1,9 31 1,02 
M4- 

Sherman 42 ----- 160 0,61 2,29 31 0,91 

M24- 
Chaffee 54 ----- 160 0,91 2,44 31 

1,02  
(sem 

preparo) e 
1,98  
(com 

preparo) 
M26- 

Pershing 48 ----- 160 1,17 2,44 31 1,22 
 

GRÃ-BRETANHA 
 

A11- 
Matilda I 12,8 ----- 128 0,635 2,133 ----- ----- 
Mark IV 48 ----- 144 0,610 2,29 31 ----- 

A12- 
Matilda II 24 12,8 256 0,610 2.13 ----- 0,91 
Crusader 43,2 24,0 160 0,685 2,59 31 0,99 
Valentine- 
Mark III 24 12,9 144 0,910 2,36 31 0,91 
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A22- 
Churchill 24,8 12,8 144 0,812 3.05 ----- 1,01 
A27M- 

Cromwell 64 29,0 277 0,920 2,28 ----- 1,21 
A34- 

Comet 51 ----- 196 0,920 2,43 20 ----- 
 

FRANÇA 
 

Renault 
AMC 35 40 ----- 161 0,609 1,828 31 ----- 
Hotchkiss  
H-35 e H-

39 36 ----- 150 0,50 1,80 32 0,85 

Char B1 28 ----- 150 0,93 2,75 27 ----- 

Renault 
R-35 20 ----- 140 0,50 

1,60 e 

2,00 

(com 

cauda) 31 0,80 
Char 

Somua S-
35 e S-40 37 ----- 257 0,508 2,336 35 1,00  

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

Tabela 9 – Avaliação dos armamentos dos principais CC da URSS, EUA, Grã-Bretanha e 
França entre 1939-1945 em ordem cronológica de criação 

 

CC 

Armamento principal-  

Canhão Armamento secundário- Metralhadora 

Capacidade do 

paiol 

(Calibre) (Calibre) (Munições) 
 

 

URSS 
 

T-28 76 mm 3 DT de 7,62 mm 
70 de 76 mm e 

7938 de 7,62 mm 

BT-7 45 mm 

1 DT de 7,62 mm coaxial;  
1 DT de 7,62 mm a retaguarda da torre 

 e 1 P-40 (opcionais) 
188 de 45 mm e 

2142 de 7,62 mm 

KV-1
 76,2 mm 

3 DT de 7,62 mm coaxial;  

1 DT de 7,62 mm a retaguarda da torre  

e 1 P-40 antiaérea (opcionais) ----- 

T-34 

1 de 76,2 mm (1940-

1943) 

 e 1 de 85 mm (1943-

1945) 2 DT de 7,62 mm 

55 de 85 mm e 

2394 de 7,62 mm 

T-60 20 mm 1 DT de 7,62 mm ----- 

T-70 45 mm 1 DT de 7,62 mm 

70 de 45 mm e 

945 de 7,62 mm 

IS-2 122 mm 

1 DShK de 12,7 mm e  

1 DT/ DTM de 7,62 mm 28 de 122 mm 
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ESTADOS UNIDOS 

 

M3 37 mm 

4 de 7,62 mm (.30)  

(2 no chassi, 1 coaxial  

e 1 no teto da torre) ----- 

M3- Grant/ 
Lee 

1 de 75 mm 

e 1 de 37 mm (chassi e 

torre) 

4 de 7,62 mm (.30)  

(2 à retaguarda, 1 coaxial na torre  

e 1 na cúpula da torre) ----- 

M4- 
Sherman 75 mm 

2 de 7,62 mm (.30)- (coaxial e chassi) 

1 de 12,7 mm (.50)- (alto da torre) ----- 

M24- 
Chaffee 75 mm 

2 de 7,62 mm (.30)- (coaxial e chassi) 

1 de 12,7 mm (.50)-  

(alto da torre) ----- 

M26- 
Pershing 90 mm 

2 de 7,62 mm (.30)- (coaxial e chassi) 

1 de 12,7 mm (.50)- (alto da torre) ----- 

 

GRÃ-BRETANHA 
 

A11-  
Matilda I ----- 

1 de 7,62 mm (.30) ou  

1 de 12,7 mm (.50) ----- 

Mark IV 2 libras 1 de 7,92 mm (.30,3) ----- 

A12-  
Matilda II 

2 libras (Mk I, II), 

1 obuseiro de 76,2 mm 

(Mk IICS) 1 de 7,92 mm 

67 de 2 libras, 

4000 de 7,92 mm 

Crusader 2 libras  

(Crusader I e II), 

6 libras  

(Crusader III) 

2 de 7,92 mm (Crusader I), 1 ou 2 de 

7,92 mm (Crusader II), 1 de 7,92 mm 

(Crusader III) ----- 

Valentine- 
Mark III 

2 libras (Mk I aVII), 6 

libras (Mk VIII a X), 

75 mm (Mk XI) 1 de 7,92 mm 

79 de 2 libras, 

2000 de 7,92 mm 

A22- 
Churchill 

2 libras e 1 obuseiro de 

76,2 mm (Churchill I), 

2 libras (ChurchillI II),  

6 libras e 1 obuseiro de 

76,2 mm (Churchill III, 

IV), 75 mm (Churchill 

IV NA 75),  

1 obuseiro de 95 mm 

(Churchill V, VIII),  

75 mm (Churchill VI, 

VII),  

2 obuseiros de 76,2 

mm (Churchill I CS) 

1 de 7,92 mm (Churchill I, Churchill I 

CS),  

2 de 7,92 mm  

(ChurchillI II, III, IV, V, VI, VII, VIII),  

1 de 7,62 mm e 1 de 7,92 mm (Churchill 

IV NA 75) 

150 de 2 libras  

e  

58 de 76,2 mm 

(Churchill I) 

A27M- 
Cromwell 

6 libras (MK I a III),  

QF- 75 mm (Mk IV, V, 

VA, VII),  

1 obuseiro de 95 mm 

(Mk VI, VIII) 2 de 7,92 mm 

64 de 75 mm, 

4950 de 7,92 mm 

A34- 
Comet 77 mm 

2 de 7,92 mm  

(coaxial e chassi) ----- 
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FRANÇA 
 

Renault 
AMC 35 47 mm 1 de 7,5 mm coaxial ----- 

Hotchkiss 
H-35 e H-

39 37 mm 1 de 7,5 mm coaxial 

100 de 37 mm e           

2400 de 7,5 mm 

Char B1 

1 de 75mm (chassi) e 

 1 de 47 mm (torre) 

2 de 7,5 mm 

 (coaxial e chassi) 

74 de 75 mm 

(HE*), 50 de 47 

mm (HE e AP**) 

e 5100 de 7,5 mm 

Renault R-
35 

SA 18 de 37 mm 

(torre) 1 de 7,5 mm coaxial 

100 de 37 mm e           

2400 de 7,5 mm 

Char 
Somua S-
35 e S-40 47 mm 

1 de 7,5 mm coaxial e  

1 de 7,5 mm antiaérea (opcional e nunca 

usada) 

118 de 37 mm e 

1250 de 7,5 mm  
*HE/ High Explosive - explosiva; **AP/ Armor Piercing- perfurante. 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

Tabela 10 – Avaliação da blindagem dos principais CC da URSS entre 1939-1945 em ordem 

cronológica de criação 
 

CC 

Espessura mínima Espessura máxima
 

(mm) (mm) 
 

 

URSS 
 

T-28 20 80 

BT-7 10 22 

KV-1
 75 100 

T-34 18 60 

T-60 07 20 

T-70 10 60 

IS-2 19 132 

Parecer Crescente Crescente 

 

ESTADOS UNIDOS 
 

M3 10 44,5 

M3- Grant/ Lee 12 37,0 

M4- Sherman 15 100,0 

M24- Chaffee 10 38,0 

M26- Pershing 13 102,0 

Parecer Crescente Crescente 
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GRÃ-BRETANHA 
 

A11- Matilda I 10 60 

Mark IV 6 38 

A12- Matilda II 14 78 

Crusader 7  
(Cruzader I, II, III) 

40 (Cruzader I), 49 (Cruzader II),  
51 (Cruzader III) 

Valentine- Mark III 8 65 

A22-  
Churchill 

16 (Churchill I a VI),  
25 (Churchill VII, VIII) 

102 (Churchill I a VI),  
152 (Churchill VII, VIII) 

A27M- Cromwell 8, 10 (modelos soldados) 76, 102 (blindagem adicional) 

A34- Comet 14 102 

Parecer Crescente Crescente 
 

FRANÇA 
 

Renault AMC 35 ----- 25 
Hotchkiss  

H-35 e H-39 12 40 

Char B1 ----- 60 

Renault R-35 ----- 45 
Char Somua  
S-35 e S-40 ----- 41 mm (chassi) e 56 mm (torre) 

Parecer Crescente Crescente  
Fonte: AUTOR (2020) 
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ANEXO – OBRAS PROVEDORAS DOS DADOS TÉCNICOS PARA A CONFECÇÃO 

DAS TABELAS DOS CARROS DE COMBATE (EIXO E ALIADOS) 

 

As fontes abaixo mencionadas serviram de fundamento para a construção das tabelas dos 

principais carros de combate das forças aliadas e das forças do eixo durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

 

BARBIERI, Aldo. Tanques da segunda guerra mundial: Os principais tanques e carros de 

combate que estiveram em operação nos campos de batalha, a serviço dos exércitos da 

Alemanha, França e União Soviética, com inúmera fotos e ilustrações a cores. Revista Guias de 

armas de guerra, São Paulo, SP, v. I, 1986. 

 

BARBIERI, Aldo. Tanques da segunda guerra mundial: Os principais blindados dos EUA, Grã-

Bretanha, Itália e Japão, com sensacionais fotos históricas e ilustrações coloridas. Revista Guias 

de armas de guerra, São Paulo, SP, v. II, 1986. 

 

MATOS, Carlos Eduardo. Máquinas de guerra. São Paulo: Ed. Globo, 1986. 
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