ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
A-7
Planador de transporte.
Desenvolvimento do protótipo RF-8, o Antonov A-7 foi desenvolvido a partir de meados de 1941 e o
início de sua produção foi adiado devido à invasão alemã (as fábricas, próximas a Moscou, foram evacuadas para a Sibéria em outubro de 1941). O trabalho foi então retomado no final do ano e ele foi
lançado em 1942. O A-7 era uma aeronave de asa alta e trem de pouso retrátil de duas rodas, tendo
um esqui localizado na parte inferior da fuselagem para o pouso.
Eles foram usados principalmente para abastecer guerrilheiros soviéticos com provisões, armas, equipamentos e homens treinados, sendo o clímax de sua utilização durante 1943 na Bielorrússia. Uma
ação mais incomum foi em Stalingrado, em novembro de 1942, quando esses planadores foram usados
para fornecer rapidamente líquido de resfriamento anticongelante para tanques. Eles também foram
usados para transportar grupos de sabotagem para atrás das linhas inimigas.
Ele podia ser rebocado pelos seguintes aviões: R-5, R-6, SB-2, IL-4, Li-2 e TB-3 (o bimotor IL-4 podia
rebocar dois planadores, enquanto o quadrimotor TB-3 podia rebocar três). Também foi usado o Albemarle britânico, fornecido para a URSS pelo Lend-Lease.
Produzido entre 1942 e 1945, teve cerca de 400 unidades produzidas.
Foi produzida uma versão maior, o A-7M (também chamado de AM-14), e teve ainda versões de treinamento (A-7U), biposto (A-7Sh) e de planador-tanque (A-7B). Este último, que transportava 1.000
litros de combustível, destinava-se a abastecer o avião rebocador em voo, mas não passou da fase de
protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O A-7 podia transportar 6 passageiros ou 900 kg de carga. Comprimento - 10,54 m. Envergadura 18,00 m. Altura - 1,53 m. Peso (máx) - 1.875 kg. Tripulação - 1 homem.
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AG
Classe de submarinos.
A classe AG (Amerikansky Golland = Americano Holland) teria originalmente dezessete barcos, mas
seis deles (AG-17-20, 27-28) foram adquiridos pelos EUA em 1918 depois do início da Revolução
Russa. Os demais foram construídos no Canadá entre 1916 e 1921 e montados até 1923 em Petrogrado (atual São Petersburgo) e Nikolayev (nenhum dos construídos em Petrogrado sobreviveu para
atuar na 2ª Guerra Mundial). Esses barcos atuaram então na 1ª Guerra Mundial e na Guerra Civil
Russa, sendo um perdido em ação a 06/07/17 (AG-14, por mina) e outros quatro autoafundados em
Hanko (AG-11-12, 15-161) a 03/04/18. Os outros seis (AG-21-26) foram incorporados à Marinha ucraniana em 1918. O AG-22, porém, acabou internado pela França em Bizerta em 1920 e foi desmantelado
em 1924. Os demais passaram para o controle soviético.
O AG-23 foi rebatizado Trotsky a 22/09/20, Nezamojny a 31/12/22 e Shakhtyor a 12/07/23; o AG-24 foi
rebatizado Lunacharskogo a 22/07/21 e Kommunist a 31/12/22; o AG-25 foi rebatizado Marksist a
23/03/23; o AG-26 foi rebatizado Kameneva em 1922 e Politrabotnik a 04/05/23; o AG-21 foi rebatizado
Metallist a 30/12/31 (ele foi usado pelos brancos durante a Guerra Civil Russa, foi capturado pelos
britânicos e franceses a 24/11/18 e autoafundado a 26/04/19, sendo resgatado em 1928 e posto em
serviço pela marinha vermelha a 30/12/30). Em 1923, receberam as numerações de identificação: Nezamojny, 12; Kommunist, 13; Marksist, 14; Politrabotnik, 15; e o Metallist, em 1930, 16. A 15/09/34,
todos foram finalmente rebatizados, respectivamente, A-1 a 5, sendo então conhecidos como classe A.
Na 2ª Guerra Mundial, faziam parte da Frota do Mar Negro e realizaram diversas patrulhas, afundando
alguns cargueiros inimigos.
O A-1 foi autoafundado em Sebastopol a 26/06/42 para não cair em mãos alemãs (foi resgatado em
junho de 1945 e desmantelado). O A-2 sobreviveu à guerra e foi rebatizado M-52 a 16/06/49, sendo
desativado em 1950 e desmantelado. O A-3 provavelmente foi afundado a 28/10/43 por caça-submarinos alemães. O A-4 foi desativado em 1943 e desmantelado em 1947. O A-5 recebeu a comenda da
Bandeira Vermelha a 06/03/45, sobreviveu à guerra e foi convertido a recarregador de baterias flutuante
a 27/08/45. Foi desmantelado em 1947.
A Marinha soviética contava ainda com o velho B-2 (ex-Komissar, ex-Pantera, de 1916) e do submarino
de origem inglesa L.55 (rebatizado Bezbozhnik), mas esses foram empregados apenas como carregadores de baterias e barcos de treinamento. O Bezbozhnik (“Ateu”) serviu de base para a classe Leninets
e foi desmantelado em 1953.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 4 tubos lança-torpedos de 18 polegadas (eram os únicos submarinos soviéticos
armados com torpedos de 18 polegadas), 1 canhão AA de 45 mm e 1 metralhadora. Deslocamento 361/440 T (normal). Comprimento - 46,00 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 960/480 HP. Velocidade
- 12/10 nós. Tripulação - 30 homens.

Marksist, facilmente identificado pelo número 14.

1

O AG-13 foi rebatizado AG-16 a 08/07/17.
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AKTIVNY
Monitor.
Também conhecido como Projeto SB-30, o Aktivny foi lançado a 23/08/34 e comissionado a 16/10/35.
Embora tivesse sido concebido para atuação nos rios Pripyat e Dniepr, as circunstâncias fizeram com
que ele fosse transferido incompleto para Khabarovsk, onde ele foi completado e então designado para
a Flotilha do rio Amur. Ele passou por uma grande reforma entre 01/10/38 e 07/07/41.
O Aktivny participou do curto confronto com os japoneses em agosto de 1945. Em abril de 1952, ele foi
rebatizado Kenga e foi descartado em 1953, sendo desmantelado em 1957.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 102 mm e 4 canhões de 45 mm e 8 metralhadoras AA de 12,7 mm.
Deslocamento - 250 T (padrão). Comprimento - 50,70 m. Velocidade - 8,5 nós.

Aktivny
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AMGUN
Classe de canhoneiras.
Em 1939, os soviéticos encomendaram dezesseis cascos de barcaças à Alemanha, que seriam construídas e entregues entre 1940 e 1941. Destas, doze foram entregues antes da invasão alemã
(22/06/41) e foram concluídas como canhoneiras entre julho e setembro de 1941: Amgun, Bira, Bureya,
Kama, Moskva, Nora, Oka, Olekma, Selemdzha, Tunguska, Volga e Zeya. O Bira e o Selemdzha destacam-se dos demais por terem três torres de canhões de 102 mm, ao invés do armamento padrão da
classe de 130 mm.
A classe Amgun foi a mais numerosa classe de canhoneiras da Marinha soviética e atuaram no Lago
Ladoga e no Golfo da Finlândia, realizando bombardeios em apoio ao Exército e combatendo as marinhas alemã e finlandesa. A 27/07/41, o Bira, o Olekma, o Selemzha, o Bureya e o Nora compunham a
Flotilha do Lago Ladoga.
Durante a guerra, três foram perdidos em ação: Tunguska2 (destruído na doca seca para evitar captura
a 24/06/41), Olekma (afundado pela Luftwaffe a 04/10/41) e Amgun (afundado por mina a 10/11/44). A
Bira3 foi seriamente avariada por um ataque aéreo a 28/05/42, mas foi resgatada e reparada.
Entre agosto e outubro de 1945, os remanescentes foram convertidos em navios auxiliares. O mastro
da canhoneira Bira foi instalado como uma exposição permanente no Museu Naval do Lago Ladoga.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 2 canhões de 130 mm, 2 ou 4 canhões de 76,2 mm, 3 ou 2 canhões AA de 45 mm e
2 metralhadoras AA de 12,7 mm. Deslocamento - 947 T (padrão). Comprimento - 59,50 m. Velocidade
- 8,5 nós.

Selemdzha

2

Algumas fontes desconsideram esse barco, o que leva à suposição de que ele não chegou a ser comissionado
na Marinha vermelha.
3 A informação de que ela teria sido afundada pela MAS italiana 527 é falsa.
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AMPULENJOT MODELO 1941 DE 127 MM
Lançador de bombas incendiárias.
O Ampulenjot Modelo 1941 (Sistema Kartukov) era um canhão de cano liso simples que usava uma
carga de pólvora negra para lançar um projétil incendiário. Ele era usado principalmente em funções
de defesa estática numa base fixa e não tinha comandos de elevação nem movimento transversal,
apenas duas empunhaduras instaladas na parte traseira.
Essa estranha arma surgiu em 1941, após a invasão alemã. Com a eclosão da guerra, a maioria das
empresas mudou-se apressadamente para o Leste dos Urais. Durante esse período caótico de reorganização, o Exército soviético perdeu a maior parte de suas armas e precisava produzir novos equipamentos o mais rápido possível. Esta arma era muito simples e podia ser produzida com recursos mínimos de maquinário e de matérias-primas.
O Exército alemão chegou a capturar alguns “Kartukov”, mas depois de 1941, ele foi rapidamente abandonado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 127 mm. Comprimento - 1,02 m. Peso - 26 kg. Alcance (máx) - 250 m. Peso do projétil - 1,5
ou 1,8 kg.

Ampulenjot e alguns exemplares de bombas incendiárias.
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ANT-IV
Trenó motorizado.
O inverno implacável do território russo inspirou os soviéticos a construírem esse veículo peculiar, o
trenó motorizado ou aerosan. Ele se compunha de um grande trenó movido por uma hélice que empurrava o veículo. Os primeiros foram projetados na Rússia no início de 1900 e foram usados ativamente
na Primeira Guerra Mundial e depois na Guerra Civil Russa. O veículo mais antigo desse tipo ainda em
serviço em 1941 era o ANT-IV, lançado em 1926. Em 1924, foram apresentados três modelos distintos:
ANT-IIIbis (com motor CHakke de 50 HP), ANT-IV (com motor Bristol Lucifer de 100 HP) e ANT-V (com
motor FIAT de 100 HP). Após testes e a produção de séries limitadas, o ANT-IV, projetado por Andrei
N. Tupolev, foi aceito para produção em massa. O corpo do trenó era todo de metal, tipo semifechado,
dividido em três compartimentos: à frente ficava uma cabine aberta, sem portas, para o motorista e o
mecânico, e abrigava os controles, painel, mecanismo de esqui frontal giratório e para-brisa; o segundo
compartimento era uma cabine de passageiros fechada com uma porta de entrada a estibordo e vidros
na frente e nas laterais e uma tampa facilmente removível era localizada na parte traseira, proporcionando livre acesso ao compartimento do motor, atrás. A carroceria do trenó consistia em um conjunto
de armações e longarinas de alumínio, revestidas com uma folha de alumínio corrugado de 0,5 mm de
espessura. A zona de rotação da hélice tinha uma cerca de proteção treliçada soldada, geralmente
pintada de vermelho. Os esquis traseiros foram equipados com freios tipo pino acionados a partir da
cabine do motorista. Em 1931, o motor Bristol Lucifer foi substituído pelo M-11 soviético (o mesmo do
Polikarpov Po-2). A produção de ANT-IV se estendeu por mais de 10 anos, sendo interrompida apenas
na segunda metade da década de 1930.
Em 1930, o ANT-IV passou a ser usado numa rota postal regular de passageiros entre Cheboksary e
Kanash, na Chuváchia. Eles também foram usados com sucesso no Cazaquistão, Tartaristão e outras
repúblicas soviéticas. Entre 1932 e 1935, ele foi usado com sucesso em muitas expedições ao Ártico,
a despeito de ter que operar em temperaturas de até -40ºC (em 1934, o ANT-IV foi usado para resgatar
os tripulantes do navio Chelyuskin, preso no gelo durante uma expedição polar).
Durante a Grande Guerra Patriótica, eles entraram em ação em lagos congelados como o Ladoga ou
o Ilmen, em regiões costeiras ou sobre as águas congeladas do Golfo da Finlândia.
Em 1933, foi lançada uma versão de ambulância, o ANT-IVS, na qual duas macas foram instaladas.
Ela foi muito usada durante a Guerra de Inverno e também nos meses de inverno da Grande Guerra
Patriótica.
A fábrica Krasny Metallist produziu o KM-4, equipado com motores automotivos. De 1936 a 1939, a
empresa produziu 68 unidades deste pequeno trenó de transporte, que logo foram usados na frente
durante a Guerra de Inverno.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 4 passageiros ou até 1.000 kg de carga. Comprimento - 6,50 m. Largura - 2,40 m.
Altura - 2,00 m. Peso - ? Velocidade - 50 km/h. Motor - 100 HP. Tripulação - 2 homens.

ANT-IV

Clube SOMNIUM – 2022
Página 6 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
APK-4
Canhão sem recuo.
A partir de 1923, os soviéticos iniciaram uma série de experimentos com canhões sem recuo, principalmente para uso em aviões. Os calibres testados foram de 37 mm, 45 mm, 65 mm, 75 mm, 76,2 mm,
80 mm, 100 mm, 102 mm e 152 mm. Em geral, os resultados foram desapontadores e o responsável
pelos trabalhos, Leonid V. Kurchevsky, acabou condenado à morte durante os expurgos stalinistas em
1937. Todos os trabalhos foram cancelados por volta de 1936.
No entanto, um modelo em particular, o APK-44 de 76,2 mm, parece ter sido produzido em pequenos
números. Ele tinha uma armadura para proteção de sua guarnição.
Embora oficialmente alijados do arsenal soviético, existem evidências de seu uso durante a Guerra de
Inverno e na Grande Guerra Patriótica como arma de apoio à infantaria e como arma fixa em pontos
fortes. Ela aparece em registros alemães e fotos, inclusive numa versão autopropulsada, montada num
carro de Estado-Maior GAZ-A (conhecido como GAZ-TK5), dos quais 23 veículos teriam sido construídos, dois dos quais foram usados e perdidos na Guerra de Inverno.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 2,23 m. Peso - 200 kg. Alcance (máx) - 7.000 m. Peso do projétil 4,7 kg.

Canhão sem recuo de 76,2 mm montado em um caminhão GAZ-TK. Este exemplar pertencia à 44ª
Divisão de Fuzileiros, frente finlandesa, dezembro de 1939.

4

APK = Avtomaticheskaya Pushka Kurchevskogo (Arma Automática de Kurchevsky). Algumas fontes mencionam
que o “A” era de Aviatsionnaya (Aviação).
5 TK = “T” para três eixos e “K” de Kurchevsky.
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AR-2
Bombardeiro de mergulho.
Em 1940, uma equipe liderada por Aleksander Aleksandrovich Arkhangelsky desenvolveu uma versão
de bombardeiro de mergulho do Tupolev SB, que foi então designado SB-RK. O avião foi equipado
com novos motores, teve as carenagens dos motores revisadas, recebeu um novo nariz envidraçado,
foram instalados freios de mergulho com controle hidráulico e ele tinha ainda recuperação automática
de mergulho (que atuava automaticamente quando as bombas eram lançadas). Durante o mergulho,
as bombas podiam ser lançadas tanto da baía de bombas quanto de quatro porta-bombas externos. Ele
voou pela primeira vez em outubro de 1940 e os testes foram concluídos em janeiro de 1941. Ele foi
renomeado Arkhangelsky6 Ar-2 a 09/12/1940.
O Ar-2 foi o primeiro bombardeiro de mergulho soviético, embora o seu desenvolvimento tenha ocorrido
quase em paralelo com o Pe-2, sendo, porém, colocado em produção mais cedo, em fins de 1940. O
Ar-2 revelou-se muito melhor que o SB original em termos de características de voo e táticas, mas não
atendeu às exigências de velocidade e ainda sofria com o sobreaquecimento de água e óleo, um problema crônico dos aviões soviéticos do período.
A essa altura, no entanto, o Pe-2 já havia passado com sucesso nos testes. Como resultado, a produção em série do Ar-2 foi interrompida a 11/02/1941, contando cerca de 190 unidades produzidas.
A 01/06/1941, havia apenas 164 unidades do Ar-2 em serviço, na Força Aérea e na Aviação Naval (na
Frota do Báltico). Utilizadas em condições para as quais não haviam sido projetadas e na ausência de
cobertura de caças, a maior parte dos Ar-2 foi perdida já nos primeiros meses da guerra – ao todo, 95
unidades foram perdidas em 1941. Algumas poucas unidades ainda estavam em serviço em 1943.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O La-5 era armado com 4 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 1.600 kg de bombas.
Comprimento - 12,50 m. Envergadura - 18,00 m. Altura - 3,56 m. Motores (2) - 1.100 HP (cada). Peso
(máx) - 8.150 kg. Velocidade - 512 km/h. Autonomia - 1.500 km. Teto - 10.500 m. Tripulação - 3 homens.

6

Alexander Arkhangelsky foi autorizado a anexar seu nome às variantes do Tupolev SB que estavam em desenvolvimento depois que Andrei Tupolev foi preso durante os expurgos de Stalin.
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ARTILLERIST
Classe de caça-submarinos.
Em 1939, foram batidas as quilhas de quatro barcos de patrulha que seriam construídos para a NKVD
para guarda de fronteiras (Projeto 122), os quais seriam designados OKhT-1 a OKhT-4. Ao mesmo
tempo, começaram a ser construídos barcos similares (Projeto 122a) para a Marinha Vermelha, os
quais seriam usados como caça-submarinos. Porém, os quatro primeiros barcos foram rebatizados,
respectivamente Topaz, Yantar (janeiro de 1941), Almaz e Yakhont (junho de 1941, ainda incompletos).
Com a invasão alemã, porém, eles foram transferidos para a Marinha, sendo que o Topaz foi afundado
por uma mina a 28/08/41. A 15/11/41, o Almaz foi rebatizado Artillerist e o Yakhont, Minyor.
Os barcos originalmente destinados à Marinha continuaram a ser construídos (alguns com motores
americanos, fornecidos através do Lend-Lease), sendo concluídos a partir de junho de 1942, totalizando, até o final da guerra, vinte barcos, a saber: Torpedist, Zenitchik, Botsman, Dalnomershchik,
Marsovy, Prozhektorist, Navodchik, Ognemyotchik, Shturman, Kirovets, Mekhanik, Mashinist, Motorist,
Turbinist, Elektrik, Tryumny, Inzhener, Kochegar, Lyotchik e Pilot. Esse foi o caça-submarino mais moderno da Marinha soviética na 2ª Guerra Mundial.
Em janeiro de 1945, todos foram rebatizados com uma designação com o prefixo BO e um número de
três algarismos, a saber: BO-101 (ex-Artillerist), BO-102 (ex-Minyor), BO-103 (ex-Torpedist), BO-104
(ex-Zenitchik), BO-105 (ex-Botsman), BO-106 (ex-Dalnomershchik), BO-107 (ex-Marsovy), BO-108
(ex-Prozhektorist), BO-109 (ex-Navodchik), BO-110 (ex-Ognemyotchik), BO-131 (ex-Shturman), BO132 (ex-Kirovets), BO-133 (ex-Mekhanik), BO-134 (ex-Mashinist), BO-135 (ex-Motorist), BO-136 (exTurbinist), BO-137 (ex-Elektrik), BO-138 (ex-Tryumny), BO-139 (ex-Inzhener), BO-140 (ex-Kochegar),
BO-141 (ex-Lyotchik) e BO-142 (ex-Pilot).
O Yantar retornou à NKVD em 1944, enquanto o BO-134, o BO-135 e o BO-136 foram transferidos
para a NKVD em 1949. O BO-101 e o BO-104 foram transferidos para a Bulgária a 29/09/48. Todos
foram descartados nos anos 50.
A produção desses barcos prosseguiu no pós-guerra até 1956 (então chamado de Projeto 122bis). Ao
todo, 270 barcos foram concluídos, dos quais foram transferidos dez para Indonésia, oito para China e
Polônia, seis para Albânia e Cuba, três para Romênia e dois para Bulgária e Egito. Alguns foram transferidos para a NKVD, outros para a proteção à pesca e outros foram usados para testes. Todos foram
desativados ao longo dos anos 50, 60 e 70 e o último a ser descartado parece ter sido o BO-419 (então
rebatizado MPK-419), em outubro de 1978.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Os barcos do Projeto 122a tinham as seguintes especificações técnicas: eram armados com 1 canhão
de 76,2 mm, 2 canhões de 37 mm e 3 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2 lançadores de cargas de
profundidade. Podiam transportar 72 cargas de profundidade. Deslocamento - 220 T (padrão). Comprimento - 48,50 m. Velocidade - 23 nós.

BO-105 Botsman, 1944.
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AVRORA
Cruzador.
O cruzador Avrora fazia parte da classe Pallada de três cruzadores blindados (Pallada, Diana e Avrora),
construída em São Petersburgo entre 1896 e 1903. O Pallada foi afundado em águas rasas em Port
Arthur a 07/12/04 pela artilharia japonesa e destruído pela sua tripulação a 02/01/05. Ele foi resgatado
pelos japoneses a 12/08/05, reparado e comissionado em maio de 1910, sendo rebatizado Tsugaru.
Em 1923, foi desativado e foi afundado como alvo a 27/05/24. O Diana foi internado pela França entre
agosto de 1904 e novembro de 1905 e foi vendido para sucata em 1922.
Lançado em 1900 e completado em 1903, o Avrora teve uma carreira particularmente notável: participou da Batalha de Tsushima (27-28/05/05), conseguindo escapar com danos, sendo internado pelos
EUA em Manila entre junho e novembro de 1905, retornando então ao Mar Báltico. O cruzador participou da 1ª Guerra Mundial, realizando patrulhas e apoio às forças de terra. Ele deu o tiro que deu início
à revolução russa, o que fez do navio um dos principais símbolos da Revolução de Outubro (07/11/17).
Passou por reformas entre 1918 e 1923, se tornando um cruzador de treinamento. Passou novamente
por extensas reformas entre 1933 e 1937. Em julho de 1941, ele foi desarmado e, a 30/09/41, foi afundado em águas rasas pela artilharia alemã (nove dos seus canhões principais equiparam a “Bateria A”
(de Avrora) e um foi instalado no trem blindado Baltiets). Ele foi resgatado em julho de 1944 e foi preservado como museu flutuante a partir de 1948, estacionado em Bolshaya Nevka. Em 1987 e novamente entre 2014 e 2016, ele sofreu grandes reformas, o que levou os críticos a afirmarem que não
era mais o navio a ser preservado. Ele continua atualmente em exposição em São Petersburgo.
No pós-guerra, ele serviu de palco para a produção do filme “Cruzador Varyag” (1946) e de inspiração
para a animação “Aurora” (1973) e algumas canções. Ele também foi estampado em selos e moedas
comemorativas na URSS, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Burundi, Cuba, Mongólia, Polônia, Romênia, Seychelles, Tchecoslováquia, Togo e Vietnã.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1939, o Avrora era armado com 10 canhões de 130 mm, 2 canhões AA de 76,2 mm, 2 canhões AA
de 45 mm. Podia transportar 126 minas. Deslocamento - 5.622 T (padrão). Comprimento - 126,80 m.
Velocidade - 18 nós.

Avrora, 1910
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AVS-36
Fuzil semiautomático.
O Avtomaticheskaia Vintovka Simonova obrazets 1936g foi o primeiro fuzil autocarregável a entrar em
serviço no Exército Vermelho e um dos primeiros a ter fogo seletivo (capaz de disparos simples e
rajada) formalmente adotado para o serviço militar no mundo.
Conhecido como AVS, seu desenvolvimento começou em 1930 por Sergei Gavrilovich Simonov e foi
lançado em 1936, mas não fez sucesso devido a sérios problemas técnicos. O seu mecanismo de
operação era muito complicado e o problema era agravado pela facilidade com que a sujeira entrava
na arma. Seu recuo também era muito forte (apesar do seu freio de boca), o que tornava impraticável
o fogo automático. Também a sua precisão era considerada deficiente.
Como consequência, a sua produção foi encerrada em 1940 depois que cerca de 65.800 unidades
produzidas. Ele foi utilizado em Khalkhin Gol e na Guerra de Inverno (cerca de 300 foram capturados
pelos finlandeses).
Por 1941, ele estava sendo retirado das unidades de 1ª linha, embora ainda fosse usado por francoatiradores, com mira telescópica. Os exemplares capturados foram batizados Selbstladegewehr 257(r)
e foram pouco usados pelos alemães.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,26 m. Peso - 4,5 kg. Capacidade de projéteis - 15 - pente.
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BA-6
Carro blindado.
O BA-I7 (também chamado de BAI) foi o primeiro carro blindado 6x4 soviético, baseado no chassi do
caminhão Ford-Timken. Produzido entre 1932 e 1934, ele totalizou 82 unidades. Ele tinha construção
parcialmente soldada, usava a mesma torre do BA-27 e tinha a peculiaridade da montagem das rodas
sobressalentes junto às rodas dianteiras, o que ajudava o veículo a atravessar terrenos acidentados.
Os eixos traseiros podiam ser equipados com esteiras para operação fora das estradas. Além disso,
alguns veículos foram equipados com rádio e existiu ainda um protótipo ferroviário (BA-IZD) que não
entrou em produção. Ele serviu de base para uma série de carros blindados pesados e ainda estava
em serviço ao se iniciar a 2ª Guerra Mundial.
Em 1934, uma versão aperfeiçoada foi desenvolvida pela fábrica de Izhorskij, o BA-3. Ele recebeu a
torre do tanque leve T-26, a traseira da carroceria foi alongada em 50 centímetros e o compartimento
do motor recebeu uma janela de ventilação. Ele entrou em produção em 1934, totalizando 221 unidades
(incluindo o protótipo BA-3ZhD, versão de tração ferroviária).
Em 1935, a fábrica Izhorskij desenvolveu um novo carro blindado, o BA-6, baseado no chassi GAZAAA. Era visualmente idêntico ao BA-3, exceto pela ausência da porta traseira e da janela de observação. O BA-6 tinha melhor blindagem, suspensão traseira reforçada, transmissão modificada e usava
pneus à prova de balas em borracha porosa. Existiram versões de carro-rádio e de locomoção ferroviária (BA-6ZhD, produzido em números muito limitados). Em 1936, foi lançada uma versão revisada, o
BA-6M, que tinha uma nova torre cônica, um rádio e um motor de 50 HP. O peso do veículo era de
apenas 4,8 toneladas e o desempenho geral melhorou ligeiramente. Outra versão foi o BA-9, armado
com uma metralhadora pesada de 12,7 mm, mas nunca foi produzida. Produzido entre 1936 e 1939, o
BA-6 teve 386 unidades produzidas (incluindo 20 unidades do BA-6M).
Em 1937, a URSS forneceu muitos veículos blindados à China Nacionalista, incluindo pelo menos dois
desses veículos (BA-3 e/ou BA-6). No mesmo ano, os espanhóis republicanos receberam esses veículos (7 BA-3 e 80 BA-6), os quais atuaram na Guerra Civil Espanhola8. Em 1939, cerca de 60 unidades
do BA-3 e/ou BA-6 foram exportadas para a Turquia. Também foi fornecido à Mongólia.
No Exército Vermelho, esses carros blindados foram fornecidos aos regimentos de reconhecimento de
unidades de tanques, cavalaria e infantaria. Participaram da luta por Khalkhin Gol, da invasão da Polônia e da Guerra de Inverno. Como muitos desses veículos estavam estacionados no Extremo Oriente,
eles sobreviveram aos primeiros anos da Grande Guerra Patriótica e efetivamente permaneceram em
serviço até o seu final.
Muitos BA-6 foram capturados pelos alemães, sendo postos em serviço sob a designação Panzerspahwagen BA203(r). Também os finlandeses capturaram cerca de uma dúzia deles, passando a ser
usados por estes sob as designações BAF A (BA-3) e BAF B (BA-6).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BA-6 era armado com 1 canhão de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 4,65 m.
Largura - 2,10 m. Altura - 2,20 m. Peso - 5,12 T. Motor - 40 HP. Velocidade - 55 km/h. Blindagem (máx)
- 15 mm. Tripulação - 4 homens.

BA-6 (observe as esteiras sobre o para-lamas traseiro).
7
8

Broneavtomobil (carro blindado) Izhorskij (nome da fábrica).
Os espanhóis desenvolveram o AAC-1937 baseado do BA-6.
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BA-10
Carro blindado.
Baseado no chassi do caminhão GAZ-AAA, o BA-10 foi o resultado do contínuo desenvolvimento da
série BA (Broneavtmobil = Carro Blindado) de carros blindados de três eixos9 iniciado em 1932 com
diversos modelos precedentes (BA-I, BA-3, BA-6 e BA-9). Lançado em 1938, a sua principal versão foi
o BA-10M, que se destacava por usar a torre do tanque leve T-26B. Para circular fora das estradas, um
par de esteiras para as rodas traseiras era adaptado. Teve uma versão de deslocamento ferroviário,
com rodas de aço, o BA-10ZhD (abreviatura de Zheleznodorozhniy, Estrada de Ferro). Também teve
uma versão de ambulância blindada (BA-22), que não passou da fase de protótipo.
Era um veículo robusto, sofisticado e confiável, apesar das limitações de sua tração 6x4. Ele fez a sua
estreia10 lutando contra os japoneses na Manchúria em 1939 e depois contra os finlandeses na Guerra
de Inverno. Foi empregado na ocupação da Polônia, dos países bálticos e do Irã.
Com a invasão alemã, a maioria deles foi varrida em poucos meses. Aqueles que permaneceram em
mãos soviéticas foram retirados do serviço de linha de frente após o inverno de 1941-42, embora ele
continuasse sendo usado até 1945. Muitos foram convertidos a veículos blindados de transporte de
pessoal.
Foi produzido até 1941 e teve um total de 3.311 unidades produzidas. Teve uma versão posterior, o
BA-11, baseado no chassi do ZiS11-6. Ele teve apenas 17 unidades produzidas antes de sua produção
ser cancelada com o início da Grande Guerra Patriótica e todas foram perdidas no front de Leningrado
em 1941-42.
As unidades capturadas pelos japoneses na Manchúria foram entregues ao Exército do Manchukuo.
Um grande número desses veículos foi capturado pelos alemães e foram usados principalmente para
combater guerrilheiros nos Balcãs e na retaguarda do front russo. Eles receberam a designação Panzerspähwagen BA203(r). Em maio de 1945, alguns BA-10 da ROA lutaram ao lado dos defensores da
revolta de Praga. O exército finlandês teria capturado pelo menos 13 exemplares do BA-10M durante
a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação e eles foram designados BAF C (na Finlândia, ele
permaneceu em serviço até 1959). A Romênia também fez uso de unidades capturadas. Em outubro
de 1942, a Finlândia vendeu para a Suécia três BAF C danificados. Eles foram reparados e receberam
armas suecas, mas não tinham uma arma principal na torre. Foram designados Pansarbil M/13F e
permaneceram em serviço até a década de 1950 como veículos de comando.
Teve uma versão posterior conhecida como BA-32, que usava a torre do tanque leve T-26S.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BA-10M era armado com 1 canhão de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 4,65
m. Largura - 2,07 m. Altura - 2,19 m. Peso - 5,4 T. Motor - 85 HP. Velocidade - 53 km/h. Blindagem
(máx) - 15 mm. Tripulação - 4 homens.

9

Em fins de 1941, a fábrica Nº 189 em Leningrado fabricou alguns (pelo menos seis) BA-10 com apenas dois
eixos devido à falta de chassis GAZ-AAA, sendo então montado em chassis GAZ-AA e ZiS-5.
10 A informação de que ele teria participado da Guerra Civil Espanhola é incorreta.
11 Zavod imeni Stalina (“Fábrica em nome de Stalin”).
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BA-20
Carro blindado.
No início da Grande Guerra Patriótica, o Exército Vermelho tinha em seu arsenal o impressionante
número de cerca de 6.000 carros blindados. Menos impressionante era o fato de que todos eles eram
baseados em chassis civis GAZ e ZiS 4x2 e 6x4 e que eram irremediavelmente inadequados para as
realidades da guerra moderna. Um dos mais numerosos destes veículos (1.424 unidades em junho de
1941) era o BA-20.
O BA-20 começou a ser desenvolvido em 1935 e se destinava a substituir o FAI nas linhas de produção,
uma vez que o chassi comercial original GAZ-A sairia de linha. Lançado em 1937, o BA-20 era baseado
no chassi do GAZ-M1 4x2, o qual tinha tração traseira, com poucas condições de operação off-road e
com escassa blindagem. O BA-20, como o FAI, no entanto, tinha alguns recursos avançados, como a
construção totalmente soldada (em uma época em que a maioria dos veículos blindados no mundo era
de construção rebitada) e tinha pneus cheios de cortiça para permitir que eles continuassem funcionais
mesmo se fossem perfurados.
No final da década de 1930, era o principal carro blindado leve do Exército Vermelho. Ele equipou
brigadas de reconhecimento blindadas e motorizadas e corpos mecanizados. Seu batismo de fogo se
deu em Khalkhin Gol, em meados de 1939, tendo atuado depois na Guerra de Inverno e na invasão da
Polônia. Alguns também foram fornecidos à China Nacionalista.
Atuou extensivamente durante a 2ª Guerra Mundial e os BA-20 capturados foram utilizados pela Alemanha (sob a designação Panzerspahwagen BA202(r)), Finlândia (18 unidades, que foram designadas
BAB B) e Romênia.
Teve versão de carro de comando (BA-20V) e de locomoção ferroviária (BA-20ZhD). Teve ainda uma
versão ligeiramente modificada, o BA-20M, equipado com uma blindagem mais espessa (de 6 para 9
mm) e uma torre melhorada.
Produzido entre 1936 e 1942, ele teve 2.066 unidades produzidas em todas as versões: 749 BA-20,
1.180 BA-20M e 137 BA-20ZhD.
O BA-20 é muitas vezes confundido com o FAI. A principal característica de reconhecimento é o teto
plano do BA-20 – o FAI tem duas tampas em forma de cúpula sobre os postos do motorista e do carona.
Os primeiros BA-20 (construídos em 1936-37) tinham a mesma torre de lado vertical que o FAI, embora
a maioria dos veículos tivesse uma torre em forma de cone.
Em 1939, foi apresentada uma versão de três eixos do BA-20 com base no GAZ-21 6x4, o BA-21. No
entanto, este projeto foi abandonado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BA-20 era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,31 m. Largura - 1,74 m. Altura
- 2,13 m. Peso - 2,3 T. Motor - 50 HP. Velocidade - 90 km/h. Blindagem (máx) - 6 mm. Tripulação - 3
homens.

BA-20, versão de carro-comando
(observe a antena em forma de corrimão em volta da cabine).
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BA-27
Carro blindado.
O BA-27 foi lançado em 1928, sendo o primeiro carro blindado soviético produzido em larga escala. O
seu desenvolvimento teve início em 1925 e ele usava um chassi especialmente modificado, o AMO
F15SP. Em fins de 1927, a fábrica de Izhorskiy iniciou a produção do modelo final, de construção rebitada e usando uma torre inspirada no tanque leve T-18.
O BA-27 equipou unidades de reconhecimento do Exército Vermelho e logo revelou-se inadequado
devido à fragilidade de seu chassi. Os últimos produzidos passaram a usar o chassi do Ford AA, mas
não tiveram melhor desempenho. Uma versão posterior, conhecida como BA-27M, resultou da conversão de 20 unidades ao chassi do caminhão 6x4 Ford-Timken. Ele serviria de base para o BA-IM.
Produzido de 1928 a 1931, teve 215 unidades produzidas. A China Nacionalista recebeu pelo menos
4 unidades dele.
Em junho de 1941, 193 unidades do BA-27 ainda estavam em serviço, apesar de sua evidente obsolescência. Alguns foram capturados e brevemente utilizados pelos alemães.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 37 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,62 m. Largura 1,81 m. Altura - 2,52 m. Peso - 4,4 T. Motor - 35 HP. Velocidade - 48 km/h. Blindagem (máx) - 7 mm.
Tripulação - 4 homens.
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BA-30
Meialagarta.
O BA-30 foi desenvolvido em 1937 como uma conversão do BA-20 em um veículo de meialagarta. Ele
se destinava a melhorar a habilidade dos carros blindados de operar em todo tipo de terreno e, de fato,
o BA-30 se destacou por ter bom desempenho em terrenos variados durante os seus testes. Quando
usado em ambientes com neve, dois esquis podiam ser adicionados às rodas dianteiras. Além disso,
ele era equipado com rádio.
No entanto, não foi aprovado para produção em série por ser considerado pesado demais e por já
existir em serviço outros veículos melhores que podiam usar esteiras, como o BA-6. Além disso, sua
blindagem era escassa, seu armamento insuficiente e seu compartimento de combate oferecia pouca
visibilidade, o que limitava a eficiência de sua tripulação.
O BA-30 foi produzido em pequena quantidade durante 1937 e participou da Guerra de Inverno como
trator de artilharia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,94 m. Largura - 2,40 m. Altura - 2,34 m.
Peso - 4,6 T. Motor - 50 HP. Velocidade - 37 km/h. Blindagem (máx) - 6 mm. Tripulação - 3 homens.
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BA-64
Carro blindado.
Lançado em junho de 1942, o BA-64 tornou-se o carro blindado padrão do Exército Vermelho pelo
restante da 2ª Guerra Mundial e por muitos anos após. Ele foi usado para reconhecimento, ligação,
transporte de oficiais, apoio à infantaria, exploração, escolta, patrulhamento e como carro-rádio. Versátil
veículo 4x4, foi o primeiro carro blindado soviético com tração em todas as rodas e podia usar pneus
comuns ou a prova de balas. Era o melhor veículo sobre rodas soviético em termos de blindagem,
velocidade, alcance, manobrabilidade e capacidade off-road. No entanto, ele tinha deficiências que
nunca foram sanadas, tais como baixa estabilidade horizontal, falta de poder de fogo e interior apertado
e quente. Versões com armamento modificado, de transporte de tropa e para circulação em ferrovia
nunca foram aceitas para serviço, embora alguns recebessem fuzis PTRS-41 como modificação de
campanha.
Construído sobre o chassi do GAZ-64, ele foi desenvolvido no segundo semestre de 1941 com base
em modelos precedentes e no Sd.Kfz 221 alemão, sendo o único novo projeto de carro blindado soviético a ser produzido durante a 2ª Guerra Mundial. Adotado a 14/03/1942, ele começou a ser produzido
em abril do mesmo ano, mas, em junho de 1943, a fábrica da GAZ sofreu grandes ataques aéreos
alemães, paralisando temporariamente todo o trabalho na fábrica. A produção foi retomada em setembro já com o novo modelo, o BA-64B (maior e com mais blindagem (de 11 para 15 mm), baseado no
chassi do GAZ-67), e continuou até 1946, totalizando 9.110 unidades produzidas (3.901 BA-64 e 5.209
BA-64B).
No Exército Vermelho, ele permaneceu em serviço até 1953, mas foi fornecido a países do bloco comunista como Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e Vietnã. Esteve em ação ainda na Guerra da Coreia. Em 2013, ele ainda
estava em serviço na Coreia do Norte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BA-64B era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 3,66 m. Largura - 1,69 m. Altura
- 1,85 m. Peso - 2,4 T. Motor - 50 HP. Velocidade - 80 km/h. Blindagem (máx) - 15 mm. Tripulação - 2
homens.
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BAKINSKY RABOCHY
Classe de canhoneiras.
Os destróiers lança-minas da classe Ukrayna foram construídos em Riga entre 1904 e 1907, fazendo
parte da Marinha czarista e atuando no Mar Báltico. A classe era formada por oito barcos, a saber:
Ukrayna, Voyskovoy, Trukmenets (rebatizado Turkhmenets Stavropolskiy em 1908), Kazanets, Steregushchiy, Strashny, Donskoy Kazak e Zabaykalets. O projeto deles era da empresa Vulcan alemã e
tinham pouca autonomia e características de navegabilidade ruins. Classificados originalmente como
cruzadores torpedeiros, foram reclassificados como destróiers em 1907.
O Kazanets foi afundado pelo submarino alemão UC27 a 28/10/1916. Em junho de 1920, os três primeiros foram rebatizados, respectivamente, Karl Marx, Fridrikh Engels e Mirza Kuchuk, mas reverteram
aos nomes originais dois meses depois. O Ukrayna foi rebatizado Markin (1922), Ukrayna (1923) e, por
fim, Bakinskiy Rabochiy (1924); o Voyskovoy foi rebatizado Markin (1923); e o Turkmenets Stavropolskiy foi rebatizado Altfater (1922) e Sovietsky Dhagestan (1945). Em 1918, o Steregushchiy, o Strashny,
o Donskoy Kazak e o Zabaykalets foram desativados e, em 1925, foram desmantelados. Os três restantes, que haviam sido transferidos para a Flotilha do Mar Cáspio em 1920, foram reclassificados
como canhoneiras em 1926. O Altfater sofreu reformas em 1925-1929; o Markin sofreu reformas em
1922-1923 e 1929-1931; o Bakinskiy Rabochiy foi reformado em 1932.
Durante a 2ª Guerra Mundial, eles participaram da ocupação do Irã (26/08/41) e limitaram-se a realizar
missões de transporte no Mar Cáspio (de agosto de 1942 a fevereiro de 1943). A partir de 1949, foram
usados apenas para treinamento.
O Bakinskiy Rabochiy foi afundado como alvo em julho de 1961, sendo resgatado e desmantelado em
1964. O Markin e o Sovietsky Dhagestan foram descartados em 1949, passando a ser usados para
treinamento na organização DOSFLOT, sendo desmantelados em 1958 e 1962, respectivamente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, eram armados com 3 canhões de 102 mm, 1 canhão de 76 mm e 1 metralhadora de 7,6 mm
(em 1942, os dois últimos foram removidos e foram instalados 2 canhões AA de 45 mm, 2 canhões AA
de 37 mm e 4 metralhadoras AA de 12,7 mm). Deslocamento - 735 T (padrão). Comprimento - 73,15
m. Velocidade - 19 nós.

Markin
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BARSUK
Classe de escoltas.
Essa classe foi construída em 1915-16 e teve sete barcos, a saber: O-1 Barsuk, O-2 Kunitsa, O-3 Sobol,
O-4 Gornostay, O-5 Laska, O-6 Khoryok e O-7 Vydra. Originalmente projetados para atuarem como
tênderes de boias de sinalização dos portos, eles serviram inicialmente no Mar Báltico. Em 1916, foram
artilhados e passaram a ser usados como barcos de patrulha. O Barsuk sofreu um naufrágio por erro
de navegação a 19/10/17. Em 1922, quase todos foram transferidos para a NKVD para serviço de
guarda de fronteiras, exceto o Sobol e Gornostay, que passaram a ser usados como rebocadores. O
Laska e o Vydra foram desativados em 1927 e 1926, respectivamente. Durante os anos 30, o Kunitsa
(rebatizado Atarbekov em 1923) sofreu extensa modernização, incluindo a reconstrução do casco e
substituição de motores a vapor por Diesel. O Atarbekov, o Sobol e o Khoryok (rebatizado Mogilevsky
em 1923) retornaram à Marinha soviética em junho de 1941 e atuaram no Mar Cáspio (o Sobol foi
desativado em 1943). Os dois remanescentes retornaram ao controle da NKVD em abril (Atarbekov) e
agosto (Mogilevsky) de 1944.
O Atarbekov foi convertido em navio hidrográfico em 1954 e foi desmantelado em 1956. Ignora o destino
do Gornostay e do Mogilevsky.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 3 canhões de 45 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. Deslocamento - 202 T (padrão). Comprimento - 30,48 m. Velocidade - 11 nós.

Atarbekov
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BE-2
Hidroavião de reconhecimento.
O Beriev KOR-1 era um hidroavião de reconhecimento embarcado. Ele realizou o seu primeiro voo a
04/09/1936 e se tornou o primeiro hidroavião soviético especialmente projetado para ser lançado da
catapulta de um navio.
Projetado por Georgy Mikhailovich Beriev, o KOR-1 não foi aprovado nos testes governamentais, mas,
por falta de opção, ele foi aceito para produção em pequena escala (12 unidades), entrando em serviço
em 1939. Ele tinha sérios problemas de estabilidade na água, bem como com o resfriamento do motor.
Ele também podia utilizar rodas para operar de bases terrestres. Durante a guerra, o avião recebeu a
nova designação de Be-2.
Em junho de 1941, 6 aparelhos estavam na aviação da Frota do Báltico e 5 na do Mar Negro. No
Báltico, eles equiparam o 15º Regimento de Aviação de Reconhecimento Naval Separado e foram
baseados na região de Leningrado. As aeronaves do Mar Negro ficaram estacionadas em Sebastopol.
O Be-2 foi usado em ocasionais voos de reconhecimento (um deles fez um pouso forçado atrás das
linhas inimigas e foi capturado pelos finlandeses). Em agosto de 1941, o único remanescente da Frota
do Báltico foi transferido para treinamento. Os aparelhos de Sebastopol foram usados no apoio às
forças de terra e foram todos destruídos até o fim do ano.
O Be-2 efetivamente nunca foi usado para o propósito originalmente pretendido, o que era inevitável,
já que tanto a Frota do Báltico quanto a do Mar Negro operavam sob o alcance da aviação inimiga. Sob
essas condições, o Be-2, com sua baixa velocidade e mal armado, não seria capaz de proteger seu
navio de ataques aéreos e nem de resistir de alguma forma aos caças inimigos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 200 kg de bombas. Comprimento - 8,88 m. Envergadura - 11,00 m. Altura - 4,42 m. Motor - 700 HP. Peso (máx) - 2.626 kg. Velocidade - 277 km/h. Autonomia - 530 km. Teto - 6.600 m. Tripulação - 2 homens.
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BE-4
Aerobote de reconhecimento.
O Beriev KOR-2 foi desenvolvido como um hidroavião de reconhecimento embarcado, tendo como
funções previstas: realizar reconhecimento, ajustar fogo de artilharia, realizar patrulha antissubmarina,
lançar iluminadores de alvos e proceder a resgates. Os últimos exemplares produzidos foram armados
com uma metralhadora de 12,7 mm. Durante a guerra, pretendeu-se que ele fosse usado como bombardeiro de mergulho e que fosse equipado com lança-foguetes.
Sua construção era inteiramente metálica, ele tinha asas de gaivota invertida e seu motor radial era
montado em uma carenagem acima da fuselagem. O protótipo realizou o seu primeiro voo a 21/10/1940
e foi logo aprovado para produção. Após dezembro de 1940, ele foi rebatizado Be-4.
A sua produção se iniciou em junho de 1941 em Taganrog, na costa do Mar de Azov, porém, foi interrompida, após a produção de apenas duas unidades, devido à chegada dos invasores alemães no
outono de 1941. A fábrica foi transferida e a produção foi retomada em maio de 1943 em Krasnoyarsk,
na Ásia Central. Sua produção se encerrou no final de 1945, tendo um total de 44 unidades produzidas,
além de 2 protótipos.
Os aparelhos foram distribuídos pela Frota do Mar Negro, do Báltico e do Pacífico, enquanto outras
tantas unidades só foram entregues após o fim da guerra. Eles foram utilizados principalmente para
reconhecimento marítimo e patrulha antissubmarina. Ao fim da guerra, eles equiparam os cruzadores
Kalinin e Kaganovich na Frota do Pacífico. No entanto, com o advento do radar em navios de guerra,
os hidroaviões de reconhecimento embarcados perderam a sua função e as catapultas foram desmontadas em todos os cruzadores em outubro de 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 400 kg de bombas. Comprimento - 10,50 m. Envergadura - 12,00 m. Altura - 4,04 m. Motor - 1.000 HP. Peso (máx) - 3.468 kg.
Velocidade - 358 km/h. Autonomia - 1.150 km. Teto - 7.300 m. Tripulação - 2 homens.
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BKM-2
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe foi construída em 1943/44 em Rybinsk e teve cinco barcos (Nº 41 a 44 e SK-655). Originalmente construídos como rebocadores com casco de aço, eles foram concluídos como barcos lançafoguetes e posteriormente foram convertidos em barcos de patrulha. Alguns cascos incompletos foram
destruídos pela aviação alemã a 25/05/43.
Em março de 1944, os quatro primeiros foram rebatizados SK-651, SK-654, SK-652 e SK-653, respectivamente.
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados até o início da década de 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 37 mm e 1 metralhadora de 12,7 mm. Deslocamento - 58 T (total).
Comprimento - 23,00 m. Velocidade - 12 nós.
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BMO
Classe de caça-submarinos.
No verão de 1942, os soviéticos iniciaram o desenvolvimento de uma versão blindada12 do MO-4, chamado Projeto 194. Além de ser feito de aço, ele tinha blindagem nas partes vitais, como compartimento
do motor, tanques de combustível e posto de comando.
Ao todo, 66 barcos foram construídos entre 1942 (protótipo) e 1945, todos em Leningrado, sendo 48
durante a guerra. Eles receberam inicialmente a designação SK e alguns receberam nomes. Em janeiro
de 1945, todos foram designados com o prefixo MO.
Todos foram empregados apenas no Mar Báltico e dez barcos foram perdidos em combate: SK-318
(30/10/43), SK-510 (14/02/44), SK-511 (14/02/44), SK-517 (09/06/44), SK-506 (01/07/44), SK-503
(04/07/44), SK-524 Baltiets (04/08/44), SK-522 Chkalovskiy Pioner (06/08/44), SK-512 (17/10/44) e
MO-527 Tambovskiy Osoaviakhimovets (17/10/44). O SK-510 e o SK-511 foram afundados por artilharia, o SK-524 pela Luftwaffe e todos os demais por minas.
Em 1946, dois deles foram transferidos para a Polônia (MO-546 e mais um, supostamente o MO-542).
Tods os demais foram descartados durante a década de 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 45 mm, 1 canhão AA de 37 mm, 4 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2
lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 12 cargas de profundidade ou 10 minas.
Deslocamento - 53 T (padrão). Comprimento - 24,80 m. Velocidade - 26 nós.

Barco tipo BMO (Projeto 194)

12

A letra “B” acrescida à sigla representa Bronirovannyj (blindado, em russo).
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BOLINDER
Classe de barcas de desembarque.
Essa classe foi construída em Nikolayev em 1915-16 e teria 50 unidades (das quais, os barcos Nº 11
a Nº 24, Nº 27, Nº 30, Nº 33 a Nº 36 e Nº 41 a Nº 50 nunca receberam motores). Ela também ficou
conhecida como classe Russud, nome do estaleiro em que foram construídos seus barcos. Alguns
foram rebatizados com o acréscimo do algarismo “4”, dos quais é sabido o Nº 20, o Nº 32, o Nº 35, o
Nº 37, o Nº 39, o Nº 45 e o Nº 47.
Em fevereiro de 1917, seis deles foram convertidos em canhoneiras (armados com dois canhões de
152 mm) que operaram no rio Danúbio: K.1 (ex-Nº 432), K.2 (ex-Nº 435), K.3 (ex-Nº 437), K.4 (ex-Nº
447), K.5 e K.6 (ignora-se a designação original). Há evidências fotográficas de emprego do Nº 439 e
do Nº 445 no desembarque em Taganrog em junho de 1918. Em 1920, quatro deles foram convertidos
em baterias de artilharia flutuantes armados com um canhão de 152 mm: Nº 5 (rebatizado 25
Oktyabrya), Nº 6 (Sverdlov), Nº 7 (Marat) e Nº 420 (Jan Jores ou Karl Libknekht); o Krasnaya Zarya
(ignora-se a designação original) foi artilhado com um canhão de 152 mm e um de 130 mm, enquanto
o Nº 3 e o Zashchitnik Trudyashchikhsya (ignora-se a designação original) receberam um canhão de
130 mm.
Por ocasião da Grande Guerra Patriótica, seus remanescentes operavam sob diferentes departamentos do governo civil e, pelo menos formalmente, não foram incorporados à Marinha. No entanto, três
deles (Nº 2, Nº 4 Revolyutsiya e Nº 6 Sverdlov) foram perdidos a 04/02/43, durante os desembarques
perto de Novorossysk.
Ignora-se o destino da maioria deles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podiam transportar 760 soldados. Deslocamento - 255 T (normal). Comprimento - 54,70 m. Velocidade
- 5,5 nós.

Bolinder Nº 445 e Nº 439, Taganrog, junho de 1918.
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BT-2
Tanque ligeiro.
Os Bystrokhodny Tank (Tanques Ligeiros) foram baseados no projeto do engenheiro americano John
Walter Christie, que permitia ao blindado circular por estradas sem as lagartas. Christie vendeu dois
protótipos13 (e a licença de fabricação) aos soviéticos, os quais teriam recebido a designação BT-1
(existem controvérsias quanto a isso). As máquinas soviéticas construídas com base no chassi Christie
receberam então a designação BT-2. Ele foi adotado pelo Exército Vermelho a 23/05/1931 e sua produção em série começou no ano seguinte.
Havia três modelos de produção: com um canhão de 37 mm; um canhão de 37 mm e uma metralhadora;
e metralhadoras duplas no lugar do canhão, ao lado de uma metralhadora (em campanha, era comum
que essa terceira metralhadora fosse removida).
O BT-2 foi muito apreciado pelo Exército Vermelho, mas tinha uma série de problemas: o armamento
apenas com metralhadoras não era considerado adequado, o interior era muito apertado, a manutenção era muito complexa e os motores eram problemáticos, sofrendo com enguiços frequentes14.
O BT-2 estreou em combate durante a invasão da Polônia, em setembro de 1939 (quando a maioria
das perdas se deu por avarias mecânicas). Também esteve presente na Guerra de Inverno, onde não
se saiu bem devido às más condições do terreno.
Na época do ataque alemão à URSS, havia cerca de 320 BT-2 ainda em serviço, embora oficialmente
apenas para treinamento, os quais foram empenhados contra os alemães, sendo varridos em vastos
números. No final de 1941, os BT-2 sobreviventes foram removidos da linha de frente, embora alguns
estivessem ainda em serviço em 1944. Muitos foram capturados pelas forças do Eixo. Em 1943, havia
cerca de 15 BT-2 em poder dos finlandeses, mas eles não fizeram uso deles e, a partir de 1944, algumas torres de BT-2 foram usadas como pontos de defesa estática, algumas das quais modificadas para
serem armadas com o canhão antitanque 37 Psv.K/36.
O BT-2 foi produzido entre 1931 (três protótipos desarmados) e 1933, totalizando 620 unidades (com
canhão, 60 unidades; com canhão e uma metralhadora, 148; com três metralhadoras, 412). Em 1933,
ele foi substituído nas linhas de montagem pelo BT-5. Os soviéticos realizaram diversas experiências
sobre o chassi do BT-2, como uma versão com a suspensão redesenhada (BT-2-IS), uma de apoio de
artilharia (D-38), uma de lança-chamas (KhBT-2), uma de gerador de fumaça (BT-DT), uma de tanque
anfíbio (PT-1), uma de tanque subaquático (PKh) e uma de porta-pontes (SBT), mas nenhuma passou
da fase de protótipo.
Versões posteriores foram o BT-3 e o BT-4. Não foram aprovados para produção e poucos exemplares
do BT-3 foram produzidos (um dos quais foi convertido em porta-pontes em 1937).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BT-2 Modelo 1932 era armado com 1 canhão de 37 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento
- 5,50 m. Largura - 2,23 m. Altura - 2,17 m. Peso - 11,0 T. Velocidade - 70 km/h (rodas), 50 km/h
(lagartas). Blindagem (máx) - 13 mm. Tripulação - 2/3 homens.

13
14

Eles não tinham as torres. A razão para isso era que eles foram embarcados como “tratores agrícolas”.
No desfile de 7 de novembro de 1932 em Moscou, 2 dos 10 BT-2 que participaram do evento enguiçaram.
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BT-5
Tanque leve.
O BT-5 foi o resultado do desenvolvimento da série BT no sentido de equipá-lo com um canhão mais
poderoso, de 45 mm. Isso implicou numa nova torre (a mesma usada no T-26 e no T-35) e um novo
motor, além de outras melhorias. Lançado em 1933, o BT-5 era o tanque leve com maior poder de fogo
do mundo na ocasião.
O BT-5 teve versões de tanque de comando (BT-5TU15 ou BT-5RT, tanques de comando dotados de
antena de rádio tipo corrimão ao redor da torre), de apoio de artilharia (BT-5A, armado com um obuseiro
de 76,2 mm) e diversas versões experimentais, tais como: KhBT-5 (lançador de fumaça, apenas 12
veículos convertidos), BT-5IS (com nova suspensão, apenas 10 veículos convertidos), PT-1 (anfíbio),
BT-5-OT (lança-chamas), BDT-1 (novo motor), RBT-5 (lançador de foguetes) e BT-5PKh (subaquático,
equipado com snorkel). Teria um modelo posterior, o BT-6, que nunca passou da fase de protótipo.
O BT-5 foi exportado para a Espanha (100 unidades), tendo importante participação na Guerra Civil
Espanhola (eles eram tripulados por membros das brigadas internacionais treinados na URSS e por
militares soviéticos; alguns BT-5 capturados também foram usados pelo lado nacionalista). O Exército
da China Nacionalista recebeu uma grande quantidade de material bélico soviético em 1937, incluindo
pelo menos quatro BT-5, que atuaram durante a 2ª Guerra Sino-Japonesa. Também teria sido fornecido
ao Afeganistão e à Mongólia.
O BT-5 esteve presente na batalha de Khalkhin Gol (com grande êxito, apesar da tendência a explodir
quando atacado pelos esquadrões suicidas japoneses, devido ao seu motor a gasolina), na invasão da
Polônia, na Guerra de Inverno, na ocupação do Irã e na Grande Guerra Patriótica, sofrendo perdas
devastadoras durante a invasão alemã16. No entanto, isso não se deveu à inferioridade do BT-5, já que
ele era nitidamente superior aos Panzer I e II e podia enfrentar em boas condições o Panzer III. A
maioria das perdas de tanques soviéticos no verão de 1941 foi devida principalmente a avarias mecânicas e não à ação inimiga. As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Panzerkampfwagen 742(r).
Foi retirado da linha de frente após o inverno de 1941-42.
Muitos deles foram capturados pelas forças do Eixo, como Alemanha, Finlândia, Hungria e Romênia.
Produzido entre 1933 e 1935, teve um total de 1.884 unidades produzidas. Foi substituído nas linhas
de montagem pelo BT-7 em 1935.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BT-5 Modelo 1933 era armado com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento
- 5,58 m. Largura - 2,23 m. Altura - 2,25 m. Peso - 11,5 T. Velocidade - 72 km/h (rodas), 52 km/h
(lagartas). Blindagem (máx) - 13 mm. Tripulação - 3 homens.

BT-5RT. Observe a antena em forma de corrimão em volta da
torre. Essa antena também é conhecida como “ferradura”.

15

Tank Upravleniya = Tanque de Controle.
Somente nos quatro primeiros meses da Grande Guerra Patriótica, 18.000 tanques soviéticos de todos os tipos
foram destruídos ou capturados.

16
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BT-7
Tanque leve.
O BT-7 foi um dos mais numerosos e mais populares tanques do Exército Vermelho durante a segunda
metade da década de 1930. Ele foi o resultado do desenvolvimento do BT-5, sendo dotado de um novo
motor, construção totalmente soldada e melhor blindagem. Como toda a série BT, era um clássico
tanque de cavalaria, projetado para ter alta velocidade e bom armamento, mas pouca blindagem.
O primeiro protótipo foi apresentado a 01/05/1934 e ele começou a ser produzido em 1935, sendo
designado BT-7 Modelo 1935 (BT-7-1). Ele tinha uma torre em forma de elipse, mas, em 1937, uma
nova torre cônica, com uma metralhadora voltada para a traseira, foi introduzida, surgindo então o
Modelo 1937 (BT-7-2). Para o combate noturno, ele recebeu dois faróis instalados no mantelete do
canhão (posteriormente, esses faróis foram instalados nos modelos anteriores).
A maioria dos veículos de comando (BT-7TU) tinha antenas de rádio comuns, embora os veículos no
início da produção ainda tivessem a antena tipo “ferradura”. O BT-7A foi a versão de apoio de artilharia,
armado com um obuseiro de 76,2 mm (devido ao seu peso, ele não podia operar sem as lagartas).
Várias experiências foram realizadas com o chassi do BT-7, tais como: BT-IS (com chassi aprimorado);
BT-SV-2 Cherepakha (“Tartaruga”), com blindagem mais inclinada, preterido em favor do A-2017; KBT7 (versão de comando com torre fixa); KhBT-7 (gerador de cortinas de fumaça); OT-7 (lança-chamas);
SBT (porta-pontes); e, por fim, TTBT-7 e Thubten-7 (veículos de demolição controlados por rádio).
O BT-7 teve o seu batismo de fogo em 1938 na Manchúria, enfrentando os japoneses, e teve destacada
atuação na Batalha de Khalkhin Gol. Depois disso, participou da invasão da Polônia e da Guerra de
Inverno. Durante a Operação Barbarossa, foi um dos principais tanques soviéticos, sofrendo perdas
enormes em combate e devido a problemas mecânicos. Durante 1942, ele foi substituído pelo T-34 e
foi retirado de primeira linha, mas permaneceu em serviços secundários até o final da guerra. Um número considerável de BT-7 participou da invasão soviética da Manchúria em agosto de 1945, sendo
esta a última ação de combate dos tanques BT. Ele também teria sido fornecido à Mongólia.
Exemplares capturados foram postos em serviços de segunda linha pelos alemães. Os finlandeses
também capturaram várias unidades dele, convertendo-os no canhão autopropulsado BT-42 (armado
com um obuseiro britânico QF de 4,5 polegadas – 18 unidades). Os finlandeses também construíram
um protótipo de um transporte blindado de tropa chamado BT-43. Outros países do Eixo que capturaram esses veículos foram a Romênia (32 unidades) e Hungria.
O BT-7M (também conhecido como BT-7 Modelo 1940 ou BT-8) tinha um motor a Diesel. Também teria
uma versão de apoio de artilharia (BT-8A), mas não chegou a ser produzida.
Fabricado entre 1935 e 1941, o BT-7 teve um total de 5.753 unidades produzidas, sendo 4.821 BT-7,
779 BT-7M e 153 BT-7A). O BT era popularmente chamado de “Betka” ou “Betushka” (Betka é uma
gíria referente à sigla “BT” e Betushka é o seu diminutivo).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BT-7-2 era armado com 1 canhão de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 5,66 m.
Largura - 2,29 m. Altura - 2,42 m. Peso - 13,9 T. Velocidade - 86 km/h (rodas), 52 km/h (lagartas).
Blindagem (máx) - 22 mm. Tripulação - 3 homens.

17

O A-20 (também conhecido como BT-20) era um protótipo inspirado no BT-SV-2. Embora fosse apenas um
protótipo, participou da Batalha de Moscou, integrando a 22ª Brigada de Tanques.
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BURYAT
Classe de canhoneiras fluviais.
Após a humilhante derrota para os japoneses em 1905, a Marinha czarista ordenou a construção de
dez canhoneiras para serviço no rio Amur. Esses barcos formariam as classes Buryat (três unidades)
e Vogul (sete).
Os três barcos dessa classe (Buryat, Mongol e Orochenin) foram construídos entre 1905 e 1907 e
atuaram exclusivamente na Flotilha do rio Amur. Com o início da 1ª Guerra Mundial, foram desativados.
O Orochenin foi autoafundado no rio Zeya a 18/09/18, sendo desmantelado em 1923. Os outros dois
foram capturados pelos japoneses a 07/09/18 e levados para a ilha Sakalina, mas retornaram à Marinha
soviética em maio de 1925.
Ambos tomaram parte no confronto com a China em 1929 e foram extensivamente reformados em
1932 (Mongol) e 1937 (Buryat). Em agosto de 1945, o Buryat estava passando por grandes reparos,
mas o Mongol, embora fizesse parte da Flotilha do Rio Amur, não participou da curta campanha contra
o Japão.
O Mongol foi vendido para a sucata em 1948 e o Buryat em 1958.
Oito navios de transporte de roda de pá conhecidos como Tipo Kuznetsk foram convertidos em canhoneiras (batizadas KL-30 a 37) e participaram da campanha da Manchúria.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Buryat e o Mongol eram armados com 2 canhões de 76,2 mm e 7 metralhadoras de 7,62
mm. Deslocamento - 193 T (normal). Comprimento - 54,50 m. Velocidade - 11,5 nós.

Buryat
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CANHÃO AEROTRANSPORTADO DE 37 MM MODELO 1944
Canhão antitanque leve.
Talvez uma das peças de artilharia mais obscuras da URSS na 2ª Guerra Mundial, o Modelo 1944 de
37 mm começou a ser desenvolvido em 1941 visando dotar unidades aerotransportadas e mecanizadas com um canhão antitanque leve. Vários protótipos foram testados e, por fim, o canhão ChK-M1
(com elementos do canhão 61-K) foi adotado, entrando em produção em julho de 1944. Ele era leve,
portátil e tinha um recuo curto. Devido à sua fragilidade estrutural, não podia ser rebocado, tendo que
ser transportado em veículos motorizados ou ser desmontado em três partes. Testes foram feitos para
o transporte aéreo, seja por lançamento em paraquedas ou por planadores A-7 e G-11. O canhão também podia ser instalado num jipe Willys, GAZ-64 ou mesmo numa motocicleta através de uma estrutura
adequada.
A partir de dezembro de 1944, as baterias antitanques dos batalhões das divisões de fuzileiros de
Guardas deveriam ter dois canhões aerotransportados de 37 mm, mas ignora-se se ela chegou a ser
usada em combate.
Sua produção se encerrou em junho de 1945, totalizando 472 unidades, das quais, apenas 104 teriam
chegado às tropas. Ele também teria a designação S-46.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia penetrar 36 mm e 1.000 metros a 90º. Calibre - 37 mm. Comprimento (cano) - 2,33 m. Peso
- 209 kg. Alcance (máx) - 4.000 m. Peso do projétil - 0,76 kg.
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CANHÃO ANTIAÉREO DE 25 MM MODELO 1940
Canhão antiaéreo leve.
O desenho do Modelo 1940 (também chamado de 72-K) foi desenvolvido em 1939-40 e teve diversos
elementos do canhão de 37 mm Modelo 1939 (61-K), como a montagem da peça numa carreta de
quatro rodas. Ele se destinava a dar combate a aviões em voo baixo, só podia ter tração mecânica e,
a partir de 1943, possuía um escudo de blindagem para a guarnição. Teve ainda uma versão de dois
canos (Modelo 1944 ou 94-KM) e uma naval (84-KM). Usado como canhão antitanque, podia penetrar
26 mm de blindagem a 1.000 metros.
Ele deveria servir para a defesa antiaérea de regimentos de infantaria, mas também foi usado em bases
fixas da defesa nacional e em trens blindados. Devido a dificuldades de produção, que só se iniciou em
1941, ele só atingiu as unidades de linha de frente na segunda metade da Grande Guerra Patriótica.
Foi produzido até 1945, teve 4.888 unidades e permaneceu em serviço no Exército Vermelho até os
anos 60.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 25 mm. Comprimento (cano) - 1,91 m. Peso - 1.060 kg. Elevação - de -10º a +85º. Alcance
(máx) - 4.576 m. Peso do projétil - 0,288 kg (em pentes de 7 projéteis).
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CANHÃO ANTIAÉREO DE 37 MM MODELO 1939
Canhão antiaéreo.
O desenho do Canhão de 37 mm Modelo 1939 (também conhecido como 61-K) foi baseado no canhão
Bofors L/60 sueco de 40 mm e no canhão AA naval 21-K de 45 mm. Ele entrou em serviço em 1939 e
foi uma arma extremamente efetiva contra os bombardeiros de mergulho e de nível alemães. Ele foi
produzido até 1945, contando 19.689 unidades (na China, na Coreia do Norte e na Polônia ainda foi
produzido no pós-guerra). Ele equipou o canhão autopropulsado ZSU-37 e, usado como canhão antitanque, podia penetrar 31 mm de blindagem a 1.000 metros.
No Exército Vermelho, ele equipou unidades de defesa antiaérea das divisões. Ele permaneceu em
serviço até os anos 50, mas ele também fez grande sucesso no mercado externo, sendo fornecido para
Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental, Argélia, Angola, Bangladesh, Bolívia, Bósnia e Herzegovina,
Bulgária, Burundi, Camarões, Camboja, China, Congo, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Etiópia, Finlândia,
Gabão, Geórgia, Guiné, Guiné-Bissau, Iêmen, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Iugoslávia, Laos, Madagascar, Malásia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Mongólia, Myanmar, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Paquistão, Polônia, Romênia, Seychelles, Síria, Somália, Sri Lanka, Sudão do Sul, Sudão, Tailândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Vietnã, Zaire, Zâmbia e Zimbábue (em alguns desses países,
ainda está em serviço).
Ele participou de vários conflitos no pós-guerra, incluindo Guerra da Coreia, Guerra Civil do Camboja
e Guerra do Vietnã.
As unidades capturadas pelos alemães foram denominadas Flak M39(r).
Teve uma versão naval, o 70-K e, em 1946, foi lançada a sua versão de dois canos (V-11). A China
também produziu versões dele com dois canos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 37 mm. Comprimento (cano) - 2,73 m. Peso - 2.100 kg. Elevação - de -5º a +85º. Alcance
(máx) - 6.700 m. Peso do projétil - 0,73 kg (pente com 5 projéteis).

Modelo 1939 de 37 mm em Berlim.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTIAÉREO DE 76,2 MM MODELO 1931
Canhão antiaéreo médio.
Baseado em modelos Vickers de 3 polegadas, o Modelo 1931 (também conhecido como 3-K) era um
dos melhores do mundo à época de seu lançamento. Desenvolvido pela Krupp alemã, ele foi produzido
sob licença na URSS entre 1931 e 1938, tendo cerca de 4.550 unidades produzidas. Ele foi o primeiro
canhão antiaéreo médio do Exército Vermelho e equipava regimentos da Defesa Aérea Nacional e de
divisões de infantaria.
Ele esteve presente na Guerra de Inverno e na Grande Guerra Patriótica, sendo capturado em bons
números pelos finlandeses e alemães. Na Finlândia, foi designado 76 ItK/31 ss e, na Wehrmacht, 7.62
cm Flak M.31(r). Foram bastante utilizados até que ficassem gastos ou acabasse a munição capturada.
Alguns foram convertidos ao calibre de 88 mm (designados então 7.62/8.8 cm Flak M.31(r)), mas a
maioria foi retirada do serviço alemão por 1944 e sucateada. Na Finlândia, alguns ainda eram usados
como artilharia de costa até os anos 80.
Teve uma versão autopropulsada, montada na traseira de um caminhão YaG-10 (61 unidades).
Usado como canhão antitanque, podia penetrar 68 mm de blindagem a 1.000 metros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 4,10 m. Peso - 3.650 kg. Elevação - de +2º a +82º. Alcance (máx) 9.250 m. Peso do projétil - 6,5 kg.

Canhão antiaéreo M.31 em Moscou.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTIAÉREO DE 76,2 MM MODELO 1938
Canhão antiaéreo médio.
Desenvolvimento direto do Modelo 1931, o Modelo 1938 tinha um cano novo e o reparo simples de
duas rodas foi substituído por um reparo numa carreta de dois eixos (ZU-8). Ele foi produzido apenas
entre 1938 e 1940, contando apenas 960 unidades produzidas (foi substituído nas linhas de montagem
pelo Modelo 1939 de 85 mm). Ao contrário de seu antecessor, ele se destinava somente à tração
motorizada. Ele equipou regimentos da Defesa Aérea Nacional e de divisões de infantaria.
Este canhão também foi capturado em bons números pelos alemães, que os utilizaram até o fim da
guerra (como ocorreu com o Modelo 1931, alguns deles também foram convertidos ao calibre de 88
mm). As designações alemãs para ele eram 7.62 cm Flak M38(r) e 7.62/8.8 cm Flak M38(r) (versão
convertida).
Usado como canhão antitanque, podia penetrar 68 mm de blindagem a 1.000 metros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 4,10 m. Peso - 3.650 kg. Elevação - de -3º a +82º. Alcance (máx) 9.250 m. Peso do projétil - 6,5 kg.

Modelo 1938 de 76,2 mm
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTIAÉREO DE 85 MM MODELO 1939
Canhão antiaéreo.
Lançado em 1939, o Canhão AA de 85 mm Modelo 1939 (também conhecido como 52-K e KS-12) era
uma versão ampliada do Modelo 1938 de 76,2 mm. Posteriormente, essa arma serviu de base para o
desenvolvimento de canhões para veículos de combate, como o D-5S (armamento principal do destruidor de tanques SU-85) e o ZiS-S-53 (usado pelo tanque T-34/85).
Produzido até 1945 (totalizando 14.422 unidades produzidas), ele foi um dos maiores sucessos do
arsenal soviético e, no pós-guerra, foi usado por muitos países até os dias atuais.
Usado como canhão antitanque, podia penetrar 100 mm de blindagem a 1.000 metros.
Os alemães utilizaram as unidades capturadas, geralmente convertendo-as para o calibre de 88 mm.
As designações alemãs para ele eram 8.5 cm Flak M39(r) e 8.5/8.8 cm Flak M39(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 85 mm. Comprimento (cano) - 4,70 m. Peso - 4.220 kg. Elevação - de -3º a +82º. Alcance
(máx) - 10.500 m. Peso do projétil - 9,2 kg.

Canhão AA de 85 mm Modelo 1939, Budapeste, 1945.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTIAÉREO DE 85 MM MODELO 1944
Canhão antiaéreo.
O Modelo 1944 (também conhecido como KS-18) era uma revisão geral no Modelo 1939, com várias
alterações e refinamentos. Entre esses, o reforço do seu sistema de recuo e a colocação de um escudo
protetor, que também foi instalado retroativamente no Modelo 1939.
Teve cerca de 6.000 unidades produzidas e, no pós-guerra, foi usado por muitos países simpáticos à
URSS, tais como Afeganistão, Albânia, Argélia, Bulgária, China, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Iêmen,
Iraque, Romênia, Sérvia, Síria, Sudão, Vietnã e Zâmbia. Ele participou ainda das guerras da Coreia,
do Vietnã, Irã-Iraque e das guerras árabe-israelenses. Os chineses produziram uma versão dele, chamada Tipo 56. Em alguns desses países, ele continua em serviço.
Os alemães utilizaram as unidades capturadas, convertendo vários deles para o calibre de 88 mm. As
designações alemãs para ele eram 8.5 cm Flak M44(r) e 8.8 cm Flak M44(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 85 mm. Comprimento - 4,70 m. Peso - 4.300 kg. Elevação - de -3º a +82º. Alcance (máx) 10.200 m. Peso do projétil - 9,2 kg.

Canhão AA de 85mm Modelo 1944 no Muzeyon Heyl ha-Avir, Hatzerim, Israel.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 37 MM MODELO 1930
Canhão antitanque leve.
Em 1930, a URSS comprou da Rheinmetall doze unidades de um canhão antitanque em fase de protótipo (que se tornaria o Pak 35/36), visando produzi-lo sob licença. Este era o Canhão Antitanque
Modelo 1930 de 37 mm, também conhecido como 1-K, que se tornou a primeira arma especificamente
antitanque do Exército Vermelho. A principal diferença entre os modelos russo e alemão era que aquele
usava rodas de madeira (posteriormente, usou rodas com raios de arame). Podia ser tracionado por
veículo motorizado ou hipomóvel.
Produzido apenas nos anos de 1931 e 1932, ele teve 509 unidades produzidas. Foi substituído nas
linhas de montagem pelo Modelo 1932 de 45 mm (19-K).
Embora ele fosse usado principalmente para treinamento em 1941, ele foi imediatamente posto no front
após a invasão alemã e muitos foram capturados pelos germânicos, que deram a ele a designação Pak
158 (r).
Com base no 1-K, foi criado um canhão para tanques, o B-3 (5-K) de 37 mm, que foi usado para armar
os tanques BT-2 e T-26.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 30 mm de blindagem a 500 metros a 30º. Calibre - 37 mm. Comprimento - 3,04 m. Peso
- 320 kg. Alcance (máx) - 4.000 m. Peso do projétil - 0,73 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 45 MM MODELO 1932
Canhão antitanque leve.
Desenvolvida a partir de 1931, essa arma nada mais era que uma versão ampliada do Modelo 1930 de
37 mm (1-K). Também conhecida como 19-K, ela podia ser montada em dois tipos de reparos, para
tração animal ou mecânica (ambas usavam rodas com raios de arame). Ela podia disparar HE, granadas de fragmentação, fumaça e granadas químicas. No entanto, ela revelou-se uma arma problemática
(seu projetista, Vladimir M. Bering, acabou preso e executado) e, após algumas modificações, teria sido
chamado pelo Exército Vermelho de Modelo 1934 (foram considerados obsoletos em 1937). Também
existiram duas versões dele, o canhão de tanques Modelo 1932 (20-K)18 e o canhão antiaéreo naval,
o 21-K, que não foi bem-sucedido.
Apelidado de Sorokapyatka (“pequeno quarenta e cinco”), ele equipou batalhões de infantaria e batalhões antitanques divisionais, além de regimentos independentes. Apesar do pequeno calibre, foi usado
por toda a guerra e as unidades capturadas pelos alemães foram designadas Pak 184(r). Também foi
usado pelos romenos.
Ele foi produzido de 1932 a 1943, totalizando 32.453 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 40 mm de blindagem a 1.000 metros a 30º. Calibre - 45 mm. Comprimento - 4,26 m.
Peso - 510 kg. Alcance (máx) - 4.400 m. Peso do projétil - 1,43 kg.

Canhão antitanque Modelo 1932 de 45 mm em exposição no
Panssarimuseo, na cidade finlandesa de Parola.

18

Ele artilhou os seguintes blindados: BA-3, BA-6, BA-10, BA-11, T-26, T-50, T-70, BT-5, BT-7 e T-35.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 45 MM MODELO 1937
Canhão antitanque leve.
Desenvolvimento direto do Modelo 1932 (19-K), o Modelo 1937 (também conhecido como 53-K) diferia
de seu antecessor pela culatra semiautomática, nova mira, botão de disparo, reparo novo, melhor fixação para a placa de blindagem e reajuste das partes móveis. Teve uma versão dele para tanques, o
Modelo 1932/38 (20-K).
Lançado em 1938, ele foi fornecido aos republicanos durante a Guerra Civil Espanhola (equipou uma
bateria antitanque britânica pertencente à Brigada Internacional). Durante a Grande Guerra Patriótica,
ele foi uma arma efetiva contra blindados leves nos primeiros anos do conflito, mas permaneceu em
uso para apoio de infantaria até o fim da guerra.
Ele equipou batalhões de infantaria e batalhões antitanques divisionais, além de regimentos independentes. As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Pak 184/1.
Ele foi produzido de 1937 a 1943, totalizando 37.354 unidades
Ele serviu de base para o Tipo 1 de 47 mm japonês.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 40 mm de blindagem a 1.000 metros a 30º. Calibre - 45 mm. Comprimento - 4,26 m.
Peso - 560 kg. Alcance (máx) - 4.400 m. Peso do projétil - 1,43 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 45 MM MODELO 1938
Canhão antitanque.
Com as pesadas perdas de material sofridas no primeiro ano da Grande Guerra Patriótica, os soviéticos
decidiram, como uma medida emergencial, montar alguns canhões de tanque Modelo 1938 em reparos
de campanha. A sua designação oficial (se é que existiu) não é conhecida, mas unidades capturadas
pelos alemães foram designadas Pak 184/6(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 43 mm de blindagem a 500 metros a 30º. Calibre - 45 mm. Comprimento - ? Peso - 650
kg. Alcance (máx) - ? Peso do projétil - 1,43 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 45 MM MODELO 1942
Canhão antitanque leve.
Apesar do calibre de 45 mm já estar se tornando ultrapassado em 1942, os soviéticos lançaram essa
versão aperfeiçoada do Modelo 1937. O novo canhão (também conhecido como M-42) tinha um cano
maior, culatra reforçada, rodas de disco (embora muitos usassem ainda as rodas com raios de arame)
e a espessura da placa de blindagem passou de 4,5 mm para 7 mm.
Ele foi produzido de 1942 a 1945, totalizando 10.843 unidades. Ele gradualmente substituiu o Modelo
1937 e permaneceu em serviço até o fim da guerra. Um total de 709 dessas armas foi capturado pelo
Exército romeno, com 486 unidades sendo postas em uso por ele.
No pós-guerra, foi usado ainda pela Coreia do Norte e países do Pacto de Varsóvia, tendo atuado na
Guerra da Coreia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 46 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º. Calibre - 45 mm. Comprimento - 4,63 m.
Peso - 570 kg. Alcance (máx) - 4.550 m. Peso do projétil - 1,43 kg.

Canhão M-42 capturado pelo 5º Regimento de Cavalaria
americano durante a Guerra da Coreia.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 57 MM MODELO 1941/1943
Canhão antitanque.
Lançado pouco antes da invasão alemã, o canhão antitanque soviético de 57 mm (também conhecido
como ZiS-2) revelou-se uma arma eficaz. Somente durante a Batalha de Moscou, o 289º Regimento
de Artilharia Antitanque, equipado com ele, alegou a destruição de 186 tanques, 11 veículos blindados
e 27 peças de artilharia.
O Modelo 1941 usava o reparo do canhão de campanha Modelo 1941/ZiS-3 de 76,2 mm. No entanto,
a sua produção foi suspensa em dezembro de 1941, depois de apenas 371 unidades produzidas. A
razão para isso era que os blindados alemães haviam sido superestimados em sua blindagem e, portanto, o canhão de 45 mm era ainda adequado para a tarefa e mais barato de produzir.
Em junho de 1943, porém, com o advento dos novos tanques alemães Panther e Tiger, a sua produção
foi retomada, agora montado no reparo do Modelo 1943, surgindo o Canhão Antitanque Modelo 1943,
que era, na verdade, o mesmo canhão com um reparo de flechas tubulares.
Ele equipou unidades de infantaria e regimentos de artilharia antitanque da reserva do Stavka19. Foi
usado por toda a Grande Guerra Patriótica e esteve ainda na Guerra do Vietnã, Guerra Civil no Líbano
e no Norte do Iêmen e do conflito de fronteiras na África do Sul. Ainda era usado por alguns países
décadas após o fim do conflito (acredita-se que a Coreia do Norte ainda o usava em 2013).
O Modelo 1943 foi produzido de 1943 a 1945, totalizando 9.645 unidades.
Ele foi o armamento principal do ZiS-30 e do ASU-57 (1950) e teve uma versão para tanques chamada
ZiS-4.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Pak 208(r) de 5,7 cm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia penetrar 101 mm e 1.000 metros a 90º. Calibre - 57 mm. Comprimento - 7,03 m. Peso - 1.150
kg. Alcance (máx) - 8.400 m. Peso do projétil - 3,14 kg.

Canhão Antitanque Modelo 1943 de 57 mm.

19

Estado-Maior do Alto Comando Soviético.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO ANTITANQUE DE 100 MM MODELO 1944
Canhão antitanque e de campanha.
O mais pesado canhão antitanque soviético da 2ª Guerra Mundial e o de maior calibre de todos os
produzidos no conflito, o Modelo 1944 de 100 mm foi desenvolvido a partir do canhão naval B-34 e era
facilmente identificado pelo seu reparo de rodas duplas. Este canhão equipou brigadas de artilharia
leve de exércitos de tanques e corpos de artilharia. Ele era capaz de destruir qualquer tanque contemporâneo a longa distância.
Também conhecido como BS-3, ele foi usado tanto como peça antitanque quanto como canhão de
campanha nos últimos estágios da 2ª Guerra Mundial e por anos após o fim da guerra, sendo exportado
para os seguintes países: Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, China, Chipre, Coreia do Norte, Egito,
Hungria, Índia, Líbano, Libéria, Mali, Moçambique, Mongólia, Nicarágua, Polônia, Romênia, Somália,
Sudão e Vietnã (em alguns desses países, ele ainda está em serviço). Em 2012, ele ainda era usado
pela guarnição das ilhas Curilas.
Teve apenas 591 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 170 mm de blindagem a 1.000 metros a 30º. Calibre - 100 mm. Comprimento - 9,37 m.
Peso - 3.665 kg. Alcance (máx) - 20.650 m. Peso do projétil - 15,9 kg.

Canhão Modelo 1944 de 100 mm.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 37 MM MODELO 1915
Canhão de infantaria.
Lançada em 1915, essa arma era um canhão de trincheira (também conhecido como “canhão de Rosenberg”20) destinado ao emprego nas trincheiras da 1ª Guerra Mundial. Ele era pequeno, leve e possuía uma placa de blindagem de 6 ou 8 milímetros para proteger a sua guarnição. Também podia ser
desmontado em três partes para transporte. Ele era distribuído aos batalhões de infantaria e tinha a
reputação de boa precisão e eficiência contra alvos como posições de metralhadoras.
Foi empregado durante a 1ª Guerra Mundial e na Guerra Civil Russa. Todavia, a 10/03/1919, ele foi
oficialmente excluído da tabela de armamentos do Exército Vermelho.
Com a invasão alemã, os soviéticos esvaziaram seus depósitos de armamentos em busca de qualquer
arma que pudesse ser usada contra os invasores. Não há registros do emprego dessa arma, mas os
alemães capturaram alguns exemplares dela, que receberam as designações IG 145(r) e IG 146(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 37 mm. Comprimento (cano) - 0,70 m. Peso - 180 kg. Alcance (máx) - 3.200 m. Peso do projétil
- 0,51 kg.

20

Em homenagem ao Coronel F.M. Rosenberg, membro do Comitê de Artilharia, responsável pelo projeto.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM L-11 (CONVERSÃO)
Canhão de campanha.
Durante os meses imediatamente posteriores à Operação Barbarossa, os soviéticos necessitavam desesperadamente repor as suas perdas em artilharia. Assim, utilizando o canhão de tanque L-11 (usado
no tanque médio T-34/76A e no tanque pesado KV-1 Modelo 1939), adaptado a uma carreta do ZiS-3
modificada, os russos produziram esse canhão de campanha em 1941-42.
A designação oficial soviética não é conhecida, mas os alemães designaram as unidades capturadas
como FK 250(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 2,19 m. Peso - 1.325 kg. Alcance (máx) - 5.600 m. Peso do
projétil - 6,21 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1902
Canhão de campanha.
O canhão Modelo 1902 foi o esteio da artilharia do Império russo no início do Século XX, sendo largamente utilizado na Guerra Russo-Japonesa, 1ª Guerra Mundial, Guerra Civil Russa e Guerra RussoPolonesa, entre outras. Popularmente chamado de “três polegadas”, após o fim do Império russo, muitas unidades acabaram nas mãos de lituanos, poloneses e finlandeses. Alemanha, Romênia e Turquia
também fizeram uso de unidades capturadas. URSS, Polônia e Romênia reformaram muitos desses
canhões no período entreguerras. Na URSS, a versão atualizada foi chamada de Modelo 02/30; na
Polônia, Armata Polowa wz.02/26; e, na Romênia, Modelo 1902/36 (nos dois últimos países, no calibre
de 75 mm).
Lançado em 1903, ele foi produzido até 1931, contando mais de 14.000 unidades. Ele teve êxito também como antitanque contra os tanques leves franceses e britânicos durante a Guerra Civil Russa.
Apesar de sua evidente obsolescência, o canhão divisional Modelo 02 (também conhecido como 00/02)
estava em serviço em 1941 em grande quantidade (2.066 unidades). Muitos foram capturados pelos
alemães durante a Operação Barbarossa, sendo designado FK 290/1(r). A Finlândia empregou nada
menos que 249 unidades desse canhão (designado 76 K/02), sendo 179 adquiridos em 1918 com a
independência do país, 11 compradas em 1931, 5 capturadas durante a Guerra de Inverno e outras 54
compradas da Alemanha no final de 1940. Foi o mais numeroso canhão de campanha finlandês da 2ª
Guerra Mundial e ainda era usado para treinamento nos anos 90.
Em 2015, foi emitido um selo postal russo com a imagem de um desses canhões.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 2,28 m. Peso - 1.110 kg. Alcance (máx) - 8.500 m. Peso do
projétil - 7,5 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1902/30
Canhão de campanha.
Em 1930, os soviéticos iniciaram a modernização de grandes quantidades do velho canhão Modelo
1902 e o resultado foi o canhão divisional Modelo 02/30, produzido em duas versões: cano curto (L/30,
original) e cano longo (L/40). Ele difere do canhão original pelo cano mais longo, bem como pelas
mudanças na carreta, permitindo disparar em ângulos de maior elevação. Foi produzido até 1937, contando mais de 4.350 unidades.
Antes da 2ª Guerra Mundial, os soviéticos forneceram essas armas para os comunistas chineses e os
republicanos espanhóis. Apesar de sua evidente obsolescência, 2.411 unidades desse canhão estavam em serviço no Exército Vermelho em 1941.
Alemães e finlandeses fizeram uso das peças capturadas. Na Wehrmacht, a versão de cano curto foi
designada FK 295/1(r) e a de cano longo, FK 295/2(r) e pelo menos 110 unidades foram capturadas.
No Exército finlandês, as versões foram designadas, respectivamente, 76 K/02-30 (125 unidades capturadas) e 76 K/02-30/40 (apenas 10).
Ele também foi usado em trens blindados. Foi usado para treinamento na Finlândia até os anos 90 e
sabe-se que ele ainda estava em uso no Vietnã do Norte em 1974.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Versão de cano longo: Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 3,05 m. Peso - 1.350 kg. Alcance
(máx) - 13.290 m. Peso do projétil - 7,5 kg.

Modelo 02/30 de 76,2 mm L/30
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1909 SCHNEIDER
Canhão de montanha francês.
Em 1906, a Schneider francesa, em parceria com o Coronel grego Panagiotis Danglis, desenvolveu um
canhão de montanha de 75 mm para o Exército grego, ficando conhecido então como Schneider-Danglis21. Em 1909, um modelo de exportação foi produzido para a Rússia, no calibre de 76,2 mm, o qual
teve a licença de produção adquirida pelos russos, com pequenas alterações. Para o transporte, a arma
poderia ser desmontada em sete cargas de mulas ou tracionada por uma parelha de cavalos. Na URSS,
o modelo foi denominado Canhão de Montanha Modelo 1909 de 76,2 mm (76-09) e foi produzido até
1938, contando 2.060 unidades.
Ele esteve em serviço, além da URSS, na Romênia (que comprou 24 unidades dele em 1912, além de
unidades capturadas em 1941), Alemanha e Polônia (unidades capturadas) e participou da 1ª Guerra
Mundial, Guerra Civil Russa, Guerra Russo-Polonesa e Guerra de Inverno. Durante a 1ª Guerra Mundial, essas armas foram improvisadas pelos russos como canhões antiaéreos. A 22/06/41, o Exército
Vermelho contava com 1.121 dessas armas.
As unidades capturadas pelos alemães foram denominadas GebK 293(r) e IG 289(r). Na Polônia, ele
foi designado Armata Górska wz.1909.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 1,26 m. Peso - 627 kg. Alcance (máx) - 8.550 m. Peso do
projétil - 6,23 kg.

Canhão Schneider Modelo 1909 de 76,2 mm.

21

O Schneider-Danglis 06/09 de 75 mm foi adotado pelo Exército grego, mas estava fora de serviço em 1941.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1910P
Canhão de infantaria.
O canhão de infantaria Modelo 1910P foi concebido como uma arma anti-assalto, ou seja, destinada a
disparar shrapnel à queima-roupa contra massas atacantes de infantaria inimiga. Ele nada mais era
que uma versão do canhão de montanha Schneider Modelo 1909. A firma Putilov (o “P” da designação
da arma indica a fábrica) se encarregou da construção da nova arma, num reparo mais baixo e mais
leve e dotado de uma placa de blindagem de 6,5 mm. Ao todo, 407 unidades foram produzidas entre
1911 e 1915 e foram distribuídas entre as fortalezas de Vyborg, Osovets, Brest, Grodno, Kovno, Novogeorgievsk, Ust-Dvinsk, Vladivostok e Kars. No entanto, o princípio não foi bem-sucedido nos primeiros
anos da 1ª Guerra Mundial e, em março de 1916, essas armas foram retiradas das fortalezas e usadas
para equipar baterias de assalto. Posteriormente, foram usadas para artilhar carros blindados GarfordPutilov.
Mesmo obsoleto, acabou sendo empregado no início da Grande Guerra Patriótica e os exemplares
capturados pelos alemães foram designados IG 289(r) (a mesma designação do Modelo 1909 de 76,2
mm). Os germânicos utilizaram essa arma apenas em unidades de 2ª linha.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 1,26 m. Peso - 548 kg. Alcance (máx) - 2.560 m. Peso do projétil 6,55 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1913
Canhão de infantaria.
O canhão Modelo 1913 de 76,2 mm nada mais era que um desenvolvimento do Modelo 1910P, com
ligeiras diferenças construtivas. Ele entrou em produção na fábrica Putilov somente em 1916 e foi produzido até 1927, totalizando 900 unidades.
Foi usado na 1ª Guerra Mundial e na Guerra Civil Russa, mas, em 1936, havia apenas 42 unidades
dessa arma em serviço e, dois anos depois, foram todas transferidas para a Marinha, equipando unidades de fuzileiros navais. Existem referências fragmentárias do uso dessas armas na Grande Guerra
Patriótica.
Os finlandeses também fizeram uso dessa arma, embora não existam detalhes. Não há informações
de seu uso pelos alemães.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 1,25 m. Peso - 627 kg. Alcance (máx) - 2.560 m. Peso do projétil 6,55 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1927
Canhão de infantaria.
Lançado em 1928, o canhão regimental 76-27 destinava-se a substituir todos os canhões de infantaria
até então em serviço, sendo fornecido a regimentos de fuzileiros e de cavalaria do Exército Vermelho
(alguns batalhões de artilharia antitanque também foram equipados com ele). A partir de 1930, as rodas
de madeira foram substituídas por rodas de metal. Ele foi produzido de 1928 a 1943 (sua produção foi
interrompida em 1940, mas foi reiniciada com a invasão alemã), totalizando 18.116 unidades. Este foi
o primeiro canhão de desenho soviético produzido em grande escala.
Foi usado com sucesso em Khalkhin Gol, na Guerra de Inverno e por toda a Grande Guerra Patriótica.
Por ocasião da Operação Barbarossa, havia 4.708 unidades dele no Exército Vermelho. Uma característica interessante dessa arma era que ela podia ser transportada por via aérea, sendo 457 unidades
dela levadas dessa forma para Leningrado durante o cerco.
As unidades capturadas pelos alemães (pelo menos 1.815) foram usadas em todas as frentes, alguns
sendo, inclusive, capturados pelos aliados ocidentais em meados de 1944 na França. Na Wehrmacht,
ele foi designado IG 290(r) ou FK 290/2(r). Unidades capturadas pelos finlandeses (54 na Guerra de
Inverno e cerca de 200 na Guerra de Continuação) também foram usadas, sendo designado 76 RK/27
e 76 RK/27-39 (com rodas de metal) e permaneceram em serviço até a década de 60.
Ele artilhou o canhão autopropulsado SU-12 e uma versão dele foi desenvolvida para tanques, o KT,
que foi instalado em alguns tanques T-28, todos os T-35, BT-7A e T-26-4, bem como em trens blindados, carros blindados e barcos Tipo 1124 e 1125.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 1,25 m. Peso - 780 kg (rodas de madeira) e 900 kg (rodas de
metal). Alcance (máx) - 4.200 m. Peso do projétil - 6,2 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1933
Canhão de campanha.
Por 1930, era patente o despreparo da artilharia de campanha soviética. Assim, foi desenvolvido um
modelo provisório, o canhão de campanha divisional Modelo 1933. Tratava-se de um novo cano instalado em um reparo do obuseiro de 122 mm Modelo 1910/30.
Lançado em 1933, ele teve poucas unidades produzidas (cerca de 200) e seria gradualmente substituído por novos modelos. Foi empregado na Guerra de Inverno e no início da Grande Guerra Patriótica.
Em 1941, os alemães capturaram algumas unidades, denominando-as FK 298(r), mas, aparentemente,
não foi usado por estes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 3,82 m. Peso - 1.600 kg. Alcance (máx) - 13.200 m. Peso do
projétil - 6,4 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1936
Canhão de campanha.
Lançado em 1937, o Modelo 1936 (também conhecido como 76-36 e F-22) era um canhão divisional
relativamente grande e pesado para a sua função, era complicado de produzir e não era confiável. Ele
atuou na Manchúria, na Guerra de Inverno e na Grande Guerra Patriótica.
Ele foi produzido entre 1936 e 1939, contando 2.932 unidades, sempre sofrendo melhoramentos durante o processo. Ele equipou divisões de infantaria, motorizadas e de cavalaria e também foi usado
por brigadas antitanques e de artilharia leve.
Os alemães fizeram uso das unidades capturadas (mais de 1.250) sob a designação FK 296(r), inclusive na África do Norte. 560 unidades dele foram convertidas para uso como antitanque, sendo designado Pak 36(r) e revelando-se um sucesso nessa função. A Finlândia capturou 37 unidades dele durante a Guerra de Inverno e outras 47 durante a Guerra de Continuação. Os finlandeses o designaram
76 K/36 Rotanhäntä (Cauda de rato), sendo usado como artilharia de campanha e de costa e permanecendo em serviço até a década de 60. Ele artilhou os Marder II e III alemães e o TACAM T-60 romeno.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 3,89 m. Peso - 1.620 kg. Alcance (máx) - 13.600 m. Peso do
projétil - 6,5 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1938 SKODA
Canhão de montanha tcheco-soviético.
O Skoda M.36 de 75 mm (ou C5) foi desenhado pela firma tcheca como um novo canhão de montanha.
Porém, não foi adotado pelo seu Exército e só interessou à URSS.
Assim, os soviéticos obtiveram licença para produzi-lo, com diversas modificações, principalmente no
calibre (76,2 mm), sendo então designado E-2. Lançado em 1939, teve mais de 1.000 unidades produzidas, mas a sua produção foi aparentemente interrompida com a invasão alemã. Ele podia ser tracionado por cavalos ou trator motorizado e também podia ser desmontado em nove partes para transporte
animal. Foi fornecido para unidades de montanha em nível regimental e divisionário e também para
divisões de infantaria e paraquedistas. Também podia ser usado como antitanque.
A 22/06/41, o Exército Vermelho contava com 1.068 armas desse tipo. Ela esteve em ação por toda a
Grande Guerra Patriótica e as unidades capturadas pelos alemães foram designadas GebK 307(r). A
Finlândia empregou cinco unidades capturadas dele, sendo designado 76 VK 38.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 1,63 m. Peso - 785 kg. Alcance (máx) - 10.720 m. Peso do
projétil - 6,23 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1939
Canhão de campanha.
Este canhão divisional (também conhecido como F-22 USV e 76-39) foi lançado em 1939 para fornecer
aos regimentos de artilharia um canhão mais manobrável que o volumoso 76-36. O resultado foi um
sucesso, tendo esse canhão, inclusive, atuado como antitanque, a despeito de suas inegáveis deficiências: era muito grande, especialmente em altura, e pesado, o que afetava a sua mobilidade. A instalação dos mecanismos de mira e de orientação em lados opostos do cano também dificultava o uso da
arma como antitanque.
Produzido entre 1939 e 1942 (sua produção foi encerrada em 1941, mas foi retomada com a invasão
alemã), ele teve 9.812 unidades produzidas. Ele equipou divisões e brigadas de infantaria, motorizadas,
de cavalaria e de artilharia e também foi usado por brigadas antitanques e de artilharia leve.
Ele teve ativa atuação na Grande Guerra Patriótica. Depois de 1941, centenas caíram em mãos alemãs
e foram usados como FK 297(r) ou FK 39(r). Alguns foram modificados para atuar como antitanques,
sob a designação Pak 39(r) e outros artilharam o Marder III. Os finlandeses capturaram apenas nove
unidades dele, as quais foram designadas 76 K/39, mas não foram postas em serviço por eles. Também
os romenos capturaram e utilizaram peças desse tipo.
Embora a sua designação F-22 USV induza a pensar que essa arma seja baseada no F-22, na verdade
era um projeto completamente novo. Durante a sua produção, ele recebeu ligeiras modificações e teve
as designações ZiS-22-USV e USV-BR.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 3,20 m. Peso - 1.470 kg. Alcance (máx) - 13.290 m. Peso do
projétil - 6,5 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1939/42
Canhão de campanha.
Este foi outro modelo construído nos momentos desesperados de 1941-42. Ele nada mais era que uma
montagem do canhão Modelo 1939 numa carreta leve nova. Ele foi denominado 1939/42 ou 76-39/42
e parece ter sido pouco produzido.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 2,99 m. Peso - 1.596 kg. Alcance (máx) - 13.290 m. Peso do
projétil - 6,4 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1941
Canhão de campanha.
Durante o período crítico para a artilharia soviética (fins de 1941), os soviéticos construíram uma adaptação de componentes de várias peças de artilharia, resultando no Canhão de Campanha Modelo 1941
(ou 76-41), também designado ZiS-3.
Foi pouco produzido, mas alguns foram capturados e empregados pelos alemães sob a designação FK
288/1(r). Sua carreta foi usada no canhão antitanque de 57 mm Modelo 1941.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 3,19 m. Peso - 1.110 kg. Alcance (máx) - 13.000 m. Peso do projétil
- 6,2 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1942
Canhão de campanha.
Esse foi um dos principais canhões de campanha soviéticos da 2ª Guerra Mundial e o mais numeroso.
O Modelo 1942 (também conhecido como ZiS-3 ou 76-42) era basicamente o resultado da instalação
do cano do F-22 USV na carreta do canhão antitanque ZiS-2 de 57mm. Ele representou um avanço
significativo sobre os canhões divisionais precedentes, sendo um modelo leve, eficiente, fácil de operar
e de produzir. Ele podia ser rebocado por tração animal ou mecânica e foi fornecido a unidades de
artilharia de campanha e antitanques. Atuando como antitanque, ele podia penetrar 75 mm de blindagem a 500 metros a 90º.
Devido à urgência em repor as perdas havidas com a invasão alemã, ele entrou em produção em
dezembro de 1941, antes mesmo de ser aprovado, o que só aconteceu em fevereiro de 1942. Ele teve
muitas unidades capturadas pelos alemães, que o designaram FK 288(r), e doze peças pelos finlandeses, onde foi designado 76 K/42. Os alemães chegaram a fabricar munição para ele. Também teve
unidades capturadas pelos romenos, que fizeram uso dele.
Ele foi produzido entre 1941 e 1945, totalizando mais de 103.00022 unidades. No pós-guerra, foi fornecido para Afeganistão, Angola, Argélia, Áustria (onde foi designado Pak-M42), Bangladesh, Camboja,
Chipre, Congo, Coreia do Norte, Croácia, Cuba, Etiópia, Guiné, Iêmen do Norte, Macedônia do Norte,
Madagascar, Moçambique, Namíbia, Nicarágua, Sérvia, Sudão, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Vietnã e
Zâmbia. Certamente ainda se encontra em serviço em alguns desses países, tendo atuado na Guerra
da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra Civil Libanesa, Guerra Civil Angolana, na Iugoslávia, na Ucrânia
e na Síria, entre outros conflitos.
Ele também foi o armamento principal do SU-76 e do SU-76i. O TACAM R-2 romeno era armado com
esse canhão.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 3,17 m. Peso - 1.116 kg. Alcance (máx) - 13.290 m. Peso do
projétil - 6,5 kg.

Fontes russas mencionam que a produção foi de 48.465 unidades, mas existe um memorial dedicado ao
100.000º canhão produzido.

22
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 76,2 MM MODELO 1943
Canhão de infantaria.
Aperfeiçoando o 76-27 e instalando-o na carreta do canhão AT de 45 mm Modelo 1942, surgiu uma
arma melhor e mais leve para o apoio de infantaria, o canhão regimental Modelo 1943 ou OB-25.
Lançado em 1944, teve sucesso também como antitanque, usando projéteis de carga oca. Porém, para
a época, o calibre de 76,2 mm já não era o ideal para a tarefa.
Produzido entre 1944 e 1946, ele teve 5.192 unidades produzidas. Ele equipou regimentos de fuzileiros
e de cavalaria, além de batalhões e brigadas antitanques.
No pós-guerra, foi fornecido para a China e Coreia do Norte, tendo atuado na Guerra da Coreia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento (cano) - 1,25 m. Peso - 600 kg. Alcance (máx) - 4.200 m. Peso do
projétil - 6,2 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 85 MM MODELO 1944
Canhão de campanha.
Lançado no final de 1944, o Canhão Modelo 1944 (ou D-44) de 85 mm foi desenvolvido para substituir
o ZiS-3. Ele foi produzido entre 1944 e 1953, totalizando 10.800 unidades (a China produziu uma cópia
dele, o Tipo 56). A designação oficial soviética dessa arma era D5-S85A e foi bastante utilizado como
antitanque, sendo capaz de penetrar 100 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
No pós-guerra, o D-44 e o Tipo 56 foram fornecidos a muitos países, a saber: Albânia, Alemanha Oriental, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Camboja, China, Congo, Coreia do Norte, Cuba, Egito,
Eritreia, Etiópia, Geórgia, Guiné, Guiné Bissau, Hungria, Iêmen, Irã, Iraque, Laos, Mali, Marrocos, Moçambique, Mongólia, Paquistão, Polônia, Romênia, Síria, Somália, Sri Lanka, Sudão, Tanzânia, Ucrânia, Vietnã e Zâmbia. Esteve presente na Guerra do Vietnã, Nagorno-Karabakh e guerras árabe-israelenses, entre outros conflitos. Estima-se que cerca de 200 unidades do Tipo 56 ainda estejam em serviço no Paquistão.
Teria existido uma versão precedente dessa arma, designado Modelo 1943, mas teria sido pouco produzido. No pós-guerra, foram lançadas as versões SD-44 (para tropas aeroterrestres) e D-44N (com
visão noturna).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 85 mm. Comprimento (cano) - 4,65 m. Peso - 1.725 kg. Alcance (máx) - 15.650 m. Peso do
projétil - 9,5 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 105 MM MODELO 1922 VICKERS
Canhão de campanha britânico.
Esse canhão foi construído pela Vickers para fins comerciais, empregando componentes do “18 libras”
e do “25 libras”, com um novo cano de 105 mm. Ele foi exportado para a Espanha (onde foi produzido
sob licença com a designação 105/22), Estônia e Lituânia. Com a ocupação desses dois últimos países
pela URSS, ele passou para o arsenal soviético, sendo designado como Modelo 22V.
Ele teve intensa participação na Guerra Civil Espanhola, sendo empenhado pelos dois lados em confronto.
No segundo semestre de 1941, diante das imensas perdas de armamento que amargaram, os soviéticos tiveram que lançar mão de todas as armas utilizáveis em seus depósitos, incluindo esse canhão.
Não há registros de seu emprego, mas várias unidades foram capturadas pelos alemães, que as denominaram K 348(r) e foram utilizadas em defesas costeiras.
Este canhão destaca-se pela sua base circular, posteriormente usada no “25 libras” britânico.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 105 mm. Comprimento - 2,47 m. Peso - 1.577 kg. Alcance (máx) - 11.000 m. Peso do projétil
- 12 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 107 MM MODELO 1910 SCHNEIDER
Canhão pesado francês.
Em 1910, a Schneider produziu um canhão de campanha de 107 mm para a Rússia, que acabou por
produzi-lo sob licença nas empresas Putilov e Obukhov em São Petersburgo (pelo menos 724 unidades foram produzidas). Em serviço, porém, evidenciou-se que ele precisava de modificações, as quais
redundaram no Modelo 1910/12.
Ele foi bastante usado na 1ª Guerra Mundial e na Guerra Civil Russa e algumas unidades chegaram a
atuar na Guerra de Inverno e na Grande Guerra Patriótica. Unidades capturadas pelos alemães foram
denominadas K 351(r), mas estes, ao que parece, não fizeram uso dele.
A Finlândia capturou três unidades dele durante a Guerra Civil Finlandesa. Após a guerra, a Finlândia
adquiriu mais oito canhões: quatro da França, dois da Polônia e dois da Letônia, aumentando o número
total para onze canhões em serviço. As duas peças fabricadas na França foram designadas 107 K/13,
enquanto as nove restantes, fabricadas na Rússia, receberam a designação 107 K/10. Foi durante
muito tempo o principal canhão pesado do Exército finlandês. Durante a Guerra de Inverno, ele equipou
o 1º Batalhão de Artilharia Pesada (dez canhões), mas a escassez de munição forçou os finlandeses a
retirá-lo de linha em fevereiro de 1940. Durante a Guerra de Continuação, eles equiparam os 29º e 30º
Batalhões de Artilharia Pesada. Em 1943, quatro canhões 107 K/10 foram convertidos para o calibre
de 105 mm e foram redesignados 105 K/10.
A Schneider também construiu uma versão de 105 mm chamada Canon de 105 mle 1913 para o Exército francês e para exportação. O canhão também foi produzido na Itália com o nome Cannone da
105/28.
A Krupp também produziu um canhão de 107 mm para a Rússia, denominado Modelo 1908/10 Kp. São
extremamente escassas as informações sobre essa arma, mas, por 1941, algumas poucas unidades
ainda estavam em serviço em unidades de 2ª linha. Alguns exemplares caíram em poder dos alemães,
que não fizeram uso deles, sendo provavelmente relegados à sucata.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 106,7 mm. Comprimento (cano) - 2,90 m. Peso - 2.172 kg. Alcance (máx) - 12.500 m. Peso
do projétil - 16,3 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 107 MM MODELO 1910/30
Canhão de campanha.
Em 1930, decidiu-se que os antigos canhões Schneider de 107 mm (modelos 1910 e 1910/12) deveriam
ser reformados. O resultado foi o Modelo 1910/30, também conhecido como 107-10/30. O seu cano foi
alongado, um freio de boca foi instalado, a câmara foi ampliada, teve mudanças no recuperador, berço
e mecanismo de elevação. Além disso, a munição em cargas separadas foi adotada. Mesmo reformado,
ele continuava a ser puxado por tração animal. A reforma se estendeu de 1931 a 1935 e atingiu mais
de 800 unidades.
Foi utilizado pelo Exército Vermelho principalmente na artilharia de corpo e na reserva de comandos
superiores, além de regimentos de artilharia de fortificação. Também foi instalado em trens blindados.
Ele esteve em Khalkhin Gol, Guerra de Inverno e por toda a Grande Guerra Patriótica.
No momento da invasão alemã, havia pelo menos 828 unidades dele em serviço.
Muitas unidades dele caíram em mãos alemãs, sendo usadas na frente russa e embasadas na “Muralha
do Atlântico”. A designação para ele era K 352(r).
Embora não se destinasse a essa função, ele tinha boa capacidade antitanque, sendo capaz de penetrar 103 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 106,7 mm. Comprimento (cano) - 4,05 m. Peso - 2.535 kg. Alcance (máx) - 16.130 m. Peso
do projétil - 17,2 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 107 MM MODELO 1940
Canhão de campanha pesado.
O canhão divisional Modelo 1940 (também conhecido como 107-40 e M-60) foi concebido como um
novo padrão de calibre de canhões divisionais, em substituição ao calibre de 76,2 mm. Ele entrou em
serviço em meados de 1941, pouco antes da invasão alemã. Logo após a Operação Barbarossa, porém, o comando soviético decidiu interromper a produção de canhões de 107 mm. Assim, ele foi pouco
produzido, contando apenas 138 unidades.
O canhão era complicado de produzir e de fazer manutenção, além do que os soviéticos perceberam
que os canhões de 45 mm e 57 mm eram suficientes para enfrentar os tanques alemães do período. A
despeito disso, ele foi fornecido somente a brigadas e batalhões antitanques.
Ele foi usado até o final da Grande Guerra Patriótica, com registros de seu emprego em Kursk (1943)
e em Sebastopol (1944). Ele podia perfurar 121 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
Alguns deles acabaram em mãos alemãs, sendo designado K 353(r), embora não existam registros de
sua utilização pela Wehrmacht.
Houve a intenção de instalá-lo no KV-1 e no JS-1, mas a ideia não vingou.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 106,7 mm. Comprimento (cano) - 4,65 m. Peso - 3.957 kg. Alcance (máx) - 17.450 m. Peso
do projétil - 17,2 kg.

M-60 em exposição em São Petersburgo
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 120 MM MODELO 1892
Canhão de costa.
O Canhão Modelo 1892 de 120 mm (45 calibres) foi fabricado na França em 1891 pelo engenheiro
francês Gustave Canet. Ele se destacava por utilizar munição fixa, o que dava ao canhão uma notável
cadência de tiro de 12 disparos por minuto. Ele foi apresentado a uma delegação russa em 1891 e os
seus direitos de produção foram adquiridos pela Rússia no ano seguinte. Ele foi produzido a partir de
1897 e artilhou diversos navios da Marinha czarista.
Ele esteve atuante na Rebelião dos Boxers, Guerra Russo-Japonesa, 1ª Guerra Mundial, Guerra Civil
Russa, Guerra de inverno e Grande Guerra Patriótica. Unidades capturadas foram utilizadas pelos japoneses.
Gradualmente retirado das grandes unidades da Marinha, ele foi usado para artilhar canhoneiras fluviais e como artilharia costeira e artilharia ferroviária durante a 2ª Guerra Mundial. Em 1941, havia 35
unidades dele ainda em serviço, do total de 128 peças produzidas.
Com a independência da Finlândia, cinco delas permaneceram com os finlandeses e receberam a designação 120/45 C (as que tiveram os reparos substituídos por um de fabricação nacional foram designadas 120/45 CLo). Elas foram reparadas e modificadas, tendo sido invertidos os canhões para aumentar a elevação máxima e, portanto, o seu alcance. Foram extensivamente usadas durante a 2ª
Guerra Mundial e uma dessas peças permaneceu no inventário finlandês até 1993.
Os alemães deram a essa arma a designação Küstenkanone 393(r) de 12,2 cm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 120 mm. Comprimento (cano) - 4,20 m. Peso - 2.950 kg. Alcance (máx) - 11.800 m. Peso do
projétil - 20,4 kg.

Canhão de 12 cm (4,7 polegadas) na defesa costeira em Kronstadt, 1942.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 120 MM MODELO 1905
Canhão de costa.
O Canhão Modelo 1905 de 120 mm (50 calibres) foi projetado pela Vickers para exportação. Além de
encomendar um lote diretamente à fábrica, a Rússia o produziu sob licença. Ele teve um total de 210
unidades produzidas e artilhou encouraçados (classe Gangut), cruzadores blindados, canhoneiras,
quebra-gelos e monitores fluviais da Marinha Imperial russa e da Marinha soviética construídos ou
reformados entre 1905 e 1924. Ele participou da 1ª Guerra Mundial, Guerra Civil Russa, Guerra de
inverno e Grande Guerra Patriótica. Ele também foi utilizado pela Finlândia.
Gradualmente retirado das grandes unidades da Marinha, ele foi usado como artilharia costeira e artilharia ferroviária. Em 1941, havia 110 unidades dele ainda em serviço.
Ele permaneceu em serviço até a década de 1950. Destes, 39 estavam na Frota do Báltico, 20 na Frota
do Mar Negro, 24 na Flotilha de Amur, 11 na Frota do Pacífico e 6 na Frota de Pinsk.
Os alemães deram a ele a designação Küstenkanone 393(r) de 12,2 cm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 120 mm. Comprimento (cano) - 5,80 m. Peso - 3.100 kg. Alcance (máx) - 13.700 m. Peso do
projétil - 20,4 kg.

Uma montagem dupla do Canhão Modelo 1905 de 120 mm em serviço finlandês.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 122 MM MODELO 1931
Canhão de campanha pesado.
Lançado em 1935, o Canhão Modelo 1931 de 122 mm (também conhecido como A-19 e 122-31) era
uma arma de desenho original russo destinada a modernizar a artilharia pesada soviética. Ele foi produzido entre 1935 e 1939 e teve cerca de 500 unidades produzidas. Foi substituído nas linhas de montagem pelo Modelo 1931/37.
Ele foi fornecido aos regimentos de artilharia de Corpos e se destinava à tração motorizada. Ele esteve
em ação contra os japoneses em Khalkhin Gol e contra os finlandeses na Guerra de Inverno, revelandose uma arma muito eficiente. Ele foi usado até o final da Grande Guerra Patriótica e, embora não seja
um canhão antitanque ideal por causa de seu grande tamanho, movimentação lateral e vertical lentas
e taxa de fogo baixa, em 1943 esta arma era um dos poucos canhões eficazes contra novos tanques
alemães, pois podia penetrar 145 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
Com a invasão alemã, muitos deles passaram para o arsenal alemão como K 390/1(r), sendo usado,
inclusive, na “Muralha do Atlântico”. Em 1941, 29 unidades foram capturadas pelos finlandeses (Modelos 1931 e 1931/37), das quais 25 foram usadas principalmente como artilharia de costa. Designado
122 K/31, ele permaneceu em serviço na Finlândia até 2007, tendo seus canos trocados para 152 mm
durante os anos 80, recebendo então as designações 152 H 37-31 e 152 H 88-31 (21 unidades).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 121,9 mm. Comprimento (cano) - 5,65 m. Peso - 7.100 kg. Alcance (máx) - 20.400 m. Peso
do projétil - 25 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 122 MM MODELO 1931/37
Canhão de campanha pesado.
O Canhão Modelo 1931/37 de 122 mm foi o resultado da adaptação do canhão Modelo 1931 original
em uma nova carreta (a mesma do Obuseiro Modelo 1937 de 152 mm). O resultado foi um canhão
bastante parecido com o seu predecessor, mas com maior mobilidade e estabilidade. Ele se destinava
à tração motorizada.
Também conhecido como A-19 ou 122-31/37, ele foi produzido entre 1939 e 1946, contando cerca de
2.450 unidades. Ambos os modelos (1931 e 1931/37) frequentemente atuaram lado a lado nas unidades de artilharia de Corpo soviéticas, havendo 1.257 unidades de ambos em serviço em junho de 1941.
Ele fez a sua estreia em Khalkhin Gol, atuando depois na Guerra de Inverno, na Grande Guerra Patriótica e na campanha da Manchúria. Embora não fosse adequado para a tarefa, ele podia disparar projéteis antitanques, tendo a capacidade de penetrar 145 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
Após a invasão alemã, muitas unidades caíram em poder dos germânicos e um total de 424 delas (de
ambos os modelos) foi adotado pela Wehrmacht. Designado K 390/2(r), foi empregado, inclusive, na
“Muralha do Atlântico” e a Alemanha fabricou a sua munição. Em 1943, a Alemanha vendeu 150 unidades dele para a Espanha, onde foram usados até os anos 1990, sob a designação 122/46 (outras 32
peças foram fabricadas na Espanha, sem licença). Em 1941, os finlandeses capturaram 29 unidades
dele (de ambos os modelos) e puseram 25 deles em serviço sob a designação 122 K/31. Na Finlândia,
devido à escassez de tratores pesados, ele foi usado principalmente como artilharia de costa. Ele permaneceu em serviço na Finlândia até 2007, tendo seus canos trocados para 152 mm durante os anos
1980, recebendo então as designações 152 H 37-31 e 152 H 88-31 (21 unidades). A Romênia foi outro
país do Eixo que fez uso dessas armas, capturando 477 peças de 122 mm de vários tipos. Também foi
fornecido aos poloneses que lutavam inseridos no Exército Vermelho, ficando em serviço na Polônia
até 2004 (em 1952, a Polônia contava com 63 dessas peças). No pós-guerra, 78 unidades dele foram
fornecidas à Iugoslávia. Outros países que o receberam foram Argélia, Bulgária, China, Coréia do
Norte, Cuba, Egito, Guiné, Iêmen, Romênia, Síria e Vietnã do Norte. Ela esteve presente ainda nas
guerras árabe-israelenses e na Guerra do Vietnã.
Teve versões especiais para artilhar veículos, como o A-19S, que constituía o armamento principal do
JSU-122, o D-25T, usado no JS-2 e no JS-3 e o D-25S, usado na versão posterior do JSU-122.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 121,9 mm. Comprimento (cano) - 5,65 m. Peso - 7.117 kg. Alcance (máx) - 20.400 m. Peso
do projétil - 25 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 152 MM MODELO 1892
Canhão de costa.
Este canhão foi fabricado na França em 1891 pelo engenheiro francês Gustave Canet. Ele se destacava
por utilizar munição fixa, o que dava ao canhão uma incrível cadência de tiro de 10 disparos por minuto.
Ele foi apresentado a uma delegação russa em 1891 e uma licença logo foi comprada. Sua produção
na Rússia começou em 1892 e, entre 1897 e 1901, 219 peças foram produzidas. Durante a Guerra
Russo-Japonesa, várias dessas armas tiveram os canos estourados, o que resultou em um redesenho
do pós-guerra para fortalecer os canos. Entre 1909 e 1916, mais 133 desses canhões foram produzidos, totalizando 352 unidades. Ele armou a maioria dos cruzadores blindados, encouraçados pré-dreadnought e cruzadores protegidos da Marinha Imperial russa construídos entre 1890 e 1916.
Ele foi empregado na Rebelião dos Boxers, Guerra Russo-Japonesa, 1ª Guerra Mundial, Guerra Civil
Russa, Guerra de inverno e Grande Guerra Patriótica como canhões de navios, de defesa costeira,
ferroviários e como armamento para embarcações fluviais e trens blindados.
Em 1941 ainda havia 196 canhões deste tipo na Marinha Soviética (82 no Báltico, 70 no Pacífico, 37
no Mar Negro e 7 na frota do Norte).
Quando a Finlândia se tornou independente, em 1917, cerca de 100 dessas armas caíram em mãos
finlandesas e esse tipo se tornou o principal canhão costeiro da Finlândia. Ele recebeu a designação
152/45 C, em diferentes versões e reparos. Os finlandeses modificaram os canhões virando-os de cabeça para baixo e, assim, colocando o sistema de recuo em cima, uma mudança que aumentou substancialmente sua elevação máxima e, consequentemente, o alcance. Havia 95 unidades dessa arma
em serviço no início de 1939 e tiveram destacada atuação na Guerra de Inverno e na Guerra de Continuação, tanto no combate à Marinha soviética quanto no apoio ao Exército e como arma antiaérea
(destes, restavam apenas 60 peças em maio de 1944). A Finlândia também usou essa arma como
canhão ferroviário, designado 152/45 CRaut (ao todo, 4 foram construídos). No final da década de
1950, 29 dessas armas foram modernizadas, receberam novos canos de 50 calibres e freios de boca,
sendo redesignadas 152/50 T23. As peças originais permaneceram em serviço até a década de 1980,
enquanto os reformados foram desativados somente em 2003.
Alemanha, Japão e Romênia também fizeram uso de unidades capturadas. Os alemães deram a ele a
designação Küstenkanone 456(r) de 15,2 cm, ou, abreviadamente, KstK 456(r). Era então conhecido
como Canhão Modelo 1904.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 5,30 m. Peso - 5.800 kg. Alcance (máx) - 15.500 m. Peso
do projétil - 41,4 kg.

Canhão de 152 mm Modelo 1892 capturado pelos alemães durante a 1ª Guerra Mundial.

23

O “T” se refere à empresa que fez a reforma, a Oy Tampella Ab.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 152 MM MODELO 1910/30
Canhão de campanha pesado.
O canhão de sítio Modelo 1910 era um produto Schneider importado e produzido sob licença pela
Rússia antes da 1ª Guerra Mundial. Como outras peças contemporâneas, ele passou por uma extensa
modernização na década de 30, daí resultando o Canhão Modelo 1910/30 (ou 152-10/30). Ele teve a
sua câmara alongada, recebeu um freio de boca e sofreu ligeiras modificações no berço. Para o seu
deslocamento, o cano era retirado e transportado separadamente. Ele foi produzido com dois tipos de
carretas, para tração animal ou mecanizada, a primeira com rodas de disco de metal e a segunda com
rodas com pneus e suspensões.
A conversão e produção de canhões com os novos padrões se deu entre 1930 e 1936, totalizando 152
unidades produzidas. No entanto, sua insuficiente mobilidade e limitado movimento transversal fizeram
com que os soviéticos buscassem novas soluções, chegando ao Modelo 1910/34.
Apesar de não ser adequado para a tarefa, ele podia disparar projéteis antitanques, que podiam penetrar 120 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
No início da Grande Guerra Patriótica, havia entre 120 e 150 unidades dele em serviço, organizadas
em regimentos de artilharia pesada da Reserva Geral. Um episódio notável envolvendo essas armas
foi um combate com o encouraçado de bolso alemão Admiral Scheer a 27/08/42, junto ao porto de
Dikson, no Norte da Rússia, onde estava a 659ª Bateria Costeira com dois desses canhões. O fogo
dessas armas convenceu os alemães a desistir de realizar uma incursão no local, embora o navio não
recebesse nenhum impacto.
Alguns deles caíram em mãos alemãs em 1941-42, sendo designadas K 438(r). Também teve unidades
capturadas e utilizadas pelos romenos e apenas uma peça foi capturada pelos finlandeses. Embora
não estivesse mais em serviço, alguns canhões Modelo 1910 foram capturados pelos alemães e foram
designados K 435(r), mas, aparentemente, não foram empregados por seus captores.
A Krupp alemã também produziu canhões de 152 mm para a Rússia, chamados Modelo 1909 e Modelo
1910. Eles eram basicamente idênticos, embora o cano do Modelo 1909 fosse ligeiramente maior. São
extremamente escassas as informações sobre essas armas, mas, por 1941, algumas poucas unidades
ainda estavam em serviço em unidades de 2ª linha. Alguns exemplares caíram em poder dos alemães,
que não fizeram uso deles, sendo provavelmente relegados à sucata.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 4,34 m. Peso - 4.694 kg. Alcance (máx) - 16.800 m. Peso
do projétil - 43,6 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 152 MM MODELO 1910/34
Canhão de campanha pesado.
Insatisfeitos com as deficiências do Canhão Modelo 1910/30, os soviéticos prosseguiram no desenvolvimento da peça e chegaram ao Modelo 1910/34, que nada mais era que a instalação do cano do
Modelo 1910/30 na carreta do Canhão Modelo 1931 de 122 mm. O protótipo foi testado entre maio de
1934 e janeiro de 1935, sendo então aceito pelo Exército Vermelho. Embora fosse um canhão, ele
podia atuar como um obuseiro típico e eventualmente ele foi referido como Obuseiro Modelo 1934 de
152 mm.
O Modelo 1910/34 (ou 152-10/34) representou uma significativa melhoria diante do modelo anterior no
que concernia à mobilidade e giro lateral. Apesar de não ser adequado para a tarefa, ele podia disparar
projéteis antitanques, que podiam penetrar 120 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
Ele foi produzido entre 1934 e 1937, somando 275 unidades. Ele equipou regimentos de artilharia pesada e esteve em ação na Guerra de Inverno e na Grande Guerra Patriótica.
Em 1941, alguns deles foram capturados pelos alemães, que o designaram K 433/2(r). No pós-guerra,
pelo menos uma bateria desses canhões foi fornecida à Coreia do Norte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 4,40 m. Peso - 7.100 kg. Alcance (máx) - 17.265 m. Peso
do projétil - 43,6 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 152 MM MODELO 1935
Canhão pesado.
O 152-35 (ou Br-2) foi produzido em Stalingrado entre 1936 e 1940, contando apenas 39 unidades
produzidas. Ele se destacava entre as armas desse calibre por ser montado sobre uma carreta de
lagartas (a mesma usada no Modelo 1931 de 203 mm), em lugar das carretas normais com rodas. No
entanto, tinha diversas deficiências, tais como a baixa cadência de tiro, a curta vida útil do cano e a
pouca mobilidade.
Ele equipou batalhões de artilharia pesada da Reserva do Alto Comando. Ele participou da Guerra de
Inverno e ao longo da Grande Guerra Patriótica (há registros de seu emprego durante a Batalha de
Kursk em 1943 e nas colinas Seelow em 1945). Alguns foram capturados pelos alemães, que o designaram K 440(r), mas não há registros de que ele tenha sido utilizado por eles.
Um protótipo de versão autopropulsada, denominado SU-14Br-2 (originalmente chamado de SU-7),
construído sobre um chassi do tanque T-35, chegou a abrir fogo contra os alemães durante a defesa
de Moscou no outono de 1941 (este veículo se encontra em exposição no Museu de Tanques de Kubinka). Uma variante com carreta de rodas, o Br-2M, foi desenvolvida no pós-guerra e permaneceu em
serviço pelo menos até os anos 1970.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 7,17 m. Peso - 18.202 kg. Alcance (máx) - 26.975 m. Peso
do projétil - 49 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 203 MM MODELO 1892
Canhão de costa.
O Canhão Modelo 1892 de 8 polegadas foi produzido para artilhar os grandes navios da Marinha czarista, nos quais participou da Guerra Russo-Japonesa, 1ª Guerra Mundial e Guerra Civil Russa. Ele foi
projetado a partir de 1892 e entrou em produção somente em 1895, tendo 22 unidades produzidas.
Oito peças foram instaladas em duas baterias de artilharia de costa de quatro canhões cada nas ilhas
de Naissaar e Mäkiluoto, no Golfo da Finlândia. Outras peças tiveram igual destino, uma vez que os
alemães capturaram esses canhões em Sebastopol após a sua queda, a 01/07/42. Ele recebeu a designação Schiffskanone L/45(r) de 20,3 cm.
Oficialmente, ele não estava mais em serviço em 1941.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 203 mm. Comprimento (cano) - 9,10 m. Peso - 12.100 kg. Alcance (máx) - 16.000 m. Peso do
projétil - 87,8 kg.

Canhão Modelo 1892 de 203 mm (8 polegadas) a bordo do cruzador blindado Rossia.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 210 MM MODELO 1939 SKODA
Canhão pesado tcheco.
O pacto de não-agressão germano-russo permitiu que os soviéticos adquirissem armamento e conhecimento técnico da firma tcheca Skoda. Dois modelos de canhões foram assim incorporados ao arsenal
soviético: o Br-17 de 210 mm e o Br-18 de 305 mm.
Produzido pela Skoda (sob supervisão alemã) em 1940-41, o Skoda M.39 era um canhão de sítio que
teve apenas nove unidades produzidas. Ele era basicamente uma peça estática, com uma cadência de
fogo de um disparo a cada três minutos. Devido à sua insuficiente mobilidade, ele foi mantido longe da
linha de frente até 1944, sendo então empenhado, chegando a equipar quatro regimentos de artilharia
pesada.
Os alemães deram a ele a designação K 521(r), porém, não há registro de que tenha sido capturado
pelos germânicos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 210 mm. Comprimento (cano) - 10,06 m. Peso - 43.218 kg. Alcance (máx) - 28.650 m. Peso
do projétil - 133 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO DE 254 MM MODELO 1891
Canhão de costa.
O Canhão Modelo 1891 de 254 mm (10 polegadas) foi fabricado a partir de 1897 e artilhou navios de
defesa costeira e encouraçados pré-dreadnought nas primeiras três décadas do Século XX. Posteriormente, serviu como artilharia costeira. O seu desenvolvimento se originou de um acordo entre o Exército e a Marinha para padronizar calibres e munições em 1892. No entanto, testes revelaram deficiências críticas no projeto e não foi senão em 1897 que as primeiras unidades foram aceitas. Em 1901, 30
canhões haviam sido fabricados, dos quais 27 foram instalados em navios. Alguns foram empregados
como artilharia costeira, incluindo uma bateria de cinco canhões em Port Arthur, em 1904.
Ele atuou na Guerra Russo-Japonesa e na 1ª Guerra Mundial. Unidades capturadas foram utilizadas
pelos búlgaros e pelos japoneses. Embora não existam informações conclusivas sobre o seu emprego
na 2ª Guerra Mundial, os alemães deram a essa arma a designação Küstenkanone 572(r) de 25,4 cm
ou, abreviadamente, KstK 572(r). Era então conhecido como Canhão Modelo 1910.
Em 1939, a Finlândia possuía 28 unidades dessa arma, adquiridas em 1918 com a ocupação dos fortes
deixados pelos soviéticos. Elas eram consideradas peças de artilharia superpesadas e receberam a
designação 254/45 D. Todos esses canhões estavam instalados a céu aberto e, quando a Guerra de
Inverno teve início, havia 26 dessas armas operacionais. Embora estivessem claramente obsoletas na
ocasião, elas equipavam baterias de artilharia de costa nas ilhas de Isosaari, Rysäkari, Katajaluoto, ItäVillinki, Kirkonmaa e Koivisto (aqui, a 73ª Bateria de Artilharia, postada no forte costeiro de Saarenpää,
teve destacada atuação durante a Guerra de Inverno, pois ela protegia o flanco Sudoeste da principal
linha de defesa finlandesa no istmo da Carélia; nos dias 18 e 19 de dezembro de 1939, ela rechaçou
ataques dos encouraçados Oktyabrskaya Revolutsiya e Marat, que tinham a missão de silenciá-la).
Essas armas permaneceram em serviço no Exército finlandês até o fim da guerra e então, como resultado do armistício, tiveram que ser removidos e estocados em terra e acabaram sucateados nos anos
1970.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 254 mm. Comprimento (cano) - 11,00 m. Peso - 27.600 kg. Alcance (máx) - 20.400 m. Peso
do projétil - 225 kg.

Canhão 254/45 D operado pelos finlandeses durante a Guerra da Continuação.
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CANHÃO DE 406 MM MODELO 1937
Canhão superpesado.
O Canhão Modelo 1937 de 406 mm (16 polegadas) foi projetado com assistência estrangeira, em
grande parte da Itália, visando artilhar os encouraçados da classe Sovetsky Soyuz, que nunca foram
construídos. Essa arma teria um longo alcance e bom poder de penetração, mas também teria a vida
útil do cano muito curta, todas características das armas navais italianas de grande calibre. A construção de doze canhões foi iniciada em 1939 e, em junho de 1941, todos estavam concluídos ou quase.
No entanto, o trabalho foi interrompido com o início da invasão alemã. Apenas uma arma foi disparada
em testes de artilharia e ela foi considerada um sucesso, apesar da má qualidade da munição.
Também chamada de B-37, esta arma foi usada durante a defesa de Leningrado. Estando instalada no
Campo de Artilharia de Pesquisa Naval em Rzhevka, próximo a Leningrado, ela não pôde ser evacuada
devido ao seu grande volume e peso. Ao lado de um canhão de 356 mm (Modelo 1913) e dois obuseiros
de 305 mm (Modelo 1939), o B-37 formou a Bateria Nº 1 de Artilharia Naval Terrestre. A bateria bombardeou posições alemãs a partir de 29/08/1941 e, em janeiro de 1943, teve particular atuação na
Operação Iskra, que resultou na libertação da cidade sitiada.
Nos anos do pós-guerra, ele foi usado para disparar novos projéteis de 406 mm e outros testes.
Os alemães deram a essa arma a designação Küstenkanone 753(r) de 40 cm24.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre – 406,4 mm. Comprimento (cano) - 20,72 m. Peso - 136.690 kg. Alcance (máx) - 45.600 m.
Peso do projétil - 1.108 kg.

Canhão B-37 instalado no Campo de Artilharia de Pesquisa Naval.

24

Nos registros alemães, existe a designação 772(r) de 42 cm, porém, como não existem armas russas desse
calibre, só se pode supor que houve algum engano.
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CANHÃO FERROVIÁRIO DE 180 MM TM-1-180
Canhão ferroviário.
O canhão naval Modelo 1931 de 180 mm foi projetado em 1929 e teve três versões produzidas em três
tamanhos de cano diferentes: B-1-K Modelo 1931 (60 calibres, convertido de canhões navais de 203
mm, usado no cruzador Krasny Kavkaz), B-1-P Modelo 1932 (57 calibres, também usado no cruzador
Krasny Kavkaz e na classe Kirov) e Modelo 1933 (56 calibres, para a artilharia de costa, também convertido de canhões navais de 203 mm, usado em defesas costeiras no Pacífico, Ártico, Báltico e Mar
Negro).
Em 1931, os soviéticos iniciaram o desenvolvimento de uma instalação ferroviária para canhões similares aos de artilharia de costa. O veículo foi designado TM-1-18025 e teve 20 unidades construídas,
nos anos de 1934 (4), 1939 (14) e 1940 (2). Durante a Grande Guerra Patriótica, três baterias atuaram
na Frente de Leningrado (12ª, 18ª e 19ª), uma em Novorossisk (16ª) e uma em Hanko (17ª). Esta última
teve que ser abandonada com a evacuação de Hanko em dezembro de 1941 e caiu em mãos finlandesas, que restauraram as armas e as utilizaram por algum tempo.
Empenhados em missões de bombardeio e contrabateria, esses canhões participaram de operações
em Leningrado, Crimeia, Viipuri, Curlândia e Königsberg.
Ele permaneceu em serviço no Exército Vermelho até 1961. Os canhões abandonados em Hanko foram recuperados em 1945 e postos novamente em serviço na nova 292ª Bateria.
Os alemães designaram essa arma como H(E) 455(r), mas não há registros de sua captura por eles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 180 mm. Comprimento (cano) - 10,35 m. Peso - 160 T. Alcance (máx) - 38.600 m. Peso do
projétil - 97,5 kg.

25

Transporter Morskoy = Transportador Marítimo.
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CANHÃO FERROVIÁRIO DE 203 MM TM-8
Canhão ferroviário.
No final de 1916, os russos decidiram aproveitar a experiência francesa e construir canhões costeiros
de longo alcance montados em plataformas ferroviárias. Foi escolhido o canhão ferroviário francês de
240 mm como protótipo e seriam utilizados canhões de 254 mm então na reserva. Dois veículos ficaram
prontos no verão de 1917, ficando então conhecidos como Modelo 1917. A 15/08/1917, foram criadas
as 1ª e 2ª Baterias Navais Pesadas. No entanto, elas não tiveram tempo de participar das hostilidades
e, em 1920, os canhões de 254 mm foram substituídos por peças de 203 mm Modelo 1905. A arma
resultante foi então designada TM-8, que atuou durante a Guerra Civil Russa.
Em 1932, após a invasão japonesa na Manchúria, canhões ferroviários foram transferidos para Vladivostok, incluindo os dois TM-8 existentes, que então formavam a 1ª Bateria. Em julho de 1941, eles
formavam a 10ª Bateria no Extremo Oriente. Não participaram da Grande Guerra Patriótica e ignorase o seu destino.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre – 203,2 mm. Comprimento (cano) - ? Peso - ? Alcance (máx) - 23.000 m. Peso do projétil - 139
kg.
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CANHÃO FERROVIÁRIO DE 305 MM TM-2-12
Canhão ferroviário.
Os canhões de 12 polegadas (40 calibres) constituíam o armamento principal de todos os encouraçados pré-Dreadnought da Marinha czarista. Esses canhões foram projetados a partir de 1891 e fabricados em dois lotes durante 1895-1906 (68 unidades) e 1914-1917 (30).
Durante os anos 30, os canhões remanescentes foram instalados em defesas costeiras. Em 1933-34,
seis deles foram instalados em montagens ferroviárias designadas TM-2-12. Eles formaram as 7ª e 8ª
Baterias, as quais serviram apenas no Extremo Oriente.
Os alemães deram a essa arma a designação H(E) 625(r). As peças instaladas em defesas costeiras
receberam a designação Küstenkanone 628(r) de 30.5cm, ou abreviadamente, KstK 628(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento (cano) - 12,19 m. Peso - 280 T. Alcance (máx) - 30.300 m. Peso do
projétil - 314 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO FERROVIÁRIO DE 305 MM TM-3-12
Canhão ferroviário.
O canhão naval de 12 polegadas Modelo 1907 foi produzido entre 1910 e 1916 e teve mais de 150
unidades produzidas. Ele foi o mais poderoso canhão embarcado da Marinha russa/soviética nas duas
guerras mundiais. Ele também foi instalado em defesas costeiras em Tallinn, Sebastopol, Vladivostok
e na costa do Mar Báltico. Em 1940, os alemães capturaram quatro desses canhões em Narvik, a bordo
do navio finlandês SS Nina, que haviam pertencido ao encouraçado Imperator Aleksandr III, o qual
havia sido internado em Bizerta em 1921 e desmantelado em 1936. Os germânicos deram a eles a
designação K 14(r) ou Küstenkanone 626(r) de 30,5 cm e os instalaram na ilha de Guernsey, no Canal
da Mancha.
Em 1938, decidiu-se construir três canhões ferroviários utilizando as peças a bordo do encouraçado
Imperatritsa Mariya, perdido acidentalmente em Sebastopol a 20/10/16. Eles formaram a 9ª Bateria,
atuando na Guerra de Inverno e na defesa da Península de Hanko nos primeiros meses da Grande
Guerra Patriótica. Eles foram inutilizados quando a base foi evacuada em dezembro de 1941 e mais
tarde foram restaurados pelos finlandeses. Os alemães deram a ele a designação K(E) 626(r).
Após a guerra, eles foram devolvidos à URSS e formaram a 294ª Bateria, sendo mantidos em condições operacionais até 1991 e retirados de serviço somente em 1999. As três peças foram preservadas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento (cano) - 14,40 m. Peso - 340 T. Alcance (máx) - 46.000 m. Peso do
projétil - 314 kg.
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CANHÃO FERROVIÁRIO DE 356 MM TM-1-14
Canhão ferroviário.
Originalmente parte do armamento da classe de encouraçados Imperatritsa Mariya, o canhão de 356
mm (14 polegadas) Modelo 1913 começou a ser desenvolvido em 1910, mas, por 1915, não havia
quantidade suficiente deles para armar os navios e então ele foi substituído por canhões de 12 polegadas. Agora destinados aos cruzadores de batalha da classe Izmail, um total de 82 canhões foi planejado, incluindo quatro protótipos. Destes, 60 foram destinados à classe Izmail e 18 seriam usados para
defesa costeira. No entanto, as encomendas foram feitas com 36 unidades para a Vickers britânica e
40 para a OSZ em São Petersburgo. Por maio de 1917, porém, apenas 17 ficaram prontas, das quais
10 foram entregues pela Vickers e apenas uma pela OSZ. Com o início da revolução, as demais unidades fabricadas no Reino Unido nunca foram entregues. Em 1925, havia 8 canhões Vickers estocados, além de alguns inacabados da OSZ. Planejou-se instalar esses canhões em defesas costeiras e
até num monitor, mas nada foi concretizado até 1932, quando foi decidido instalá-los em montagens
ferroviárias, sendo designados TM-1-14.
Apenas 6 unidades foram construídas e foram organizadas em duas baterias, sendo uma empenhada
na Estônia (11ª) e outra no Extremo Oriente (6ª), onde não entrou em combate. A 11ª Bateria foi empenhada na luta por Leningrado, atuando em bombardeios de concentrações de tropas e em contrabateria. Em 1943, a bateria participou da libertação de Leningrado, depois atuando em Viipuri, Liepaja e
Königsberg. Todas foram desativadas em 1952.
Outro exemplar foi usado para testes e acabou sendo usado contra os alemães em Leningrado.
No final de 1940, os soviéticos estavam construindo outros dois canhões ferroviários, o TP-1 (356 mm)
e o TG-1 (500 mm). Com a eclosão da guerra, contudo, o trabalho em ambos foi interrompido.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 355,6 mm. Comprimento (cano) - 18,49 m. Peso - 412 T. Alcance (máx) - 53.000 m. Peso do
projétil - 512,5 kg.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CANHÃO-OBUSEIRO DE 152 MM MODELO 1937
Canhão pesado.
Oficialmente classificado como canhão-obuseiro, o Modelo 1937 de 152 mm era uma adaptação da
carreta do Modelo 1931/37 de 122 mm num canhão baseado no Modelo 1910/34 de 152 mm. Também
conhecido como 152-37 e ML-20, ele foi produzido entre 1937 e 1946, contando 6.884 unidades e foi
considerado uma das melhores peças de artilharia soviéticas da 2ª Guerra Mundial.
Ele equipou regimentos de artilharia pesada de corpos e exércitos, revelando-se uma peça de grande
eficiência. Ele esteve presente em Khalkhin Gol, Guerra de Inverno e na Grande Guerra Patriótica (em
junho de 1941, havia mais de 2.600 dessas peças em serviço). Devido às excelentes características
da arma, incluindo sua confiabilidade e facilidade de manutenção, ele permaneceu em serviço no Exército soviético por um longo tempo após a guerra.
Foi o armamento principal do SU-152 e do JSU-152. Embora não se destinasse à tarefa, podia disparar
projéteis antitanques, com capacidade para penetrar 120 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
No Exército alemão, ele foi denominado KH 433/1(r) e foi utilizado principalmente em defesas costeiras
(os alemães chegaram a produzir a munição para ele). Os finlandeses capturaram 37 unidades dele
durante a Guerra de Continuação e receberam outras 27 dos alemães em 1944. No Exército finlandês,
ele foi designado 152 H 37 e equipou quatro batalhões e três baterias de artilharia de costa. Alguns
desses canhões foram adaptados a carretas do A-19, surgindo o 152 H 37-31. Algumas dessas armas
foram modernizadas em 1988, sendo designadas 152 H 88-37 e foram todas retiradas de serviço até
2007.
No pós-guerra, ele foi exportado para países do Pacto de Varsóvia, da Ásia e da África, em alguns dos
quais ainda está em serviço, a saber: Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental, Argélia, Bulgária, China,
Coréia do Norte, Cuba, Egito, Finlândia, Georgia, Iraque, Líbia, Marrocos, Mongólia, Namíbia, Polônia,
Romênia, Síria, Somália, Tchecoslováquia, Ucrânia e Vietnã. Na Polônia, ele passou por uma modernização em 1985, surgindo o Haubico-armata wz. 37/85 de 152 mm.
Ele esteve presente nas guerras árabe-israelenses, na Guerra do Afeganistão e Guerra do Vietnã.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 4,41 m. Peso - 7.270 kg. Alcance (máx) - 17.230 m. Peso
do projétil - 43,6 kg.

152 H 37, a serviço do Exército finlandês.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 81 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
CARABINA MODELO 1910
Carabina.
A Karabin obrazets 1910g foi a primeira carabina desenvolvida do fuzil Mosin-Nagant 1891 e se destinava a armar unidades de artilharia, cavalaria, engenharia e tropas de comunicação. Ela era menor e
mais leve que seu predecessor.
Também conhecida como Modelo 1907, ela não podia usar uma baioneta porque o dispositivo de mira
frontal foi movido para a frente do cano.
Foi produzida somente entre 1910 e 1917 no arsenal Izhevsk. Foi substituída em serviço pela Modelo
1938, mas unidades foram capturadas pelos alemães em 1941 e foram designadas Kar 453(r) na Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,02 m. Peso - 3,30 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.
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CARABINA MODELO 1938
Carabina.
Adotada em 1938, a Karabin obrazets 1938g foi um novo desenvolvimento dos tradicionais fuzis MosinNagant, neste caso, o Modelo 1891/30. Era uma arma mais curta e mais conveniente de usar, mantendo as qualidades de seu antecessor: baixo custo e robustez. Embora seu nível de sofisticação não
correspondesse ao de outros rifles europeus contemporâneos, era muito mais fácil de fabricar.
Foi produzida nos arsenais de Izhevsk (entre 1939 e 1945) e Tula (entre 1940 e 1944). Só nos primeiros
dois anos de guerra, 1.106.510 unidades dessa carabina foram produzidas. Embora fosse substituída
pelo Modelo 1944, ela permaneceu em serviço no Exército Vermelho até 1950.
Os exemplares que caíram em mãos alemãs foram denominados Kar 454(r).
A Polônia produziu uma versão de treinamento dela chamada wz.48 entre 1948 e 1960.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,02 m. Peso - 3,4 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.
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CARABINA MODELO 1944
Carabina.
Lançada em 1943, a Karabin obrazets 1944 se destinava a substituir o Modelo 1938 nas linhas de
produção. Concebida para o combate urbano, ela se distinguia de sua predecessora pela adição de
uma baioneta dobrável na extremidade do cano.
Produzida entre 1943 e 1948 no arsenal de Izhevsk (o arsenal de Tula também a produziu durante
1944), ela foi fornecida ao Exército Vermelho e às forças armadas de vários países satélites, como a
Alemanha Oriental (designada Karabiner 44), China (que a produziu sob licença como Tipo 53, a qual
foi fornecida à Albânia, Camboja, Vietnã (onde foi conhecida como K44) e países africanos), Etiópia,
Hungria, Polônia e Romênia (os três últimos produziram versões dela). Alguns países ainda hoje a
utilizam.
Algumas foram capturadas pelos alemães, que as denominaram Kar 457(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,01 m. Peso - 4,1 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.
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CHERVONA UKRAINA
Classe de cruzadores leves.
Originalmente denominada Admiral Nakhimov, essa classe teria quatro navios, mas dois foram cancelados após a Guerra Civil Russa. Similar à classe Svetlana, essa classe contou então com duas unidades: Admiral Nakhimov e Admiral Lazarev. Ambos tiveram a quilha batida em 1913 e foram lançados
em 1915 e 1916, respectivamente. Todos tiveram suas obras suspensas em 1917 e ambos foram capturados pelos alemães em 1918. Eles foram entregues aos aliados em novembro de 1918, os quais
passaram os navios para os brancos em setembro de 1919, durante a Guerra Civil Russa. Em janeiro
de 1920, ambos foram tomados pelos bolcheviques e tiveram suas obras retomadas (em 1924, porém,
decidiu-se modificar o projeto do Admiral Lazarev). Ambos foram rebatizados em dezembro de 1926.
O Chervona Ukraina (ex-Admiral Nakhimov) foi completado a 21/03/27 e o Krasny Kavkaz (ex-Admiral
Lazarev), a 25/01/32 (com as modificações, ele passou a deslocar 8.030 toneladas e ser armado com
quatro canhões de 180 mm). Ambos foram construídos em Nikolayev e serviram no Mar Negro.
Durante a Grande Guerra Patriótica, ambos realizaram lançamentos de minas, realizaram bombardeios, transporte e evacuação de Odessa e Sebastopol. O Krasny Kavkaz também participou dos desembarques em Grigorievka (22/09/1941), Feodosia (29/12/1941) e Yuzhnaya Ozereyevka (04/02/43),
transportou tropas para Tuapse e bombardeou Novorossysk.
O Chervona Ukraina foi bombardeado em Sebastopol pela Luftwaffe a 12/11/41, sendo encalhado e
destruído por bombas a 02/04/42 (ele foi o maior navio soviético perdido na 2ª Guerra Mundial). O
casco foi recuperado a 03/11/47 para ser usado para treinamento até 30/10/50, quando passou a ser
usado como alvo. A 10/05/52, foi encalhado para servir de alvo fixo para a aviação naval.
O Krasny Kavkaz colidiu com o Komintern em maio de 1932 e retornou dos reparos 4,5 metros mais
longo. A 29/12/41, ele foi avariado pela artilharia de campanha alemã e foi novamente avariado a
04/01/42 pela Luftwaffe. Retornou ao serviço em outubro de 1942, porém, após outubro de 1943, ele
não foi mais empenhado em combate. Ele sobreviveu à guerra e foi usado para treinamento a partir de
12/05/47. Foi desativado em 1949 e afundado como alvo de mísseis teleguiados a 21/11/52.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Chervonaya Ukraina era armado com 15 canhões de 130 mm, 6 canhões AA de 100 mm,
4 canhões AA de 45 mm, 7 metralhadoras AA de 12,7 mm e 12 tubos lança-torpedos de 21 polegadas.
Podia transportar 90 minas. Deslocamento - 7.480 T (padrão). Comprimento - 166,80 m. Velocidade 29 nós.

Chervonaya Ukraina
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D-2/4
Classe de lanchas caça-minas.
Originalmente concebido como um barco auxiliar da Marinha, o Tipo D-2/4 era uma lancha produzida
entre 1941 e 1944, totalizando 19 unidades. A partir de 1942, eles passaram a ser convertidos em caçaminas, totalizando 15 unidades: KT-372 (ex-IOK-159), KT-373 (ex-IOK-160), KT-374 (ex-F-27), KT-375
(ex-KSK-102), KT-832 (ex-OVR-7), KT-834 (ex-OVR-9), KT-835 (ex-OVR-10), KT-836 (ex-OVR-11),
KT-837 (ex-OVR-14, ex-UBPL-6), KT-838 (ex-OVR-15, ex-UBPL-4), KT-839 (ex-OVR-16, ex-PL-23),
KT-840 (ex-OVR-17, ex-№XII-IV), KT-841 (ex-OVR-18, ex-UO-5) e KT-842 (ex-OVR-19, ex-KVMB-5).
Os quatro restantes (OVR-4, OVR-5, OVR-6 e OVR-13) permaneceram em suas funções originais.
Dois foram perdidos em ação: OVR-6 (06/08/42) e KT-834 (06/01/45). Todos os demais foram descartados até fins dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 20 T
(total). Comprimento - 16,90 m. Velocidade - 7,5 nós.
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D-3
Classe de lanchas torpedeiras.
No outono de 1935, a URSS iniciou o desenvolvimento de lanchas-torpedeiras com quatro protótipos:
D-2 (casco de madeira com dois motores), D-3 (casco de madeira com três motores), SM-3 (casco de
metal com três motores) e SM-4 (casco de metal com quatro motores)26. Os barcos do tipo D-3 foram
os únicos aprovados para produção em larga escala e se constituíram, juntamente com o tipo G-5, na
espinha-dorsal da força de lanchas-torpedeiras da Marinha Vermelha durante a 2ª Guerra Mundial.
Ao começar a Operação Barbarossa (22/06/41), a Marinha soviética contava com apenas três desses
barcos (dois no Báltico e o D-3 no Mar Negro), além de outros 12 em construção. Ela foi produzida
entre 1940 e 1945, em duas séries distintas, totalizando 75 unidades (muitas com motores americanos).
Considerada a melhor lancha soviética da guerra, a D-3 era semelhante aos barcos Higgins americanos
e a única russa com razoáveis acomodações para a tripulação.
Inicialmente, elas foram simplesmente numeradas, mas, em 1944, começaram a receber prefixos referentes às suas funções (TK para lancha torpedeira, SK para barco de patrulha e TKA para lanchas
rádio controladas). Alguns também receberam nomes. Alguns tiveram seus torpedos retirados e receberam um canhão de 37 mm e lançadores de foguetes de 82 mm.
Durante a guerra, esses barcos serviram no Ártico, Mar Negro, Mar Cáspio e Mar Báltico. O D-3 afundou o minissubmarino italiano CB.5 a 13/06/42. O TK-37 e o TK-60 afundaram a torpedeira alemã T31 a 20/06/44. O T-31 foi o maior navio da Kriegsmarine afundado em batalha de superfície com a
Marinha Vermelha.
Ao todo, 28 barcos foram perdidos em ação: Nº 12(II) (23/09/41), Nº 72 (01/11/41), Nº 102 (01/11/41),
Nº 82 (02/11/41), Nº 12(III) (11/12/41), Nº 42 (11/12/41), Nº 142 (27/06/42), Nº 22 (08/07/42), Nº 11
(06/10/43), Nº 106 (02/11/43), Nº 146 Osvodovets (02/11/43), Nº 14 (22/12/1943), TK-27 (13/05/44),
TK-46 (05/06/44), TK-156 (04/07/44), TK-13 (15/09/44), TK-26 (28/09/44), TK-86 (28/09/44), TK-194
Morshanskiy Textilshchik (28/09/44), TK-9 (21/10/44), TK-182 Trudyashchiysya Tambova (22/02/45),
TK-66 (18/03/45), TK-10 (26/03/45), TK-181 Patriot (26/03/45), TK-166 (27/03/45), TK-196 Mordovskiy
Kolkhoznik (27/03/45), TK-184 Morshanskiy Zheleznodorozhnik (14/04/45) e TK-402 (23/10/49). Em
outubro de 1941, a TK-52 foi capturada pelos finlandeses e foi rebatizada Vasama, sendo devolvida
em 1944.
A TK-76 e a TK-116 foram cedidas aos poloneses em 1946 e a TKA-12 é hoje um monumento em
Severomorsk. Todas as demais foram descartadas até o início da década de 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Os barcos da Série 2 (produzidos a partir de 1943) eram armados com 1 canhão AA de 20 ou 25 mm,
2 (ou 4) metralhadoras AA de 12,7 mm e 2 torpedos de 21 polegadas. Podiam transportar 4 ou 8 cargas
de profundidade. Deslocamento - 32 T (padrão). Comprimento - 21,60 m. Velocidade - 45 nós.

26

O protótipo D-2 foi descartado em novembro de 1940; o protótipo SM-3 foi utilizado no Mar Negro e foi descartado somente nos anos 50; o protótipo SM-4 foi designado Nº 124 (rebatizado Nº 164 em setembro de 1941 e TK164 em abril de 1944) e foi descartado em novembro de 1944.
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D-8
Carro blindado.
Em função de sua experiência na Guerra Civil Russa, o Exército Vermelho demonstrou grande interesse na produção de carros blindados durante a década de 1930. O primeiro deles foi o D-8.
Projetado por N.I. Dyrenkov a partir de 1931, o D-8 4x2 foi desenvolvido sobre o chassi do Ford A e de
sua cópia soviética, o GAZ-A. Ele tinha um projeto muito simples, tendo o topo aberto e sua tripulação
de dois homens sentados de costas entre si, para que o homem da retaguarda pudesse operar uma
metralhadora montada na traseira.
Ele se destinava a ser um veículo leve de reconhecimento e ligação. No entanto, ele não fez sucesso,
em função de sua escassa blindagem, pouca manobrabilidade e praticamente nenhuma capacidade
off-road. Apenas 27 unidades foram produzidas de 1932 a 1934 (apenas os últimos veículos foram
totalmente blindados). Foi utilizado em experiências como veículo aerotransportado.
Teve uma versão paralela, o D-12, com alterações na disposição do seu armamento (uma das metralhadoras era montada num anel articulado sobre a capota), destinado ao apoio de infantaria e defesa
antiaérea, que teve 33 unidades produzidas.
Ambos ainda estavam em serviço no início da Grande Guerra Patriótica e pelo menos um D-8 foi capturado pelos finlandeses durante a Guerra de Inverno, servindo aos seus novos donos até 1943. Alguns
D-12 participaram da Parada da Vitória na Mongólia em 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 3,54 m. Largura - 1,70 m. Altura - 1,68
m. Peso - 1,6 T. Motor - 40 HP. Velocidade - 80 km/h. Blindagem (máx) - 7 mm. Tripulação - 2 homens.

D-8
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DB
Classe de barcaças de desembarque.
Principal barcaça de desembarque soviética da 2ª Guerra Mundial, o Projeto 165 teve 99 barcos construídos entre 1942 e 1945. Eles eram construídos de aço e tinham motor de automóvel. Outros quarenta
cascos foram concluídos como barcos antiaéreos (PVO), outros dez como barcos caça-minas e outros
nove como baterias de artilharia flutuantes. Originalmente numerados ou utilizando os prefixos “DMR”,
“MB” e “DMB”, em junho de 1943 foi padronizado o prefixo “DB” para esses barcos.
Estiveram na Frota do Mar Negro, Flotilha do Mar Cáspio e Flotilha do Volga e tiveram intensa atuação
da Grande Guerra Patriótica. Foram empregados na ofensiva em Novorossysk (09-16/09/43), na ofensiva Novorossysk-Taman (09/09-09/10/43) e nas operações de desembarque em Kerch-Eltigen (31/1011/12/43). Também realizaram missões transporte para Malaya Zemlya.
Nada menos que 55 barcos foram perdidos em ação, sendo 45 em 1943 e 10 no ano seguinte. Destes,
29 foram destruídos pela artilharia de costa, 17 soçobraram devido ao mau tempo, 5 foram afundados
por minas e um foi perdido por encalhe. Além desses, o DB-50 foi afundado pela aviação inimiga a
11/06/1943 e os DB-36 e DB-37 foram afundados pelo submarino alemão U24 a 22/08/43.
Em 1944, doze deles foram convertidos em caça-minas: KT-519 (ex-DB-48), KT-643 (ex-DB-3), KT644 (ex-DB-13), KT-645 (ex-DB-22), KT-646 (ex-DB-28), KT-647 (ex-DB-31), KT-648 (ex-DB-49), KT649 (ex-DB-12), KT-650 (ex-DB-34), KT-651 (ex-DB-29), KT-652 (ex-DB-47) e KT-659 (ex-DB-32).
Também nesse ano, outros quatro foram convertidos em transportes de lança-foguetes: MK-112 (exDB-111), MK-113 (ex-DB-112), MK-114 (ex-DB-113) e MK-115 (ex-DB-114), armados com 24 trilhos
de foguetes de 82 mm (atuaram na Flotilha do Dniepr).
Em 1943, o DB-2, o DB-4 e o DB-9 foram descartados. No ano seguinte, foi a vez do DB-43, do DB-44
e do DB-45. A 21/06/44, o DB-5 e o DB-24 foram convertidos em lanchas de mergulho (rebatizados
VRD-73 e VRD-75, respectivamente), enquanto o DB-20 foi convertido em barco de ataque (rebatizado
SRM-74). A 16/11/45, os três foram rebatizados, respectivamente, VRD-216, VRD-214 e SRM-212).
Em 1947, o DB-6 e o DB-41 foram convertidos em caça-minas, sendo rebatizados KT-509 e KT-510,
respectivamente. Em 1947-48, todos os remanescentes foram descartados.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podiam transportar 60 homens. Eram armados com 1 metralhadora de 7.62 mm. Deslocamento - 15,5
T (padrão). Comprimento - 14,60 m. Velocidade - 8,5 nós.

DB-7, afundado a 08/11/43 durante uma tempestade perto de Eltigen.
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DB
Classe de lanchas caça-minas.
Essa classe foi construída em 1944 e teve dez barcos (KT-241 a KT-247 e KT-260 a KT-262). Eles
foram construídos sobre cascos de barcaças do Projeto 165.
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados em fins dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Deslocamento - 15,5 T (padrão). Comprimento - 14,60 m. Velocidade - 8,5 nós.
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DB-3
Bombardeiro médio.
O protótipo do bombardeiro de longo alcance TsKB-26 apareceu a 01/07/1935, iniciando seus testes
de voo após dois anos de desenvolvimento. Ele era um monoplano bimotor de asa baixa e construção
mista que estabeleceu dois recordes mundiais de altitude em julho de 1936. Um segundo protótipo, o
TsKB-30, totalmente de metal e com carlinga fechada, realizou o seu primeiro voo a 31/03/1936 e
chamou a atenção ao voar de Moscou para o Canadá, uma distância de 8.000 km.
Sob a designação DB-327, o avião entrou em produção em agosto de 1936 e as primeiras unidades
foram entregues ainda nesse mês. Uma característica que foi decisiva para a aprovação desse avião
foi o fato de que ele era capaz de transportar, em alta velocidade, uma carga de bombas de mil quilos
a uma distância de quatro mil quilômetros – ou seja, do território da URSS, ele podia atingir qualquer
ponto do território da Alemanha, da Itália e quase todo o Japão, um desempenho que, indiscutivelmente, o tornava o melhor bombardeiro bimotor do mundo em 1937. Este avião serviu à Força Aérea
e a Aviação Naval soviéticas.
Ao longo de sua produção, ele sofreu contínuos melhoramentos, surgindo novas designações em função da instalação de novos motores: DB-3A, que entrou em produção em 1938; DB-3B, produzido em
1938-39; e DB-3M, produzido em 1940, com um nariz mais arredondado. Foi produzida uma versão de
torpedeiro dele, o DB-3T. Teve ainda uma versão de hidroavião, o DB-3PT, que não passou da fase de
protótipo.
Teve importante atuação durante a Guerra de Inverno. No entanto, devido ao seu fraco armamento
defensivo, sofreu perdas pesadas para os caças finlandeses. Com o início da Grande Guerra Patriótica,
o DB-3 foi intensamente utilizado no bombardeio às colunas alemãs. O DB-3 realizou os primeiros
ataques soviéticos a Berlim (ao lado do IL-4), a partir da noite de 07-08/08/1941. Gradualmente, os
remanescentes começaram a ser transferidos para missões de reconhecimento e tarefas secundárias,
como o de reboque de planadores. O DB-3 participou ainda da curta, mas intensa, campanha contra
os japoneses, em agosto de 1945.
Em julho de 1939, 24 unidades dele foram fornecidas à China. A Alemanha capturou 19 unidades desse
avião, dos quais, 5 foram sucateados. A Finlândia utilizou, ao todo, 11 unidades desse avião, sendo 5
capturadas após pousos de emergência e 6 adquiridas aos alemães (os 3 sobreviventes continuaram
em serviço até outubro de 1945).
Produzido entre 1936 e 1940, teve um total de 1.528 unidades produzidas de todas as variantes.
O nome de código da OTAN para os bombardeiros DB-3 e IL-4 era “Bob”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O DB-3B era armado com 3 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 2.500 kg de bombas.
Comprimento - 14,22 m. Envergadura - 21,44 m. Altura - 4,19 m. Motores (2) - 950 HP. Peso (máx) 9.450 kg. Velocidade - 439 km/h. Autonomia - 3.800 km. Teto - 9.600 m. Tripulação - 3 homens.

DB-3M

27

Dalniy Bombardirovschik = Bombardeiro de Longo Alcance.
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DEKABRIST
Classe de submarinos.
Desenvolvida a partir da classe Bars (1916), a Dekabrist foi a primeira classe de submarinos a ser
construída na Rússia após o fim da 1ª Guerra Mundial, sendo, por isso, chamada pelos soviéticos de
Série I. Seus seis barcos (Dekabrist, Narodovolets, Krasnogvardeets, Revolyutsioner, Spartakovets e
Yakobinets) foram construídos entre 1927 e 1931, mas, em 1934, foram rebatizados D-1 a 6, respectivamente. Eram grandes submarinos de patrulha que cedo revelaram sérios problemas de estabilidade
quando submersos, além de serem muito lentos para submergir. Entre 1935 e 1941, todos sofreram
reformas e, em 1940-41, todos receberam hidrofones de fabricação alemã.
Após realizar patrulhas durante a Guerra de Inverno, o D-1 foi perdido durante exercícios a 13/11/40.
Após a invasão alemã, os demais foram extensivamente usados em patrulhas, registrando vários afundamentos de cargueiros inimigos.
O D-2 sobreviveu à guerra e foi rebatizado B.2 em 1949. Foi usado a partir de 1956 como uma unidade
estática de treinamento e em 1989 passou a ficar em exposição em São Petersburgo. O D-3 não retornou de uma patrulha na costa norueguesa (provavelmente foi afundado por mina) em junho de 1942.
O D-4 foi afundado em dezembro de 1943, possivelmente por minas28. O D-5 sobreviveu à guerra e foi
rebatizado B.32 em 1949, sendo desmantelado em 1956. O D-6 foi avariado pela Luftwaffe a 18/08/41
e novamente a 12/11/41 (na doca seca), sendo autofundado em Sebastopol a 26/06/42 (foi resgatado
e desmantelado no pós-guerra).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 ou 102 mm e 1 canhão
de 45 mm. Podiam transportar até 24 minas. Deslocamento - 933/1.354 T (normal). Comprimento 76,00 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 2.200/1.050 HP. Velocidade - 14/9 nós. Tripulação - 53 homens.

D-3/Krasnogvardeets, 1940.

28

A informação de que de que ele teria sido afundado pelos caça-submarinos alemães UJ-102, UJ-103 e UJ-107
é incorreta, uma vez que o ataque referido se deu contra o submarino Schc 209, que saiu ligeiramente avariado.
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DJALITA
Caça-minas.
Construído em 1926, o Djalita (designado Nº 14 em janeiro de 1928 e TSC-11 em novembro do mesmo
ano) era um antigo aviso da esquadra soviética. Ele foi usado para testes em janeiro de 1939, mas foi
convertido em caça-minas em junho de 1941.
Juntamente com conversões de toda sorte de embarcações, formou a 6ª Divisão de Caça-Minas (Novorossisk), operando no Mar Negro.
Foi afundado pelo submarino alemão U18 a 29/08/43.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 45 mm. Deslocamento - 400 T (normal). Comprimento - 40,50 m. Velocidade - 8 nós.

Djalita
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DMB
Classe de lanchas caça-minas.
Essa classe foi construída em 1944 e teve 24 barcos (KT-520, KT-528 a KT-530, KT-534 a KT-538, KT541 a KT-543, KT-553 a KT-557, KT-577 a KT-579, KT-598 a KT-599, KT-805 e KT-806). Eles foram
construídos em cascos de barcaças de desembarque DMB-2.
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados até o final da década de 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Deslocamento - 20 T (total). Comprimento - 13,60 m. Velocidade - 8 nós.
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DMB-2
Classe de lanchas de desembarque.
Essa classe de pequenas lanchas de desembarque a motor foi construída em 1943 e teve doze barcos
(DMB-2 a 13). Outros 24 cascos foram concluídos como caça-minas em 1944.
Todos atuaram no Mar Negro e acabaram convertidos em caça-minas, sendo, a 24/05/44, rebatizados
KT-248 a KT-259, respectivamente. Todos sobreviveram à guerra e foram descartados em fins dos
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podiam transportar 50 soldados. Deslocamento - 20 T (normal). Comprimento - 13,60 m. Velocidade 8 nós.
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DOROTEYA
Caça-minas.
Construído em 1898 como um navio de cabotagem a vapor, o Doroteya foi reequipado e reclassificado
como caça-minas em 1924. A partir de 01/11/35, fez parte da Frota do Mar Negro, compondo a sua 3ª
Divisão de Caça-Minas (juntamente com oito adaptações de cargueiros). Foi designado Nº 21 até
15/01/38, quando foi redesignado Nº 12.
Foi submetido a uma revisão completa em 1925 e de novo em 1930-32. A 01/01/39 tornou-se uma
embarcação experimental até 05/01/41, quando retornou à função de caça-minas. A 09/10/44, foi reclassificado como base flutuante e, a 06/01/45, como navio experimental.
Ignora-se seu destino.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões AA de 45 mm. Deslocamento - 443 T (padrão). Comprimento - 46,20 m.
Velocidade - 8 nós.

Doroteya
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DOZORNY
Classe de barcos de patrulha.
Entre 1903 e 1905, foram construídos dois avisos que formaram a classe Dozorny (Dozorny e Razvedchik), os quais foram usados como escoltas para os iates imperiais. Eles serviam no Mar Báltico,
participaram da revolução de outubro de 1917 e em 1919 passaram a ser usados como caça-minas.
Em 1939, ambos foram reclassificados como barcos de patrulha. Ambos fizeram parte da Flotilha do
Lago Ladoga durante a Guerra de Inverno. Em junho de 1940, ambos passaram a ser usados para
testes, mas o Dozorny não retornou à ativa.
O Razvedchik retornou à função de barco de patrulha em junho de 1941, foi convertido em caça-minas
em julho de 1942 e, a 29/08/44, foi rebatizado T-31. Ele sobreviveu à guerra e foi convertido em navio
hidrográfico a 07/02/48, sendo rebatizado Iney. Foi desmantelado em 1958.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Razvedchik era armado com 2 canhões de 45 mm e 2 metralhadoras AA de 7,6 mm.
Deslocamento - 100 T (normal). Comprimento - 30,80 m. Velocidade - 16 nós.

Razvedchik
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DP
Metralhadora leve.
Primeira arma genuinamente russa, a Pulemyot Degtyaryova Pekhotny (Metralhadora de Infantaria de
Degtyaryov) foi desenhada nos anos 20 por Vasily Alekseyevich Degtyaryov. Após testes realizados
em um modelo prévio (DP-26), em 1928 foi lançada a DP-2729, com pequenas alterações.
A DP converteu-se na metralhadora leve padrão soviética. Leve, confiável, de fácil manutenção, barata
e robusta (era capaz de ser enterrada na terra, lama ou areia e ainda funcionar normalmente depois),
foi produzida em vasta quantidade (cerca de 795.000 unidades) e foi utilizada por toda a 2ª Guerra
Mundial.
Apesar de suas qualidades, ela tinha significativas deficiências: os tambores ficavam sujeitos a danos,
além de serem demorados de recarregar; o bipé era frágil e se danificava se não fosse manuseado
com cuidado; a localização da mola de recuo perto do cano levava a um superaquecimento, fazendo
com que perdesse a têmpera adequada da mola; o carregador, de apenas 47 projéteis, era relativamente pequeno para uma ação contínua de combate e demorava algum tempo para ser substituído
com um novo tambor.
Os alemães batizaram-na Leichtes Maschinengewehr (MG) 120(r), sendo usada, inclusive, por membros dos Volksturm ao final da guerra. As unidades capturadas pelos finlandeses foram apelidadas de
“Emma” e foram muito apreciadas por eles (no verão de 1944, havia cerca de 9.000 unidades dela em
mãos finlandesas).
Participou também da Guerra Civil Espanhola, Guerra Sino-Japonesa, Guerra da Indochina, Guerra
Civil Chinesa, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, entre outras. Os chineses receberam 5.600 unidades dela em 1938 e produziram uma cópia, chamada de Tipo 53. Entre os países
que tiveram essa arma em seu arsenal estão: Alemanha Oriental, China, Cuba, Egito, Espanha, Hungria, Iêmen, Indonésia, Iugoslávia, Polônia, Romênia, Síria e Tchecoslováquia. No Exército Vermelho,
ela permaneceu em serviço até a década de 1960, mas continua em serviço em alguns países.
Teve versões para uso em aviões (DA) e em tanques (DT). A DA (Degtyaryova Aviatsionny) teve 1.200
unidades produzidas e foi usada em aviões como o TB-3, o R-5 e o PO-2, mas, por 1941, estava sendo
substituída e passou a ser usada em terra em montagens antiaéreas (também tinha versão de montagem dupla, chamada de DA-2). A DT (Degtyaryova Tankovy, também conhecida como DT-29) foi a
principal metralhadora de tanques soviéticos durante a 2ª Guerra Mundial e teve uma versão aperfeiçoada similar à DPM, chamada DTM. Diferente da DP padrão, ela tinha um tambor de 63 projéteis.
Apesar de originalmente desenhada para uso em blindados, foi também utilizada pela infantaria e em
montagens antiaéreas. A designação alemã para ela era Panzer-Maschinengewehr 320(r).
Devido ao seu tambor em formato de disco, que girava enquanto disparava, ela foi apelidada pelos
soldados de proigryvatel (toca-discos).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,27 m. Peso - 9,12 kg. Capacidade de projéteis - 47 - tambor.

29

Durante décadas ela foi conhecida no Ocidente como DP-28, mas as fontes soviéticas não corroboram essa
designação.
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DPM
Metralhadora leve.
Apesar de todas as suas qualidades, a DP tinha sérios defeitos: seu bipé era muito frágil e a localização
da mola de recuo perto do cano levava a um superaquecimento, fazendo com que perdesse a têmpera
adequada dela. Já em 1936, iniciou-se o desenvolvimento de um modelo aperfeiçoado, culminando,
em 1943, na DPM (Degtyarova Pekhotny Modernizirovanny 30 ), que foi oficialmente adotada a
14/10/1944. Ela tinha um bipé mais robusto preso à jaqueta de resfriamento e a mola de recuo foi
alojada em um tubo que se projeta na parte traseira do receptor, o que exigiu um cabo de pistola e uma
nova coronha para o manuseio da arma.
A DPM fez um grande sucesso com as tropas de linha de frente nos dois últimos anos da Grande
Guerra Patriótica e foi fornecida, entre outros, ao Afeganistão, Coreia do Norte, Polônia, Romênia e
Vietnã, permanecendo em uso por muitos anos nesses países. No Exército Vermelho, ela foi usada até
a década de 1960. A China produziu uma cópia dela, chamada Tipo 53. Existiu ainda uma versão para
tanques, chamada DTM.
Em 1946, ela foi substituída nas linhas de montagem pela RP-46, que passou a ser alimentada por
uma cinta de 250 projéteis e tinha um cano mais robusto para suportar disparos continuados. A RP-46
foi posteriormente fabricada na China como Tipo 58 e na Coréia do Norte como Tipo 64.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,26 m. Peso - 12,2 kg. Capacidade de projéteis - 47 - tambor.

30

“Degtyaryov para Infantaria Modernizada”. Algumas fontes dão o significado da sigla como “Degtyarova
Pekhotny Modifikatsiony” (Modificada).
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DS-39
Metralhadora média.
Lançada em 1939, a DS-39 (Degtyaryova Stankovy31 obrazets 1939g) era uma metralhadora projetada
por Vasily A. Degtyaryov para substituir os modelos Maxim. Semelhante em menor escala à DShK-38,
o desenvolvimento da DS-39 se iniciou em 1930, mas ela acabou por revelar-se terrivelmente defeituosa, cheia de problemas de produção e de manutenção.
Sua produção se encerrou em 1941, após a invasão alemã, totalizando cerca de 10.000 unidades produzidas. Em 1943, os exemplares restantes foram convertidos para uso antiaéreo. Permaneceu em
serviço até os anos 50.
Cerca de 200 foram capturadas pelos finlandeses e foi usada por eles.
Ela podia penetrar 16 mm de blindagem a 0º a 500 metros com projéteis perfurantes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,17 m. Peso - 33,0 kg. Capacidade de projéteis - 250 - cinta.
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DSHK 1938
Metralhadora pesada.
A Degtyaryova-Shpagina Krupnokaliberny32 obrazets 1938g (DShK 1938) foi um desenvolvimento da
DK de 1932 (pouco produzida) e foi adotada pelo Exército Vermelho em fevereiro de 1939, tornandose a sua metralhadora pesada padrão durante a 2ª Guerra Mundial.
Ela era baseada no sistema de operação a gás de Vasily A. Degtyaryov com sistema de alimentação
de Georgi S. Shpagin. Teve um grande sucesso em combate, sendo utilizada em bases móveis, fixas,
em trens, para apoio de infantaria, antiaérea, lanchas e até em tanques. Usada como arma de infantaria, ela usava um reparo de duas rodas e um escudo para proteção da guarnição, o que elevava o seu
peso para 157 quilos.
Ela foi fornecida a dezenas de países durante a 2ª Guerra Mundial e no pós-guerra, incluindo: Afeganistão, Albânia, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Bielorrússia, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Cazaquistão, Chade, Chile, China, Chipre, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Coreia do Norte, Costa do Marfim, Cuba, Curdistão, Egito,
Eritreia, Eslováquia, Etiópia, Finlândia, Gana, Geórgia, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Hungria, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Iugoslávia, Kosovo, Laos, Libéria, Líbia, Macedônia,
Madagascar, Mali, Malta, Moçambique, Mongólia, Nicarágua, Nigéria, Palestina, Paquistão, Peru, Polônia, Quênia, Quirguistão, República Centro-Africana, República Tcheca, Romênia, Serra Leoa, Sérvia, Seychelles, Síria, Somália, Sri Lanka, Sudão do Sul, Tanzânia, Tchecoslováquia, Togo, Turcomenistão, Turquia, Ucrânia, Uganda, Vietnã, Zâmbia e Zimbábue (em vários desses países, ela continua
em serviço). Foi produzida sob licença na China (como Tipo 54), Irã, Iugoslávia, Paquistão (PK-16),
Romênia e Tchecoslováquia.
Da mesma forma, ela esteve presente em inúmeros conflitos ao redor do mundo, incluindo: Guerra de
Inverno, Guerra da Coreia, Guerra Civil Chinesa, Guerra da Indochina, Guerra do Vietnã, Guerra Civil
Cambojana, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra Civil Angolana, Guerra Irã-Iraque,
Guerra Civil Libanesa, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Guerra Civil Síria, entre outras.
Ao todo, ela teve mais de 1 milhão de unidades produzidas. Os soldados soviéticos a apelidaram
Dushka (Querida) pela pronúncia da sua sigla.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas sMG (Schweres Maschinengewehr) 268(r).
Ela podia penetrar 15 mm de blindagem a 500 metros a 0º.
Teve uma versão melhorada também chamada de DShK 1938/40. Em 1945, foi lançada a DShK
1938/46 ou DShKM, uma versão modernizada, com elementos da RP-46.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 12,7 mm. Comprimento - 1,63 m. Peso - 34,0 kg (somente a arma) / 180 kg (com a carreta).
Capacidade de projéteis - 50 - cinta.
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Literalmente, “Degtyaryov-Shpagin de grande calibre”.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 101 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
DZERZHINSKI
Classe de barcos de patrulha.
Construídos na Itália, os dois barcos dessa classe (Dzerzhinski e Kirov) foram lançados em 1934 e
rumaram, desarmados, para Vladivostok, via Canal de Suez, onde foram artilhados e comissionados
em 1935. Eles se destinavam ao serviço de guarda de fronteiras.
Ficaram então sob o comando da NKVD na costa do Pacífico até 1941, quando foram transferidos para
o controle da Frota do Pacífico e receberam os prefixos PSK-1 e PSK-2, respectivamente.
Ambos participaram da invasão das ilhas Curilas em agosto de 1945 e receberam a Ordem da Bandeira
Vermelha pela bravura demonstrada por suas tripulações.
Ambos foram desativados em 1959 e o Kirov foi convertido no navio de acomodações PKZ-89. O
Dzerzhinski encalhou durante uma tempestade na ilha de Shikotan. O PKZ-89 foi descartado em 1966.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 3 canhões de 102 mm, 4 canhões AA de 45 mm e 3 metralhadoras de 12,7 mm.
Eles tinham dois lançadores de cargas de profundidade e podiam transportar até 24 minas. Deslocamento - 951 T (padrão). Comprimento - 78,10 m. Velocidade - 18,5 nós.

Kirov, 1935
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ELPIDIFOR
Classe de barcos de desembarque.
Originalmente constituída por 40 barcos, essa classe tem a distinção de ser a primeira a ser construída
especialmente para operações anfíbias (seriam usados na invasão da Turquia ainda na 1ª Guerra Mundial). Construídos em Nikolayev, apenas dezoito foram construídos entre 1916 e 1924, sendo que nenhum havia sido concluído antes do início da Guerra Civil Russa. Destes, nove foram concluídos como
mercantes (um deles, o Elpidifor Nº 418, foi convertido no caça-minas T-512 em junho de 1941 e, em
março de 1943, tornou-se um navio lança-cabo). Os nove restantes foram concluídos como navios
polivalentes (caça-minas, lança-minas e navio de desembarque): Elpidifor Nº 410 a Nº 417 e Elpidifor
Nº 422. O Elpidifor Nº 410, Nº 411 e Nº 412 foram capturados pelos alemães em abril de 1918 e acabaram internados na França em 1920; o Elpidifor Nº 415 encalhou em 1921 e não foi recuperado; e o
Elpidifor Nº 422 foi convertido em navio-tanque em 1927.
Os quatro restantes foram convertidos em canhoneiras e caça-minas ao longo da década de 20 e serviram no Mar Negro: Krasnaya Abkhasiya (ex-Elpidifor Nº 413, ex-T-313), Krasny Adzharistan (ex-Elpidifor Nº 414, ex-T-314), Krasnaya Armeniya (ex-Krasny Krim, ex-TSCh Nº 22, ex-Elpidifor Nº 416, exT-316) e Krasnaya Gruziya (ex-TSCh Nº 23, ex-Elpidifor Nº 417, ex-T-317). Todos sofreram reformas
entre 1934 e 1941 e o Krasnaya Abkhasiya em 1943.
Durante a Grande Guerra Patriótica, todos atuaram no Mar Negro. O Krasnaya Armeniya participou da
defesa de Odessa. O Krasnaya Abkhasiya, o Krasny Adzharistan e o Krasnaya Gruziya participaram
das operações de desembarque em Grigorievka (22/09/41, somente o Krasnaya Gruziya), Kerch-Feodosia (25-26/12/41), Sudak (14-16/01/42, somente o Krasny Adzharistan) e Yuzhnaya Ozereyevka
(04/02/43).
Dois deles foram perdidos em ação: Krasnaya Armeniya, bombardeado pela Luftwaffe a 22/09/41, e
Krasnaya Gruziya, torpedeado a 27/02/43 pelas S-boot S28, S51, S72 e S102, encalhou e posteriormente foi destruído por artilharia de campanha. O Krasnaya Abkhasiya foi seriamente danificado em
fevereiro de 1943, mas sobreviveu à guerra.
O Krasnaya Abkhaziya foi convertido em navio-hidrográfico a 28/03/47, rebatizado Kursograf e, a
15/09/49, tornou-se o navio lança-cabos Ingul, sendo descartado em 1959. O Krasny Adzharistan passou a ser usado como um navio-depósito a 27/09/45; a 06/03/47, passou a ser usado como um navio
de bloqueio designado Nº 1 e, a 16/05/49, foi rebatizado BSh-6. Foi descartado em 1951.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Esses navios podiam transportar até 6 tanques leves, 9 caminhões ou 2.000 soldados. Eram armados
com 3 canhões de 130 mm, 2 canhões AA de 76,2 mm e 4 metralhadoras de 12,7 mm. Podiam transportar 180 minas. Deslocamento - 1.050 T (normal). Comprimento - 74,70 m. Velocidade - 8 nós.

Krasnaya Abkhasiya

Clube SOMNIUM – 2022
Página 103 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
FAI
Carro blindado.
Desenvolvido sobre o chassi do GAZ-A, o FAI (Ford-A Izhorskiy) 4x2 destinava-se a ser um substituto
para o medíocre D-8. Lançado em 1933, o FAI também não fez muito sucesso devido à fraqueza de
seu chassi, sendo substituído nas linhas montagem pelo BA-20 em 1935. Como ainda restassem cerca
de 300 carrocerias do FAI estocadas na fábrica de Izhorskiy, decidiu-se montá-las sobre o chassi do
GAZ-M1, surgindo assim o FAI-M. O veículo resultante era mais longo, mas manteve a mesma cabine
principal, com uma carenagem adaptada para proteger o eixo traseiro e suspensões. Os para-lamas
ficaram mais compridos e envolventes, os faróis foram deslocados para eles, a roda sobressalente foi
realocada e as rodas raiadas foram substituídas por novas rodas metálicas mais simples e robustas.
Por ser mais espaçoso, ele também podia levar um rádio. Existiu ainda uma versão para circular por
ferrovia, o FAI-J ou FAI-ZhD, com rodas de aço substituindo os pneus comuns, mas que não foi bemsucedida devido à sua lentidão (apenas 9 unidades foram produzidas).
Ao todo, teve 697 unidades produzidas, das quais 20 foram fornecidas aos republicanos durante a
Guerra Civil Espanhola. Os soviéticos também forneceram 15 unidades dele à Mongólia em 1936.
Ele esteve em ação na Manchúria e na Guerra de Inverno. No início da Grande Guerra Patriótica, eram
os carros blindados mais numerosos do Exército Vermelho, sendo empregados pelo menos até 1943.
Os alemães capturaram e fizeram uso desse veículo e pelo menos um deles foi capturado pelos poloneses durante o levante de Varsóvia, em agosto de 1944.
O FAI e o BA-20 são extremamente semelhantes. As principais distinções do FAI são as duas cúpulas
blindadas sobre as posições de motorista e carona, o formato da torre, inclinação da blindagem traseira,
posição do estepe e comprimento da cabine.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FAI-M era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 3,75 m. Largura - 1,68 m. Altura
- 2,24 m. Peso - 2,3 T. Motor - 50 HP. Velocidade - 83 km/h. Blindagem (máx) - 6 mm. Tripulação - 3
homens.

FAI-M. Observe na traseira a carenagem adaptada para proteger o eixo traseiro e suspensões.
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FIDONISI
Classe de destróiers.
Outro desenvolvimento do Novik, essa classe de oito barcos (também chamada de classe Kerch) começou a ser construída em Nikolayev em 1915, mas apenas quatro foram concluídos ainda durante a
1ª Guerra Mundial, todos em 1917: Fidonisi, Kerch, Gajibey e Kaliakria. Os quatro foram autoafundados
para evitar captura durante a Guerra Civil Russa a 18/06/18 (os três primeiros foram posteriormente
resgatados e demolidos). Dos outros quatro, o Tserigo foi internado em Bizerta em 1920 e foi desmantelado em 1924. O Nezamozhny (ex-Zante), o Petrovsky (ex-Korfu) e o Shaumyan (ex-Levkas) foram
concluídos já sob controle soviético em 1923 (Nezamozhny) e 1925 (Petrovsky e Shaumyan). Por outro
lado, o Kaliakria foi resgatado em 1925, sendo rebatizado Dzerzhinsky em novembro de 1926 (a classe
também passou a ser conhecida por esse nome) e retornou ao serviço em 1929. O Nezamozhny foi
rebatizado Nezamozhnik em abril de 1926 e o Petrovsky foi rebatizado Zheleznyakov em junho de
1939. Para efeito de organização, a Marinha soviética designou esses barcos como Tipo VI.
Todos atuaram no Mar Negro e passaram por significativas reformas no entreguerras: Dzerzhinsky
(1933-34), Nezamozhnik (1928-29 e 1935-36), Zheleznyakov (1930-32) e Shaumyan (1928-30 e 1935).
Durante a 2ª Guerra Mundial, esses barcos participaram da defesa de Odessa, Sebastopol e do Cáucaso, apoiaram desembarques, realizaram transportes e escoltaram comboios. O Dzerzhinsky foi a
pique ao largo de Sebastopol a 14/05/42, por uma mina soviética. O Shaumyan encalhou a 03/04/42 e
não foi recuperado (posteriormente foi desmantelado). O Nezamozhnik foi desativado em 1949 e foi
afundado como alvo. O Zheleznyakov serviu à Marinha búlgara de 1947 a 1949 (com o mesmo nome),
foi desativado em 1953 e se tornou o navio de acomodações PKZ-62 em 1954, sendo desmantelado
em 1956. Um fragmento do casco do Nezamozhnik com o nome do navio é preservado no Museu da
Frota Russa do Mar Negro em Sebastopol.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Dzerzhinsky era armado com 4 canhões de 102 mm, 2 canhões de 76,2 mm, 4 metralhadoras AA de 12,7 mm, 12 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 60 minas. Deslocamento - 1.323 T (padrão). Comprimento - 93,30 m. Velocidade - 27 nós.

Zheleznyakov
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FRUNZE
Destróier.
Devido ao sucesso do Novik, os soviéticos decidiram construir novas classes de destróiers baseadas
nele. Uma delas foi a Derzky (também conhecida como classe Bespokoiny), que somou nove unidades
construídas entre 1913 e 1915: Derzky, Bespokoiny, Gnevny, Pronzitelny, Bystry, Gromki, Pospeshny,
Pylki e Schastlivy. Eles serviram na Frota do Mar Negro e participaram da 1ª Guerra Mundial e da
Guerra Civil Russa. Dois deles foram autoafundados em Novorossisk pelos bolcheviques a 18/06/18:
Pronzitelny e Gromki. O Schastlivy encalhou enquanto estava sendo rebocado no Mar Egeu a 24/10/19
e não foi recuperado. O Derzky, o Bespokoiny, o Gnevny, o Pospeshny e o Pylki foram internados em
Bizerta em 1920 devido à derrota dos Brancos na Guerra Civil Russa (o Gnevny foi desmantelado em
1930 e os demais em 1924). O único remanescente, o Bystry, passou para os bolcheviques a 29/12/17
e foi autoafundado em Sebastopol a 06/04/19, sendo resgatado em 1925. Foi reformado e rebatizado
Frunze a 02/12/27, sofrendo novas reformas entre 1936 e 1940. Na Marinha Vermelha, ele foi classificado como destróier Tipo II.
Durante a Grande Guerra Patriótica, ele lançou campos de minas e bombardeou alvos na região de
Odessa. Ele chegou ao fim de uma longa carreira de três guerras no dia 21/09/41, afundado pela Luftwaffe. As suas armas foram preservadas no Museu de História da Construção Naval e o mastro foi instalado no iate clube em Nikolaev.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, era armado com 4 canhões de 102 mm, 1 canhão de 76,2 mm, 2 canhões AA de 47 mm, 1
canhão AA de 37 mm, 2 metralhadoras AA de 12,7 mm, 9 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2
lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar 40 minas e 16 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.100 T (padrão). Comprimento - 98,00 m. Velocidade - 25 nós.

Frunze

Clube SOMNIUM – 2022
Página 106 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
FUGAS
Classe de caça-minas.
Primeira classe de caça-minas da Marinha soviética, a Fugas (também conhecida como classe Tral)
teve 42 barcos e a construção deles seguiu quatro desenhos designados como Projetos 3, 53, 53U e
58 (com ligeiras alterações construtivas entre si). Eram eficientes caça-minas costeiros velozes.
Os oito barcos do Projeto 3 foram construídos em Sebastopol entre 1933 e 1938: T-201 Zariad, T-202
Buy, T-203 Patron, T-204 Fugas, T-401 Tral, T-402 Minrep, T-403 Gruz e T-404 Shchit. Seis deles
foram perdidos em combate: T-201 Zariad (04/08/41), T-202 Buy (15/08/41), T-402 Minrep (12/09/41),
T-203 Patron (25/10/41), T-204 Fugas (24/08/42) e T-403 Gruz (27/02/43). Todos foram afundados por
minas, exceto o T-403 Gruz, que foi afundado pelas lanchas torpedeiras alemãs S28, S51, S72 e S102.
Em 1944, o T-401 Tral foi convertido em caça-minas com dispositivo magnético e rebatizado EMTShch401 Tral (foi descartado em 1955 e afundado como alvo). O T-404 Shchit foi descartado em 1956.
Os barcos do projeto 53 foram construídos entre 1935 e 1938 em Leningrado (T-1 Strela, T-2 Tros, T3 Podsekatel e T-4 Provodnik) e Sebastopol (T-7 Vekha, T-8 Cheka, T-405 Vzryvatel, T-406 Iskatel, T407 Mina e T-411 Zashchitnik). Em 1944, o T-407 Mina foi convertido em caça-minas com dispositivo
magnético e rebatizado EMTShch-407 Mina. Apenas dois foram perdidos em combate: T-405 Vzryvatel
(05/01/42) e T-411 Zashchitnik (15/06/43). O primeiro encalhou após ser avariado pela artilharia alemã,
enquanto o segundo foi afundado pelo submarino alemão U24. Três foram descartados nos anos 50
(T-1 Strela, T-3 Podsekatel e T-4 Provodnik); o T-7 Vekha naufragou em 1949; o T-2 Tros e o T-8 Cheka
foram transferidos para a Coreia do Norte em 1953; o T-406 Iskatel e o EMTShch-407 Mina foram
convertidos em navios de testes e teriam servido até o início dos os anos 90.
Os dezessete barcos seguindo o projeto 53U foram construídos em Leningrado entre 1937 e 1946: T205 Gafel, T-206 Verp, T-207 Shpil, T-208 Shkiv, T-209 Knekht, T-210 Gak, T-211 Rym, T-212 Shtag,
T-213 Krambol, T-214 Bugel, T-215, T-216, T-217 Kontr-admiral Yurkovskiy, T-218, T-219 Kontr-admiral Khoroshkhin, T-220 e T-221 (os dois últimos concluídos apenas em 1946 e o T-221 foi rebatizado
T-221 Dmitriy Lysov a 16/11/49). Seis deles foram perdidos em combate: T-208 Shkiv (24/06/41), T216 (06/07/41), T-212 Shtag (03/08/41), T-213 Krambol (11/08/41), T-209 Knekht e T-214 Bugel (ambos
a 24/08/41) e T-206 Verp (14/11/41), todos por minas. O T-210 Gak foi afundado a 02/07/44, mas foi
resgatado e retornou ao serviço ainda nesse ano. Todos os remanescentes foram descartados entre
1955 e 1961.
O Projeto 58 teria nove barcos construídos em Sebastopol, mas dois foram cancelados e os demais
foram construídos entre 1937 e 1941: T-5 Paravan, T-6 Kapsiul, T-408 Yakor, T-409 Garpun, T-410
Vzryv, T-412 e T-413 (T-414 e T-415 foram cancelados). O T-412 foi rebatizado T-412 A. Rasskin (janeiro de 1943) e T-412 Arseniy Rasskin (agosto de 1944). Dois deles foram perdidos em combate: T413 (13/06/42) e T-410 Vzryv (02/09/44), o primeiro afundado pela Luftwaffe e o segundo pelo submarino alemão U19. Em 1950, o T-5 Paravan e o T-6 Kapsiul passaram a servir como guardas de fronteiras; em 1956, o T-408 Yakor, o T-409 Garpun e o T-412 Arseniy Rasskin foram descartados.
Estes barcos serviram no Oceano Pacífico (T-1 a T-8), Mar Báltico (T-201 a T-221) e Mar Negro (T-401
a T-413). Minas lançadas pelo T-204 Fugas afundaram diversos barcos alemães: o caça-minas M3134
(01/07/41), o caça-submarinos UJ-113 (10/07/41), o aviso V-309 (28/10/41), o caça-minas M1708
(31/10/41) e o caça-minas M1706 (22/11/41).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Os barcos construídos segundo o projeto 53U eram armados com 1 canhão de 100 mm, 1 canhão AA
de 45 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar
31 minas e 40 cargas de profundidade. Deslocamento - 417 T (padrão). Comprimento - 62,00 m. Velocidade - 18,2 nós.

T-206 Verp
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FUZIL MODELO 1891
Fuzil.
O Fuzil M1891 foi o resultado do trabalho conjunto de Léon Nagant (belga) e Sergei Ivanovich Mosin
(russo). Seu desenvolvimento se iniciou em 1882, mas só entrou em serviço em 1892. Conhecida como
Mosin-Nagant33, oficialmente era chamada de Vintovka obrazets 1891g. Ele foi a arma padrão russa
durante décadas, tendo o seu batismo de fogo na Guerra Russo-Japonesa. Ele foi exportado para a
China e a Espanha e foi produzido pela China, Finlândia (onde era chamado de M/91), Hungria, Polônia
e Romênia.
Teve uma versão chamada de “Fuzil Dragão” (para a cavalaria), mais curta e mais leve que o M1891,
que acabou servindo de base para o Modelo 1891/30. Outra versão foi o “Fuzil Cossaco”, para as tropas
dessa etnia, praticamente idêntico ao “Dragão”, mas não tinha baioneta. Diversos países produziram
versões próprias dele antes e após a 2ª Guerra Mundial, tais como a Estônia (M1933 ou 1891/33,
M1938, KL300 e M1935); a Finlândia (M/91rv, M/24, M/27, M/27rv, M/28, M/28-3034 e M/39 UkkoPekka 35 ); a Polônia (wz.91/98/23, wz.91/98/25 e wz.91/98/26); e a Tchecoslováquia (Carabina
vz.91/38). Milhares dessas armas produzidas nos EUA para a Rússia e cuja venda foi cancelada devido
à Revolução de Outubro acabaram sendo vendidas ao US Army em 1917 (sendo designado Fuzil
M1916) e usadas na expedição no Norte da Rússia em 1918 (também foi usada para treinamento).
Muitas unidades capturadas pelos alemães, austro-húngaros e japoneses também foram usadas por
eles. A Itália recebeu alguns deles como reparação de guerra pela Áustria-Hungria e a Alemanha vendeu seus excedentes para a Finlândia na década de 1920.
Quando eclodiu a 2ª Guerra Mundial, ela ainda estava em serviço e foi capturada em grandes números
pelos alemães. No entanto, só foi empregada por estes a partir de 1944, sendo fornecida a elementos
do Volksturm. A versão original foi designada Gew 252(r) e o “Dragão”, Gew 253(r).
Entre os países que utilizaram essa arma estão: Afeganistão, Albânia, Angola, Armênia, Azerbaijão,
Bélgica, Bulgária, Camboja, Cazaquistão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Cuba, Egito, Estônia,
Finlândia, Geórgia, Granada, Hungria, Iraque, Israel, Itália, Iugoslávia, Japão, Laos, Letônia, Líbia, Lituânia, Mali, México, Mongólia, Montenegro, Namíbia, Polônia, Quirguistão, Romênia, Sérvia, Somália,
Tchecoslováquia, Turcomenistão, Turquia, Ucrânia, Uzbequistão, Vietnã e Venezuela. Em alguns países ainda são usadas, como Angola, Camboja, Cazaquistão, Cuba, Egito, Georgia (como arma cerimonial), Iraque, Laos, Mongólia, Namíbia, Rússia (como arma cerimonial), Somália, Turcomenistão,
Ucrânia, Uzbequistão e Venezuela (usada pela Milícia Nacional Bolivariana como seu fuzil padrão).
Com um histórico tão longo e tão disseminado, é natural que ele esteja envolvido em muitos conflitos
em todo o mundo, incluindo: Revolução Filipina, Guerra Ítalo-Etíope, Guerra Russo-Japonesa, 1ª
Guerra Balcânica, Guerra Civil Finlandesa, Guerra Civil Russa, Guerra Russo-Polonesa, Guerra Civil
Chinesa, Guerra Civil Espanhola, Guerra Sino-Japonesa, Guerra de Inverno, Guerra da Coreia, Guerra
do Vietnã, Guerra Soviético-Afegã, Guerra do Iraque, Guerra Civil Síria, entre outras.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,30 m. Peso - 4,4 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.

33

Na verdade, esse nome é usado somente na literatura ocidental, pois ele nunca foi chamado assim na Rússia
e nem na URSS. A partir de 1924, ele foi oficialmente chamado de “Fuzil Mosin”.
34 Este era o fuzil usado por Simo Häyhä, o mais famoso franco-atirador finlandês da História, alcunhado de “Morte
Branca”.
35 Em homenagem ao ex-Presidente Pehr Evind Svinhufvud, que tinha esse apelido.
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FUZIL MODELO 1891/30
Fuzil.
O Vintovka obrazets 1891/30g era uma versão reduzida e simplificada do Modelo 1891 original, desenvolvido a partir da versão “Dragão”. Como seu predecessor, era uma arma confiável, robusta, barata e
simples. Adotado em 1930, ao fim da década ele era o fuzil padrão do Exército Vermelho, incluindo
várias versões, dotadas de mira telescópica, silenciador e até lançador de granadas (sistema Dyakonov, que foi um fracasso).
Sendo o principal fuzil soviético da 2ª Guerra Mundial, grandes quantidades dele foram capturadas
pelos alemães e finlandeses, sendo usadas, inclusive, pelos russos que lutavam ao lado dos germânicos. A versão original foi designada Gew 254(r) e a versão com mira telescópica, Gew 256(r).
Ele foi empregado por diversos países (fornecidos ou capturados), como Afeganistão, Coreia, Egito,
Finlândia, Hungria, Iraque, Romênia, Síria, Tchecoslováquia e Vietnã. Também esteve nas mãos dos
palestinos. Na Finlândia, versões dele foram fabricadas, como o M/30 e o M/56. A Hungria produziu o
Gyalogsági Puska (Fuzil de Infantaria) Modelo 1948 (incluindo uma versão para franco-atirador) e o
M/52. A Romênia também o produziu, enquanto a Tchecoslováquia produziu duas versões de fuzis
para franco-atirador, denominadas vz.54 e vz.54/91.
Fabricado entre 1930 e 1945, cerca de 19,8 milhões de fuzis e carabinas (Modelos 1938 e 1944) foram
produzidas. Participou de conflitos em todo o mundo, como a Guerra Civil Espanhola, a 2ª Guerra SinoJaponesa, conflitos de fronteira soviético-japoneses na Manchúria, Guerra de Inverno, Guerra de Continuação, 1ª Guerra da Indochina, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra Civil Cambojana, Guerra
Soviética-Afegã, Guerra do Iraque, Guerra Civil Síria, entre outras, já no Século XXI.
No pós-guerra, surgiu um desenvolvimento dele chamado de Carabina 1891/59. Já nos anos 2000,
decidiu-se modernizar alguns Fuzis 1891/30, convertendo-os em armas para franco-atiradores chamadas OTs-48 e OTs-48K.
Em todas as suas versões, o Mosin-Nagant teve mais de 37,2 milhões de unidades produzidas e sua
fabricação só se encerrou em 1973, na Finlândia. Só do Modelo 1891/30, foram cerca de 12 milhões
de unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,23 m. Peso - 4,0 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.
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FUZIL MODELO 1895
Fuzil americano.
O fuzil de repetição por ação de alavanca Winchester Modelo 1895 foi o primeiro rifle da Winchester a
apresentar um carregador localizado embaixo do mecanismo de repetição. Foi um grande sucesso
comercial, tanto no mercado civil quanto militar, em diversos calibres, estando envolvido em conflitos
tais como: Guerra Hispano-Americana, Guerra Filipino-Americana, Guerra Russo-Japonesa, 1ª Guerra
Mundial, Guerra Civil Finlandesa, Guerra Civil Russa, Guerra Russo-Polonesa, Guerra Civil Espanhola
e 2ª Guerra Mundial.
Entre 1915 e 1917, cerca de 294.000 unidades dele foram vendidas para a Rússia, sendo distribuído
para unidades da Força Aérea e policiais. Ele tinha o calibre padrão soviético de 7,62 mm e usava os
mesmos clips de carregamento do Mosin-Nagant. Os fuzis feitos para o contrato russo tinham um cano
mais longo, equipado com um anteparo estendido e um suporte para a baioneta. Ele recebeu a designação Vintovka obrazets 1895.
A Rússia forneceu muitos desses fuzis para tropas na Finlândia e nos Estados Bálticos, especialmente
os fuzileiros da Letônia. Sabe-se que pelo menos 9.000 desses fuzis foram fornecidos pela URSS aos
republicanos espanhóis em 1936 para uso na Guerra Civil Espanhola. Também o México fez uso dessas armas.
Por ocasião da invasão alemã, essa arma ainda estava nas mãos dos soldados soviéticos e muitas
foram capturadas pelos germânicos, que lhe deram a designação Gew 255(r). O único uso que os
alemães fizeram dessa arma foi fornecê-la aos Volksturm ao fim da guerra.
Ao todo, 425.881 dessas armas foram fabricadas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,17 m. Peso - 4,2 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.
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G-1
Avião de transporte.
Projetado por Andrei Nikolayevich Tupolev, o Tupolev ANT-4 era um bombardeiro pesado bimotor monoplano de asa baixa que realizou o seu primeiro voo a 26/11/1925. Ele foi o primeiro dos “gigantes de
Tupolev”, o primeiro bombardeiro projetado pelos soviéticos que entrou em produção em série, o primeiro bombardeiro monoplano soviético, o primeiro bombardeiro soviético todo em metal e o primeiro
monoplano cantilever bimotor todo em metal a entrar em produção no mundo. Uma das primeiras unidades de série foi concluída como uma aeronave de propaganda, chamada Strana Sovietov (Terra dos
Soviéticos). Ela foi equipada para um voo através da Sibéria para Nova York, usando rodas ou flutuadores, conforme apropriado, e cobriu 21.242 quilômetros de Moscou a Nova York entre os dias
23/08/1929 e 01/11/1929, totalizando 137 horas de voo.
Lançado em novembro de 1929, o ANT-4 foi designado TB-1 na Força Aérea soviética. Sua produção
se estendeu de junho de 1928 a agosto de 1932, totalizando 218 unidades, incluindo 66 hidroaviões
TB-1P, versão de bombardeiro-torpedeiro. Ele também podia ser equipado com esquis.
Estes aparelhos foram o equipamento padrão da força de bombardeiros soviética até o surgimento do
TB-3, em 1932. Gradualmente, o TB-1 foi substituído e passou a ser usado para treinamento e transporte. Na função de transporte, ele recebeu a designação G-1. Em 1936, apenas um esquadrão de
bombardeiros na Ásia Central ainda estava equipado com ele, sendo substituído pelo Tupolev SB somente em junho de 1939. A 25/09/1940, apenas 28 TB-1 permaneciam na Força Aérea.
Como bombardeiro, o TB-1 nunca esteve em combate. Mas ele foi valiosíssimo no treinamento de
centenas de tripulantes de voo e de terra. Além disso, ele possuía uma grande capacidade de carga,
alcance e confiabilidade, efetivamente lançando as bases para a aviação de transporte militar soviética.
Ele foi usado no transporte de suprimentos para a linha de frente durante as batalhas em Khalkhin Gol
entre maio e setembro de 1939.
A partir de 1935, o TB-1 começou a ser transferido para a aviação civil. Muitos foram usados pela
Aeroflot e pela Autoridade Soviética de Aviação do Ártico (Aviaarktika), sendo os últimos exemplares
desativados somente em 1948.
O TB-1 foi usado em vários experimentos, incluindo testes de piloto automático e drone, reabastecimento em voo, decolagens auxiliadas por foguetes, lançamentos de paraquedistas e testes Zveno com
caças parasitas, transportando dois caças Tupolev I-4 sobre as suas asas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 6 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 1.000 kg de bombas. Comprimento - 18,00 m. Envergadura - 28,70 m. Altura - 5,10 m. Motores (2) - 680 HP (cada). Peso (máx) 6.810 kg. Velocidade - 207 km/h. Autonomia - 1.000 km. Teto - 4.830 m. Tripulação - 6 homens.
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G-5
Classe de lanchas torpedeiras.
Desenvolvimento do Shya-4 e do ANT-536, o G-5 era, em 1941, a lancha torpedeira padrão da Marinha
soviética, a despeito de sua má navegabilidade e grande suscetibilidade à corrosão. Esses barcos
tinham casco de duralumínio e seus torpedos, como no Shya-4, eram disparados pela popa. Seu protótipo foi construído em 1933 e, em 1937, quatro desses barcos foram transferidos para a Espanha,
participando da Guerra Civil Espanhola.
Entre 1933 e 1944, foram construídas 327 dessas lanchas, em nove séries: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIbis,
XII e XIII. Esses barcos foram inicialmente identificados simplesmente por números, mas, a partir de
novembro de 1943, foram rebatizados fazendo uso de prefixos, conforme sua função (lanchas torpedeiras eram designadas TK) e algumas chegaram até a receber nomes (por exemplo, a Nº 126 (II) foi
batizada Trudovye Rezervy Tatarii e, em fevereiro de 1944, foi rebatizada TK-413, mantendo o nome).
Além disso, havia constantes rebatismos entre números, o que fazia com que até cinco barcos recebessem eventualmente a mesma numeração (por exemplo, cinco barcos foram em algum momento
designados Nº 21). O barco Nº 10, por exemplo, teve os seguintes rebatismos: Nº 13 (maio de 1936),
Nº 133 (1940), Nº 149 (outubro de 1942), Nº 136 (maio de 1943) e TK-681(fevereiro de 1944). Em
novembro de 1943, as lanchas Nº 81, Nº 82, Nº 83, Nº 4, Nº 84, Nº 91, Nº 92 e Nº 93 tiveram seus
torpedos removidos e em seu lugar foram instalados 48 lançadores de foguetes de 82 mm (eles foram
rebatizados, SK-320 a 327, respectivamente). Estes barcos também atuaram em diversas tarefas,
como escolta, desembarque de tropas, etc.
Havia 254 unidades dele em serviço no momento da invasão alemã. Eles tiveram intensa ação na 2ª
Guerra Mundial, atuando no Báltico, Mar Negro, Pacífico e Mar Cáspio. A 16/09/41, quatro dessas
lanchas tentaram atacar os cruzadores alemães Emden e Leipzig, sem sucesso. A 23/08/43, a TK-94
torpedeou e afundou o lança-minas finlandês Riilahti.
Um total de 93 desses barcos foi perdido durante a guerra, sendo 24 em 1941, 22 em 1942, 34 em
1943, 12 em 1944 e 1 em 1945 (alguns barcos foram afundados mais de uma vez). Três deles foram
capturados pelos finlandeses, sendo rebatizados Viima (ex-TK-64, depois chamado de V1), Vihuri (exTK-141, depois chamado V2) e V3 (ex-TK-51), sendo todos devolvidos em 1944.
Em 1949, 5 desses barcos foram transferidos para a Coreia do Norte. Na URSS, o último destes barcos
foi descartado somente em 1955.
Outros protótipos foram a G-6 (uma lancha maior, construída em 1939, usada como capitânea da 1ª
Brigada de Lanchas-Torpedeiras no Mar Negro e descartada em fins dos anos 40); a G-8, construída
em 1940, usada no Mar Negro e descartada durante os anos 50; a STK DD, construída em 1943 e
descartada em 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O G-5 Série VI era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm e 2 torpedos de 21 polegadas. Podia
transportar 24 cargas de profundidade ou 4 minas. Deslocamento - 14,9 T. Comprimento - 19,08 m.
Velocidade - 45 nós.

36

Um protótipo foi construído em Leningrado segundo o Projeto ANT-5 em 1933, o qual foi designado Nº 1. Ele
foi rebatizado Nº 134 (11/40) e U-1 (04/41). Foi descartado em 1946.
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G-11
Planador.
Projetado por Vladimir K. Gribovsky, o G-11 (também conhecido como Gr-11 ou Gr-29) foi desenvolvido
entre julho e setembro de 1941, tendo realizado o seu primeiro voo a 01/09/1941. Foi imediatamente
aprovado para produção ainda nesse mês, sendo lançado em novembro. Ele era um aeroplano de
madeira de asa alta, com pouco uso de metal em sua construção. Ele tinha um trem de pouso não
retrátil para decolagem e um esqui de pouso. Havia portas nas laterais da fuselagem (a porta do lado
direito foi removida em versões posteriores) e escotilhas no teto e no piso, além de janelas retangulares
que podiam ser abertas para o disparo de armas pessoais. Destinado às brigadas aerotransportadas,
ele podia ser rebocado por aviões como o DB-3, o Li-2, o SB-2 e o IL-4.
No verão de 1942, estes planadores foram usados no abastecimento de grupos de partisans na região
de Bryansk. No inverno de 1942-43, eles foram usados para abastecer tropas na região de Stalingrado
(os G-11 levavam a bordo seis toneis de 200 litros de anticongelante). Na primavera de 1943, foram
feitas tentativas de usar planadores na região de Leningrado, então sitiada. A partir de março de 1943,
o principal trabalho dos planadores foi o desembarque de destacamentos de partisans e cargas diversas, principalmente na Bielorrússia. Planadores também eram usados para despachar grupos de sabotagem e reconhecimento na retaguarda do inimigo. O G-11 também participou da operação de travessia do rio Dnieper na noite de 24-25/09/1943, transportando canhões antitanques e morteiros.
Após a missão, normalmente o planador era desmontado ou simplesmente queimado. As operações
com planadores soviéticos findaram em abril de 1944.
A produção do G-11 foi encerrada em junho de 1942, contando 308 unidades. No entanto, a produção
foi retomada no final de 1943, com ligeiras modificações no aparelho. Em outubro de 1944, apareceu
uma versão de treinamento (G-11U) com controles duplos, que foi produzida até 1948. Ao todo, foram
produzidas mais de 500 unidades do G-11.
Uma versão com motor designada G-11M ou G-30 foi testada a partir do verão de 1942, mas não entrou
em produção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O G-11 podia transportar 10 passageiros ou 1.200 kg de carga. Comprimento - 9,80 m. Envergadura 18,00 m. Altura - 2,70 m. Peso (máx) - 2.400 kg. Tripulação - 1 homem.
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GANGUT
Classe de encouraçados.
Depois da Guerra Russo-Japonesa (1904-05), a Marinha russa teve que ser reconstruída. Decidiu-se
então construir a classe Gangut (também conhecida como classe Sevastopol) de quatro encouraçados,
os quais seriam os primeiros Dreadnoughts da Marinha russa: Gangut, Sevastopol, Poltava e Petropavlovsk. Todos foram construídos em São Petersburgo e tiveram as quilhas batidas a 16/06/09.
O Gangut foi lançado a 10/07/11 e concluído a 17/12/14, mas foi desativado em fins de 1918. Voltou à
ativa em 1925, fazendo parte da Frota do Báltico e sendo rebatizado Oktyabrskaya Revolyutsiya a
02/07/25. Ele sofreu reformas de 1931 a 1934. Em dezembro de 1939, ele participou da Guerra de
Inverno, bombardeando posições finlandesas na Ilha Bjerke a 18/12/39. Foi bombardeado pela Luftwaffe a 21/09/41, 22/09/41, 27/09/41 e 04/04/42. Reparado, retornou ao serviço em novembro de 1942.
Participou da defesa de Leningrado e apoiou a ofensiva soviética contra Vyborg, sendo o último encouraçado russo a abrir fogo em combate, a 09/06/44. Foi reclassificado como encouraçado de treinamento
a 24/07/54 e desativado a 17/02/56, sendo desmantelado em 1958.
O Sevastopol foi lançado a 29/06/11 e concluído a 17/11/14, mas foi desativado em fins de 1918. Ele
foi rebatizado Parizhskaya Kommuna a 31/03/21, mas reverteu ao seu nome original a 31/05/43. Ele
sofreu reformas em 1922-1923, 1924-1925, 1928-1929, 1933-38 e 1939-40. Em 1929-30, ele foi transferido o Mar Negro. Ele combateu em Sebastopol e na península de Kerch, mas, após março de 1942,
permaneceu em Poti, não participando mais do conflito. O Sevastopol foi reclassificado como encouraçado de treinamento a 24/07/54, sendo desativado a 17/02/56 e desmantelado em 1957.
O Poltava foi lançado a 10/07/11 e concluído a 17/12/14, sendo integrado à Frota do Báltico, mas foi
desativado em fins de 1918. Ele sofreu um incêndio a 24/11/19 e nunca foi reparado (foi rebatizado
Frunze a 07/01/26). Foi descartado a 01/12/40, mas acabou encalhando em julho de 1941, sendo resgatado a 31/05/44 apenas para ser desmantelado em 1949.
O Petropavlovsk foi lançado a 09/09/11 e concluído a 02/01/15. Ele fez parte da Frota do Báltico, sendo
rebatizado Marat a 31/03/21, mas reverteu ao seu nome original a 31/05/43. O Petropavlovsk lutou ao
lado dos bolcheviques durante a Guerra Civil Russa, bombardeando o Forte de Krasnaya Gorka e combatendo navios britânicos que apoiavam as forças brancas. Ele foi avariado a 17/08/19 em Kronstadt
pelas lanchas torpedeiras britânicas CMB31 e CMB88. Foi restaurado a 01/08/22 e sofreu reformas em
1928-31. A 19/12/39, ele bombardeou o Fort Saarenpää, finlandês, mas retirou-se com avarias. Foi
bombardeado em Kronstadt pela artilharia alemã a 16/09/41 e pela Luftwaffe37 a 23/09/41, sendo gravemente danificado. Não foi mais reparado, sendo então usado como bateria de artilharia flutuante e
parte do seu armamento foi removido (apesar disso, não foi oficialmente desativado). Ele foi rebatizado
Volkhov a 28/11/50, reclassificado como navio de treinamento a 25/09/51 e descartado a 04/09/53.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Marat era armado com 12 canhões de 305 mm, 14 canhões de 120 mm, 10 canhões AA
de 76,2 mm, 6 canhões AA de 37 mm, 13 metralhadoras AA de 12,7 mm e 4 tubos lança-torpedos de
17,7 polegadas. Deslocamento - 26.170 T (padrão). Comprimento - 184,90 m. Velocidade - 23 nós.

Marat

37

Um dos aviões que atingiu o Marat foi um Junkers Ju 87 Stuka pilotado pelo famoso Hans-Ulrich Rudel.
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GAZ-55
Ambulância.
O GAZ-55 foi construído sobre o chassi do caminhão GAZ-AA 4x2 e entrou em serviço em 1938, se
tornando a ambulância militar padrão do Exército Vermelho.
Ele podia transportar quatro macas e dois passageiros sentados. Em 1942, ele passou a ter apenas
um farol e havia pequenas diferenças construtivas no corpo da ambulância (talvez em função tanto do
ano quanto do fabricante).
Produzido entre 1938 e 1946, teve 9.130 unidades produzidas. Em 1942, o projeto do veículo foi bastante simplificado: os para-lamas não eram mais feitos pelo método de estampagem, mas dobrados a
partir de uma folha plana como no GAZ-MM. A partir de 1943, apenas o farol esquerdo foi instalado e
não havia freios dianteiros. No entanto, a sua quantidade não era suficiente para atender às necessidades do Exército, que costumava usar caminhões comuns para o transporte de feridos.
Os alemães fizeram uso de unidades capturadas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 5,43 m. Largura - 2,04 m. Altura - 2,34 m. Peso - 2,4 T. Motor - 50 HP. Velocidade - 70
km/h. Tripulação - 2 homens.
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GAZ-60
Meialagarta.
Inspirados por projetos alemães e franceses semelhantes, os soviéticos desenvolveram seus primeiros
veículos de meialagarta no final dos anos 1930, resultando nos modelos GAZ-60 e ZiS-22, ambos
baseados em caminhões civis com rodas, sendo os primeiros veículos de meialagarta soviéticos produzidos em série na História.
Conversão do caminhão GAZ-AA, o GAZ-60 (também conhecido como NATI-V3) foi lançado em 1938
e era usado para transportador de armas e trator de artilharia. Alguns foram convertidos em plataforma
móvel para armas antiaéreas ou metralhadoras.
Ele fez a sua estreia na Guerra de Inverno, mas não foi bem-sucedido. Além de não atender às necessidades das tropas, ele muitas vezes quebrava devido a problemas de lagarta. Além disso, ele tinha
um grande consumo de combustível e a sua velocidade era muito menor do que a dos caminhões com
rodas.
Produzido entre 1938 e 1940, teve cerca de 900 unidades produzidas e foi utilizado até 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 1.200 kg de carga. Comprimento - 5,34 m. Largura - 2,36 m. Altura - 2,10 m. Peso 3,5 T. Motor - 50 HP. Velocidade - 35 km/h. Tripulação - 1 homem.
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GAZ-61
Carro de ligação.
Lançado em 1938, o GAZ-61 4x4 foi o resultado da união de uma carroceria do GAZ-M1 em um novo
chassi de tração nas quatro rodas. O projeto visava substituir o malfadado GAZ-21, excessivamente
complexo e pouco promissor. O GAZ-61 foi produzido entre 1938 e 1945, totalizando apenas 238 unidades produzidas e foi bastante utilizado por comandantes sêniores do Exército Vermelho durante a
Grande Guerra Patriótica. Em 1941, foram produzidos veículos abertos (GAZ-61-40), porém, em função
do rigoroso inverno russo, esse modelo foi abandonado em favor dos carros tipo sedan. Esse modelo
teria sido usado por altas autoridades militares, incluindo o Marechal Kliment Voroshilov e os generais
Georgui K. Zhukov, Ivan V. Tyulenev, Kirill A. Meretskov e Dmitry G. Pavlov.
Em 1941, entrou em serviço o GAZ-61-73, que era a variante com tração nas quatro rodas do GAZM11-73, do qual se produziram apenas 181 exemplares em 1941. Este veículo tornou-se o primeiro
sedan fechado com tração nas quatro rodas do mundo (ele pode até mesmo ser considerado o primeiro
“SUV sedan” da História) e, devido à distância do piso ao solo, o carro podia superar praticamente
qualquer obstáculo (inclusive subir escadas). Ele também foi muito utilizado pelos mais altos comandantes do Exército Vermelho.
Uma versão de trator de artilharia, com assentos dobráveis e uma cabine dupla com cobertura de lona
(GAZ-61-417), foi produzida em poucas unidades em 1941-42 e usada para tracionar canhões antitanques, sendo enviado para a frente na região de Moscou. Existiu ainda uma versão de caminhonete
(GAZ-61-415), produzida em 1940.
O GAZ-61 foi produzido não apenas em preto civil, mas também em azul e verde.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O GAZ-61 tinha as seguintes especificações técnicas: Comprimento - 4,67 m. Largura - 1,75 m. Altura
- 1,91 m. Motor - 85 HP. Peso - 1,7 T. Velocidade - 100 km/h.
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GAZ-64
Carro de ligação.
O GAZ-64 4x4 (também conhecido como GAZ-64-416) foi desenvolvido a partir de uma requisição feita
durante a Guerra de Inverno e se destinava a substituir o GAZ-61. Embora seja semelhante ao Bantam
BRC 40 americano, ele foi desenvolvido a partir da experiência obtida com o GAZ-61 e usava peças já
disponíveis na União Soviética. No entanto, ele não teve boas características de desempenho e popularidade.
Produzido entre março de 1941 e o verão de 1942, teve apenas 646 unidades produzidas. A partir de
setembro de 1943, foi substituído pelo GAZ-67.
O carro blindado BA-64 foi construído sobre o seu chassi.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,30 m. Largura - 1,53 m. Altura - 1,56 m. Motor - 52 HP. Peso - 1,3 T. Velocidade - 92
km/h.
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GAZ-67
Carro de ligação.
Baseados no GAZ-64 e no Willys MB, os soviéticos construíram o GAZ-67 4x4, um veículo que se
destinava a ter as mesmas funções e a mesma eficiência do jipe americano. O veículo foi projetado
rapidamente e foi produzido em dois modelos: GAZ-67 e GAZ-67B. Eles eram muito semelhantes, mas
tinham algumas diferenças: a banda de rodagem do GAZ-67 era de 1250 mm, enquanto a do GAZ-67B
era de 1445 mm; a forma da grelha do radiador também era diferente nos dois modelos; o GAZ-67B
tinha um tanque de combustível instalado sob o assento, além do instalado sob o painel; ele também
recebeu um novo carburador, um distribuidor de ignição e um filtro de gasolina; o eixo dianteiro foi
reforçado e o eixo de transmissão e a suspensão foram modernizados. O desempenho de ambos os
veículos era quase tão bom quanto o do Willys MB.
Ele foi extensivamente usado como carro de comando e de ligação pelos oficiais de Estado-Maior,
como trator para o canhão antitanque de 45 mm ou como veículo leve de reconhecimento (com uma
metralhadora instalada localmente). Existiram ainda versões de teto rígido (GAZ-67-420, produzido durante 1944), carro anfíbio GAZ-011 (produzido entre 1951 e 1953), limpador de ruas, automóvel de
bombeiros, etc. No Exército Vermelho, o veículo recebeu muitos apelidos, entre eles: “Chapayev”
(nome de um herói da Guerra Civil Russa), “pigmeu”, “cabra”, “guerreiro de pulga”, HBV (acrônimo de
“Quero Ser Willis”) e “Ivan-Willis”, entre outros.
O Exército polonês usou o GAZ-67B durante a 2ª Guerra Mundial e, após a guerra, permaneceu em
serviço com as forças de segurança até os anos 1960. Outros países que usaram este jipe foram a
China e a Coreia do Norte. Ele esteve presente nas guerras da Coreia e da Indochina.
O GAZ-67 foi produzido de setembro de 1943 a 1944, enquanto o GAZ-67B foi produzido de janeiro de
1944 até o outono de 1953. Os dois modelos tiveram um total de 92.843 unidades, das quais apenas
4.851 foram produzidas durante a Grande Guerra Patriótica (3.137 GAZ-67 e 1.714 GAZ-67B). O GAZ67B foi substituído nas linhas de montagem em 1953 pelo GAZ-69A.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,35 m. Largura - 1,69 m. Altura - 1,70 m. Motor - 54 HP. Peso - 1,3 T. Velocidade - 90
km/h.

GAZ-67B
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GAZ-A
Carro de ligação.
Em 1929, os soviéticos obtiveram dos americanos os direitos da produção do carro Ford-A e do caminhão Ford-AA. Os modelos fabricados na URSS pela GAZ38 foram denominados, respectivamente,
GAZ-A e GAZ-AA. O GAZ-A foi o primeiro carro de passageiros produzido em série na URSS e ele
recebeu o apelido de “Gazik”.
O modelo soviético (conhecido como “Russki-Ford”), embora visualmente idêntico, tinha diversas melhorias: caixa de embreagem, suspensão e caixa de direção reforçadas, filtro de ar mais eficiente e
pneus ligeiramente maiores. Além disso, foi promovida a intercambialidade de peças com o GAZ-AA,
o que simplificou bastante a logística e a manutenção.
O GAZ-A foi bastante utilizado no Exército Vermelho como carro de Estado-Maior e alguns exemplares
foram capturados e utilizados pela Wehrmacht após junho de 1941.
O GAZ-A 4x2 foi produzido entre 1932 e 1936, totalizando 41.917 unidades, incluindo a caminhonete
GAZ-4 (que usava a cabine do caminhão GAZ-AA, da qual foram produzidas 10.648 unidades) e o
veículo de três eixos GAZ-TK. Existiu ainda uma versão experimental 6x4, o GAZ-AAAA, que foi construído em 1936 e que tinha as duas rodas sobressalentes presas nas laterais, as quais podiam girar
livremente e facilitar o movimento sobre obstáculos (foi construído pelo menos um exemplar na versão
de guincho).
O GAZ-A foi substituído nas linhas de montagem pelo GAZ-M1.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,88 m. Largura - 1,71 m. Altura - 1,78 m. Motor - 40 HP. Peso - 1,1 T. Velocidade - 90
km/h.

38

A produção começou a 01/01/1932 e, na ocasião, a fábrica se chamava Nizhegorodsky Avtomobilny Zavod
(Fábrica de automóveis de Nizhny Novgorod), cuja abreviatura era NAZ. Por essa razão, os veículos fabricados
foram inicialmente denominados NAZ-A e NAZ-AA. Em 1933, porém, o nome da fábrica mudou para Gorkovsky
Avtomobilny Zavod (Fábrica de Automóveis de Gorky, atual Nizhny Novgorod) ou simplesmente GAZ.
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GAZ-AA
Caminhão.
Praticamente uma cópia licenciada do Ford-AA Modelo 1929, o caminhão GAZ-AA 4x2 foi, ao lado do
ZiS-5, o principal veículo de transporte soviético no período pré-guerra. No início da Operação Barbarossa, o Exército Vermelho contava com nada menos que 151.100 unidades dele (e de sua versão
melhorada, o GAZ-MM) em serviço.
Apesar da tecnologia ultrapassada, os caminhões GAZ eram muito confiáveis para as condições da
frente Leste. O GAZ-AA era robusto, confiável, simples de manter e operar e podia consumir até os
piores tipos de gasolina russa, além de poder ser adaptado para funcionar com gás de lenha. Além de
transporte geral e de tropas, ele foi utilizado como plataforma móvel para canhões antiaéreos e de
lança-foguetes e como reboque de artilharia. Ele foi apelidado de Polutorka (“1½”) e ganhou notoriedade durante o cerco de três anos de Leningrado, transportando alimentos urgentemente necessários
sobre o congelado Lago Ladoga, uma vez que ele era leve o suficiente para cumprir essa tarefa.
Foram produzidas inúmeras versões do GAZ-AA: GAZ-MM (o mesmo GAZ-AA com um novo motor),
caminhão a gás de lenha (GAZ-42), caminhão a carvão (GAZ-43), caminhão a gás liquefeito de petróleo
(GAZ-44), limpador de ruas (PU-2 e PU-5), caminhão basculante (GAZ-410), caminhão de bombeiro
(PMG-1), ônibus (GAZ-03-30), oficina móvel, trator de toras com reboque de madeira (GAZ-AAL), guincho para balão de barragem, ambulância, caminhão-tanque, caminhão-prisão, etc. O GAZ-MM teve
419.812 unidades produzidas de 1938 a 1947, o GAZ-42 teve 33.840 unidades produzidas de 1932 a
1946 e o GAZ-410 teve 13.751 unidades produzidas de 1936 a 1950. Em fins de 1941, alguns carros
blindados BA-10 foram montados em chassis GAZ-AA. Ele também serviu de base para o meialagarta
GAZ-60.
No entanto, quando os russos conquistaram Berlim, menos de 50% dos caminhões utilizados por eles
eram de fabricação soviética. A maioria ou era americana ou alemã capturada. Além disso, milhares
de caminhões GAZ foram capturados e usados pela Wehrmacht.
O GAZ-AA foi produzido inicialmente entre 1932 e 1938, totalizando 409.985 unidades. No entanto, a
sua produção foi retomada periodicamente entre 1942 e 1950. Devido à escassez de certos materiais,
os veículos produzidos a partir de 1942 foram bastante simplificados: em vez de uma cabine de aço,
foi instalada uma com teto de lona e toldos em vez de portas. A partir de 1943, outras simplificações
foram implementadas: a cabine voltou a ser de madeira, sendo feitos desse material igualmente a base
e a parte traseira (inicialmente, sua cabine era de madeira, mas, a partir de outubro de 1932, ele recebeu uma cabine de metal). O teto foi coberto com lona e as portas tinham um painel externo de madeira
rente ao batente da porta e um painel interno de papelão (alguns exemplares tinham até portas de
tecido de enrolar). Os para-lamas se tornaram planos, ele passou a ter apenas um farol, os freios foram
instalados apenas no eixo traseiro e os para-choques foram removidos, entre outras modificações.
Ainda em 1943, os equipamentos do caminhão de antes da guerra começaram a ser parcialmente
restaurados: portas (primeiro de madeira e depois de metal), freios dianteiros, para-choques e faróis. No final da guerra, o veículo quase havia recuperado a sua aparência pré-guerra.
Em 1949, a GAZ encerrou a produção deste modelo, mas, no período 1949-50, ele passou a ser produzido pela fábrica UAZ em Ulianovsk. O total geral de unidades produzidas desse veículo, em todas
as versões, foi de cerca de 985.000.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 1.500 kg de carga. Comprimento - 5,34 m. Largura - 2,04 m. Altura - 1,97 m. Peso 1,8 T. Velocidade - 70 km/h. Motor - 40 HP.

GAZ-AA
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GAZ-AAA
Caminhão.
O GAZ-AAA 6x4 era um caminhão para todo terreno baseado no caminhão americano Ford-Timken
Modelo 1931, fabricado sob licença na URSS. A despeito disso, ele tinha vários componentes em comum com o GAZ-AA para efeito de padronização, incluindo quadro, eixos, suspensão, eixos propulsores, radiador e caçamba de carga. Em 1937, ele recebeu um motor mais potente e outros componentes
do GAZ-MM. No final de 1941, o modelo ganhou para-lamas simplificados e cabine com portas de lona,
além de ter um farol e o para-choque removidos. Posteriormente, as cabines passaram a ter portas de
madeira.
Baseados no GAZ-AAA, vários veículos foram criados, como o ônibus GAZ-05-193 (contando 273 unidades) e os carros blindados BA-6 e BA-10. No final da década de 1930, as carrocerias de vários carros
blindados foram redesenhadas para usar o chassi encurtado do GAZ-AAA, de modo que o BA-27M, o
BA-IM e o BA-3 foram fabricados usando esse chassi. Além disso, ele foi utilizado em vários veículos
experimentais, como o BA-9 e os carros blindados anfíbios PB-4 e PB-7. O GAZ-AAA teve ainda versões de canhão antiaéreo de 37 mm autopropulsado, ambulância e oficina móvel. Existiu ainda um
protótipo 6x6 dele, designado GAZ-33.
O canhão autopropulsado SU-1-12 nada mais era que um canhão de 76,2 mm Modelo 1927 instalado
na traseira do GAZ-AAA39. A proteção para a guarnição do canhão era feita com placas de blindagem
de 4 mm, mas o veículo não tinha proteção blindada. Ele foi produzido em 1935, contando 51 unidades,
e participou das batalhas no Lago Hassan no verão de 1938, ao longo do rio Khalkhin Gol no verão de
1939 e na Guerra de Inverno de 1939-40. No início de 1941, havia apenas 3 unidades do SU-1-12 em
serviço, todos no Distrito Militar Especial Trans-Baikal.
Produzido entre 1934 e 1943, o GAZ-AAA teve um total de 37.373 unidades produzidas. Exemplares
capturados pelos alemães foram postos em serviço por eles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2.000 kg de carga. Comprimento - 5,34 m. Largura - 2,04 m. Altura - 1,97 m. Peso 2,5 T. Velocidade - 65 km/h. Motor - 50 HP.

GAZ-AAA final de produção, 1943. Observe a ausência de um farol e do para-choque.

39

O SU-12, versão que precedeu o SU-1-12, era montado no caminhão Moreland TX6 americano, tendo 48 exemplares. Ele foi retirado de serviço em 1938.
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GAZ-M1
Carro de ligação.
O GAZ-M1 4x2 é baseado no Ford-V8-40 de 1933 (com uma suspensão completamente redesenhada
para lidar com as condições das estradas russas). Em 1936, a GAZ adotou o nome do ministro das
relações exteriores Viatcheslav M. Molotov (M1 significa “Molotov Modelo Nº 1”). O GAZ-M1 (apelidado
de “Emka”) foi o primeiro carro soviético com a carroceria toda em aço, ignição automática, bancos
dianteiros ajustáveis para trás, parasol, medidor de combustível elétrico e janelas que podiam ser abertas. A maioria dos GAZ-M1 foi posta a serviço de entidades governamentais e militares e apenas parte
deles se tornou privada mais tarde. A maioria dos carros era pintada de preto com uma fina faixa vermelha em cada lado.
O GAZ-M1 substituiu o GAZ-A nas linhas de produção em 1936, com os primeiros carros saindo da
fábrica em março desse ano. O GAZ-M1 foi um dos poucos carros de Estado-Maior utilizados durante
o primeiro ano da Grande Guerra Patriótica e unidades capturadas foram empregadas pelos alemães.
O GAZ-M1 foi produzido entre 1936 e 1943 (a produção em série terminou em 1941, mas a fábrica
conseguiu continuar montando carros a partir do estoque existente de peças e componentes até 1943),
totalizando 62.888 unidades produzidas. Além disso, sobre o seu chassi foram montados os carros
blindados FAI-M e o BA-20.
Ele teve algumas versões distintas: GAZ-M11-73 (com um novo motor de 75 HP, do qual foram produzidas 1.250 unidades), GAZ-M415 (caminhonete), GAZ-21 (6x4), GAZ-M1g (versão a gás) e GAZ-GL1
(de corrida). Ele também foi utilizado como táxi e teve uma versão especialmente produzida para a
KGB em 1938, com um novo motor Ford V8 que foi importado dos EUA em vez de construído localmente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 4,63 m. Largura - 1,77 m. Altura - 1,78 m. Motor - 50 HP. Peso - 1,4 T. Velocidade - 100
km/h.

GAZ-M1 capturado, em uso pelos alemães.
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GORDY
Classe de destróiers.
Também chamada de classe Gnevny e Projeto 7, essa classe foi construída a partir de 1935 e completada entre 1938 (Bodry) e 1942 (Redkiy), tendo 29 unidades (outras seis foram canceladas). A sua
construção foi supervisionada pelos italianos, sendo seus cascos ideais para o Mediterrâneo, mas inadequados para o Ártico. Da mesma forma, a maquinaria russa revelou-se problemática. A classe completa, a saber: Bditelny, Besposhchadny, Bezuprechny, Bodry, Boikiy, Bystry (Mar Negro); Gnevny,
Gordy, Gremyashchiy, Gromkiy, Grozny, Grozyashchiy, Smetlivy, Sokrushitelny, Steregushchiy, Stremitelny (Mar Báltico); Rastoropny, Razyashchiy, Razumny (ex-Prochny), Razyaryonny (ex-Razvitoy,
ex-Peredovoy), Redkiy (ex-Pylkiy), Rekordny (ex-Prytkiy), Reshitelny, Reshitelny II (ex-Pospeshny), Retivy, Revnostny (ex-Provorny), Rezkiy, Rezvy e Ryaniy (Pacífico). O Gremyashchiy, o Gromkiy, o
Grozny, o Sokrushitelny e o Stremitelny foram transferidos para a Frota do Norte (Ártico) em 1941, bem
como o Razumny e o Razyaryonny no ano seguinte. O Reshitelny naufragou, ainda incompleto, a
07/11/38 (outro barco da classe recebeu o mesmo nome).
A classe teve extensa atuação na 2ª Guerra Mundial, tomando parte de defesas costeiras, bombardeando posições de costa inimigas e transportando tropas pelos mares Negro, Báltico, Ártico e Oceano
Pacífico. Ao todo, dez unidades foram perdidas em ação, sendo cinco pela aviação inimiga (Stremitelny
(20/07/41), Steregushchiy (21/09/41), Bezuprechny (26/06/42), Bditelny (02/07/42) e Besposhchadny
(06/10/43)); quatro por minas (Gnevny (23/06/41), Bystry (01/07/41), Smetlivy (05/11/41) e Gordy
(14/11/41)); e um por naufrágio (Sokrushitelny (20/11/42)). O Bystry e o Stremitelny foram eventualmente salvos, mas o primeiro foi afundado pela aviação alemã durante os reparos e o segundo foi
canibalizado para prover peças para outros barcos. O Steregushchiy foi recuperado em julho de 1944,
mas só voltou à ativa em 1948. O Razyaryonny foi danificado por um torpedo do submarino U293 a
06/01/45 e só retornou à ativa em 1946.
Os demais sobreviveram à guerra e quatro foram transferidos para a China em 1955 (Rekordny, Reshitelny II, Retivy e Rezkiy). O restante foi desativado entre os anos 50 e 60, sendo vários deles usados
como alvos. O Gremyashchiy e o Grozny foram usados em testes nucleares em 1957. Três deles são
preservados atualmente na China: An'Shan (ex-Rekordny), Chang Chun (ex-Reshitelny II) e Tai Yuan
(ex-Retivy).
O Grozny foi o primeiro destróier soviético equipado com sonar (1942).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 4 canhões de 130 mm, 2 canhões AA de 76,2 mm, 2 canhões AA de 45 mm, 2
metralhadoras AA de 12,7 mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de
profundidade. Podia transportar 56 minas e 10 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.657 T (padrão). Comprimento - 112,80 m. Velocidade - 37 nós.

Grozny
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I-15
Caça biplano.
Projetado por Nikolai Nikolaevich Polikarpov, o protótipo do TsKB-3 40 voou pela primeira vez a
23/10/1933, revelando imediatamente um manuseio e manobrabilidade excepcionais e entrando em
produção em série no verão de 1934, sendo designado I-1541. O avião foi lançado em fins de 1934,
ficando popularmente conhecido como Chaika (“Gaivota”), em função do formato de sua asa superior.
Ele era equipado com um motor M-25, versão licenciada do Cyclone americano, sendo produzido até
1935, totalizando 384 unidades produzidas. A 21/11/1935, ele bateu o recorde mundial de altitude
(14.575 metros). Foram fornecidas 116 unidades dele à Espanha (onde ele recebeu o apelido de
“Chato”), tendo importante participação na Guerra Civil Espanhola (foi produzido sob licença pela empresa espanhola CASA, contando 287 unidades42). A Mongólia recebeu mais de 40 unidades dele.
Em função da experiência obtida na guerra na Espanha e de problemas de aerodinâmica com suas
“asas de gaivota”, o avião teve o seu desenho radicalmente revisado a partir de 1937. O novo aparelho
teve a sua estrutura reforçada, o formato de gaivota da asa retificado, a envergadura e a área da asa
superior aumentadas e a carenagem do motor alongada. Ele recebeu ainda um novo motor (M-25V) e
a sua capacidade de combustível foi aumentada. O novo aparelho foi designado I-15bis43 e foi posto
em produção em 1937, sendo lançado em serviço em meados desse ano. Ele foi exportado para a
China (272 unidades) e Espanha (31 chegaram em janeiro de 1939 e outras 20 acabaram nas mãos
dos nacionalistas). A sua produção se encerrou no início de 1939, totalizando 2.408 unidades.
Apesar da obsolescência dos biplanos, Polikarpov iniciou, ainda em 1937, o desenvolvimento de uma
nova versão, o I-153 (I-15ter). A estrutura do I-15bis foi reforçada, o perfil da asa superior reverteu ao
estilo usado no I-15 (o que fez o apelido Chaika voltar a ser usado), um novo motor (M-62) foi instalado,
bem como um trem de pouso retrátil (até então o trem de pouso era fixo) e o encosto do piloto foi
blindado. Os primeiros protótipos foram construídos em agosto de 1938 e ele foi lançado em serviço
no início da primavera de 1939. Teve uma versão com quatro metralhadoras de 12,7 mm, o I-153BS
(cerca de 150 unidades produzidas), uma de interceptação de grande altitude com cabine pressurizada,
o I-153V-TKGK (26) e uma com dois canhões de 20 mm, o I-153P (8). Sua produção se encerrou no
final de 1940, contando 3.437 unidades produzidas (64 concluídas em 1941). A China recebeu 93 unidades dele e a Alemanha capturou 182.
A família Polikarpov I-15 serviu à Força Aérea e à Aviação Naval soviéticas. O I-15bis e o I-153 estiveram em ação durante a Batalha de Khalkhin Gol e na Guerra de Inverno (a Finlândia capturou 5 unidades do I-15bis e obteve 22 unidades do I-153, sendo 11 compradas aos alemães). Mais de 1.000 deles
estavam em serviço no início da Grande Guerra Patriótica, sendo então, juntamente com o I-16, a base
da aviação de caça da URSS. Eles foram mais usados como aviões de ataque ao solo e permaneceram
em serviço de 1ª linha até o final de 1942 (exceto no Extremo Oriente, onde permaneceram em serviço
até o fim da guerra), passando a ser usados para treinamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O I-153 era armado com 4 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 6,17 m. Envergadura - 10,00 m.
Altura - 2,80 m. Motor - 800 HP. Peso (máx) - 2.110 kg. Velocidade - 444 km/h. Autonomia - 740 km.
Teto - 10.700 m. Tripulação - 1 homem.

I-153 equipado com esquis.
40

Tsentralnoye Konstruktorskoye Byuro = Escritório Central de Projetos.
I de istrebitel, que significa “lutador”, “combatente”.
42 234 I-15 e 53 I-15bis.
43 Embora ele seja indistintamente conhecido como I-15bis ou I-152, isso é incorreto, pois I-152 foi uma versão
modernizada que não entrou em produção, tendo apenas um protótipo construído em 1938.
41
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I-16
Caça.
Lançado em março de 1935, o Polikarpov I-16 foi o primeiro avião militar monoplano de asa baixa do
mundo com trem de pouso escamoteável a entrar em serviço. Ele atraía atenção tanto pela sua aparência quanto pelas suas qualidades de voo. Quando o I-16 Tipo 5 entrou em serviço (1935), ele era o
caça mais leve do mundo (1.432 kg) e o mais veloz, capaz de atingir a velocidade de 454 km/h.
O protótipo do projeto TsKB-12 voou pela primeira vez a 30/12/1933, mas já havia sido ordenada a sua
produção em série a 22/11/1933. Ao longo de sua produção, ele sofreu constantes aperfeiçoamentos,
tendo nada menos que treze modelos (Tipos 1 (pré-produção), 4, 5, 6, 10, 12, 17 (versão de ataque ao
solo), 18, 20, 24, 27, 28 e 29), que diferiam entre si principalmente pelo motor e pelo armamento, já
que seu layout básico, dimensões e formas permaneceram inalterados. Os tipos 18, 24, 27, 28 e 29
podiam ser equipados para transportar foguetes RS-82. Ironicamente, os primeiros modelos tinham
cabine fechada, porém, a pedido dos pilotos, ela foi substituída por um pequeno para-brisa no Tipo 6 e
isso se tornou padrão para todos os modelos posteriores. No geral, o I-16 granjeou uma boa reputação
de desempenho, revelando-se veloz, manobrável e resistente, embora fosse considerado difícil de pilotar e com pouca visibilidade para o piloto.
Ele estreou em combate em novembro de 1936 na Guerra Civil Espanhola, superando facilmente o
caça alemão He 51 e o italiano CR.32, seus principais oponentes. Ele recebeu os apelidos de “Mosca”44
(pelos republicanos) e “Rata” (pelos nacionalistas). Os republicanos espanhóis receberam 475 unidades dele (Tipos 5, 6, 10 e UTI-445) e 33 foram produzidos sob licença na Espanha (muitos desses
aparelhos permaneceram em serviço até 1955). Cerca de 250 unidades do Tipo 10 foram cedidos aos
chineses, os quais enfrentaram com sucesso os A5M e Ki-27 japoneses.
Na Força Aérea Soviética, ele estreou em combate durante a Batalha de Khalkhin Gol em 1939, sendo
apelidado de Ishak (“burro”) pelos pilotos soviéticos. Também atuou na Guerra de Inverno, sendo dotados de esquis.
No entanto, um estudo de 1939 concluiu que o I-16 havia esgotado o seu potencial de desenvolvimento.
Quando teve início a Operação Barbarossa (22/06/1941), 1.635 dos 4.226 aviões da Força Aérea Soviética eram I-16 (65% da força de caças). Na ocasião, o principal modelo em serviço era Tipo 24,
sendo facilmente superado pelo Me 109F alemão. Não obstante, ele obteve vários sucessos contra
formações de bombardeiros alemães sem escolta e não foram substituídos do serviço de 1ª linha até
1943, sendo afinal retirado de serviço em 1945.
Os alemães capturaram 188 unidades dele (41 na versão UTI-4) e exemplares capturados foram testados por alemães, japoneses, romenos e finlandeses. Além disso, a Polônia utilizou dois exemplares
e a Mongólia utilizou um para treinamento.
Considerado o menor avião de combate da 2ª Guerra Mundial, o I-16 foi produzido entre 1934 e 1942,
totalizando de 8.644 unidades (7.005 caças e 1.639 de treinamento). As versões de treinamento de
dois lugares foram designadas UTI-1, UTI-2 e UTI-4 (também chamado de I-16 Tipo 15).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O I-16 Tipo 24 era armado com 4 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 200 kg de bombas. Comprimento - 6,13 m. Envergadura - 9,00 m. Altura - 2,25 m. Motor - 900 HP. Peso (máx) - 1.882
kg. Velocidade - 462 km/h. Autonomia - 440 km. Teto - 9.700 m. Tripulação - 1 homem.

I-16 Tipo 24
44

Quando os espanhóis receberam o I-16 Tipo 10, armado com quatro metralhadoras ao invés de duas, ele foi
chamado de “Super Mosca” ou simplesmente “Super”.
45 Uchebno Trenirovochnyi Istrebitel = Caça de Treinamento.
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IL-2 SHTURMOVIK
Bombardeiro leve.
Projetado como uma aeronave blindada de ataque ao solo e antitanque, o protótipo (designado BSh-2,
de Bronirovanni Shturmovik46 = Atacante Blindado) voou pela primeira vez a 02/10/1939. Com exceção
da fuselagem traseira, que era de madeira, ele era todo feito de metal e a área ao redor do motor e da
cabine foi construída com 700 kg de blindagem de aço, oferecendo excelente proteção contra o fogo
do chão. A partir de 09/12/1940, todas as aeronaves adotadas para produção passaram a ser identificadas pelo sobrenome do projetista-chefe e um número sequencial, o que fez com que o BSh-2 fosse
rebatizado Ilyushin IL-247, já que seu projetista era Sergey Vladimirovich Ilyushin.
Lançado em maio de 1941, o IL-2 estava entrando em serviço quando os alemães invadiram a URSS
no mês seguinte. A sua primeira versão era monoposto, porém, as pesadas perdas para os caças da
Luftwaffe revelaram a necessidade de proteção traseira, sendo adicionado então um segundo membro
da tripulação e uma metralhadora de 12,7 mm à ré. Esta versão, chamada no Ocidente de IL-2m, entrou
em serviço em fins de 1942. Em 1943, foi lançado o IL-2m3, com asas redesenhadas e outros refinamentos, e esta se tornou a versão mais produzida do Shturmovik.
As armas do Shturmovik podiam perfurar todos os veículos blindados alemães, inclusive o tanque pesado Tiger, quando atacado pela traseira. O IL-2 foi logo temido e odiado pelos alemães, que deram a
ele apelidos como Betonflugzeug (“avião de concreto”), Zementbomber (“bombardeiro de cimento”),
Schlächter (“açougueiro”), Fleischwolf (“moedor de carne”), Eiserner Gustav (“Gustavo de Ferro”) e
Schwarzer Tod (“Peste Negra”). Os soviéticos o apelidaram de “corcunda” e de “tanque voador”. De
fato, Stalin declarou que o IL-2 era “tão essencial para o Exército Soviético quanto o ar e o pão”.
Embora não fosse projetado para essa função, ele eventualmente operou como caça, principalmente
contra formações de bombardeiros e transportes sem escolta, com êxito.
O IL-2 participou de batalhas em todos os teatros de operações da Grande Guerra Patriótica, bem
como na guerra com o Japão, permanecendo em serviço operacional na URSS até a década de 1950.
Ele também foi utilizado pelas forças aéreas da Bulgária (130 unidades), da Hungria (2), da Iugoslávia
(213), da Mongólia (71), da Polônia (365) e da Tchecoslováquia (35). O último país a retirá-lo de serviço
foi a Bulgária, em 1958. No pós-guerra, a OTAN deu a ele o designativo “Bark”.
Foi considerado o melhor avião de ataque ao solo da 2ª Guerra Mundial. No entanto, pesquisas mais
recentes revelaram que ele era muito impreciso e que a maioria dos seus ataques tinham mais efeito
psicológico do que a efetiva destruição de alvos.
Foi o avião mais produzido da 2ª Guerra Mundial, contando 36.183 unidades.
Teve ainda versões de treinamento (IL-2U ou UI-2) e de torpedeiro (IL-2T, que não entrou em serviço).
Já no final da guerra, foi lançado o IL-10, uma versão aperfeiçoada do IL-2.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O IL-2m3 era armado com 2 canhões de 23 mm, 1 metralhadora de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,62
mm e tinha capacidade para 600 kg de bombas ou foguetes (teve versões armadas com canhões de
20 mm e 37 mm). Comprimento - 11,65 m. Envergadura - 14,60 m. Altura - 4,17 m. Motor - 1.720 HP.
Peso (máx) - 6.360 kg. Velocidade - 410 km/h. Autonomia - 765 km. Teto - 6.360 m. Tripulação - 2
homens.

46

Na literatura ocidental, também é grafado como “Stormovik” ou “Sturmovik”.
A designação correta seria com a segunda letra minúscula (Il), mas, para evitar confusão devido ao tipo de fonte
utilizada, os aviões Ilyushin serão grafados com a segunda letra maiúscula (IL) para melhor compreensão do texto.

47
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IL-4
Bombardeiro médio.
O Ilyushin IL-4 foi o principal bombardeiro médio soviético da 2ª Guerra Mundial. Ele era um desenvolvimento direto do DB-3, inicialmente designado como DB-3F. Ele tinha o nariz mais longo e simplificado,
maiores tanques de combustível, nova estrutura de asa e sua construção de aço foi substituída por
duralumínio. O novo aparelho fez seu primeiro voo a 21/05/1939 e, em março de 1942, em conformidade com a nova nomenclatura soviética, a sua designação passou a ser IL-4.
Lançado em 1940, o IL-4 equipou os regimentos de aviação de longo alcance da Força Aérea Soviética.
No entanto, ele teve sérios problemas com seus motores, que só ficaram confiáveis com a adoção do
M-88B no verão de 1943. Também era considerado um avião instável e com fraco armamento defensivo. Por tudo isso, ele foi usado principalmente como bombardeiro noturno ao longo da guerra, embora
também fosse usado como bombardeiro tático diurno, transporte para o lançamento de cargas para os
partisans e reboque de planadores. Contudo, ele recebeu constantes melhorias e por 1943 era um
avião eficiente e confiável.
Ele também foi adotado pela Marinha soviética (conhecido como IL-4T), sendo usado como torpedeiro
e para o lançamento de minas. Foram os IL-4 da Marinha soviética que bombardearam Berlim na noite
de 08/08/1941, ação essa que teve mais valor propagandístico que militar. Depois disso, o IL-4 realizou
diversos ataques à capital alemã e outros alvos na Europa Oriental.
Alguns exemplares capturados foram utilizados pela Alemanha, dos quais 4 foram vendidos para a
Finlândia em 1943 (que, ironicamente, foram utilizados contra os alemães quando a Finlândia mudou
de lado).
O IL-4 esteve em produção de dezembro de 1939 a 1945, somando 5.256 unidades produzidas (as
últimas 160 unidades foram concluídas após a guerra). Ele foi o mais numeroso bombardeiro soviético
da 2ª Guerra Mundial e permaneceu em serviço até 1947.
Teve uma versão de cabine pressurizada de grande altitude, o IL-4TK (ou IL-4K), que não passou da
fase de protótipo. Foram feitas experiências com um radar de bordo no IL-4 em 1943. Em 1946, vários
exemplares de uma versão civil com uma câmera aérea no compartimento de bombas foram produzidos para o Ministério da Geologia.
A China Nacionalista recebeu um número ignorado de IL-4.
No pós-guerra, a OTAN deu a ele e ao DB-3 o nome-código “Bob”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para
2.500 kg de bombas. Comprimento - 14,76 m. Envergadura - 21,44 m. Altura - 4,10 m. Motores (2) 1.100 HP (cada). Peso (máx) - 12.120 kg. Velocidade - 410 km/h. Autonomia - 3.800 km. Teto - 8.700
m. Tripulação - 4 homens.

IL-4T
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IL-10
Avião de ataque ao solo.
O IL-10 foi concebido como um substituto para o IL-2 Shturmovik, sendo uma profunda reformulação
deste. Sua construção era totalmente metálica e a sua forma aerodinâmica foi aprimorada. Como resultado, o arrasto do IL-10 caiu quase pela metade em comparação com o IL-2. Ele também tinha
melhor acomodação para a tripulação (o artilheiro ficava sentado de costas para o piloto em uma cabine
ampliada) e ambos os membros da tripulação ficavam localizados dentro da blindagem de proteção.
Ele teve ainda a blindagem e o armamento reforçados (o peso total da sua blindagem era de 994 quilos). Além disso, o IL-10 tinha melhor estabilidade e maior manobrabilidade que o IL-2. No entanto,
aconteceram diversos acidentes com o IL-10 devido à baixa confiabilidade do seu motor.
O primeiro voo ocorreu a 18/04/1944 e a sua produção teve início em agosto de 1944. O IL-10 foi
lançado em outubro de 1944 e estreou em combate a 15/04/1945, sendo vários regimentos reequipados com ele antes da rendição alemã. A 10/05/45, havia 120 IL-10 em serviço nas unidades de combate
da Força Aérea soviética. Ele também participou das operações contra os japoneses na Coreia, em
agosto de 1945, atacando navios japoneses em Rason e transportes ferroviários.
Sua produção continuou até 1955, totalizando 4.966 unidades (até 01/05/1945, 785 unidades do IL-10
haviam sido produzidas). Entre 1945 e 1947, foram produzidos 280 aparelhos da versão de treinamento
IL-10U (também conhecido como UIL-10). Além disso, o lL-10 também foi produzido sob licença pela
Avia, na Tchecoslováquia, entre 1951 e 1956, sob a designação Avia B-33 (a versão do IL-10U foi
chamada de CB-33), somando mais 1.200 unidades. Em 1951, devido à experiência adquirida durante
a Guerra da Coréia, os soviéticos concluíram que aviões de ataque ao solo a hélice ainda poderiam ser
úteis e decidiram retomar a produção do IL-10 lançando uma versão melhorada, designada IL-10M.
Produzido em 1953-54, teve 146 unidades produzidas.
Após a guerra, o IL-10 tornou-se o avião de ataque ao solo padrão da URSS e dos países do Pacto de
Varsóvia. Entre os países que fizeram uso deste avião estão: Bulgária (pelo menos 1 IL-10 e um número
ignorado de B-33), China (254 IL-10 e 30 UIL-10), Coreia do Norte (93 IL-10 e UIL-10), Hungria (145
IL-10 e 14 UIL-10), Iêmen (24 B-33), Polônia (96 IL-10, 24 UIL-10 e 281 B-33), Romênia (14 IL-10 e
UIL-10, 140 B-33 e 16 CB-33) e Tchecoslováquia (80 IL-10, 6 UIL-10 e cerca de 600 B-33). Ele participou dos estágios iniciais da Guerra da Coréia em 1950 e de um conflito entre a China e Taiwan, sobre
ilhas fronteiriças, em janeiro de 1955. Na URSS, ele permaneceu em serviço até 1956. O país onde foi
retirado de serviço mais tarde foi a China, onde permaneceu em serviço até 1972. Na Hungria, ele foi
apelidado de “Párduc” (Pantera).
A OTAN deu a ele o nome-código “Beast”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 23 mm, 1 metralhadora de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,62 mm e
tinha capacidade para 600 kg de bombas e/ou foguetes. Comprimento - 11,12 m. Envergadura - 13,40
m. Altura - 4,18 m. Motor - 1.750 HP. Peso (máx) - 6.537 kg. Velocidade - 551 km/h. Autonomia - 800
km. Teto - 7.250 m. Tripulação - 2 homens.

IL-10 da Força Aérea Polonesa.
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ISKRA
Classe de caça-minas.
Essa classe teve três barcos construídos em Middlesbrough (Inglaterra) entre 1912 e 1914: Iskra,
Plamya e Patron. Embora tivessem sido encomendados para servir na Sibéria, todos serviram na Frota
do Báltico e o Iskra foi afundado por uma mina a 06/10/16. O Plamya foi capturado pelos finlandeses
em abril de 1918 e rebatizado Altair, mas foi devolvido em setembro de 1922, passando a ser usado
como patrulha de fronteira (revertendo ao nome original) até ser desativado em 1924. O Patron igualmente passou a ser usado para patrulha de fronteira em agosto de 1918, sendo desativado em 1923.
Ambos passaram a ser usados como traineiras civis, rebatizados T-33 Forel e T-31 Nalim, respectivamente.
Em agosto de 1933, porém, ambos retornaram à ativa como caça-minas, sendo rebatizados T-33 (exT-33 Forel) e T-31 (ex-T-31 Nalim), passando a fazer parte da Frota do Norte. Em novembro de 1939,
ambos foram rebatizados novamente como T-891 (número de proa 17) e T-890 (18), respectivamente.
Ambos participaram da Guerra de Inverno e da 2ª Guerra Mundial. O T-890 foi afundado pela Luftwaffe
a 09/07/41, enquanto o T-891 sobreviveu à guerra e retornou ao serviço mercante (rebatizado RT-33
Forel) em 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1939, eram armados com 1 canhão de 76,2 mm, 1 canhão de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62
mm. Podiam transportar 45 minas. Deslocamento - 420 T (normal). Comprimento - 44,50 m 146 pés.
Velocidade - 11,5 nós.

Patron, 1914.
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IZYASLAV
Classe de destróiers.
A classe Izyaslav seria formada por cinco barcos construídos em Reval (Estônia) a partir de 1913:
Izyaslav (ex-Gromonosets), Avtroil, Pryamislav, Bryachislav e Fyodor Stratilat. Eles tinham assessoria
técnica francesa e eram versões maiores do Novik. Os dois primeiros foram concluídos em 1917, mas
o Pryamislav (rebatizado Kalinin) só foi concluído em 1927 e os outros dois nunca foram concluídos e
foram desmantelados em 1923. O Avtroil foi capturado pelos britânicos a 27/12/18 e foi transferido para
a Estônia, onde foi rebatizado Lennuk. Ele acabou transferido para a Marinha peruana em 1933, sendo
rebatizado Almirante Guise, sendo descartado em 1949 e desmantelado em 1954. O Izyaslav foi rebatizado Karl Marx a 31/12/22.
Os dois barcos remanescentes (Karl Marx e Kalinin) foram designados como destróiers Tipo III na
Marinha Vermelha. Ambos passaram por reformas e se tornaram líderes de flotilhas: Karl Marx (192527 e 1934-37) e Kalinin (1937-41).
Os dois barcos serviram no Mar Báltico. O Karl Marx participou da Guerra de Inverno, bombardeando
fortificações na costa do Golfo da Finlândia. Nenhum dos dois sobreviveu à 2ª Guerra Mundial: o Karl
Marx foi destruído pela Luftwaffe a 08/08/41, sendo afundado por lanchas torpedeiras soviéticas a
11/08/41. O Kalinin foi ao fundo por minas a 28/08/41.
Um monumento aos mortos no Karl Marx e no caça-submarino Nº 410 (classe MO-2) foi erigido na
aldeia de Loksa (Estônia).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Karl Marx era armado com 5 canhões de 102 mm, 1 canhão AA de 76,2 mm, 4 metralhadoras AA de 12,7 mm, 6 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar 60 minas e 10 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.350 T (normal).
Comprimento - 107,00 m. Velocidade - 33 nós.

Karl Marx
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JS-1
Tanque pesado.
Em meados de 1942, o Stavka requisitou o desenvolvimento de um novo tanque pesado para enfrentar
a ameaça dos novos tanques Tiger alemães. Além disso, ele deveria permitir previsões sobre futuros
desenvolvimentos inimigos. Baseados no protótipo do KV-13, em 1943 os técnicos soviéticos apresentaram o novo tanque, chamado na fase de projeto de Objeto 237, mas que receberia o nome do líder
soviético Josef Stalin (JS). Embora fosse designado JS-1, ele logo passou a ser conhecido como JS85 (referindo-se ao seu canhão de 85 mm). Ele tinha a mesma torre do KV-85.
Lançado em fins de 1943, ele fez a sua aparição no front em fevereiro de 1944, equipando os 1º, 8º e
13º Regimentos de Tanques Pesados da Guarda lutando na Ucrânia. Posteriormente, atuaram na
Tchecoslováquia e alguns foram cedidos aos insurgentes eslovacos durante o seu levante.
No entanto, não demorou para que surgisse a necessidade de um canhão mais potente. Dois protótipos
armados com um canhão de 100 mm (JS-100) foram construídos, mas o JS-1 acabou substituído nas
linhas de montagem pelo JS-2.
Produzido entre outubro de 1943 e início de 1944, teve apenas 107 unidades produzidas. Quando a
produção do JS-2 começou, muitos foram equipados com canhões de 122 mm antes de serem fornecidos ao Exército.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 85 mm e 3 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 8,32 m (incluindo
canhão). Largura - 3,25 m. Altura - 2,90 m. Peso - 44,0 T. Velocidade - 37 km/h. Blindagem (máx) - 120
mm. Tripulação - 4 homens.
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JS-2
Tanque pesado.
Em outubro de 1943, foi aprovado para produção o novo tanque pesado do Exército Vermelho, o JS-2
(também conhecido como JS-122). Tratava-se do chassi do tanque pesado JS-1 armado agora com
um canhão de 122 mm, com desempenho antitanque inferior ao dos canhões alemães, mas com uma
munição de alto explosivo muito potente.
Ele estreou em combate em fevereiro de 1944, durante a Batalha de Korsun, na Ucrânia. Embora fosse
o tanque mais poderoso do mundo nessa época, o uso de projéteis com carga separada fazia a recarga
demorar demais (não mais do que três disparos por minuto) e logo decidiu-se procurar por um novo
armamento.
Em 1944, surgiu o JS-2M (também chamado de JS-2 Modelo 1944, fazendo com que o JS-2 original
fosse chamado de Modelo 1943). Ele teve a frente do chassi retificada e inclinada, melhorando a proteção do veículo e facilitando a produção. Ele recebeu ainda um novo canhão de 122 mm, com um
sistema semiautomático de carregamento.
Os JS-2 equiparam os regimentos de tanques pesados de Guardas. Sua capacidade de destruir Panthers e Tigers, bem como fortificações com munições alto explosivo, foi muito apreciada. Teve também
uma versão de antiminas, usando um rolo compressor na frente do veículo.
O JS-2 foi usado até o fim da 2ª Guerra Mundial, sendo empregado, inclusive, em Berlim. No pósguerra, o JS-2M tornou-se a versão padrão do tanque, participando, inclusive, da crise de fronteira
soviético-chinesa (02/03/1969 a 11/09/01969). A partir de 1959, foram realizados alguns experimentos,
como um lançador autopropulsado de mísseis táticos e veículo de reboque blindado. Depois de 1982,
todos os JS-2M restantes foram armazenados e, a partir de 1995, foram oficialmente colocados fora de
serviço e gradualmente vendidos para sucata.
O JS-2M também equipou vários países do bloco soviético (posteriormente, membros do Pacto de
Varsóvia), como Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia. Cerca de 100 unidades também foram enviadas à China em 1950 e vários foram entregues à Coreia do Norte e ao
Vietnã do Norte, participando então das guerras da Coreia e Vietnã. Em 1960, Cuba recebeu 41 unidades do JS-2M, mas eles não participaram da Batalha da Baía dos Porcos. Na Hungria, após a repressão
da Revolução Húngara de 1956, as 68 unidades dele no Exército húngaro foram devolvidas à URSS.
Produzido entre novembro de 1943 e junho de 1945, teve um total de 3.854 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O JS-2M era armado com 1 canhão de 122 mm, 1 metralhadora de 12,7 mm e 2 metralhadoras de 7,62
mm. Comprimento - 9,90 m (incluindo canhão). Largura - 3,09 m. Altura - 2,73 m. Peso - 46,0 T. Velocidade - 37 km/h. Blindagem (máx) - 120 mm. Tripulação - 4 homens.
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JS-3
Tanque pesado.
O JS-3 (também conhecido como Modelo 1945) foi o resultado de profundos melhoramentos introduzidos no desenho básico do JS-2, incluindo a nova couraça frontal em “V” e uma nova torre hemisférica
(que se tornou padrão para todos os tanques soviéticos do pós-guerra), embora mantivesse o mesmo
canhão do JS-2M. O seu desenvolvimento iniciou-se a 08/04/1944 e o protótipo iniciou os seus testes
a 28/10/1944. A 16/12/1944, foi ordenada a produção de 10 unidades de pré-série, que ficaram prontas
antes do final de janeiro de 1945. No entanto, ajustes se fizeram necessários e as primeiras três unidades só saíram da fábrica em maio e, embora fossem imediatamente despachados para a Alemanha,
a guerra já havia chegado ao fim quando chegaram lá. Por ocasião da invasão da Manchúria, em agosto
de 1945, muitos outros JS-3 estavam prontos, mas não há evidências de que eles participaram da
operação.
A 07/09/1945, durante a Parada da Vitória em Berlim, os soviéticos fizeram com que 52 tanques JS-3
do 71º Regimento de Tanques Pesados de Guardas desfilassem, causando um grande impacto diante
das autoridades ocidentais.
No entanto, o JS-3 revelou-se uma máquina problemática, com defeitos nunca sanados na transmissão. Além disso, os elementos laterais do casco traseiro soldados ao redor do compartimento do motor
tendiam a rachar. Esses e outros problemas levaram ao encerramento de sua produção no verão de
1946, totalizando 2.311 unidades (apenas 29 por ocasião do fim da guerra na Europa e 350 até o fim
da 2ª Guerra Mundial).
Em 1948, foi lançado um programa de modernização do JS-3, que passou a ser chamado de JS-3M.
A maioria (senão todos) dos JS-3 foram atualizados para a versão JS-3M no início da década de 1950.
Teve também a versão JS-3K, de comando. No Exército Vermelho, o JS-3M permaneceu em serviço
até os anos 1980.
O JS-3 serviu na fronteira sino-soviética, na invasão soviética da Hungria de 1956 (vários foram perdidos em Budapeste) e na Primavera de Praga. Alguns foram cedidos à Polônia e à Tchecoslováquia.
Em 1956, ele foi fornecido ao Egito e cerca de 100 JS-3 e 60 JS-3M participaram da Guerra dos Seis
Dias.
Embora não haja evidências de que o JS-3 efetivamente tenha participado de algum combate (o que
significa que ele não poderia ser propriamente considerado um tanque da 2ª Guerra Mundial), ele participou do desfile da vitória em Berlim e estava disponível para a operação na Manchúria.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 122 mm, 1 metralhadora de 12,7 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm.
Comprimento - 10,00 m (incluindo o canhão). Largura - 3,20 m. Altura - 2,45 m. Peso - 46,5 T. Velocidade - 37 km/h. Blindagem (máx) - 200 mm. Tripulação - 4 homens.
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JSU-122
Canhão autopropulsado.
A origem do JSU-122 é no mínimo inusitada: os soviéticos estavam produzindo cascos do JSU-152
mais rápido do que eles conseguiam produzir o seu armamento principal, o obuseiro ML-20S de 152
mm. Não querendo diminuir a produção de blindados pesados, decidiu-se então armá-los com um canhão A-19S de 122 mm (ambos utilizavam o mesmo reparo, o que facilitou a conversão). Embora a
sua origem fosse de certa forma improvisada, o resultado se revelou tão satisfatório que ele recebeu
uma designação de projeto (Objeto 242) e foi ordenada a sua produção em série a 12/03/1944. Em
agosto do mesmo ano, começou a ser produzido o JSU-122S (Objeto 249 ou JSU-122-2) armado com
um canhão D-25S. As principais diferenças entre ambos era o freio de boca e o mantelete esférico do
JSU-122S. Outra versão (JSU-122E) teria a blindagem reforçada e lagartas mais largas, mas não foi
aceito para produção.
Lançado em 1944, o JSU-122 equipou regimentos independentes de artilharia pesada, não raro ao lado
do JSU-152, a despeito dos esforços contrários de comandantes do Exército, já que essa mistura complicava os problemas de logística. O JSU-122 atuou como canhão de assalto, obuseiro autopropulsado
e destruidor de tanques, sendo mais eficiente nessa função do que o JSU-152, já que o seu canhão
era muito mais preciso. Ele continuou em ação por toda a guerra como um dos mais poderosos canhões
autopropulsados caçatanques do mundo, mesmo usando alto-explosivo na maior parte do tempo (a
explosão e a onda de choque causadas pelo projétil eram suficientes para incapacitar mesmo os tanques mais pesados, mesmo sem perfurar a blindagem).
O JSU-122 foi produzido originalmente entre abril de 1944 e setembro de 1945, totalizando 2.410 unidades (1.735 JSU-122 e 675 JSU-122S). No entanto, pelo menos mais 1.000 unidades foram produzidas entre 1947 e 1952.
Após a 2ª Guerra Mundial, muitos JSU-122 foram convertidos em lançadores de foguetes, chassis para
armas de grande calibre, veículos blindados de recuperação (BTT-1 e JSU-T) e de abastecimento.
Alguns JSU-122 desarmados foram transferidos para organizações civis, para serem usados como
veículos de emergência nas ferrovias ou como transporte nas áreas árticas da União Soviética. Os
poucos JSU-122 que se mantiveram na sua função original tiveram o armamento modernizado em
1958, porém, no início de 1960, eles foram retirados de serviço do Exército Soviético. Atualmente, pelo
menos cinco estão em museus na Europa Oriental e muitos outros são preservados como memoriais.
Ele também foi fornecido à China (pelo menos 6 unidades) e Coreia do Norte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 122 mm e 1 metralhadora de 12,7 mm. Comprimento - 9,85 m (incluindo
canhão). Largura - 3,07 m. Altura - 2,48 m. Peso - 45,5 T. Velocidade - 37 km/h. Blindagem (máx) - 90
mm. Tripulação - 5 homens.
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JSU-152
Canhão autopropulsado.
Designado, durante a fase de projeto, como Objeto 241, o JSU-152 foi o resultado da união de um
poderoso obuseiro de 152 mm (ML-20S) e o chassi do JS-2. Ele foi, na verdade, um sucessor lógico
do SU-152, uma vez que o chassi dos tanques KV foi substituído nas linhas de montagem pelo do JS.
Seu desenvolvimento teve início a 25/05/1943 e o protótipo final ficou pronto em outubro. Após os
testes, foi ordenada a sua produção a 06/11/1943, agora conhecido como JSU-152. A sua produção
começou em dezembro e substituiu o SU-152 nas linhas de montagem.
Lançado em fins de 1943, o JSU-152 tinha três funções principais: canhão de assalto, destruidor de
tanques (função na qual herdou o nome Zveroboy – “Matador de Feras” – do SU-152) e artilharia móvel,
sendo um dos veículos pesados mais versáteis da guerra.
O JSU-152 era alocado em Regimentos Independentes de Artilharia Autopropulsada Pesada ou Brigadas de Artilharia Autopropulsada Pesada, normalmente ao lado do JSU-122. Ele combateu na Grande
Guerra Patriótica até o seu final e permaneceu em serviço no Exército Vermelho até os anos 1970.
Embora tivesse um compartimento de combate mais espaçoso que o SU-152, ele tinha alguns inconvenientes: um deles era a sua capacidade de munição, que se limitava a 20 projéteis (normalmente, 13
de alto-explosivo e 7 perfurantes ou perfurantes de concreto). Além disso, cada projétil pesava mais de
40 quilos, o que dificultava a sua operação e reduzia a sua taxa de disparos (no máximo, 3 por minuto).
Outro inconveniente era que seu canhão era impreciso e não se destinava realmente ao papel de destruidor de tanques.
Em 1944, mais de 30 foram entregues às forças polonesas no front oriental e permaneceram em serviço
no Exército polonês até 1962. No pós-guerra, foram fornecidos à China (67 unidades), Coreia do Norte
(provavelmente entregues pela China, participaram da Guerra da Coreia e continuam em serviço ainda
hoje), Egito (os quais participaram das guerras árabe-israelenses de 1967 e 1973 – um JSU-152 capturado está no museu Yad la-Shiryon, em Israel), Iraque (usado durante a Guerra Irã-Iraque e a 1ª
Guerra do Golfo), Romênia (onde recebeu a designação T-152) e Tchecoslováquia (onde recebeu a
designação TSD-152). As forças finlandesas capturaram dois deles em 1944.
O JSU-152 foi usado em manobras do Pacto de Varsóvia e alguns foram enviados para a Hungria em
1956 para debelar a revolta. Em 1986, alguns foram usados numa ação não convencional na erradicação de Chernobyl, após o desastre nuclear, sendo usados para derrubar prédios como uma escavadeira. Depois que eles se tornaram muito contaminados por radiação para uso, muitos foram jogados
em cemitérios de veículos ou simplesmente deixados onde estavam.
Produzido entre dezembro de 1943 e maio de 1945, teve 1.885 unidades produzidas. No entanto, a
sua produção foi retomada e só se encerrou em 1947, totalizando 3.242 veículos produzidos.
Teve as seguintes versões posteriores: JSU-152K (versão modernizada de 1956, designada como Objeto 241K, com um novo motor e maior capacidade de combustível), JSU-152M (versão modernizada
de 1959, designada como Objeto 241M, similar ao JSU-152K, mas dotada de miras de visão noturna),
JSU-152-1 (designado como Objeto 246 ou JSU-152BM-1, armado com um canhão BL-8), JSU-152-2
(designado como Objeto 247 ou JSU-152BM-2, armado com um canhão BL-10) e JSU-152 Modelo
1945 (designado como Objeto 704, com um canhão ML-20SM). Os três últimos não passaram da fase
de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 obuseiro de 152,4 mm e 1 metralhadora de 12,7 mm. Comprimento - 9,18 m (incluindo canhão). Largura - 3,07 m. Altura - 2,48 m. Peso - 47,3 T. Velocidade - 30 km/h. Blindagem (máx)
- 90 mm. Tripulação - 5 homens.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 136 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
K-15
Classe de lanchas caça-minas.
Essa grande classe de lanchas caça-minas fluviais a Diesel (também chamada de M-17) teve nada
menos que 94 barcos construídos entre 1941 e 1943: Nº 311 a Nº 313, RTShch-7 a RTShch-12,
RTShch-18 a RTShch-23, RTShch-103 a RTShch-111 (1941); Nº 314 a Nº 316, Nº 321 a Nº 326,
RTShch-24 a RTShch-43, RTShch-112, RTShch-113, RTShch-118 a RTShch-120, RTShch-133 a
RTShch-154 (1942); e Nº 155 a Nº 163, RTShch-187 a RTShch-191 (1943). A partir de 1943, vários
deles foram convertidos em caça-minas com dispositivo magnético, sendo rebatizados com o prefixo
KEMTShch: 29, 33 a 36, 38, 39, 107, 108, 110, 111, 117, 126 e 127.
Ao todo, quatorze desses barcos foram perdidos em ação: RTShch-103 (08/07/41), RTShch-106
(08/07/41), RTShch-108 (1941), RTShch-124 (02/09/42), RTShch-121 (22/09/42), RTShch-119
(12/05/43), RTShch-104 (10/09/43), KATShch-111 (03/11/43), RTShch-105 (07/12/43), KEMTSchch34 (28/02/44), RTShch-37 (19/04/44), RTShch-152 (16/08/44), KT-125 (29/03/45) e KT-140 (04/05/45).
Os remanescentes foram descartados até o fim dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm ou 7,62 mm. Deslocamento - 21 T (total). Comprimento
- 15,50 m. Velocidade - 8 nós.

Lanchas da classe K-15

Clube SOMNIUM – 2022
Página 137 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
K-18
Classe de lanchas caça-minas.
Essa classe de caça-minas fluviais foi construída entre 1943 e 1945 e teve 39 barcos: Nº 205, Nº 206,
RTShch-496 a RTShch-498 (1943); RTShch-220 a RTShch-223, RTShch-491 a RTShch-495, RTShch499, RTShch-500, KT-693 a KT-700, KT-729 a KT-739 (1944); KT-742 a KT-745 (1945). Em 1944, vários deles foram rebatizados com a adoção do prefixo KT, enquanto os barcos RTShch-491 a RTShch495, RTShch-499 e RTShch-500 foram convertidos em caça-minas com dispositivo magnético e rebatizados com a adoção do prefixo KEMTShch.
Quatro foram perdidos em ação: KT-220 (21/03/45), KT-222 (28/03/45), KT-729 (28/03/45) e KT-696
(08/05/45). O KT-222 foi afundado pela artilharia do Exército Vermelho por engano. Todos os demais
foram descartados até fins dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm ou 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 17,5
T (total). Comprimento - 15,90 m. Velocidade - 8 nós.

Lanchas tipo K-18
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K-105
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe foi construída em 1928 e teve apenas três barcos (K-105, K-108 e K-240), destinados ao
serviço de guarda de fronteiras. Os três foram transferidos para a Marinha em setembro de 1941, sendo
rebatizados Nº 0143, Nº0103 e Nº 0133, respectivamente.
Em 1942, dois deles foram perdidos em combate (Nº 0103 e Nº 0133), enquanto o Nº 0143 foi rebatizado SK-143 em maio de 1944.
Em junho de 1945, ele retornou ao serviço na NKVD e foi descartado no final da década de 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 29 T (total).
Comprimento - 22,60 m. Velocidade - 12 nós.
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K-164
Barco de patrulha.
Este barco foi construído em 1932 para serviço de guarda de fronteira da NKVD. Em junho de 1941, foi
transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 0103 em novembro de 1943. Em maio de 1944, foi rebatizado SK-164.
Ele sobreviveu à guerra e retornou ao serviço da NKVD em junho de 1945. Foi descartado durante os
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 14 T (total). Comprimento - 12,90 m.
Velocidade - 9,9 nós.
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K-165
Barco de patrulha.
Este barco foi construído em 1935 para serviço de guarda de fronteira da NKVD. Em abril de 1942, foi
transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 0113 em novembro de 1943. Em maio de 1944, foi rebatizado SK-165.
Ele sobreviveu à guerra e retornou ao serviço da NKVD em junho de 1945. Foi descartado durante os
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 16 T (total). Comprimento - 17,00 m.
Velocidade - 13 nós.
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K-192
Classe de barcos de patrulha.
Esta classe (também chamada de Tipo MKM) teve seis barcos construídos em 1940: K-192, K-210, K234, K-273, K-274 e K-335. Eles se destinavam ao serviço de guarda de fronteira da NKVD. Em setembro de 1941, o K-273 e o K-274 foram transferidos para a Marinha e rebatizados I-50 e I-51, respectivamente. Em dezembro de 1941, o K-192, o K-210 e o K-234 foram igualmente transferidos para
a Marinha, sendo rebatizados Nº 0138, Nº 067 e Nº 154, respectivamente. Por fim, o K-335 foi incorporado à Marinha em março de 1942 e rebatizado SK-335 em outubro de 1944. Em maio de 1944, os
seguintes barcos foram rebatizados: SK-138 (ex-Nº 0138) e SK-67 (ex-Nº 067). Em janeiro de 1945, o
I-50 e o I-51 foram rebatizados com a doção do prefixo “SK” no lugar do “I”.
O Nº 0154 foi perdido em ação a 06/02/43. O SK-138 e o SK-67 retornaram ao serviço da NKVD em
junho de 1945; o SK-50 e o SK-51 retornaram igualmente em agosto de 1945, enquanto o SK-335
retornou apenas em 1946.
Todos foram descartados durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 18 T (total). Comprimento - 16,20 m.
Velocidade - 21 nós.
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K-193
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe (também chamada de Tipo ZK) foi construída entre 1931 e 1932 em Leningrado e teve
quinze barcos (K-193, K-194, K-195, K-196, K-206, K-207, K-208, K-220, K-325, K-326, K-327, K-328,
K-329, K-330 e K-331), destinados ao serviço de guarda de fronteiras. Eles tinham casco de madeira e
se destacavam pela alta resistência do casco e boa navegabilidade. Eles foram transferidos para a
Marinha em julho (K-193 a K-196, K-206 a K-208 e K-220) e setembro de 1941 (K-325 a K-331), sendo
rebatizados Nº 013, Nº 023, Nº 033, Nº 0128, Nº 043, Nº 063, Nº 073, Nº 053, I-34, I-35, I-36, I-37, I38, I-39 e I-40, respectivamente.
Ao todo, cinco barcos foram perdidos em combate: I-37 e Nº 063 (1941); Nº 013 (1942); Nº 0128 (1943)
e Nº 053 (1944).
Em maio de 1944, alguns foram rebatizados: SK-23 (ex-Nº 023), SK-33 (ex-Nº 033), SK-43 (ex-Nº 043)
e SK-73 (ex-Nº 073). Em outubro de 1944, os demais foram rebatizados simplesmente substituindo o
prefixo “I” por “SK”.
No pós-guerra, todos os barcos remanescentes retornaram ao serviço na NKVD e foram descartados
durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 45 mm ou 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm.
Deslocamento - 19 T (total). Comprimento - 19,80 m. Velocidade - 16 nós.

I-36
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K-209
Classe de barcos de patrulha.
Esta classe (também chamada de Tipo BK) foi construída em 1940-41 para serviço de guarda de fronteira e teve três barcos, sendo que somente o K-209 foi comissionado pela NKVD. Em julho de 1941,
ele foi transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 017 em dezembro de 1941. Os demais foram
integrados à Marinha Vermelha em dezembro de 1941 e batizados Nº 027 e Nº 037.
Em 1942, o Nº 037 foi perdido em ação. Em maio de 1944, os dois restantes foram rebatizados com a
adoção do prefixo “SK”. Ambos sobreviveram à guerra e retornaram para o serviço de fronteiras em
junho de 1945. Foram descartados durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm. Deslocamento - 20 T (total). Comprimento - 17,60 m.
Velocidade - 32 nós.
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K-219
Barco de patrulha.
Muito pouco se sabe sobre este barco (também chamado de Tipo RPK). Ele foi construído nos anos
30 para serviço de guarda de fronteira da NKVD. Em julho de 1941, foi transferido para a Marinha e foi
rebatizado Nº 083 em setembro do mesmo ano.
Ele não sobreviveu à guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Deslocamento - ? Comprimento - ? Velocidade - ?
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K-229
Barco de patrulha.
Este barco foi construído em 1931 para serviço de guarda de fronteira da NKVD. Em julho de 1941, foi
transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 093 em setembro do mesmo ano. Em maio de 1944, foi
rebatizado SK-93.
Ele sobreviveu à guerra e retornou ao serviço da NKVD em junho de 1945, revertendo ao seu nome
original. Foi descartado durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 23 T (total).
Comprimento - 22,50 m. Velocidade - ?
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K-230
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe (também chamada de GK-1) foi construída em 1930 e teve apenas dois barcos (K-230 e
K-231), destinados ao serviço de guarda de fronteiras. Eles foram transferidos para a Marinha em julho
de 1941, sendo rebatizados Nº 0134 e Nº 0144, respectivamente. Em maio de 1944, todos rebatizados
SK-134 e SK-144, respectivamente.
No pós-guerra, ambos retornaram ao serviço na NKVD e foram descartados durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 20 T
(total). Comprimento - 22,50 m. Velocidade - 23 nós.
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K-232
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe (também chamada de Tipo GK) foi construída em 1931 e teve apenas dois barcos (K-232
e K-233), destinados ao serviço de guarda de fronteiras. Eles foram transferidos para a Marinha em
julho de 1941, sendo rebatizados Nº 047 e Nº 057, respectivamente, em dezembro do mesmo ano. Em
fevereiro de 1943, o Nº 057 foi descartado e, em maio de 1944, o Nº 047 foi rebatizado SK-47.
Em junho de 1945, o SK-47 retornou ao serviço de guarda de fronteiras e foi descartado durante os
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 30 T (total).
Comprimento - 24,00 m. Velocidade - 23 nós.
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K-386
Barco de patrulha.
Este barco (também chamado de Tipo PK-2) foi construído em 1936 para serviço de guarda de fronteira
da NKVD. Em julho de 1941, foi transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 605 em setembro do
mesmo ano. Em maio de 1944, foi rebatizado SK-605.
Ele sobreviveu à guerra e retornou ao serviço da NKVD em julho de 1945. Foi descartado durante os
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 15 T (total).
Comprimento - 15,30 m. Velocidade - 12 nós.
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K-390
Classe de barcos de patrulha.
Originalmente destinada ao serviço de guarda de fronteira da NKVD, esta classe (também chamada de
Tipo BKM-1) teve dois barcos: K-390 (construído em 1940) e Nº 754 (1942). O K-390 foi transferido
para a Marinha em julho de 1941, sendo rebatizado Nº 609 em setembro do mesmo ano e SK-609 em
maio de 1944.
O Nº 754, por outro lado, foi rebatizado SK-210 e posto em serviço somente em setembro de 1945. O
SK-609 retornou ao serviço da NKVD em julho de 1945. Ambos foram descartados durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 6 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 38 T (total). Comprimento - 21,70 m.
Velocidade - 12,5 nós.
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K-391
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe foi construída em 1928 e teve cinco barcos (K-391 a 395), destinados ao serviço de guarda
de fronteiras. Os cinco foram transferidos para a Marinha em julho de 1941, sendo rebatizados Nº 610
a Nº 614, respectivamente. Em maio de 1944, todos foram rebatizados SK-610 a SK-614, respectivamente.
Em julho de 1945, todos retornaram ao serviço na NKVD e foram descartados durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 15 T
(total). Comprimento - 12,90 m. Velocidade - 8 nós.
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K-396
Barco de patrulha.
Este barco foi construído em 1931 para serviço de guarda de fronteira da NKVD. Em julho de 1941, foi
transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 615 em setembro do mesmo ano. Em maio de 1944, foi
rebatizado SK-615.
Ele sobreviveu à guerra e retornou ao serviço da NKVD em julho de 1945. Foi descartado durante os
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 17 T (total).
Comprimento - 18,90 m. Velocidade - 11 nós.
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K-397
Barco de patrulha.
Este barco (também chamado de Tipo K-18) foi construído em 1932 para serviço de guarda de fronteira
da NKVD nos rios. Em julho de 1941, foi transferido para a Marinha e foi rebatizado Nº 616 em setembro
do mesmo ano. Em maio de 1944, foi rebatizado SK-616.
Ele sobreviveu à guerra e retornou ao serviço da NKVD em julho de 1945. Foi descartado durante os
anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 14 T (total).
Comprimento - 13,60 m. Velocidade - 7 nós.
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KAPITAN IZYLMETYEV
Classe de destróiers.
Baseados no Novik, os russos construíram a classe de destróiers Kapitan Izylmetyev (também chamada de classe Leitenant Ilyin), a qual contaria com oito barcos, mas três deles foram cancelados em
1916 e desmantelados em 1923 (Leytenant Dubasov, Kapitan Konon-Zotov e Kapitan Kroun). Os cinco
restantes foram construídos em São Petersburgo a partir de 1913, sendo dois concluídos em 1916
(Kapitan Izylmetyev e Leytenant Ilyin), um em 1917 (Kapitan I Ranga Mikluha-Maklai, ex-Kapitan
Kingsbergen), um em 1927 (Rykov, ex-Kapitan Kern) e um em 1928 (Karl Libknekht, ex-Kapitan Belli).
O Kapitan Izylmetyev aderiu aos bolcheviques em 1917. Em dezembro de 1918, o Kapitan I Ranga
Mikluha-Maklai foi rebatizado Spartak; em julho de 1919, o Leitenant Ilyin foi rebatizado Garibaldi; em
dezembro de 1922, o Kapitan Izylmetyev e o Garibaldi foram rebatizados Lenin e Trotsky, respectivamente; em fevereiro de 1928, o Trotsky foi rebatizado Voikov e, por fim, em fevereiro de 1937, o Rykov
foi rebatizado Valerian Kuybyshev. O Spartak foi capturado pelos britânicos a 26/12/18 durante a
Guerra Civil Russa e foi entregue à Estônia em 1919, onde foi batizado Wambola e serviu até 1933,
quando foi vendido para o Peru, onde foi batizado Almirante Villar e serviu até 1952.
Na Marinha soviética, eles foram designados como destróiers Tipo IV. Todos sofreram reformas: Lenin
(1924-25), Voikov (1924-26 e 1933-35), Valerian Kuybyshev (1936-38) e Karl Libknekht (1940-44). Durante a 2ª Guerra Mundial, o Valerian Kuybyshev e o Karl Libknekht serviram no Ártico, o Lenin, no
Báltico, e o Voikov, no Pacífico. Os três primeiros participaram da Guerra de Inverno, enquanto o Voikov
participou do desembarque em Seisin (14/08/45) e Genzan (21/08/45). O Karl Libknekht avariou seriamente o submarino U286 a 22/04/45, perto de Murmansk (as fontes soviéticas citam que ele foi afundado, mas, na verdade, ele só foi perdido uma semana depois).
O único barco perdido na 2ª Guerra Mundial foi o Lenin, que estava em reparos em Libau e teve que
ser destruído a 24/06/41 para evitar que caísse em mãos alemãs (foi resgatado em 1953 e desmantelado). Os demais foram desativados em 1949 (Voikov), 1955 (Karl Libknekht) e 1956 (Valerian Kuybyshev). O Voikov foi reativado em 1953 e usado como quartel flutuante, sendo afinal desativado em
1956. O Valerian Kuybyshev foi usado em testes de armas nucleares em 1955.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, eram armados com 4 canhões de 102 mm, 1 canhão AA de 76,2 mm, 4 metralhadoras AA
de 12,7 mm, 9 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Podiam transportar 50 minas e 15 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.260 T (padrão). Comprimento - 98,00 m. Velocidade - 34 nós.

Valerian Kuybyshev
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KATYUSHA
Classe de submarinos.
Também conhecida como classe K ou Série XIV, essa classe de submarinos cruzadores (kreiser) foi
ordenada em meados dos anos 30 e foi construída entre 1936 e 1944. Foram os maiores submarinos
construídos pela URSS durante a 2ª Guerra Mundial, contando com onze barcos concluídos: K-1-3, 2123, 51-53 e 55-56. O K-54 nunca foi completado e foi desmantelado em 1949.
Quando a URSS foi atacada, os seis primeiros barcos já estavam em operação nas Frotas do Norte e
do Báltico. Em agosto de 1941, os barcos que atuavam no Báltico foram transferidos para o Ártico. O
K-1 afundou o caça-submarinos alemão UJ-1217 a 11/09/43; o K-3 afundou o caça-submarino alemão
UJ-1708 a 03/12/41 e o UJ-1108 a 05/02/43; o K-22 resgatou a tripulação do avariado submarino Shch421 e depois o afundou a 09/04/42. O K-21 lançou quatro torpedos contra o encouraçado alemão Tirpitz
a 05/07/42, mas todos erraram o alvo. A 23/10/42, o K-21 recebeu a comenda da Bandeira Vermelha.
O K-1 perdeu-se em setembro de 1943, provavelmente por mina; o K-2 chegou ao fim quando retornava
de uma patrulha na costa norueguesa, em agosto/setembro de 1942, provavelmente por mina; o K-3
foi afundado por minas ou pelos caça-submarinos alemães UJ-1102, UJ-1106 e UJ-1111 a 21/03/43; o
K-22 foi afundado por mina a 07/02/43; e o K-23 foi afundado a 12/05/42 pelos caça-submarinos alemães UJ-1101, UJ-1109 e UJ-1110.
Todos os remanescentes permaneceram na ativa até meados dos anos 50, quando a maioria passou
a ser usada como recarregadores de bateria. Em junho de 1949, todos foram rebatizados: B-4 (ex-K21), B-5 (ex-K-51), B-6 (ex-K-52), B-7 (ex-K-53), B-8 (ex-K-55) e B-9 (ex-K-56). O B-4 tornou-se um
navio de treinamento estático em 1959 e em 1982 tornou-se um monumento em Severomorsk; o B-5
foi descartado em 1970 e desmantelado em 1975; o B-6 foi desativado em 1956, mas só foi desmantelado em 1981; o B-7 foi desmantelado em 1960; o B-8 foi desativado em 1954 e desmantelado em
1964; o B-9, o único que não foi usado como recarregador de bateria, foi usado em testes atômicos em
1957.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 10 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 100 mm e 2 canhões AA
de 45 mm. Podiam transportar 20 minas. Deslocamento - 1.487/2.110 T (normal). Comprimento - 97,80
m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 8.400/2.400 HP. Velocidade - 22,5/10,3 nós. Tripulação - 66 homens.

K-1
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KHASAN
Classe de monitores fluviais.
Essa classe (também conhecida como Projeto 1190) foi construída entre 1936 e 1946 e teve três barcos: Khasan (ex-Lazo), Perekop (ex-Simbirtsev) e Sivash (ex-Seryshev). Eles se destacavam por serem os maiores monitores fluviais construídos no mundo e podiam também operar em mar aberto. O
Khasan foi comissionado a 01/02/42, o Perekop, a 24/12/43 e o Seryshev, apenas no pós-guerra, a
31/10/46.
Embora se destinassem à Flotilha do Rio Amur, o Khasan e o Perekop passaram a 2ª Guerra Mundial
na Flotilha do Pacífico Norte e não tomaram parte em nenhum combate. No pós-guerra, foram usados
para treinamento e experimentos até 23/03/60, quando foram desativados, enquanto o Sivash foi convertido em quartel flutuante a 15/09/60, rebatizado PKZ-22. Ele foi finalmente descartado a 28/02/68.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 canhões de 130 mm, 4 canhões AA de 76,2 mm, 6 canhões AA de 45 mm e 10
metralhadoras AA de 12,7 mm. Podiam transportar 29 minas e 12 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.704 T (padrão). Comprimento - 88,03 m. Velocidade - 15 nós.

Khasan
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KHTZ-16
Canhão autopropulsado.
Uma vez iniciada a Operação Barbarossa, os soviéticos sofreram perdas assombrosas de equipamento
e tinham que repor ao menos parte desse material para continuar a dar combate aos invasores. Numa
tentativa de aumentar a produção de blindados, a Fábrica de Tratores de Kharkov (KhTZ48) desenvolveu às pressas esse veículo. Era um trator agrícola STZ-3 em que foram instaladas placas de blindagem e um canhão de 45 mm. Essa improvisação apressada recebeu a designação KhTZ-16. Ele tinha
baixa velocidade, blindagem escassa, silhueta alta, visibilidade ruim e um canhão quase fixo, que exigia
que todo o blindado se movesse para efetuar a mira.
A despeito de seu caráter precário, o veículo entrou em produção em série e cerca de 50 a 60 unidades
haviam sido produzidas quando a fábrica teve que ser evacuada em outubro de 1941. No entanto, a
sua produção foi retomada na Fábrica de Tratores de Stalingrado (STZ49), onde foram produzidas não
mais que 30 unidades. Estima-se que a sua produção total tenha sido de, no máximo, 90 unidades.
Sabe-se que ele foi empenhado nos combates na região de Kharkov e de Poltava.
Ocasionalmente ele é mencionado como T-16.
A cidade de Odessa também realizou a façanha de converter tratores de artilharia (no caso o STZ-5)
em um blindado, conhecido como “Tanque Ni” (de Na Ispug, “Para Assustar”). Existem poucas informações a seu respeito e são muito contraditórias. O número de veículos produzidos estaria em torno
de 55 (de 70 ordenados). Não havia padronização de torres (alguns nem torre tinham) nem de armamento, que variava muito (de metralhadoras de 7,62 mm a canhões de 37 mm). Ele também ficou
conhecido como “Tanque de Odessa” ou simplesmente “Trator Blindado”. Em algumas fontes é equivocadamente chamado de SU-45.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,20 m. Largura 1,90 m. Altura - 2,40 m. Peso - 7,0 T (aprox.). Velocidade - 20 km/h. Blindagem (máx) - 25 mm. Tripulação - 2 homens.

48
49

Kharkov Tractor Zavod.
Stalingrad Tractor Zavod.
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KIROV
Classe de cruzadores pesados50.
A classe Kirov contava com os primeiros navios de grande porte projetados e construídos na URSS,
tendo supervisão italiana. Designada como Projeto 26, dois barcos foram ordenados em 1934: Kirov,
para o Mar Báltico, e Voroshilov, para o Mar Negro. No final de 1937, o Projeto 26bis (também conhecido como classe Maxim Gorky), com ligeiras diferenças51, resultou em outros quatro navios: Maxim
Gorky (Báltico), Molotov (Mar Negro), Kalinin e Kaganovich (os dois últimos para o Pacífico). Essa
classe utilizaria os canhões de 180 mm experimentados no Krasny Kavkaz.
O Kirov foi lançado a 30/11/36 e concluído a 23/09/38. Ele participou da Guerra de Inverno e, após a
invasão alemã, participou como capitânea da evacuação de Tallinn em 28-29/08/41. Ele foi bombardeado pela Luftwaffe duas vezes (04/04/42 e 24/04/42), retornando dos reparos em 1943. Apoiou as
forças terrestres em torno de Leningrado em 1944. Após a guerra, foi usado para treinamento. Ele foi
desativado em 1974 e desmantelado entre 1975 e 1977.
O Voroshilov foi lançado a 28/06/37 e concluído a 20/06/40. Realizou bombardeios em Constança,
Odessa (1941), Feodósia, Kerch (1942) e Malaya Zemlya (1943). Foi bombardeado pela Luftwaffe a
31/10/41 em Novorossisk e seus reparos se prolongaram até fevereiro do ano seguinte. Foi novamente
bombardeado a 09/04/42 e foi avariado por minas a 30/11/42, só retornando à ativa em janeiro de 1944.
Se tornou um navio de testes em 1956 e foi desativado em 1959.
O Maxim Gorky foi lançado a 30/04/38 e concluído a 25/10/40. A 23/06/41, logo após a invasão alemã,
ele foi seriamente avariado na proa por uma mina, ficando em reparos em Leningrado, onde foi bombardeado pela Luftwaffe a 04/04/42 e 24/04/42, só se tornando operacional novamente em meados de
1942. Apoiou as forças terrestres em torno de Leningrado em 1944. Após a guerra, foi usado como um
navio de testes e foi desativado em abril de 1958.
O Molotov foi lançado a 07/05/39 e concluído a 16/06/41. Realizou bombardeios em Feodósia (1941 e
1942) e missões de transporte e evacuação para Sebastopol. Torpedeado pela MAS 568 a 03/08/42,
só retornou ao serviço no final de 1943, mas não participou mais das hostilidades. Rebatizado Slava
em agosto de 1957, ele se tornou um navio de treinamento em 1961 e foi desativado em abril de 1972.
O Kalinin foi lançado a 08/05/42 e concluído a 31/12/42. Foi desarmado e convertido em navio de
acomodações em 1960, rebatizado PKZ-21. Foi desativado em abril de 1963.
O Kaganovich foi lançado a 07/05/44 e concluído a 06/12/44. Foi rebatizado Lazar Kaganovich em 1946
e Petropavlovsk em 1957. Em fevereiro de 1960, foi convertido em quartel flutuante, sendo vendido
para sucata no ano seguinte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Kirov era armado com 9 canhões de 180 mm, 6 canhões de 100 mm, 6 canhões AA de 45 mm, 4
metralhadoras de 12,7 mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar 100 minas e 50 cargas de profundidade e tinha uma catapulta e 2 hidroaviões. Deslocamento - 7.756 T (padrão). Comprimento - 191,30 m. Velocidade - 35 nós.

Kirov

50

Embora fossem classificados pelos soviéticos como cruzadores leves, pelos padrões ocidentais eles eram considerados cruzadores pesados.
51 O Projeto 26bis tinha blindagem reforçada em alguns pontos, superestrutura dianteira com novo design, novo
sistema de controle de fogo e maior capacidade de combustível. O Kalinin e o Kaganovich tiveram o armamento
secundário modificado (ao invés de canhões de 100 mm, receberam peças de 76,2 e 85 mm, respectivamente) e
extremidades de proa e popa alterados.
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KLT
Classe de lanchas caça-minas.
Em 1940, os soviéticos construíram uma série de lanchas para serviço de patrulha, totalizando sete
barcos. Com o início da guerra, todos foram convertidos em caça-minas e lançadores de fumaça e,
eventualmente, todos receberam designações com o prefixo KT (caça-minas): KT-633 (ex-Nº 903 e exPVO-9), KT-713 (ex-Nº 713, ex-Nº 1210, ex-Nº 217 e ex-Nº 2), KT-714 (ex-Nº 714, ex-Nº 1211, ex-Nº
218 e ex-Nº 3), KT-715 (ex-Nº 715, ex-Nº 1506 e ex-VR-4), KT-814 (ex-Nº 814, ex-Nº 1504 e ex-VR-2),
KT-815 (ex-Nº 815, ex-Nº 1505 e ex-VR-3) e KT-843 (ex-OVR-12, ex-Nº 1503 e ex-VR-1).
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados até fins dos anos 40.
Outros dois barcos semelhantes foram construídos na mesma época, chamados de “Tipo A”. Entraram
em serviço na NKVD identificados como Nº 47 e Nº 49, mas passaram para a Marinha com o início das
hostilidades e tiveram frequentes rebatismos (suas designações finais foram SK-668 e SK-669, respectivamente, dadas em julho de 1944). Eram feitos de aço e tinham motor de automóvel. Foram utilizados
para patrulha, caça-minas e lançadores de fumaça, principalmente em rios e lagos. Foram descartados
em 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 10,4 T (total). Comprimento - 15,20
m. Velocidade - 12 nós.
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KM-2
Classe de lanchas de patrulha.
Essa classe foi construída entre 1935 e 1942 e teve 97 unidades. O projeto desses barcos foi comprado
da Alemanha e se destinava originalmente para o trabalho policial em rios e lagos. No entanto, com a
eclosão da guerra germano-soviética, eles foram rapidamente postos a serviço da Marinha e foram
usados para patrulha, gerador de fumaça e caça-minas. Ao todo, foram 72 barcos usados na função
de patrulha e 25 na de caça-minas.
Os primeiros barcos foram entregues ao serviço da NKVD (serviço de fronteiras) e foram designados
com o prefixo “K” e, depois, “I”. Na Marinha, esses barcos foram inicialmente numerados e posteriormente receberam designações referentes às suas funções: SK (patrulha) e KT (caça-minas).
Dentre os barcos de patrulha, 25 foram perdidos em ação: Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 22, Nº 23, Nº 0153,
I-29 e I-41 (1941); Nº 086, Nº 0106, Nº 0137, Nº 0173, Nº 0174 e Nº 0183 (1942); Nº 076, Nº 0113, Nº
0123, Nº 0168, Nº 0178 e Nº 0188 (1943); Nº 15, Nº 27, I-27, I-42 e I-48 (1944). Outros sete caça-minas
foram perdidos, a saber: Nº 1307 (11/09/941), Nº 1308 (11/09/41), Nº 1306 (16/09/41), Nº 1309
(16/09/41), Nº 1310 (16/09/41), Nº 1318 (16/09/41) e Nº 407 (27/09/44).
Todos os demais foram descartados entre 1944 e fins dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 7 T (total). Comprimento - 13,80 m.
Velocidade - 9 nós.

Nº 27
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KM-4
Classe de lanchas caça-minas.
Desenvolvimento do modelo KM-2, a KM-4 se destinava originalmente ao serviço de patrulha em lagos
e rios. Com o início da guerra, elas foram empregadas como caça-minas, patrulha e geradores de
fumaça. Ao todo, foram construídas 160 dessas lanchas entre 1938 e 1945.
Inicialmente, elas foram simplesmente numeradas, mas, posteriormente, começaram a receber prefixos
referentes às suas funções e ao seu serviço (Marinha ou NKVD). Por exemplo, em outubro de 1944, a
Nº 13 foi rebatizada KT-301; a KEMTShch-7 foi rebatizada RTShch-101 em novembro de 1943 e KEMTShch-101 em junho de 1944.
Ao todo, 15 barcos foram perdidos durante a guerra: Nº 902 (05/10/41), Nº 916 (26/05/42), Nº 317
(30/05/44), Nº 905 (21/06/44), Nº 316 (09/07/44), Nº 323 (30/07/44), KT-355 (30/07/44), Nº 907
(05/08/44), Nº 107 (20/08/44), KT-337 (09/09/44), Nº 67 (28/09/44), Nº 321 (10/10/44), KT-340
(20/10/44), KT-345 (24/10/44) e KT-680 (16/11/44). O Nº 903 foi descartado em 1944, o mesmo ocorrendo no ano seguinte com o KT-231, KT-239, KEMTShch-101, KEMTShch-109, KEMTShch-280,
KEMTShch-282, KEMTShch-287, KEMTShch-288, KEMTShch-289 e KEMTShch-290. Todas as remanescentes foram descartadas até o final da década de 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora AA de 7,62 mm. Deslocamento - 10 T (padrão). Comprimento - 19,30
m. Velocidade - 10 nós.
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KOMINTERN
Cruzador.
O Komintern fazia parte da classe Bogatyr de quatro cruzadores blindados (Bogatyr, Oleg, Kagul e
Pamyat Merkurya), construída entre 1899 e 1909. O Bogatyr foi construído na Alemanha, enquanto os
demais foram construídos em São Petersburgo (Oleg), Nikolayev (Kagul) e Sebastopol (Pamyat Merkurya). Um quinto barco, o Vityaz, foi destruído num incêndio a 13/06/01, em São Petersburgo, durante
a sua construção. O Bogatyr atuou no Pacífico, foi desativado em 1918 e desmantelado em 1922. O
Oleg foi internado pelos EUA entre junho e novembro de1905 e foi afundado por torpedos da lanchatorpedeira britânica CMB4 a 18/06/19, ao largo de Kronstadt, durante a Guerra Civil Russa. O Kagul
(ex-Ochakov) foi rebatizado Ochakov (13/04/17) e depois General Kornilov (setembro de 1919), foi
capturado pelos alemães a 01/05/18, mas foi capturado novamente pelos britânicos a 24/11/18 e entregue aos brancos, sendo internado em Bizerta pelos franceses a 29/12/20. Acabou sendo vendido
para sucata em 1933.
Lançado em junho de 1903 e completado em 1905, o Kagul foi rebatizado Pamyat Merkurya a 07/04/07.
Ele atuou intensamente na Grande Guerra, realizando incursões na costa turca e missões de escolta.
A 29/12/17, ele passou para a Marinha Vermelha e acabou capturado pelos alemães a 01/05/18, mas
foi capturado novamente pelos britânicos a 24/11/18 e transferido para os brancos. Ele foi desarmado
a 19/02/19 e sua maquinaria foi explodida pelos britânicos a 24/04/19. Foi recapturado pelos vermelhos
a 29/04/19, mas, a 24/06/19, foi tomado pelos brancos de novo. A 14/11/20, ele partiu de Sebastopol
indo para Istambul, mas, a 22/11/20, foi novamente capturado pelos vermelhos. Os soviéticos repararam então o navio entre 1921 e 1923 e ele foi rebatizado Komintern a 06/03/23 (ele retornou à ativa a
01/05/23). Embora fosse considerado obsoleto já em 1914, ele foi o único cruzador russo no Mar Negro
a sobreviver à 1ª Guerra Mundial e à Guerra Civil Russa.
Em 1930, decidiu-se convertê-lo em navio de treinamento e, no inverno de 1940-41, foi convertido em
lança-minas. Também tencionou-se convertê-lo num porta-hidroaviões.
Durante a Grande Guerra Patriótica, ele tomou parte na defesa e evacuação de Odessa e da defesa
de Sebastopol. Foi seriamente avariado pela Luftwaffe em Novorossisk (02/07/42), sendo logo depois
inutilizado por novo ataque aéreo em Poti (16/07/42), sendo então autoafundado a 10/10/42 como um
quebra-mar em Poti. Seus canhões foram removidos e equiparam baterias de artilharia de costa. Hoje
o casco de Komintern ainda está lá.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Komintern era armado com 8 canhões de 130 mm, 3 canhões de 76,2 mm, 3 canhões AA
de 45 mm, 2 canhões AA de 25 mm e 5 metralhadoras AA de 12,7 mm. Podia transportar 195 minas.
Deslocamento - 6.338 T (padrão). Comprimento - 134,20 m. Velocidade - 23 nós (em 1941, não excedia
os 12 nós).

Komintern
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KOMINTERN
Trator de artilharia pesada.
Lançado em 1934, o Komintern era um trator de artilharia desenvolvido sobre a suspensão do T-24,
um projeto de tanque médio cancelado em 1931. Ele podia transportar 12 passageiros, tinha uma força
de tração de 12 toneladas e uma carga útil de 2 toneladas. Ele se destinava a rebocar peças de artilharia pesada, como o obuseiro B-4 de 203 mm.
Ao todo, 1.798 unidades do Komintern foram produzidas entre 1934 e 1940. Em 1940, a produção do
Komintern foi cancelada em favor do Voroshilovets.
Os veículos capturados foram designados Artillerieschlepper Kom 604(r) pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 5,76 m. Largura - 2,21 m. Altura - 2,54 m. Peso - 10,5 T. Velocidade - 30 km/h. Motor 130 HP. Tripulação - 2 homens.

Komintern usado pelos alemães (observe a marcação “WH” no para-choque).
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KOMMUNAR
Trator de artilharia.
Baseado no Hanomag WD-50 alemão, o Kommunar destinava-se à tração do obuseiro B-4 de 203 mm
(a peça de artilharia soviética mais potente da época). Lançado em 1924, ele foi um dos primeiros
tratores de lagarta soviéticos. Ele tinha capacidade de tração de 6 toneladas e de carga, 2 toneladas.
Ele teve diferentes modelos produzidos, impulsionados por diferentes motores de 50 HP (G-50), 75 HP
(G-75) e 90 HP (S-90).
A maioria dos tratores foi usada para fins civis (ele não se destinava à agricultura), mas o Exército
Vermelho recebeu quase 1.000 unidades (modelos G-75 e S-90) e as usou como tratores de artilharia.
Em 1932, doze protótipos foram construídos para uso militar, incluindo um veículo blindado com um
canhão de calibre 76,2 mm e um arado de trincheira.
Por causa de seu design desatualizado e sua mobilidade limitada fora de estradas, as unidades capturadas foram pouco utilizadas pelos alemães.
Produzido entre 1924 e 1936, ele foi substituído nas linhas de produção pelo Komintern. Desconsiderando as discrepâncias entre as fontes (uma constante em se tratando de fontes soviéticas), a produção
dos diferentes modelos teria sido de 850 G-50, 1.100 G-75 e 1.750 S-90, perfazendo o total de 3.700
unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 5,15 m. Largura - 2,06 m. Altura - 2,46 m. Peso - 8,5 T. Velocidade - 15 km/h. Motor 90 HP. Tripulação - 2 homens.
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KOMSOMOLETS
Classe de lanchas torpedeiras.
Em 1939-40, os soviéticos construíram em Leningrado uma lancha segundo o Projeto 123 Komsomolets. Ela tinha um casco de duralumínio e destacava-se por ser a primeira lancha torpedeira soviética
equipada com tubos lança-torpedos (ao contrário dos modelos anteriores, que utilizavam rampas). O
barco foi designado Nº 13, sendo sucessivamente rebatizado Nº 73 (08/42) e TK-351 (02/44). Ele teria
sido usado pelo comandante da Frota do Mar Negro e serviu de base para a produção em série conhecida como Projeto 123bis ou Classe Komsomolets.
Foram construídos 81 barcos do Projeto 123bis em Tiumen, Sibéria, entre 1944 e o fim da guerra
(outros 50 foram construídos entre 1946 e 1948). Eles foram equipados com motores americanos fornecidos pelo Lend-Lease e foram empenhados no Pacífico, Mar Negro e Báltico.
A 15/04/45, o TK-131 e o TK-141 realizaram um ataque a torpedo contra o destróier alemão Z34, que
foi severamente danificado e nunca foi reparado. Este foi o maior navio de guerra alemão inutilizado
pela Marinha soviética em um combate de superfície. Apenas um desses barcos foi perdido em combate, o TK-132 Artyomovets, danificado pela artilharia de costa alemã no Golfo de Dantzig a 11/04/45
e destruído pela aviação soviética a 09/05/45.
No pós-guerra, ele foi modificado e denominado Projeto 123K, tendo a sua produção retomada entre
1950 e 1953, contando mais 155 unidades.
Muitos países receberam unidades desses barcos, a saber: China (56 unidades), Síria (17), Coreia do
Norte, Cuba e Romênia (12 cada), Vietnã do Norte (10). Bulgária (8), Albânia e Chipre (6 cada), Egito,
Iêmen do Norte, Iêmen do Sul, Somália e Tanzânia (4 cada).
Na URSS, todos foram descartados até 1978. Em 1995, um modelo em tamanho real de um barco do
Projeto 123bis foi construído de acordo com os desenhos originais e ele recebeu o número TK-131.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armadas com 4 metralhadoras de 12,7 mm e 2 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas (o Nº 13
usava torpedos de 21 polegadas). Podiam transportar 6 cargas de profundidade. Deslocamento - 18 T
(padrão). Comprimento - 18,70 m. Velocidade - 48 nós.

TK-7
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KONSTRUKTOR
Canhoneira.
Em 1905, quatro torpedeiras tiveram a quilha batida e elas viriam a formar a classe General Kondratenko de “cruzadores torpedeiros”. Todos foram concluídos no ano seguinte e o projeto deles era da
empresa Vulcan alemã. Classificados originalmente como cruzadores torpedeiros, foram reclassificados como destróiers em 1907. Eles serviram à Marinha Russa na Frota do Báltico, inclusive como
lança-minas, e o Okhotnik foi afundado por uma mina a 26/09/17. Em 1924, o General Kondratenko e
o Pogranichnik foram descartados, sendo desmantelados, respectivamente, em 1924 e 1925. O último
remanescente, o Sibirsky Strelok, foi rebatizado Konstruktor em dezembro de 1926.
Ele foi usado para testes e treinamento a partir de setembro de 1925, mas foi rearmado e classificado
como barco de patrulha em agosto de 1941, passando a participar da defesa de Leningrado, escoltando
comboios no Lago Ladoga e bombardeando posições alemãs. A 04/11/41, porém, a sua proa foi destruída por um ataque aéreo. Reparado, o Konstruktor retornou à ativa a 13/04/43, doze metros mais
curto, e reclassificado como canhoneira.
Ele foi transferido para o Báltico no verão de 1944 e, a 03/01/45, ele foi desarmado e convertido em
navio de teste. Em maio de 1956, foi convertido no navio de aquecimento OT-29, sendo descartado em
junho de 1957.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1943, ele era armado com 3 canhões de 100 mm, 3 canhões AA de 45 mm, 2 canhões AA de 37
mm, 1 canhão AA de 20 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. Deslocamento - 650 T (padrão). Comprimento - 60,50 m. Velocidade - 16,5 nós.

Konstruktor
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KRASNOYE ZNAMYA
Canhoneira.
A canhoneira Hrabryi foi construída entre 1894 e 1897 e serviu à Marinha czarista até cair em mãos
soviéticas, sendo rebatizado Krasnoye Znamya (Bandeira Vermelha) a 31/12/22. Ela era então a mais
poderosa canhoneira russa no Golfo da Finlândia e atuou na 1ª Guerra Mundial e na Guerra Civil Russa.
Entre 1937 e 1939, ela sofreu extensas reformas e retornou à ativa em 1940.
Ela foi afundada a 18/11/42 pelas lanchas torpedeiras finlandesas Syöksy, Vinha e Vihuri, mas foi resgatada a 13/11/43 e retornou à ativa a 17/09/44.
O navio foi desativado em 1956 e tornou-se um navio de alojamentos em 1959, sendo afinal desmantelado em 1962.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1942, ele era armado com 5 canhões de 130 mm, 6 canhões de 45 mm. 1 canhão de 37 mm e 10
metralhadoras de 12,7 mm. Podia transportar 50 minas. Deslocamento - 1.735 T (normal). Comprimento - 72,26 m. Velocidade - 14 nós.

Krasnoye Znamya
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KRASNY KRIM
Cruzador.
A classe Svetlana foi desenvolvida com base na experiência da Guerra Russo-Japonesa. Similar à
classe Admiral Nakhimov, essa classe teria quatro barcos (Svetlana, Admiral Butakov, Admiral Spiridov e Admiral Greig) e se destinavam à atuação no Báltico. Todos tiveram a quilha batida em 1913 e
foram lançados em 1915 (Svetlana) e 1916 (os demais). No entanto, os trabalhos em todos eles foram
interrompidos com a revolução de 1917. O Admiral Butakov foi cancelado (seu casco foi usado como
quebra-mar na foz do rio Neva em São Petersburgo até ser desmantelado em 1952), enquanto o Admiral Spiridov e o Admiral Greig foram concluídos como petroleiros em 1926, sendo rebatizados Grozneft e Azneft, respectivamente. Em 1920, o Svetlana teve os trabalhos retomados seguindo o projeto
original. Em 1924, ele foi rebatizado Klara Zetkin; a 05/02/25, Profintern; e, por fim, a 31/10/39, Krasny
Krym. Ele foi concluído a 01/07/28 e sofreu extensa reforma entre 1935 e 1938.
O Krasny Krim foi estacionado inicialmente no Mar Báltico, sendo transferido em 1929-30 para o Mar
Negro (juntamente com o encouraçado Parizhskaya Kommuna). Teve intensa atuação na Grande
Guerra Patriótica, bombardeando posições alemãs, participando do transporte de tropas e evacuação
de feridos e apoiando desembarques. Participou das campanhas de Odessa, Sebastopol e Kerch. Foi
avariado pela artilharia alemã a 29/12/41. Permaneceu em reparos entre junho e agosto de 1942 e de
agosto a outubro do mesmo ano. Sofreu reformas entre junho de 1943 e maio de 1944 (sua velocidade
máxima caiu para 22 nós).
Passou a ser usado para treinamento a 03/07/45, foi desarmado e usado como alvo em 1957 e foi
reformado para servir como um navio de testes em maio do mesmo ano. Em 1958, foi convertido em
navio de acomodações (PKZ-144), sendo vendido em 1959 e desmantelado em 1960.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, o Krasny Krym era armado com 15 canhões de 130 mm, 6 canhões AA de 100 mm, 4 canhões
AA de 45 mm, 7 metralhadoras AA de 12,7 mm e 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Podia
transportar 90 minas. Deslocamento - 6.693 T (padrão). Comprimento - 158,40 m. Velocidade - 29 nós.

Krasny Krym
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KS-18
Veículo de engenharia.
No início dos anos 1930, os soviéticos iniciaram o desenvolvimento de veículos blindados para guerra
química baseados em diversos tipos de caminhões, mas os testes de vários protótipos fracassaram.
Eles eram incapazes de operar em terrenos acidentados, a blindagem, além de escassa, aumentava o
peso e reduzia a capacidade de carga e eles não tinham nenhum armamento para se defender.
Como resultado disso, novos requisitos foram definidos para o novo veículo. Manteve-se o uso de um
chassi de caminhão comum, mas desta vez com uma carga útil maior. O veículo deveria ser blindado,
bem como armado com uma metralhadora. Um tanque químico e dispositivos de pulverização tinham
que ser colocados sob a blindagem. Ele tinha que ser capaz de pulverizar gases, realizar desgaseificação ou lançar cortinas de fumaça, inclusive na linha de frente.
Em 1934, foi desenvolvido o novo veículo, num chassi de caminhão ZiS-6 6x4, no qual foi instalada
uma caixa blindada rebitada e equipamento de pulverização KS-18. O tanque comportava 1.000 litros
de produto químico líquido e ele também era equipado com rádio. Algumas dessas máquinas teriam
sido construídas e usadas de forma limitada pelo Exército Vermelho para testes e treinamento. Curiosamente, o projeto “herdou” o nome do sistema de pulverização química KS-18 (em algumas fontes,
também é chamado de BHM-1).
O KS-18 foi lançado em 1937 e sua produção se encerrou dois anos depois, totalizando 94 unidades.
Ele equipou companhias de engenharia de combate em brigadas de tanques (teoricamente, cada companhia deveria ter quatro desses veículos). Durante a Guerra de Inverno, 9 unidades desse veículo
foram utilizadas.
O KS-18 estava em serviço por ocasião da Operação Barbarossa e participou ativamente dos primeiros
estágios da Grande Guerra Patriótica. Como o Exército Vermelho não usou armas químicas, o KS-18
não foi usado nessa função. Aparentemente, ele cumpriu tarefas de veículos de reconhecimento e
patrulha, além de postar cortinas de fumaça. Há informações sobre o uso dele na Crimeia, inclusive
despojados de seus equipamentos de guerra química e usados como carros blindados comuns. No
entanto, até o final de 1941, não havia mais nenhum KS-18 em operação no Exército Vermelho.
O KS-18 foi o primeiro veículo do seu tipo a entrar em serviço, foi o único desenvolvimento desse tipo
que participou de batalhas reais e também foi o último modelo de seu tipo no Exército Vermelho.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 6,00 m (aprox.). Largura - 2,00 m (aprox.).
Altura - 2,00 m (aprox.). Peso - ? Motor - 73 HP. Velocidade - 50 km/h. Blindagem (máx) - 8 mm.
Tripulação - 2 homens.
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KTS-20
Planador.
No final de junho de 1941, Dmitry N. Kolesnikov e Pavel V. Tsybin receberam a tarefa de desenvolver
um planador pesado. O resultado foi o KTs-2052, o maior planador em serviço no Exército Vermelho
durante a Grande Guerra Patriótica (e também o menos numeroso). Os dois primeiros protótipos foram
fabricados já em outubro de 1941, os quais receberam as designações KTs-1 e KTs-2.
O KTs-20 era uma aeronave de asa alta com construção totalmente em madeira. Ele tinha uma excelente capacidade de transporte, além de boas características operacionais e técnicas. No entanto, sua
maior desvantagem era a ausência de uma porta de carga maior, que impedia o uso total da sua capacidade de carga. Além de tudo, a necessidade urgente de tal aparelho contribuiu para o rápido lançamento do aparelho. A sua produção em série se deu no período 1942-43, mas apenas 68 unidades
foram produzidas.
Como o A-7 e o G-11, eles foram usados principalmente para abastecer partisans soviéticos com provisões, armas, equipamentos e homens treinados. O uso mais intenso foi de abril a novembro de 1943,
na Bielorrússia. Após o pouso, os planadores não voltavam – os partisans os queimavam – e os pilotos
às vezes eram levados de volta por aviões. Eles também foram usados para levar grupos de sabotagem
atrás das linhas inimigas. Ele também foi usado na ponte aérea de Moscou para a área de Stalingrado
em novembro de 1942, a fim de fornecer rapidamente líquido anticongelante para tanques, durante a
batalha de Stalingrado.
O KTs-20 era rebocado principalmente por bombardeiros DB-3.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia transportar 20 soldados ou 2.000 quilos de carga. Comprimento - 14,12 m. Envergadura 23,80 m. Altura - 2,84 m. Peso (máx) - 4.400 kg. Tripulação - 2 homens.

52

As iniciais dos projetistas, acrescido do número de passageiros transportados. Ele também é conhecido como
KC-20.
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KV-1
Tanque pesado.
Desenvolvido a partir do malfadado SMK, o tanque KV (Klimenti Voroshilov53) era o melhor tanque
pesado do mundo ao tempo da Operação Barbarossa.
A primeira versão foi o KV-1 Modelo 1939, adotado pelo Exército Vermelho em dezembro de 1939 e
cuja produção começou em fevereiro de 1940, totalizando apenas 141 unidades. Algumas delas (inclusive os protótipos) foram utilizados experimentalmente na Guerra de Inverno, sem perder uma unidade
sequer. O segundo modelo de produção foi o KV-1 Modelo 1940 (chamado pelos alemães de KV-1A).
Ele tinha um novo mantelete e um novo canhão, mas teve apenas 243 unidades produzidas.
Em seguida veio o Modelo 1941 (KV-1B), que recebeu uma nova torre, um novo canhão e mais blindagem. Esta versão também introduziu muitas modificações para facilitar a produção, totalizando 1.121
unidades produzidas.
Os soviéticos lançaram mão do expediente de aplicar blindagens extras parafusadas na torre, frente e
laterais do casco. Essa modificação era chamada de KV-1E (“E” de Ekranirovanny = Protegido).
A seguir veio o Modelo 1942 (KV-1C), que tinha um novo motor, uma nova torre e com blindagem mais
espessa. No entanto, o peso adicional fez com que a velocidade e a agilidade dele fossem muito prejudicadas. Apesar disso, foi o mais numeroso de todos, contando 1.753 unidades produzidas.
A versão final foi o KV-1S54 Modelo 1942, que sofreu uma revisão geral. Ele recebeu uma nova torre,
menor, com uma cúpula para o comandante, e uma nova transmissão; era mais veloz (podia atingir a
velocidade de 43 km/h), mas, tinha menos blindagem. Foi produzido até agosto de 1943 (fim da produção do KV-1), contando 1.370 unidades produzidas.
A 22/06/41, 636 unidades do KV-1 estavam em serviço e, até a Batalha de Moscou, o número de
unidades produzidas chegou a 1.364. Teve um total de 5.819 unidades produzidas e cerca de 13.500
veículos utilizaram o seu chassi (entre tanques, canhões autopropulsados e outros). Ele continuou em
serviço até 1945 e foi utilizado também por unidades polonesas no Exército Vermelho.
Ele se revelou uma grande surpresa para os alemães, pois os canhões de seus tanques e suas armas
antitanques eram inúteis contra a sua blindagem. Ele participou de todos os grandes combates no front
russo de 1941 a 1943. No entanto, em que pese suas qualidades, ele era muito lento, propenso a falhas
de transmissão e muito pesado para muitas pontes. Além disso, o KV-1 também era mais caro que o
T-34 (que tinha armamento semelhante). No final de 1944, o KV-1 já era considerado obsoleto.
Os soviéticos fizeram inúmeras experiências sobre o chassi do KV-1, incluindo novos armamentos e
torres, tanques superpesados, canhões autopropulsados, lança-chamas, lança-foguetes, etc.
Os alemães capturaram diversos exemplares do KV-1, pondo-os em serviço sob as designações Panzerkampfwagen 753(r) (KV-1A) e Panzerkampfwagen 755(r) (KV-1B). Os alemães também criaram
uma versão própria, o Panzerkampfwagen KV-1B 756(r), armado com um canhão KwK 40 de 75 mm.
Duas unidades do KV-1 foram capturadas pelos finlandeses durante a Guerra de Continuação (um
Modelo 1940 e um Modelo 1941, apelidados de “Klimi”), os quais sobreviveram à guerra. Os romenos
também capturaram dois deles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O KV-1 Modelo 1941 (ilustração) era armado com 1 canhão de 76,2 mm e 4 metralhadoras de 7,62
mm. Comprimento - 7,10 m (incluindo o canhão). Largura - 3,32 m. Altura - 2,71 m. Peso - 45,0 T.
Velocidade - 35 km/h. Blindagem (máx) - 90 mm. Tripulação - 5 homens.

53
54

Comissário de Defesa do Povo na ocasião.
S de Skorostnoy = Alta Velocidade.
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KV-2
Tanque pesado.
A experiência obtida com a Guerra de Inverno fez com que os soviéticos percebessem que precisavam
de um veículo armado com um obuseiro pesado, para destruir as casamatas encontradas na Linha
Mannerheim. Com base no KV-1, os soviéticos construíram um veículo especificamente com essa função. Para tal, a sua torre foi substituída por um enorme compartimento blindado para abrigar a guarnição da arma, dando ao KV-2 uma silhueta inconfundível. O protótipo ficou pronto em fevereiro de 1940
e dois exemplares foram enviados ao front da Carélia para testes de campo.
Dois modelos foram produzidos, sendo o primeiro com a frente da torre ligeiramente inclinada e com o
mantelete parafusado. O modelo seguinte, mais numeroso, tinha a torre com todos os lados verticais,
uma nova porta para reabastecimento de munição e uma metralhadora a mais. Como os soviéticos não
deram designações que diferenciassem esses veículos (a designação KV-255 só surgiu no início de
1941), os alemães deram a eles as denominações KW-II e KW-IIB, respectivamente. Também é possível encontrar na literatura termos como “Modelo 1939”, “Modelo 1940” ou “KV-2A”, mas não há amparo oficial para isso. Algumas unidades iniciais receberam um obuseiro de 122 mm, mas foram logo
substituídos.
Nos primeiros meses da Grande Guerra Patriótica, o KV-2 era virtualmente invulnerável ao fogo direto
de todas as armas inimigas, o que representou um choque muito desagradável para os alemães. No
entanto, a sua mobilidade era fortemente restringida pela sua baixa velocidade e por problemas mecânicos. Também tinha sérios problemas para girar a sua torre se o terreno não fosse razoavelmente
plano. Além disso, os disparos do obuseiro provocavam vibrações excessivas no motor e na transmissão. A maioria das perdas do KV-2 foi devido a avarias ou falta de combustível, o que os obrigou a
serem abandonados.
Em outubro de 1941, quando as fábricas de tanques foram transferidas para o que ficou conhecido
como “Tankogrado”, decidiu-se encerrar a sua produção, contando apenas 203 unidades produzidas.
Foram feitas algumas experiências com o KV-2: KV-2-85 (com um canhão de 85 mm) e KV-2-107 (com
um canhão de 107 mm).
Alguns KV-2 foram capturados pelos alemães. Eles foram equipados com uma nova cúpula de comandante e enviados de volta ao front, sendo designados (Sturm)Panzerkampfwagen KV-II 754(r).
Ele foi apelidado de “Dreadnought” por suas tripulações e permaneceu em serviço até 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 obuseiro de 152,4 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 6,67 m.
Largura - 3,35 m. Altura - 3,25 m. Peso - 53,8 T. Velocidade - 26 km/h. Blindagem (máx) - 110 mm.
Tripulação - 6 homens.

55

No início, o KV-2 era chamado de “KV com uma torre grande” e o KV-1, retrospectivamente, era chamado de
“KV com uma torre pequena”.
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KV-8
Tanque lança-chamas.
Das inúmeras experiências realizadas com o chassi do KV-1, uma das poucas a entrar em produção
foi o tanque lança-chamas KV-8. Ele era equipado com um lança-chamas ATO-41, instalado no mantelete, na posição da metralhadora coaxial. O canhão de 76,2 mm foi substituído, por questões de
espaço interno, por um de 45 mm, disfarçado externamente para se parecer com o canhão original.
Seu desenvolvimento teve início em novembro de 1941 e sua produção ocorreu no período 1942-43,
totalizando 137 unidades. Existiram dois modelos, o KV-8 (baseado no chassi do KV-1 Modelo 1941) e
KV-8S (baseado no chassi do KV-1S). Foram construídos ainda dois protótipos de uma versão equipada com dois lança-chamas (KV-8M) e alguns com o lança-chamas instalado na frente do casco e
testados em combate. O KV-8 transportava 960 litros de mistura inflamável (600 no KV-8S), o que
permitia 107 disparos (60 no KV-8S). Em algum momento durante a sua produção, o ATO-41 foi substituído pelo ATO-42.
Esses veículos equipavam batalhões de tanques lança-chamas, usados principalmente na frente de
Leningrado, com bons resultados. A sua tripulação, no entanto, sofria com os gases resultantes da
operação do lança-chamas.
Teve uma versão posterior, o KV-12, que não passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 lança-chamas, 1 canhão de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento 6,75 m. Largura - 3,27 m. Altura - 2,85 m. Peso - 46,0 T. Velocidade - 35 km/h. Blindagem (máx) - 90
mm. Tripulação - 5 homens.

KV-8S. Observe o canhão de 45 mm “disfarçado” dentro do cano de 76,2 mm.
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KV-85
Tanque pesado.
O KV-85 foi o último dos tanques KV e se destinava a ocupar a brecha existente entre o já ultrapassado
KV-1 e o novo JS-1. Ele resultou da instalação de uma torre do JS-1 no chassi modificado do KV-1S e
foi adotado pelo Exército Vermelho a 08/08/1943.
Embora melhor armado, ele mantinha os problemas identificados no KV-1S, ou seja, pouca mobilidade
associada a menos blindagem. No entanto, o KV-85 era um bom tanque e equipou os 7º, 11º, 15º e 29º
Regimentos de Tanques Pesados de Guardas, participando das ofensivas soviéticas de 1944-45. Ele
permaneceu em serviço até o fim da guerra e o último tanque destruído na 2ª Guerra Mundial na Europa
foi um KV-85, na Áustria, à meia-noite de 09/05/45.
Alguns foram capturados pelos alemães, mas não foram usados por eles.
O KV-85 foi produzido apenas no segundo semestre de 1943, totalizando 148 unidades produzidas.
Foram feitas algumas experiências com o KV-85, tais como o KV-100 e o KV-122-2, protótipos equipados com um canhão de 100 mm e um de 122 mm, respectivamente. Chegaram a ser construídos e
testados em 1944, mas nunca foram aceitos para produção em massa.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 85 mm e 3 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 8,49 m (incluindo
o canhão). Largura - 3,25 m. Altura - 2,80 m. Peso - 46 T. Velocidade - 42 km/h. Blindagem (máx) - 100
mm. Tripulação - 4 homens.
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LA-5
Caça.
Após o fim da parceria com Gorbunov e Gudkov, Lavochkin continuou no trabalho de desenvolvimento
do LaGG-3, agora dotado de um motor radial Shvetsov M-82. As modificações foram de pequena monta
e as dimensões e o design da aeronave foram preservados (posteriormente, a fuselagem foi redesenhada). Ele realizou o seu primeiro voo em março de 1942 e foi lançado em agosto do mesmo ano, a
tempo de ter relevante atuação durante a Batalha de Stalingrado. O novo avião (designado La-55657 a
08/09/1942) revelou-se um oponente à altura dos melhores caças alemães, tendo grande velocidade,
poder fogo e boa manobrabilidade.
No início de 1943, o novo motor M-82F foi instalado no La-5, resultando daí o La-5F, que foi lançado
em janeiro de 1943 e foi produzido até a primavera de 1944. Um desenvolvimento paralelo do motor
levou ao M-82FN (com injeção de combustível), que foi igualmente instalado na fuselagem desse avião,
surgindo então o La-5FN. Além disso, foram feitas alterações para tornar o aparelho mais leve, o isolamento térmico da cabine foi melhorado e os esforços no manche e nos pedais foram reduzidos. O
novo avião entrou em produção em abril de 1943 e foi lançado em junho, a tempo de participar da
Batalha de Kursk. O La-5 foi muito apreciado pelos seus pilotos, que podiam então enfrentar em pé de
igualdade os melhores caças alemães da época.
Em novembro de 1944, foi lançada a versão de dois lugares de treinamento, o La-5UTI.
Produzido entre julho de 1942 e fins de 1944, ele teve um total de 9.920 unidades em todas as versões.
A partir de julho de 1944, o La-5FN equipou o 1ª Regimento de Aviação de Caça da Tchecoslováquia
e, em setembro do mesmo ano, os pilotos tchecos apoiaram os rebeldes eslovacos (posteriormente, o
regimento foi equipado com o La-7). No pós-guerra, os tchecos mantiveram seus aparelhos em serviço
até o início dos anos 1950, designando-os S-95 (La-5FN) e CS-95 (La-5UTI). Ele também foi fornecido
à Mongólia e à Polônia (apenas um exemplar).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O La-5FN era armado com 2 canhões de 20 mm e tinha capacidade para 200 kg de bombas. Comprimento - 8,67 m. Envergadura - 9,80 m. Altura - 2,54 m. Motor - 1.460 HP. Peso (máx) - 3.402 kg.
Velocidade - 648 km/h. Autonomia - 765 km. Teto - 11.000 m. Tripulação - 1 homem.

La-5FN. A marcação no losango no nariz do avião tem as letras FN em cirílico.

Incialmente, ficou conhecido como LaG-5, sugerindo uma parceria de Lavochkin com Gorbunov.
O sistema de nomenclatura de aviões soviéticos adotado em dezembro de 1940 era formado pelas primeiras
letras do sobrenome do projetista acrescido de um número sequencial, sendo usados números ímpares para caças
e pares para bombardeiros e transportes.
56
57
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LA-7
Caça.
O Lavochkin La-7 nada mais era que um La-5 que teve seus componentes originalmente de madeira
substituídos por elementos de metal, além de alguns refinamentos que melhoraram a sua aerodinâmica, incluindo a transferência da entrada de ar do motor para as raízes das asas. O peso total da
estrutura da aeronave diminuiu quase 100 quilos e espaço foi liberado para a instalação de mais tanques de combustível, o que aumentou o seu alcance. Além disso, seu armamento foi reforçado.
Ele realizou o seu primeiro voo a 01/11/1943 e estreou em combate a 15/09/1944, tornando-se um dos
melhores aviões soviéticos da 2ª Guerra Mundial e sendo bastante apreciado pelos seus pilotos, embora o problema de aquecimento na cabine persistisse. Porém, sua taxa de acidentes era muito elevada, principalmente devido a defeitos de fabricação.
O La-7 foi utilizado, além da função original de caça, para reconhecimento fotográfico e bombardeio. A
15/02/1945, Ivan N. Kozhedub58, pilotando um La-7, abateu um caça a jato Me 262. O La-7 também
combateu os japoneses na Manchúria em agosto de 1945.
Além da versão básica, foram desenvolvidos o La-7UTI (de treinamento) e o La-7TK (com dois turbocompressores), além de experiências com motores mais potentes. Também foram realizadas experiências com o La-7R, com propulsão a foguete. Destes, apenas o La-7UTI entrou em serviço, no pósguerra.
Produzido a partir de março de 1944, a sua produção só se encerrou em agosto de 1946, tendo um
total de 5.753 unidades produzidas (das quais, mais de 2.000 entregues antes do fim da guerra), além
de 584 aparelhos de treinamento. Ele permaneceu em serviço na Força Aérea Vermelha até 1947 e
também foi utilizado pela Tchecoslováquia (onde recebeu a designação S-97), permanecendo em serviço até 1952. Apesar de declarações em contrário, nenhum La-7 foi fornecido para a China ou a Coreia
do Norte. A OTAN deu a esse avião o nome-código “Fin”.
O La-7 foi o último avião da linhagem desenvolvida a partir do LaGG-1.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 ou 3 canhões59 de 20 mm e tinha capacidade para 200 kg de bombas. Comprimento
- 8,67 m. Envergadura - 9,80 m. Altura - 2,54 m. Motor - 1.850 HP. Peso (máx) - 3.400 kg. Velocidade
- 680 km/h. Autonomia - 990 km. Teto - 10.750 m. Tripulação - 1 homem.

58

Ivan Nikitovich Kozhedub foi o principal ás soviético da guerra com 17 vitórias, sendo três vezes Herói da União
Soviética. Seu avião, o La-7 de número 27, agora é preservado no Museu da Força Aérea Central em Monino, nos
arredores de Moscou.
59 A versão com três canhões só entrou em produção em janeiro de 1945.
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LAGG-1
Caça.
Semyon Alekseevich Lavochkin, Vladimir Petrovich Gorbunov e Mikhail Ivanovich Gudkov iniciaram o
desenvolvimento de um novo caça em 1938. Inicialmente designado I-22, o aparelho era inovador por
utilizar madeira impregnada de plástico com revestimento de compensado de baquelite estressado, no
intento de economizar materiais estratégicos. O aparelho não possuía revestimento metálico, com exceção da capota do motor e das superfícies de controle, que eram de liga leve com cobertura de tela,
e os flaps, que eram de metal. O primeiro protótipo (chamado de I-301, em função do número da fábrica,
GAZ-301) voou a 30/03/1940 e o avião, agora designado LaGG-160, teve uma pré-série de 100 unidades encomendada. Os aparelhos foram fornecidos aos esquadrões de caça para testes de campo,
porém, ele revelou ter pouca potência no motor, alcance, teto e manobrabilidade inadequados e características de manuseio potencialmente perigosas. Além disso, a cabine era muito quente, tinha pouca
visibilidade devido à má qualidade do vidro e a água e o óleo superaqueciam durante as subidas. Ao
aparelho ainda faltavam luz de pouso e rádio.
Ele atuou durante 1940-41, principalmente durante a Guerra de Continuação contra a Finlândia.
A equipe de Lavochkin iniciou então um programa destinado a mitigar os defeitos mais graves do caça,
surgindo daí o LaGG-3.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 20 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 8,81 m. Envergadura - 9,80 m. Altura - 4,40 m. Motor - 1.100 HP. Peso (máx) - 3.380 kg. Velocidade - 605 km/h. Autonomia - 556 km. Teto - 9.600 m. Tripulação - 1 homem.

I-301

60

LaGG é a sigla derivada dos sobrenomes de Semyon A. Lavochkin, Vladimir P. Gorbunov e Mikhail I. Gudkov.
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LAGG-3
Caça.
Desenvolvimento do LaGG-1, o LaGG-3 teve um histórico de desenvolvimento contínuo, tendo nada
menos que dez séries distintas ao longo de sua produção (1, 4, 8, 11, 23, 29, 33, 34, 35 e 66), que
variavam essencialmente pelos motores, hélices e armamento. Lançado em janeiro de 1941, 322 unidades dele já haviam sido produzidas no momento da invasão alemã (todas postadas no Extremo
Oriente, não enfrentando os alemães no início da Operação Barbarossa). Na ocasião, ele era um dos
mais modernos caças soviéticos em serviço, porém, era detestado pelos seus pilotos devido a muitos
problemas técnicos e por acidentes. Seus pilotos deram a ele o apelido de Lakirovanny Garantirovanny
Grob (Caixão Envernizado Garantido).
Ele estreou em combate em julho de 1941, sendo eficiente contra bombardeiros, porém, completamente superado pelos caças alemães. Apesar de sua concepção avançada e de sua robustez, ele tinha
um desempenho medíocre e sofreu grandes perdas. O LaGG-3 passou então a ser empregado como
escolta de baixo nível e ataque ao solo, utilizando racks de bombas e lançadores de foguetes. A série
34, armada com canhão de 37 mm, foi chamada de “destruidor de tanques”.
Apesar de suas deficiências, o LaGG-3 equipou mais de 140 regimentos e permaneceu em serviço de
1ª linha até o final da guerra (em 1944, havia 594 LaGG-3 na Força Aérea Vermelha), atuando, por fim,
na campanha da Manchúria, contra os japoneses, em agosto de 1945.
Ele foi produzido de janeiro de 1941 a meados de 1944, totalizando 6.528 unidades.
Exemplares capturados foram usados por finlandeses, alemães e japoneses, embora apenas os primeiros utilizassem o avião operacionalmente (ironicamente, a única vitória obtida por um LaGG-3 da
Força Aérea Finlandesa foi contra um LaGG-3 soviético a 16/02/1944). Os japoneses obtiveram um
aparelho levado para a Manchúria por um desertor.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O LaGG-3 série 66 era armado com 1 canhão de 20 mm, 1 metralhadora de 12,7 mm e tinha capacidade para 100 kg de bombas ou foguetes. Comprimento - 8,81 m. Envergadura - 9,80 m. Altura - 4,40
m. Motor - 1.210 HP. Peso (máx) - 2.990 kg. Velocidade - 591 km/h. Autonomia - 650 km. Teto - 9.800
m. Tripulação - 1 homem.

LaGG-3 série 66.
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LANÇA-FOGUETES DE 82 MM BM-8
Lança-foguetes.
Lançado em agosto de 1941, o BM-861 foi um dos mais usados lançadores de foguetes do Exército
Vermelho durante a 2ª Guerra Mundial (estes artefatos bélicos ficaram universalmente conhecidos
como “Katyusha”). Ele usava foguetes M-8 de 82 mm, originalmente desenvolvido como uma arma para
uso em aviões (RS-82).
O BM-8-36 era uma bateria com trilhos para 36 foguetes M-8 de 82 mm, os quais eram disparados
eletricamente. Era montado normalmente num caminhão GAZ-AAA ou ZiS-6 (6x4), mas também foi
instalado em caminhões Bedford MW, Studebaker US6, Chevrolet G7117 e Ford-Marmon-Herrington
HH6-COE4 (fornecidos pelo Lend-Lease) e sobre os tanques leves T-40 (12 unidades) e T-60 (248).
Teve uma grande variedade de versões, que diferiam no número de trilhos: 12 (BM-8-12), 16 (BM-816), 24 (BM-8-24), 48 (BM-8-48), 72 (BM-8-72) e 8 foguetes (BM-8-8), este para ser instalado em veículos menores (Bantam BRC-40, Willis MA/MV, Ford GPW e GAZ-67B) e em embarcações como o
Tipo 1124, o Tipo 1125, o S-40, o Ya-5 e o Ya-6. Alguns lançadores BM-8 também foram instalados
em trens blindados.
Embora pouco usual, ele podia disparar foguetes de fumaça.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento (trilhos) - 2,00 m. Peso - 5.500 kg. Alcance (máx) - 5.500 m. Peso do foguete - 7,92 kg.

BM-8-36
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Boyevaya Machina = Máquina de Batalha.
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LANÇA-FOGUETES DE 132 MM BM-13
Lança-foguetes.
Primeiro dos famosos “Katyusha”, o BM-13-16 foi lançado em maio de 1941 e fez a sua estreia a
14/07/41 em Orsha, causando um impacto enorme nos alemães, que deram a ele o apelido de “órgão
de Stalin”, devido ao som que ele produzia durante o voo. Ele tinha capacidade para 16 foguetes M-13
de 132 mm (em oito trilhos duplos), os quais eram disparados eletricamente da cabine do motorista do
caminhão. Ele possuía uma carga de autodestruição para que, se fosse inevitável a sua captura, não
se deixasse ao inimigo um protótipo.
Ele foi montado numa variedade de veículos. Inicialmente, foi instalado em caminhões ZiS-6, mas,
posteriormente, foram usados o tanque leve T-60, o trator de artilharia STZ-5 e os caminhões ZiS-5,
Studebaker US6, GMC CCRW 352, International М-5Н-6-318, Ford-Marmon-Herrington НН6-СОЕ4,
Chevrolet G7107/G7117, Dodge Т203В, Bedford OYD, Ford WOT-8 “Fordson” e Austin K-6A. Destes,
os Studebakers US6 (BM-13N) representaram cerca de 55% dos veículos equipados com o BM-13.
Produzido entre 1941 e 1945, ele contou com 6.800 unidades produzidas, sendo ele o mais largamente
utilizado lançador de foguetes soviético da 2ª Guerra Mundial.
Em meados de 1944, foi desenvolvido um modelo de lança-foguetes que usava uma guia em espiral,
os quais receberam o sufixo CH (BM-13-CH e BM-8-CH). Eles se destinavam a aumentar a precisão
dos disparos, reduzindo a dispersão dos foguetes, mas não chegaram a tempo de participar da guerra
na Europa.
O “Katyusha” permaneceu em serviço no Exército Vermelho até 1980. No pós-guerra, os soviéticos
forneceram “Katyushas” para a China, que fizeram uso deles na Guerra da Coreia. Também foram
fornecidos a países do Pacto de Varsóvia e para Afeganistão, Albânia, Argélia, Camboja, Coreia do
Norte, Cuba, Egito, Iraque, Mongólia, Peru, Síria e alguns países africanos. Eles também estiveram na
Guerra do Vietnã.
Embora pouco usual, ele podia disparar foguetes de fumaça.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento (trilhos) - 6,6 m. Peso - 5.730 kg. Alcance (máx) - 8.500 m. Peso do foguete - 42,3 kg.

BM-13N
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LANÇA-FOGUETES DE 300 MM BM-31
Lança-foguetes.
Desenvolvido em julho de 1942, o foguete M-30 de 300 mm era lançado de estruturas com quatro
lançadores, passando para oito na primavera de 1943. No final de 1942, foi lançado um foguete mais
potente, o M-31. Porém, somente em abril de 1944 foi criado o veículo lançador de foguetes para eles,
o BM-31-12 (doze lançadores), que usava guias do tipo favo de colmeia. Para diferenciá-lo do
“Katyusha”, ele foi apelidado de “Andryusha”.
Ele era montado inicialmente no caminhão ZiS-12, mas passou a ser usado majoritariamente o Studebaker US6 americano, fornecido pelo Lend-Lease, a partir de junho de 1944. Ele teve seu batismo de
fogo a 17/07/44, na área do vilarejo de Nalyuchi.
Os soviéticos também desenvolveram foguetes de 280 mm (M-28) e 320 mm (M-32) na sitiada Leningrado, que eram lançados a partir de estruturas de madeira ou metal. Somente no outono de 1942,
surgiu a versão para ser montada em veículos, sendo designada LAP-7 e instalada no chassi de alguns
caminhões GAZ-AAA.
Teve 1.800 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento (trilhos) - 3,00 m. Peso - 5.300 kg. Alcance (máx) - 4.325 m. Peso do foguete (M-31) 92,4 kg.

BM-31-12 em caminhão Studebaker
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LENIN
Classe de canhoneiras.
Construídos em São Petersburgo entre 1908 e 1910, o Lenin (ex-Kars) e o Krasny Azerbaidzhan (exTrotsky, ex-Ardagan) destinavam-se a operar no Mar Cáspio. Durante a Guerra Civil Russa, atuaram
com as forças vermelhas, porém, renderam-se às forças britânicas a 31/07/18 e foram recuperados
pelos soviéticos em abril de 1920 (ocasião em que foram rebatizados Lenin e Trotsky, respectivamente). Foram substancialmente reformados em 1937-40. As mudanças incluíram a instalação de torres de artilharia para o armamento principal, substituição de motores, modificações estruturais, substituição das duas chaminés por uma única e o seu total rearmamento, dando ênfase ao armamento
antiaéreo.
Durante a 2ª Guerra Mundial, a Flotilha do Mar Cáspio participou apenas da ocupação do Irã (26/08/41).
Eles atuaram como escolta de petroleiros e frequentemente entraram em combate com a Luftwaffe.
Em 1954, ambos foram convertidos em navios de acomodações (rebatizados PKZ-100 e 101, respectivamente) e foram desmantelados em 1958 (Lenin) e 1959 (Krasny Azerbaidzhan).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, eram armados com 3 canhões AA de 102 mm, 2 canhões AA de 45 mm e 2 metralhadoras
de 12,7 mm (em 1942, os canhões de 45 mm e as metralhadoras foram removidos e foram instalados
4 canhões AA de 37 mm e 4 metralhadoras de 12,7 mm em reparos duplos). Podiam transportar 30
minas. Deslocamento - 750 T (normal). Comprimento - 61,60 m. Velocidade - 15 nós.

Krasny Azerbaidzhan, 1944.
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LENINETS
Classe de submarinos.
Baseados na classe Dekabrist e no L.55 britânico, os soviéticos construíram a classe “L” (Leninets),
que tinha um projeto bem superior em deslocamento e alcance aos seus predecessores. Era uma
classe de submarinos lança-minas de médio deslocamento formada por vinte e cinco unidades, subdivididas em quatro subclasses: Série II (L-1 a 6, construídos entre 1929 e 1935), Série XI (L-7 a 12,
construídos entre 1933 e 1938), Série XIII (L-13 a 19, construídos entre 1935 e 1939) e Série XIII-1938
(L-20 a 24, construídos entre 1938 e 1942). O L-25, porém, nunca foi completado, pois naufragou enquanto seu casco era rebocado para Sebastopol a 18/12/44. As séries II e XIII-1938 foram destinadas
às Frotas do Mar Báltico e do Mar Negro, enquanto as demais se destinavam à Frota do Pacífico.
Os doze primeiros barcos chegaram a receber nomes (Leninets, Stalinets, Frunzovets, Garibaldiets,
Chartist, Karbonariy, Voroshilovets, Dzerzhinets, Kirovets, Menzhinets, Sverdlovets e Molotovets), mas
foram logo rebatizados, respectivamente L-1 a 12.
Ao começar a Operação Barbarossa (22/06/41), esses barcos estavam espalhados pelo Báltico, Extremo Oriente e Mar Negro. Eles serviram extensivamente durante a guerra e minas lançadas por eles
afundaram, entre outros, os submarinos alemães U416 (30/03/43) e U367 (15/03/45). Alguns deles
participaram da tentativa de impedir a “Dunquerque alemã”, tendo o L-3 afundado um cargueiro. O L-4
recebeu a comenda da Bandeira Vermelha a 23/10/42. A 22/08/45, o L-12 torpedeou e afundou três
navios japoneses e, no dia seguinte, o L-19 afundou mais um (uma semana antes os japoneses haviam
aceito os termos de rendição incondicional).
Ao todo, sete barcos foram perdidos em ação: o L-1 (que havia sido desativado em agosto) foi afundado
pela artilharia alemã em Leningrado (09/11/41); o L-2 foi afundado por minas (14/11/41); o L-6 foi afundado pelo caça-submarino UJ-104 e a canhoneira romena Sublocotenent Ion Ghiculescu (18/04/44); o
L-16 foi afundado, por engano, pelo submarino japonês I.25 na costa dos EUA, quando a caminho do
Canal do Panamá (11/10/42); o L-19 foi afundado por uma mina japonesa (23/08/45); o L-23 foi afundado pelo caça-submarino alemão UJ-106 (17/01/44); e o L-24 foi afundado por uma mina romena na
segunda quinzena de dezembro de 1942.
Os remanescentes foram rebatizados pela substituição da letra “L” pela “B” no pós-guerra e foram todos
descartados entre 1956 e 1963.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A Série II era armada com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm ou 102 mm
e 1 canhão de 45 mm. Podiam transportar até 20 minas. Deslocamento - 1.040/1.335 T (normal). Comprimento - 78,00 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 2.200/1.300 HP. Velocidade - 14/9 nós. Tripulação
- 54 homens.

L-4/Garibaldiets
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LENINGRAD
Classe de destróiers.
Primeira classe de navios de guerra projetados e construídos na URSS, o chamado Projeto 1 era baseado um modelo francês. Três “super-destróiers” (ou líderes de flotilhas) foram construídos a partir de
1932 e concluídos em 1936 (Leningrad) e 1938 (Kharkov e Moskva). O Leningrad, que foi construído
em Leningrado, atuou no Báltico, enquanto o Kharkov e o Moskva, construídos em Nikolayev, serviram
no Mar Negro. Foi o primeiro navio de guerra soviético armado com tubos lança-torpedos de 21 polegadas. No entanto, esses barcos não foram dos mais bem-sucedidos da Marinha Vermelha: eles jogavam fortemente na proa, a estrutura do casco era muito fraca para permitir que todos os canhões fossem disparados ao mesmo tempo e, em altas velocidades, eles eram difíceis de manobrar e vibravam
muito.
O Leningrad participou da Guerra de Inverno, bombardeando defesas costeiras finlandesas. O
Kharkov bombardeou posições do Eixo em torno de Odessa e na Criméia e realizou apoio de fogo às
tropas em terra. Também realizou escoltas e transporte de tropas.
O Moskva foi afundado a 26/06/41 por minas e o Kharkov foi ao fundo a 06/10/43, por ataque aéreo.
O Leningrad foi modernizado em 1951-54, mas, a 17/08/58, passou a ser usado como o navio-alvo
TsL-75. A 15/09/60, ele foi desativado e transformado em quartel flutuante, designado PKZ-16 até
10/08/62, quando voltou a ser usado como navio-alvo designado SM-5. Foi afundado em maio de 1963
pelo cruzador de mísseis Grozny durante lançamentos de teste no Mar Branco.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 5 canhões de 130 mm, 2 canhões AA de 76,2 mm, 4 canhões AA de 45 mm, 4
metralhadoras de 12,7 mm, 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 76 minas e 25 cargas de profundidade. Deslocamento - 2.032 T (padrão). Comprimento - 127,50 m. Velocidade - 36 nós.

Moskva, 1940.
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LI-2
Avião de transporte.
Em 1936, a URSS adquiriu os direitos de produção do avião de transporte americano DC-3 e, em fins
de 1939, começou a produzir uma versão revisada dele, com a adoção do sistema métrico, envergadura
reduzida, layout interno alterado, equipamentos simplificados, porta lateral passou a ser no lado direito
e fez-se uso de materiais e motores nacionais. Ele também podia ser equipado com esquis. Lançado
em 1940 sob a designação PS-8462, a partir de meados do ano iniciou-se a sua operação no setor civil.
Antes da invasão alemã, a Aeroflot já contava com 72 aparelhos desse tipo. Versões militares dele logo
foram desenvolvidas, como o PS-84K (transporte de paraquedistas) e o PS-84I (ambulância), mas não
entraram em produção.
A partir de setembro de 1942, começou a ser produzida uma versão militar do PS-84, que recebeu a
designação Lisunov Li-2, em homenagem ao Engenheiro-Chefe Boris Pavlovich Lisunov, que chefiou
o processo de produção dele. Ele teve diversas variantes: Li-2D (transporte de paraquedistas), Li-2K
(avião de transporte armado), Li-2NB (bombardeiro noturno, armado com 3 metralhadoras de 7,62 mm
e capacidade para 1.500 kg de bombas), Li-2 “Salão” (transporte de VIPs), Li-2VV (transporte e bombardeiro), entre outras. Várias dessas versões eram equipadas com torres de metralhadoras de 7,62
mm. Além disso, no pós-guerra, o Li-2 teve diversas variantes de uso civil, tais como: avião meteorológico, apoio à pesca, patrulhamento florestal, avião agrícola, etc.
No inverno de 1939-40, durante a Guerra de Inverno, vários PS-84 civis foram mobilizados e envolvidos
no transporte de feridos. O Li-2 participou do transporte de carga e resgate de pessoas em Leningrado
e Sebastopol (ambas sitiadas). Também lançou grupos de sabotagem e reconhecimento e agentes
individuais na retaguarda inimiga. Realizou ainda missões de lançamento de paraquedistas, bombardeio noturno63, apoio a partisans e bombardeio estratégico (contra cidades da Finlândia e da Hungria).
Ele também participou da guerra com o Japão. O Li-2 também foi usado para ajudar grupos de resistência em outros países, como na Polônia e na Eslováquia. No apoio à Iugoslávia e à Albânia, aparelhos
Li-2 voaram a partir de Bari, na Itália.
Ele foi utilizado ainda na Guerra da Coréia, na intervenção na Hungria (1956) e na Guerra do Vietnã. A
OTAN deu a ele o nome-código “Cab”.
Durante a Grande Guerra Patriótica, foram produzidas cerca de 2.000 unidades dele e a sua produção
se encerrou somente em 1952, totalizando 4.937 unidades em várias versões. As últimas aeronaves
desse tipo foram desativadas na URSS no início da década de 1970.
No pós-guerra, o Li-2 esteve a serviço das forças aéreas dos seguintes países: Bulgária (12 unidades),
China (120), Coreia do Norte, Hungria (35), Iugoslávia (11), Laos, Mongólia, Polônia (21), Romênia
(50), Síria, Tchecoslováquia (3) e Vietnã. Vários Li-2 deixados na Iugoslávia após o fim da guerra foram
equipados com novos motores e foram designados Li-3, enquanto, na Polônia, uma versão de treinamento foi produzida sob a designação LI-2T. Ele foi igualmente utilizado por companhias aéreas civis
em dez países: Bulgária, China, Coreia do Norte, Cuba, Hungria, Iugoslávia, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e Vietnã. Os últimos remanescentes em uso conhecidos estavam na China e no Vietnã
durante a década de 1980.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar até 21 passageiros. Comprimento - 19,65 m. Envergadura - 28,81 m. Altura - 5,17 m.
Motores (2) - 1.000 HP (cada). Peso (máx) - 10.700 kg. Velocidade - 320 km/h. Autonomia - 2.500 km.
Teto - 5.600 m. Tripulação - 4 homens.

62

Passazhirskiy Samolyot = Avião de Passageiros.
Apenas em uma ocasião é sabido que o Li-2 realizou um ataque diurno: durante os dias 7 e 8 de abril de 1945,
eles participaram de ataques contra Königsberg.

63
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MALYUTKA
Classe de submarinos.
Essa classe era formada por pequenos submarinos costeiros construídos em seções transportáveis
por ferrovia, sendo montados no Volga, Leningrado, Vladvostok e Nikolayev. O projeto era baseado no
desenho “Holland” e foi desenvolvido a partir de 1932. Esses barcos se destinavam originalmente ao
Mar Báltico, mas acabaram sendo usados também no Ártico, Mar Negro, Mar Cáspio, Pacífico e até no
Lago Ladoga. Ao todo, 152 barcos foram construídos entre 1932 e 1953, subdivididos em cinco subclasses com diferenças significativas entre elas: Série VI (M-1-28, 51-52); Série VI-bis (M-53-56, 7186); Série XII (M-87-90), Série XII-bis (M-31-36, 57-60, 62-63, 91-100, 102-108, 111-122) e Série XV
(M-200-206, 214-218, 234-253, 270-294). Em 1939-40, alguns foram rebatizados: M-29 (ex-M-53), M30 (ex-M-100), M-43 (ex-M-82), M-44 (ex-M-84), M-45 (ex-M-85), M-46 (ex-M-86), M-48 (ex-M-56), M49 (ex-M-57), M-171 (ex-M-87), M-172 (ex-M-88), M-173 (ex-M-89), M-174 (ex-M-91), M-175 (ex-M-92)
e M-176 (ex-M-93). Em 1943, o M-104 teve o nome Yaroslavskiy Komsomolets acrescentado ao seu
batismo, o mesmo ocorrendo com o M-105 (Chelyabinskiy Komsomolets), o M-106 (Leninskiy Komsomol), o M-107 (Novosibirskiy Komsomolets) e o M-200 (Mest). Outros barcos já foram comissionados
com nomes, a saber: M-202 Rybnik Donbassa e M-203 Irkutskiy Rybak.
Tiveram ativa participação na guerra, especialmente nos mares Negro e Báltico. Dos 99 completados
antes do fim da guerra, 33 foram perdidos em ação: o M-31 foi afundado possivelmente por caçasubmarinos alemães ou por uma mina (dezembro de 1942); o M-33 foi afundado por mina (agosto de
1942); o M-49 e o M-63 foram destruídos aparentemente por minas soviéticas (agosto de 1941); o M71 e o M-80 foram destruídos em Liepaja para evitar captura (24/06/41); o M-78 foi afundado pelo
submarino U144 (23/06/41); o M-81 foi afundado por mina (01/07/41); o M-83 foi autoafundado em
Liepaja para evitar captura (26/06/41); o M-94 foi afundado pelo submarino U140 (21/07/41); o M-99 foi
afundado pelo submarino U149 (27/06/41); o M-106 foi afundado pelos caça-submarinos UJ-1206 e
UJ-1217 (05/07/43); o M-118 teria sido afundado pelas canhoneiras romenas Sublocotenent Ion Ghiculescu e Locotenent-Comandor Eugen Stihi (01/10/42); o M-122 foi afundado pela Luftwaffe
(14/05/43); e o M-175 foi afundado pelo submarino U584 (10/01/42). Os seguintes barcos têm suas
perdas atribuídas a minas, mas não existe confirmação: M-34 (novembro de 1941), M-58 (outubro de
1941), M-59 (outubro-novembro de 1941), M-60 (setembro de 1942), M-95 (junho de 1942), M-96 (setembro de 1944), M-97 (setembro de 1942), M-98 (novembro de 1941), M-103 (agosto de 1941), M108 (fevereiro de 1944) e M-121 (novembro de 1942). Além desses, os seguintes barcos foram perdidos
por causas ignoradas: M-36 (04/01/44), M-172 (outubro de 1943), M-173 (agosto de 1942), M-174 (outubro de 1943) e M-176 (após 21/06/42). Além disso, o M-51 naufragou a 22/09/43, mas foi resgatado
a 25/09/43 e retornou ao serviço, enquanto o M-74 foi afundado a 24/09/41 pela Luftwaffe em Kronstadt,
mas foi resgatado e posto novamente em serviço em novembro de 1942.
Ao todo, 53 barcos foram concluídos após a guerra, a partir do M-204. No pós-guerra, vários foram
usados como recarregadores de baterias. Na Marinha soviética, todos foram descartados entre 1944 e
1968. Em 1954, as unidades M-202, M-203 e M-204 foram transferidas para a Bulgária, enquanto as
unidades M-236, M-245, M-246, M-270, M-274 e M-290 foram transferidas para a Polônia. No ano
seguinte, as unidades M-29, M-44, M-47, M-48, M-276, M-277, M-278 e M-279 foram transferidas para
a China. Em 1957, o M-271 foi entregue ao Egito. O M-200 perdeu-se numa colisão a 21/11/56 e o M216 foi deliberadamente afundado para treinamento em 1962.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A Série VI-bis era armada com 2 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 1 canhão de 45 mm. Deslocamento - 161/202 T (normal). Comprimento - 37,80 m. Motores (1 Diesel/ 1 Elétrico) - 685/240 HP.
Velocidade - 13,2/7,2 nós. Tripulação - 18 homens.

M-172
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MARTI
Lança-minas.
Originalmente o iate imperial Shtandart, construído em Copenhage entre 1893 e 1896, esse barco foi
colocado na doca seca com o início da 1ª Guerra Mundial e, com o início da Guerra Civil Russa, foi
colocado em serviço e rebatizado 18 Marta (18 de Março). Ele foi convertido a lança-minas entre 1933
e 1936 e foi rebatizado Marti a 18/08/34. Ele foi o maior e mais efetivo lança-minas soviético operando
no Mar Báltico, apesar de ser considerado grande e lento demais.
Durante a 2ª Guerra Mundial, o Marti lançou diversos campos de minas e bombardeou posições inimigas na costa. Apenas em 1941, o Marti lançou 3.159 minas, que teriam sido responsáveis pelo afundamento do caça-submarino UJ-117 Gustav Kroner (01/10/41), o rebocador Fohn (21/11/41) e o navio
de apoio MRS-11 Osnabruck (11/06/442). Ele participou da evacuação da guarnição de Hankö e ganhou o título de “Barco da Guarda” a 04/03/42. Ele foi avariado por um ataque aéreo a 23/09/41 e
passou a fazer parte das defesas de Leningrado como uma bateria flutuante.
Após a guerra, foi reformado para ser usado como barco de treinamento, sendo rebatizado Oka em
1948. Foi usado ainda como navio de acomodações no início dos anos 50 e alvo de testes em 1961,
sendo desmantelado em 1963.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 4 canhões de 130 mm, 7 canhões AA de 76,2 mm, 3 canhões AA de 45 mm e 4
metralhadoras de 7,62 mm (substituídas em 1943 por 3 metralhadoras de 12,7 mm). Podia transportar
até 390 minas. Deslocamento - 5.655 T (padrão). Comprimento - 122,30 m. Velocidade - 18,6 nós.

Marti, 1942
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MBK
Classe de lanchas canhoneiras blindadas.
Estes barcos, conhecidos como Projeto 161, eram uma versão ampliada do Tipo 1124. Ao todo, vinte
barcos foram construídos em Leningrado entre 1942 e 1944. Eles se destinavam ao serviço no Mar
Báltico, particularmente em ações de costa. Ao contrário de seu predecessor, que usava a torre do T34/76, este usava a torre do tanque T-34/85, com um canhão de 85 mm (os últimos barcos receberam
o canhão de 100 mm). Ele também usava motores americanos fornecidos através do Lend-Lease. Seus
barcos foram identificados com o prefixo MBK e a numeração de 501 a 520.
Atuaram no Mar Báltico e três foram perdidos em combate a 04/07/44 (BK-504, BK-509 e BK-514),
afundados por minas.
Em novembro de 1946, os remanescentes foram rebatizados: MKL-27 (ex-BK-501), MKL-28 (ex-BK502), MKL-29 (ex-BK-503), MKL-31 (ex-BK-505), MKL-32 (ex-BK-506), MKL-33 (ex-BK-507), MKL-34
(ex-BK-508), MKL-35 (ex-BK-510), MKL-36 (ex-BK-511), MKL-37 (ex-BK-512), MKL-38 (ex-BK-513),
MKL-39 (ex-BK-515), MKL-1 (ex-BK-516), MKL-2 (ex-BK-517), MKL-3 (ex-BK-518), MKL-4 (ex-BK-519)
e MKL-5 (ex-BK-520). No entanto, em fevereiro de 1949, todos reverteram às suas denominações originais.
Os BK-501, 502 e 503 foram descartados em outubro de 1949; mesmo fim teve o BK-519 em setembro
de 1955; em julho de 1956 foram descartados os BK-516, 517, 518 e 520; em março de 1958 foi a vez
dos BK-507, 508 e 510; por fim, os BK-505, 506, 511, 512, 513 e 515 foram descartados em novembro
de 1957.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 76,2 mm, 2 canhões de 45 mm, 1 canhão de 37 mm e 2 metralhadoras AA de 12,7 mm. Deslocamento - 151 T (padrão). Comprimento - 36,20 m. Velocidade - 13 nós.

BK-506

Clube SOMNIUM – 2022
Página 188 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
MBR-2
Aerobote.
O Beriev MBR-2 64 foi projetado em 1931 por Georgi Mikhailovich Beriev, fez seu primeiro voo a
03/05/1932 e foi lançado em 1934. Era um monoplano com o motor montado em um par de estruturas
sobre a asa e a hélice voltada para trás. Ele tinha um casco de madeira com cobertura de compensado,
com a cabine do piloto localizada à frente da asa. Em 1935, uma versão aperfeiçoada foi posta em
produção, o MBR-2-M-3465. Ele tinha um novo motor (M-34, em substituição ao M-17), a cabine fechada, a posição do artilheiro da meia nau recebeu uma cúpula envidraçada, a cauda foi redesenhada
e as metralhadoras PV-1 foram substituídas pela ShKAS. Ele podia ser equipado com trem de pouso
com rodas ou esquis.
Por 1937, o MBR-2 havia se tornado o principal hidroavião da aviação naval soviética. Era um avião
robusto e confiável, simples e agradável de pilotar e tinha boa navegabilidade. O MBR-2 serviu nas
frotas do Báltico, do Mar Negro, do Pacífico, do Norte e na Flotilha do Rio Amur. Em 1939, ele equipou
unidades de aviação de fronteira do NKVD. No entanto, já em 1939 começava a ser considerado obsoleto. Concluiu-se que ele tinha baixa velocidade, armamento defensivo fraco e pequena carga de
bombas. Além disso, decidiu-se priorizar aviões de reconhecimento de longo alcance.
No entanto, o MBR-2 prestou os mais valiosos serviços como avião de reconhecimento, bombardeiro
leve, patrulha antissubmarino, resgate, escolta de comboios e transporte. Também foi usado para levar
grupos de sabotadores e abastecer as guarnições isoladas das ilhas de Hogland e Bolshoy Tyuters.
Participou do conflito com os japoneses na Manchúria (1938-39), da Guerra de Inverno (1939-40), da
Grande Guerra Patriótica (1941-45) e, finalmente, no curto conflito com os japoneses em agosto de
1945. Devido ao fraco armamento defensivo e baixa velocidade, porém, ele sofreu graves perdas.
Teve uma versão de rádio controle (MBR-2VU) que controlava lanchas à distância, que deveriam explodir ao alcançar seus alvos. Embora esse avião fosse produzido e posto em serviço, nenhuma das
poucas tentativas efetuadas desse método logrou êxito.
Teve duas versões civis de passageiros (Beriev MP-1 e MP-1bis) e uma de transporte (MP-1T), que
foram usadas pela aviação civil soviética. Um desses aparelhos foi o recordista de altitude em 1938
(8.864 metros). Um MP-1bis, pilotado por Paulina Osipenka, estabeleceu vários recordes mundiais femininos (a 02/07/1937, ela fez um voo sem escalas de 2.416 km entre Novgorod e Archangelsk).
Produzido até 1940, teve 1.365 unidades produzidas de todas as variantes (cerca de 300 do MBR-2
original) e permaneceu em serviço até 1950. No pós-guerra, o MBR-2 serviu por quase uma década
em tarefas de patrulha de pesca.
Os finlandeses capturaram cinco unidades dele, sendo dois MBR-2-M-17 e três MBR-2-M-34, além de
um MP-1bis. Os finlandeses utilizaram quatro deles em serviço, sendo o quinto usado para canibalização de peças. A Coreia do Norte recebeu alguns aparelhos no pós-guerra, os quais participaram da
Guerra da Coreia. Ele recebeu o codinome “Mote” pela OTAN, mas seus pilotos o apelidaram de “celeiro”, “gaivota” e “vaca”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O MBR-2-M-34 era armado com 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 300 kg de bombas. Comprimento - 13,50 m. Envergadura - 19,00 m. Altura - 4,40 m. Motor - 750 HP. Peso (máx) 4.424 kg. Velocidade - 275 km/h. Autonomia - 1.500 km. Teto - 4.900 m. Tripulação - 5 homens.

MBR-2-M-34
64

MBR = Morskoy Blizhnii Razvedchik, Reconhecedor Naval de Curto Alcance.
Ele é também conhecido como MBR-2bis na literatura ocidental, mas essa designação não é usada em documentos soviéticos do período.
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MDR-6
Aerobote.
Lançado em 1940, o Chetverikov MDR-666 (também conhecido como Che-2) foi um dos diversos modelos de aerobotes testados pela Marinha Soviética no período anterior à eclosão da 2ª Guerra Mundial.
Desenvolvido entre 1936 e 1939 pela equipe liderada por Igor Vyacheslavovich Chetverikov, o MDR-6
(cujo primeiro voo se deu em julho de 1937) era um aerobarco monoplano de médio porte, todo em
metal, com asa tipo “gaivota”, onde os motores eram instalados nas suas dobras. Devido ao seu formato aerodinâmico, ele apresentava boas características de voo e navegabilidade. Ele se destinava a
operar como avião de reconhecimento e bombardeiro leve,
No entanto, apenas 20 unidades dele foram produzidas em 1940-41. Em 1942, todas as aeronaves
restantes foram retiradas de serviço devido a problemas estruturais.
Para melhorar as qualidades de voo do MDR-6, vários protótipos foram construídos entre 1939 e 1945.
Foram realizadas diversas experiências com outros motores e modificações significativas foram introduzidas na fuselagem do avião. No entanto, ele não entrou mais em produção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm, 1 metralhadora de 7,62 mm e tinha capacidade para
1.000 kg de bombas. Comprimento - 15,73 m. Envergadura - 21,00 m. Altura - 4,30 m. Motores (2) 1.100 HP (cada). Peso (máx) - 7.200 kg. Velocidade - 360 km/h. Autonomia - 2.650 km. Teto - 9.000
m. Tripulação - 5 homens.

66

MDR = Morskoy Dal'niy Razvedchik, Reconhecedor Marítimo de Longo Alcance.
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MIG-1
Caça.
O Mikoyan-Gurevich MiG-1 foi projetado por Nikolai Polikarpov a partir de janeiro de 1939, porém, em
novembro desse ano, o trabalho passou para as mãos de Artem Ivanovich Mikoyan e Mikhail Iosifovich
Gurevich. Ele foi concebido como um interceptador de alta altitude sob a designação inicial I-200 (a
09/12/1940, ele foi rebatizado MiG-1). O seu primeiro voo se deu a 05/04/1940 e, após extensos testes
em três protótipos, concluiu-se que a manobrabilidade e manuseio eram inadequados, o alcance de
voo era insuficiente e a estabilidade longitudinal e respostas aos controles eram ruins. A despeito desses resultados, e devido à urgência da Força Aérea Vermelha em adquirir caças modernos, um pedido
de fabricação de um lote inicial de 100 aeronaves foi efetuado a 31/05/1940 e o avião entrou em serviço
no início de 1941. Ele foi fornecido também à aviação naval (8 unidades).
Após o início da Operação Barbarossa, o Mig-1 foi praticamente varrido dos céus pela Luftwaffe. Um
último exemplar sobrevivente foi retirado de serviço em 1944.
A correção das falhas apontadas inicialmente levou ao desenvolvimento de seu sucessor, o MiG-3.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para
220 kg de bombas ou foguetes. Comprimento - 8,16 m. Envergadura - 10,20 m. Altura - 2,62 m. Motor
- 1.350 HP. Peso (máx) - 3.319 kg. Velocidade - 657 km/h. Autonomia - 580 km. Teto - 12.000 m.
Tripulação - 1 homem.
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MIG-3
Caça.
O MiG-3 foi construído sobre o quarto protótipo do MiG-1 (I-200 Nº4) e incorporou diversos melhoramentos exigidos com a experiência operacional de seu predecessor, tais como: foi adicionado um novo
tanque de combustível de 250 litros; o motor foi deslocado 10 centímetros para a frente, o que melhorou
a sua estabilidade; foi instalado um radiador de água; o trem de pouso foi reforçado; e foram instalados
racks de foguetes e bombas. A uma altitude de 7.800 metros, ele atingiu 640 km/h, se tornando o avião
de produção mais veloz do mundo na ocasião. Ele voou pela primeira vez a 29/10/1940, revelando-se
significativamente superior ao MiG-1. Ele foi designado como MiG-3 a 09/12/1940 e entrou em produção a 20/12/1940, sendo lançado na primavera seguinte. Os pilotos de MiG-3 do 4º Regimento de Caça
reivindicaram o abate de três aviões alemães de reconhecimento de alta altitude antes da eclosão da
guerra.
Ele foi, por algum tempo, o melhor e mais numeroso caça soviético em operação, tendo 981 unidades
em serviço no momento da invasão alemã. No entanto, ele revelou-se difícil de voar e inadequado para
o combate em altitudes mais baixas, onde era inferior ao Me 109 alemão. Além disso, ele apresentou
problemas com suas armas e suas miras, o que obrigava os pilotos soviéticos a só dispararem à
queima-roupa. Ele também atuou como caça-bombardeiro durante o outono de 1941, mas era igualmente inadequado para isso. As perdas sofridas em combate foram muito altas, chegando a 1.432
aparelhos abatidos. Durante o inverno de 1941-42, os soviéticos transferiram todos os MiG-3 restantes
para a Marinha e defesa aérea (PVO67), de modo que, a 01/05/1942, não havia mais nenhum na Força
Aérea. Os últimos remanescentes foram retirados de serviço antes de 1945, embora alguns ainda fossem usados para treinamento.
Foram realizadas algumas experiências com o MiG-3, incluindo a instalação de novos motores e hélices. Cinco aparelhos receberam câmeras fotográficas para avaliação e ele também foi testado numa
“combinação Zveno”, com dois MiG-3SPB68 transportados por um Petlyakov Pe-8.
Produzido no período 1940-42, teve 3.172 unidades produzidas. Os alemães capturaram 79 unidades
dele.
Em 1943, surgiu o Mig-5, com um novo motor, mas não entrou em produção devido ao surgimento de
outro caça, o La-5.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para
200 kg de bombas (houve diversas variações do armamento e 52 unidades foram armadas com 2
canhões de 20 mm). Comprimento - 8,25 m. Envergadura - 10,20 m. Altura - 3,50 m. Motor - 1.350 HP.
Peso (máx) - 3.490 kg. Velocidade - 640 km/h. Autonomia - 1.250 km. Teto - 12.000 m. Tripulação - 1
homem.

67
68

Protivovozdushnoy Voyska Oborony = Força de Defesa Aérea.
Skorostnoy Pikeeruyushchiy Bombardirovshchik = Bombardeiro de Picada Veloz.
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MINSK
Classe de destróiers.
Desenvolvimento direto da classe Leningrad (sendo ligeiramente maiores), os três barcos dessa classe
foram construídos a partir de 1934: Minsk (construído em Leningrado e concluído em 1939), Sergo
Ordzhonikidze (ex-Ordzhonikidze, ex-Kiev) e Tbilisi (ex-Tiflis), ambos construídos em Komsomolsk-onAmur e concluídos em 1939 e 1940, respectivamente. A 25/09/40, o Sergo Ordzhonikidze foi rebatizado
Baku. O Minsk foi construído segundo o Projeto 38 e os outros dois, Projeto 38bis.
O Minsk atuou no Báltico durante a Guerra de Inverno e a 2ª Guerra Mundial, inclusive como lançaminas e apoio de fogo para tropas terrestres. Foi seriamente avariado por uma mina a 28/08/41 e foi
afundado pela Luftwaffe em águas rasas em Kronstadt a 23/09/41, sendo recuperado a 25/08/42 e
recomissionado a 05/11/42. Na maior parte da guerra, ele ficou bloqueado em Leningrado e limitou-se
a prover apoio de artilharia às tropas de terra. No pós-guerra, foi usado para treinamento (1951) e como
casco para treinamento sem propulsão própria (1953). A 30/12/54, foi rebatizado Chorokh e, a 27/12/56,
UTS-14. Foi descartado em 1958, sendo usado como alvo flutuante (rebatizado TSL-75) e afundado
por foguetes no Golfo da Finlândia.
O Tbilisi e o Baku começaram a guerra no Pacífico, porém, em outubro de 1942, o Baku foi transferido
para o Ártico, onde ele escoltou comboios. Em 1956, o Baku tornou-se um navio experimental, em
1958, navio-alvo (designado TsL-31) e base flutuante sem propulsão (PB-32). Em 1959, tornou-se um
quartel flutuante (PKZ-171). Foi descartado em 1963.
O Tbilisi só entrou em ação com a conquista da Manchúria pelos soviéticos em agosto de 1945, sendo
usado apenas como transporte de tropas. Em 1958, o Tiblisi foi convertido em navio-alvo (designado
TsL-50 e, um ano depois, TSP-50). Em 1964, foi descartado. Este foi o único líder de flotilha da Frota
do Pacífico.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 5 canhões de 130 mm, 3 canhões AA de 76,2 mm, 2 canhões AA de 45 mm, 6
metralhadoras de 12,7 mm, 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 76 minas e 25 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.952 T (padrão). Comprimento - 127,50 m. Velocidade - 36 nós.

Baku, 1943.
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MO-2
Classe de caça-submarinos.
Em 1933, os soviéticos iniciaram o desenvolvimento dos chamados “MO” (Morskoi Okhotnik = Caçador
Marítimo). Eles se destinavam em tempo de paz a realizar o serviço de patrulha de fronteiras da NKVD
e, em tempo de guerra, combater submarinos inimigos. No entanto, o primeiro protótipo do MO-1, batizado PK-139, revelou-se insatisfatório e foi relegado ao serviço de patrulha, sendo rebatizado Nº 0132
(setembro de 1941) e SK-132 (maio de 1944). Foi descartado na década de 50.
Versão melhorada dele, o MO-2 teve 27 unidades construídas entre 1935 e 1940: PK-115, PK-117, PK124, PK-126, PK-127, PK-128, PK-140, PK-171, PK-172, PK-173, PK-174, PK-175, PK-176, PK-177,
PK-216, PK-217, PK-225, PK-226, PK-227, PK-228, PK-229, PK-230, PK-231, PK-236, PK-237, PK261 e PK-262. Eles tinham boa navegabilidade, porém, tinham péssima manobrabilidade. Após a invasão alemã, eles foram transferidos para a Marinha e foram rebatizados inicialmente com números e,
em maio de 1944, receberam novas designações com o prefixo MO. Ao todo, quinze foram perdidos
em combate: Nº 410 (ex-PK-229, 08/08/41), Nº 173 (ex-PK-173, 30/08/41), Nº 174 (ex-PK-174,
30/08/41), Nº 405 (ex-PK-216, 16/09/41), Nº 412 (ex-PK-226, 05/10/41), Nº 304 (ex-PK-236, 06/11/41),
Nº 112 (ex-PK-217, 03/12/41), Nº 305 (ex-PK-237, 13/12/41), Nº 0112 (ex-PK-115, 02/07/42), Nº 225
(ex-PK-225, 01/08/42), Nº 175 (ex-PK-175, 08/10/42), Nº 177 (ex-PK-177, 22/06/43), Nº 110 (ex-PK176, 05/09/43), Nº 0122 (ex-PK-126, 08/11/43) e Nº 401 (ex-PK-228, 23/06/44). Os remanescentes
retornaram à KGB no pós-guerra e foram descartados nos anos 50.
Uma versão aperfeiçoada, chamada de MO-3, teve quatro unidades construídas em 1935: PK-73, PK74, PK-75 e PK-76. Em junho de 1941, todos foram transferidos para a Marinha e foram rebatizados
Nº 048, Nº 058, Nº 068 e Nº 088, respectivamente. A 31/10/43, o Nº 088 foi perdido em combate. Os
demais foram rebatizados em maio de 1944, respectivamente, MO-73, MO-301 e MO-305. Eles retornaram à KGB no pós-guerra e foram descartados nos anos 50.
Todos esses barcos foram construídos em Leningrado e fizeram parte da Frota do Mar Negro.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O modelo MO-2 era armado com 2 canhões de 45 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e 2 lançadores
de cargas de profundidade. Podia transportar 4 minas. Deslocamento - 50 T (total). Comprimento 26,20 m. Velocidade - 26 nós.

Barco tipo MO-2
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MO-4
Classe de caça-submarinos.
Desenvolvimento do MO-2, a classe MO-4 foi construída entre 1936 e 1947 e teve 261 unidades (187
antes do início da guerra). Eles foram construídos em Leningrado, Sosnovka, Morskaya Dusha e Astrakhan, sendo usados pela Marinha como caça-submarinos e pela NKVD como barcos de patrulha de
fronteira (os sete barcos construídos em 1947 foram destinados à KGB). Eles recebiam suas designações em função de suas missões, mas, inicialmente, a maioria foi simplesmente numerada e, posteriormente, rebatizados com o uso de prefixos (os prefixos usados ao longo do tempo foram M, MO, PK,
SKA, VR e ZK).
Foi a série soviética de pequenos caça-submarinos mais bem-sucedida e numerosa, destacando-se
pela sua versatilidade. Além de caça-submarinos, eles atuaram como lança-minas, escoltas e apoio a
desembarques. Eles participaram ativamente da Guerra de Inverno e da Grande Guerra Patriótica,
operando no Mar Negro, Báltico, Ártico e Pacífico. A 25/03/43, o Nº 065 realizou uma ação extraordinária enquanto escoltava um transporte, sofrendo mais de 200 perfurações e perdendo 12 membros
da tripulação – por essa ação, ele recebeu o título de “Barco da Guarda”. A 30/07/44, o MO-103 afundou
o submarino alemão U250 no Mar Báltico. Ele foi resgatado em setembro de 1944 e nele os soviéticos
capturaram uma máquina “Enigma” e o novo torpedo acústico alemão T-5 “Zaunkonig”.
Ao todo, 90 barcos foram perdidos em combate, sendo 29 em 1941, 23 em 1942, 32 em 1943, 5 em
1944 e 1 em 1945. Apesar das perdas, demonstraram ter boa capacidade de sobrevivência a danos.
Em 1943, o Nº 029 e o Nº 410 foram descartados. Todos os demais tiveram igual fim no pós-guerra até
o final dos anos 50, embora dois deles (MO-065 de Guardas e MO-125) fossem preservados.
Teve uma versão posterior ligeiramente maior, o MO-5, do qual se construiu apenas o protótipo em
1941. Ele foi rebatizado Nº 113 em setembro de 1941 e MO-113 em janeiro de 1945, sendo descartado
no final dos anos 40.
Outro desenvolvimento direto do MO-4 foi o MO-6, que tinha o casco de aço. Seu deslocamento era
bem maior (63 toneladas), o que reduziu a sua velocidade. Teve apenas quatro barcos construídos em
1943: Nº 034, Nº 054, Nº 061 e Nº 0512 (todos foram rebatizados várias vezes até serem descartados
no fim dos anos 40).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados originalmente com 2 canhões de 45 mm, 2 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2 lançadores
de cargas de profundidade. Podia transportar 8 cargas de profundidade e 4 minas. Deslocamento - 53
T (padrão). Comprimento - 26,90 m. Velocidade - 26 nós.

Nº 0111
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MO-211
Classe de caça-submarinos.
O desenvolvimento dos barcos do Projeto 200 se iniciou em 1942 e consistia na construção de um
casco que pudesse comportar duas configurações diferentes de embarcações: lancha torpedeira (TM200 com casco de metal e TD-200 com casco de madeira) e caça-submarino (OD-200). Essencialmente, a diferença estava no armamento: enquanto a primeira era armada com metralhadoras e tubos
lança-torpedos, a segunda tinha um canhão de 37 mm e podia transportar 24 cargas de profundidade.
Ambos usavam motores Packard americanos fornecidos pelo Lend-Lease e se destinavam a substituir
os barcos dos tipos D-3 e MO-4, respectivamente.
A classe MO-211 (Projeto OD-200) tinha os barcos feitos de madeira, com placas de blindagem adicionais de 7 mm no posto de comando.
Ao todo, 140 barcos desse tipo foram construídos entre 1943 e 1945, todos em Sosnovka. Eles foram
identificados inicialmente com números, mas, a partir de 1944, todos receberam prefixos MO (durante
a década de 50, receberam a designação SK). Muitos deles também tinham nomes.
Apenas um foi perdido em combate, o MO-376 Buzulukskiy Komsomolets (12/05/44), afundado pelo
submarino U24 no Mar Negro.
Em 1948, os barcos remanescentes tiveram seus motores a gasolina americanos trocados por motores
a Diesel de produção nacional.
No pós-guerra, muitos deles foram transferidos para outras marinhas: Polônia (MO-325 a 329, MO-368
a 371, MO-552 e MO-553), Bulgária (MO-230, MO-232, MO-549, MO-564 e MO-566) e Coreia do Norte
(MO-233 e MO-234). Todos os demais foram descartados entre 1949 e 1959.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão AA de 37 mm, 4 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2 lançadores de cargas
de profundidade. Podia transportar 24 cargas de profundidade e 4 minas. Deslocamento - 44 T (padrão). Comprimento - 23,40 m. Velocidade - 24 nós.

Barco Tipo MO-211
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MO-312
Caça-submarino.
Primeiras lanchas torpedeiras construídas na História, esses barcos foram produzidos em 1906, tendo
o primeiro barco (Nº 1) construído nos EUA e os outros nove em Sebastopol.
Em 1924, os barcos Nº 3, 8 e 10 foram descartados. Em 1929, os barcos Nº 5 e 6 foram reclassificados
como avisos e o Nº 4 foi desativado. Em 1937, os remanescentes foram reclassificados como caçasubmarinos, incluindo o Nº 4, que foi reativado. Eles foram rebatizados: VR-11 (ex-Nº 1), VR-12 (ex-Nº
2), VR-13 (ex-Nº 4), VR-14 (ex-Nº 5), VR-15 (ex-Nº 6), VR-16 (ex-Nº 7) e VR-17 (ex-Nº 9). Em 1939,
foram reclassificados como lanchas a motor, sendo numerados, respectivamente, 211 a 217. Em 1940,
todos foram descartados, exceto o Nº 211. Em julho de 1941, ele foi novamente reclassificado como
caça-submarino, sendo rebatizado Nº 511 e, dois meses depois, Nº 312. Em janeiro de 1945, foi rebatizado MO-312.
Ele sobreviveu à guerra e foi descartado em janeiro de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1945, o MO-312 era armado com 2 canhões AA de 20 mm, 4 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2
lançadores de cargas de profundidade. Deslocamento - 35 T (normal). Comprimento - 27,40 m. Velocidade - 20 nós.

MO-312
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MO-D-3
Classe de caça-submarinos.
O MO-D-3 nada mais era que uma versão de caça-submarino da lancha torpedeira D-3, conhecido
como Projeto 19. Ao todo, 46 barcos foram construídos entre 1943 e 1945, todos em Leningrado. Eles
receberam inicialmente apenas números, mas, em outubro de 1944, receberam os prefixos MO e SK.
Além disso, alguns receberam nomes.
Ao todo, seis barcos foram perdidos em combate: SK-176 (14/02/44), SK-177 (14/02/44), Nº 122
(14/05/44), SK-62 (18/11/44), MO-594 (24/12/44) e MO-595 (06/05/45). Os remanescentes foram descartados entre 1948 e 1954.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão AA de 37 mm, 2 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2 lançadores de cargas
de profundidade. Deslocamento - 37 T (padrão). Comprimento - 22,20 m. Velocidade - 24 nós.

Barco Tipo MO-D-3
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MORTEIRO DE 37 MM “PÁ”
Morteiro leve.
De aspecto único, o morteiro “pá” soviético (também conhecido como VM-37 ou ML-41) tinha um desenho excepcionalmente simples, onde a base assemelhava-se a uma pá e o cano a um cabo. E, de
fato, ele podia ser usado como uma pá para cavar trincheiras. Ele era operado por apenas um homem
e não tinha nenhum dispositivo de mira.
Oficialmente designado simplesmente como “morteiro de 37 mm”, ele foi desenvolvido em 1941, após
a invasão alemã, entrando em serviço nesse mesmo ano. Ele permaneceu em ação nos dois primeiros
anos da Grande Guerra Patriótica, mas seu desempenho foi considerado insatisfatório. Sua produção
foi encerrada no final de 1941, totalizando cerca de 15.500 unidades.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Spatengranatwerfer 161(r).
Durante a Guerra Irã-Iraque, os iranianos desenvolveram uma arma similar.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 37 mm. Comprimento (cano) - 0,52 m. Peso - 2,4 kg. Alcance (máx) - 250 m. Peso do projétil
- 0,5 kg.
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MORTEIRO DE 50 MM MODELO 1938
Morteiro leve.
O RM-38 de 50 mm foi baseado no morteiro britânico Stokes e foi desenvolvido a partir de 1936. Ele
foi adotado como um morteiro de companhia em 1938 e entrou em produção no ano seguinte.
Porém, ele estava longe de ser satisfatório. Ele era pesado, o sistema de purga de gás provou ser
muito complicado e as configurações de seu alcance de tiro estavam erradas. A fixação da mira do
morteiro era complicada e fraca. Todo o escapamento de gás era problemático, pois os gases quentes
que ele liberava lançavam detritos do solo ou podiam até atingir o soldado que operava a arma. Além
disso, ele empregava uma granada de fragmentação de 50 mm de reduzida eficácia.
Ele teve 18.994 unidades produzidas até agosto de 1940. Ele atuou na Guerra de Inverno e na 2ª
Guerra Mundial.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Granatwerfer 205/1(r), enquanto as unidades
capturadas pelos finlandeses foram designadas 50 Krh/38. Os finlandeses apelidaram essas armas de
“Naku” (bater).
Teve uma nova versão ainda em 1939, o 50 RM-39, que recebeu um escudo protetor que direcionava
os gases quentes que escapavam para longe do operador. Ele também tinha um cano ligeiramente
mais curto (77,5 cm) e teve melhoramentos visando facilitar e baratear a sua produção. No entanto,
também não fez sucesso, sendo logo substituído pelo 50 RM-40.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Granatwerfer 205/2(r), enquanto as unidades
capturadas pelos finlandeses foram designadas 50 Krh/39. Os finlandeses capturaram 31 morteiros de
50 mm durante a Guerra de Inverno e mais de 1.000 durante a Guerra de Continuação, sendo que mais
de 400 deles foram empregados pelas tropas finlandesas (na maioria, 50 Krh/39). Na Finlândia, eles
foram declarados obsoletos no final dos anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 50 mm. Comprimento (cano) - 0,78 m. Peso - 12,1 kg. Alcance (máx) - 800 m. Peso do projétil
- 0,85 kg.
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MORTEIRO DE 50 MM MODELO 1940
Morteiro leve.
Baseado nos Modelos 1938 e 1939, os soviéticos desenvolveram o Modelo 1940 (ou 50 RM-40). Ele
teve o comprimento do cano reduzido e o sistema de elevação simplificado. A base do morteiro possuía
uma tampa para que os gases escapassem por uma saída interna, o que impedia que o operador fosse
atingido pelos gases. No entanto, ele continuava a ter sérios problemas quanto à mira.
O novo morteiro de companhia passou por testes de campo em janeiro de 1940 na frente finlandesa.
Antes da invasão alemã, 24.200 morteiros de 50 mm de todos os modelos haviam sido produzidos. A
sua produção estava centralizada no arsenal de Tallinn, que foi cercada em agosto de 1941.
Ele foi usado nos primeiros anos da Grande Guerra Patriótica. As unidades capturadas pelos alemães
foram utilizadas por estes sob a designação Granatwerfer 205/3(r), enquanto as unidades capturadas
pelos finlandeses foram designadas 50 Krh/40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 50 mm. Comprimento (cano) - 0,63 m. Peso - 9,3 kg. Alcance (máx) - 800 m. Peso do projétil
- 0,85 kg.
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MORTEIRO DE 50 MM MODELO 1941
Morteiro leve.
Ao contrário dos modelos precedentes de 50 mm, o 50 RM-41 não era um desenvolvimento do RM-38
original. Ele foi influenciado pelos morteiros alemães de 50 mm e se destacou pela simplicidade e
facilidade de produção, sendo extremamente simplificado: foi eliminado o apoio bípede, os comandos
foram instalados na própria base e os gases passaram a ser liberados sob a boca por meio de um tubo.
Essas armas gozavam de boa reputação entre os soldados, principalmente devido ao apoio direto de
pequenas unidades e por poder estar em posição de tiro em menos de um minuto. No entanto, em
função das suas deficiências e do aumento da disponibilidade de morteiros de batalhão de 82 mm, os
soviéticos aboliram os morteiros de 50 mm em 1943 e eles passaram a ser usados somente por guerrilheiros.
Produzido entre 1941 e 1943, ele teve mais de 130.000 unidades produzidas.
Foi designado Granatwerfer 200(r) pelos alemães, mas, aparentemente, não foi utilizado por eles.
Embora os soviéticos não usassem mais morteiros de 50 mm após a 2ª Guerra Mundial, eles forneceram os exemplares existentes a seus aliados. Tanto a Coréia do Norte quanto o Vietnã do Norte usaram
morteiros soviéticos de 50 mm durante as guerras da Coreia e do Vietnã.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 50 mm. Comprimento (cano) - 0,61 m. Peso - 10,05 kg. Alcance (máx) - 800 m. Peso do projétil
- 0,85 kg.
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MORTEIRO DE 82 MM MODELO 1936
Morteiro médio.
Baseado no Brandt francês de 81 mm Modelo 27/31, o 82 BM69-36 (também conhecido como M-36)
era um morteiro de batalhão que entrou em serviço em 1936. Ele foi projetado para ser capaz de disparar munição ocidental de 81 mm, embora negasse ao inimigo o mesmo recurso. Ele podia disparar
munição alemã e americana (fornecida pelo Lend-Lease) de 81 mm, mas a precisão era seriamente
afetada.
Ele teve o seu batismo de fogo nos combates no Lago Khasan e Khalkhin Gol. Havia grandes números
dele no Exército Vermelho no momento da invasão alemã e foram usados até o fim da guerra, sendo
também empregados pelos alemães sob a designação Granatwerfer (GrW) 274/1(r). Também teve algumas unidades capturadas pelos finlandeses durante a Guerra de Inverno, as quais foram designadas
82 Krh/36, mas foi pouco utilizado devido à escassez de munição.
No pós-guerra, foi fornecido para os norte-coreanos e participou da Guerra da Coreia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 82 mm. Comprimento (cano) - 1,22 m. Peso - 62 kg. Alcance (máx) - 3.040 m. Peso do projétil
- 3,35 kg.
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Batalionniy Minomet (Morteiro de Batalhão).
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MORTEIRO DE 82 MM MODELO 1937
Morteiro médio.
Aperfeiçoamento de seu predecessor (82 BM-36), o morteiro de batalhão 82 BM-37 (também conhecido
como M-37M) diferia dele pela placa de base redonda, controles revisados, mira simplificada e amortecedores no bipé. Ele podia ser desmontado para o transporte em três partes (cano, bipé e placa de
base).
Lançado em 1937, essa arma revelou-se extremamente eficiente e acabou por constituir-se na arma
padrão da infantaria soviética, permanecendo em serviço até a década de 70. Ele foi fornecido aos
republicanos espanhóis durante a Guerra Civil Espanhola (cerca de 340 unidades), participou da batalha de Khalkhin Gol, da Guerra de Inverno e de toda a 2ª Guerra Mundial. No início da Grande Guerra
Patriótica, havia 14.200 unidades de morteiros de 82 mm (de todos os modelos) no Exército Vermelho.
Produzido entre 1937 e 1943, teve um total de 165.556 unidades. Também foi utilizado pelos alemães
sob a designação Granatwerfer 274/2(r). Também foi fornecido à guerrilha iugoslava e forças tchecas
na URSS. Os finlandeses capturaram muitos morteiros de 82 mm (a 12/06/40, havia 78 morteiros de
82 mm capturados no arsenal finlandês, enquanto outras 415 unidades foram capturadas durante a
Guerra de Continuação). A grande maioria era do Modelo 1937, que recebeu a designação 82 Krh/37.
No entanto, ele foi pouco utilizado pelos finlandeses devido à escassez de munição.
No pós-guerra, essa arma e cópias produzidas na Bulgária (PM-37), China (Tipo 53), Egito (Helwan M69), Georgia (GM-82) e Iraque (Al-Jalil) foram utilizadas pelos seguintes países: Afeganistão, Albânia,
Alemanha Oriental, Angola, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia e Herzegovina, Bulgária,
Cabo Verde, Camboja, Cazaquistão, Chade, China, Coreia do Norte, Costa do Marfim, Croácia, Cuba,
Egito, Eritreia, Eslováquia, Eslovênia, Etiópia, Gana, Georgia, Granada, Guiné-Bissau, Hungria, Iêmen,
Indonésia, Iraque, Laos, Líbano, Líbia, Macedônia do Norte, Madagascar, Mali, Malta, Marrocos, Mianmar, Moçambique, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Paquistão, Polônia,
República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do Congo, República Tcheca,
Romênia, Ruanda, Sérvia, Seychelles, Síria, Somália, Sudão, Tajiquistão, Tanzânia, Togo, Ucrânia,
Uganda, Vietnã e Zimbábue (em alguns desses países, continua em serviço até a atualidade). Ele
esteve presente em diversos conflitos, incluindo as guerras da Coreia, Vietnã, árabe-israelenses, IrãIraque, do Golfo, Afeganistão, Síria, etc.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 82 mm. Comprimento (cano) - 1,22 m. Peso - 56 kg. Alcance (máx) - 3.040 m. Peso do projétil
- 3,05 kg.

82 Krh/37 em uso no Exército finlandês.
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MORTEIRO DE 82 MM MODELO 1941
Morteiro médio.
Lançado em 1941, o morteiro de batalhão 82 BM-41 (também conhecido como M-41) diferenciava-se
do 82 BM-37 por possuir um novo apoio bípede e pela placa de base em arco (como nos morteiros de
107 mm e 120 mm). Ele era dotado de rodas, aumentando a mobilidade do morteiro e permitindo que
ele pudesse ser rebocado por veículos (as rodas eram removidas durante o disparo). Melhorias no
projeto também foram feitas para reduzir o peso e o custo de produção. No entanto, ele tinha significativos problemas de estabilidade, o que afetava a sua precisão em caso de utilização prolongada.
Produzido entre 1941 e 1943, ele permaneceu em serviço no Exército Vermelho até os anos 90. Foi
utilizado pelos alemães sob a designação Granatwerfer 274/3(r) e os finlandeses capturaram algumas
unidades dele durante a Guerra de Continuação e deram e ele a designação 82 Krh/41.
No pós-guerra, foi fornecido aos seguintes países: Albânia, Alemanha Oriental, Cabo Verde, Camboja,
China, Chipre, Coréia do Norte, Cuba, Iugoslávia, Mongólia, Namíbia, Polônia, República do Congo,
Síria, Somália, Sudão, Tchecoslováquia, Togo e Vietnã. Ele também participou da Guerra da Coreia e
da Guerra Civil Libanesa.
Teve um modelo posterior, o 82-PM 43, em que as rodas não eram retiradas quando o morteiro era
posicionado para disparo. Produzido a partir de 1943, este modelo permaneceu em uso por muitos
anos após a guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 82 mm. Comprimento (cano) - 1,20 m. Peso - 52 kg. Alcance (máx) - 3.040 m. Peso do projétil
- 3,05 kg.
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MORTEIRO DE 107 MM MODELO 1938
Morteiro pesado de montanha.
O 107 PM70-38 (também chamado de PMHM-38) era um morteiro especialmente desenhado para serviço em montanha, sendo, na verdade, uma versão ampliada do 82 BM-37. Ele usava uma carreta
especial, podendo ser rebocado tanto por tração animal quanto mecânica (a mesma do 120 PM-38).
Também podia ser desmontado para transporte. Ele podia ser disparado por gravidade ou por gatilho.
Produzido entre 1939 e 1945, ele foi lançado em 1940 e teve um total de 3.357 unidades produzidas.
Cada divisão de fuzileiros de montanha deveria ter doze dessas armas e ele foi empregado por toda a
Grande Guerra Patriótica.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Gebirgsgranatwerfer 328(r).
No pós-guerra, ele foi empregado por vários países, a saber: Afeganistão, Albânia, Cazaquistão, China,
Coreia do Norte, Laos, Síria e Vietnã, entre outros.
Ele esteve ainda nas guerras da Coreia, do Vietnã, Afeganistão e Guerra Civil na Líbia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 107 mm. Comprimento (cano) - 1,67 m. Peso - 170 kg. Alcance (máx) - 6.300 m. Peso do
projétil - 9,1 kg.
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Polkovoi Minomet (Morteiro Regimental).
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MORTEIRO DE 120 MM MODELO 1938
Morteiro pesado.
Lançado em janeiro de 1940, o morteiro 120 PM-38 era uma versão ampliada do 82 PM-37. Essa arma
foi considerada uma das melhores de seu tipo na 2ª Guerra Mundial, pois disparava uma munição
potencialmente devastadora, tinha uma mobilidade excepcional em relação ao seu tamanho e um bom
alcance. Ele usava a mesma carreta do 107 PMHM-38, mas a essa podia ser acoplada uma carreta
com capacidade para vinte projéteis. Ele podia ser rebocado tanto por tração animal quanto mecânica.
O 120 PM-38 foi a arma mais pesada que ainda podia ser desmontada (em três partes) e transportada
por soldados a pé. Ele podia ser disparado por gravidade ou por gatilho.
Originalmente classificado como um morteiro regimental, ao longo da guerra também foi fornecido aos
batalhões. Sua produção se iniciou em 1939 e continuou após a guerra, somando 46.600 unidades
produzidas (mais de 12.000 ao fim da guerra). No momento da invasão alemã, havia cerca de 3.800
desses morteiros em serviço.
Tanto sucesso fez essa arma que não apenas foi usada pelos alemães (designada GrW 378(r)), como
também foi copiada por eles, resultando no Granatwerfer 42 de 120 mm. Os romenos também produziram uma versão dele, o Resita Modelo 1942. Os finlandeses capturaram cerca de 200 morteiros soviéticos de 120 mm durante a Guerra de Continuação (na Guerra de Inverno ele foi usado pelos soviéticos apenas em testes de campo). Além disso, a Finlândia comprou 50 desses morteiros da Alemanha
em 1943. Eles empregaram essa arma sob a designação 120 Krh/38.
No pós-guerra, ele foi fornecido a diversos países, constando atualmente no inventário do Azerbaijão,
Armênia, Moldávia, Turcomenistão e Ucrânia. Ele esteve presente na Guerra Civil Chinesa, Guerra da
Coréia, Guerra da Indochina, Guerra do Vietnã, crise de Suez, Guerra dos Seis Dias, Guerra Civil Libanesa e Guerra Irã-Iraque.
Teve uma versão ligeiramente melhorada, chamada Modelo 1941.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 120 mm. Comprimento (cano) - 1,86 m. Peso - 280 kg. Alcance (máx) - 5.900 m. Peso do
projétil - 16 kg.
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MORTEIRO DE 120 MM MODELO 1943
Morteiro pesado.
O morteiro regimental 120 PM-43 (também conhecido como M-43) foi o resultado do aperfeiçoamento
do 120 PM-38. Essencialmente, ele recebeu um novo amortecedor, o que simplificou o mecanismo de
nivelamento, o que, por sua vez, melhorou as características operacionais da arma.
Lançado em 1943, ele foi usado durante a investida soviética final sobre o Leste Europeu e permaneceu
em serviço ativo por muito tempo após a 2ª Guerra Mundial, substituindo completamente o 120 PM-38
somente na década de 80.
Foi usado pelos alemães sob a designação Granatwerfer 379(r). Os finlandeses capturaram pelo menos 17 unidades dele durante a Guerra de Continuação, dando a ele a designação 120 Krh/38-42.
No pós-guerra, ele foi fornecido para muitos países, a saber: Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental,
Argélia, Bangladesh, Botswana, Cabo Verde, Camboja, Cazaquistão, China, Congo, Coreia do Norte,
Cuba, Egito, Eslováquia, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Hungria, Iêmen do Sul, Iraque, Iugoslávia,
Laos, Madagascar, Mianmar, Moçambique, Nepal, Nicarágua, Paquistão, República Centro-Africana,
República Tcheca, Romênia, Síria, Sri Lanka, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Vietnã e Zimbábue (em
alguns desses países, continua atualmente em serviço). A China produziu uma cópia dele, chamado
de Tipo 53, e o Egito produziu uma versão dele, chamada de Helwan UK 2. Ele participou das guerras
da Coreia, Vietnã, Civil Libanesa, Soviético-Afegã, do Golfo, do Sudão do Sul, entre outras.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 120 mm. Comprimento (cano) - 1,86 m. Peso - 275 kg. Alcance (máx) - 5.700 m. Peso do
projétil - 15,9 kg.
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MORTEIRO DE 152 MM MODELO 1931
Morteiro pesado.
Esta obscura arma foi desenvolvida pela firma alemã Rheinmetall, que forneceu oito unidades dela em
1931 para testes. Após inúmeras alterações, ela entrou em produção na URSS em 1932, mas sua
produção se encerrou em 1935 contando apenas 129 unidades. Apesar de algumas vantagens, como
a sua versatilidade e peso muito leve para uma peça de 152 mm, a produção foi cancelada devido à
complexidade da sua fabricação e ao seu curto alcance. Além disso, o morteiro de 120 mm se revelou
mais adequado para a função, sendo uma arma mais barata, mais leve e com alcance um pouco maior,
sendo, por outro lado, menos potente, menos precisa e menos versátil.
Esta arma (também designada como “N” ou “NM”) era na verdade um híbrido, podendo atuar como
morteiro, canhão ou obuseiro. Em junho de 1941, havia apenas 51 unidades dessa arma em serviço,
guardadas na reserva de mobilização. No entanto, é certo que essa arma participou dos primeiros estágios da Grande Guerra Patriótica, embora não existam registros de seu emprego. Possivelmente,
algumas delas foram transferidas para instituições de ensino no final de 1941.
O NM foi usado em experiências usando um chassi de T-26, denominado SU-5-3, mas o projeto não
foi adiante. Em 1937, baseado no NM, surgiu o ML-21, que teve apenas três protótipos construídos e
que não foi adotado pelo Exército Vermelho. Na Alemanha, o NM foi a base para o desenvolvimento
do canhão de infantaria sIG 33 de 150 mm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 1,41 m. Peso - 1.150 kg. Alcance (máx) - 5.285 m. Peso do
projétil - 38,2 kg.
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MORTEIRO DE 160 MM MODELO 1943
Morteiro pesado.
Devido ao sucesso dos morteiros de 120 mm no Exército Vermelho, os soviéticos desenvolveram um
novo morteiro, agora de 160 mm.
Lançada em 1944, essa arma (também conhecida como MT-13 e M-43) foi usada como peça de artilharia divisional, revelando-se poderosa e eficiente. Destinada a ser rebocada exclusivamente por veículos motorizados, ela era municiada pela culatra e contava com um forte sistema de amortecimento.
Produzido de janeiro de 1944 a agosto de 1947, teve um total de 1.557 unidades produzidas (798 até
o fim da Grande Guerra Patriótica).
Após a guerra, ele foi substituído no Exército Vermelho pelo Modelo 1949 (M-160) e muitos deles foram
fornecidos a outros países, a saber: Afeganistão, Albânia, Argélia, Armênia, Bulgária, Camboja, China,
Coreia do Norte, Cuba, Egito, Eslováquia, Finlândia, Iêmen, Índia, Iraque, Líbia, Polônia, República
Tcheca, Romênia, Síria, Tchecoslováquia e Vietnã (em vários desses países, ele continua em serviço).
Ele participou da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Guerra Civil Libanesa.
Não há registros sobre a sua captura ou utilização pelos países do Eixo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 160 mm. Comprimento (cano) - 3,03 m. Peso - 1.170 kg. Alcance (máx) - 5.150 m. Peso do
projétil - 40,8 kg.
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MORTEIRO DE 280 MM MODELO 1939
Morteiro pesado.
Lançado em 1939, o Morteiro Modelo 1939 de 280 mm (também conhecido como Br-5) foi a peça de
artilharia mais pesada do Exército Vermelho na 2ª Guerra Mundial. Ele usava a mesma carreta de
lagarta que o canhão de 152 mm Modelo 1935 (Br-2) e o obuseiro de 203 mm Modelo 1931 (B-4).
Durante a década de 30, o Exército Vermelho contava com um grande estoque de projéteis de 280 mm
do Schneider Modelo 1914/15 (ainda em serviço na França). Isso significava que uma nova arma deveria ser desenvolvida para fazer uso dessa munição. O protótipo do Br-5 foi apresentado em dezembro
de 1936 e, embora tenha fracassado nos testes de campo, foi aprovado e posto em produção no período 1939-40, contando apenas 47 unidades produzidas.
Ele se destinava a destruir posições fortificadas particularmente fortes. Ele estreou em novembro de
1939, quando o 40º Batalhão de Artilharia Independente (que tinha quatro dessas peças) engajou a
Linha Mannerheim. Durante a Operação Barbarossa, nove unidades foram perdidas em ação. Os registros de seu emprego referem-se todos a 1945, a saber: em Poznan (janeiro e fevereiro), em Kustrin
(março), em Königsberg e Berlim (abril).
Em 1955, o Br-5 (juntamente com o B-4 e o Br-2) foi modernizado com uma nova carreta com rodas
que aumentava muito a sua mobilidade, sendo designado Br-5M. Ele permaneceu em serviço até os
anos 1970.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 279,4 mm. Comprimento (cano) - 3,98 m. Peso - 10.650 kg. Alcance (máx) - 10.410 m. Peso
do projétil - 246 kg.
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MSV
Classe de lanchas caça-minas.
Essa classe (também conhecida como MSV-38) era formada por 25 pequenas lanchas caça-minas
destinadas ao serviço fluvial. Foram todas construídas entre 1941 e 1944, a saber: RTShch-13 a
RTShch-17, RTShch-101 e RTShch-102 (1941); Nº 170 a Nº 174, RTShch-44 a RTShch-48 (1943) e
RTShch-212 a RTShch-219 (1944). Em 1944, nove barcos foram convertidos em caça-minas com dispositivo magnético e foram rebatizados (KEMTShch-102, KEMTShch-212 a KEMTShch-219).
Três deles foram perdidos em ação: RTShch-101 (1942), KEMTShch-213 (15/11/44) e KEMTShch-218
(14/03/45). Todos os demais foram descartados no final dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 16,5 T (total). Comprimento - 14,00
m. Velocidade - 8,5 nós.

Nº 170
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MURMAN
Classe de lança-minas.
Esses barcos foram originalmente construídos em Leningrado como quebra-gelos de pesquisa entre
1934 e 1937. No entanto, em 1939, os três iniciaram o programa de conversão em lança-minas.
O Murman teve a sua conversão (chamada de Projeto 201) concluída em 1940 e ele foi integrado na
Frota do Norte (usava o número 90 na proa). Ele serviu como lança-minas, quebra-gelo e escolta. A
08/12/45, ele foi desarmado e retornou à função de navio-hidrográfico.
A conversão do Okhotsk e do Okean teve o desenho modificado, sofrendo uma redução significativa
no número de minas transportadas (58 no Okhotsk e 124 no Okean). O Okhotsk foi transferido para a
Frota do Pacífico em novembro de 1937 e teve a sua conversão (chamada de Projeto 203) concluída,
sendo comissionado a 06/06/41. Ele participou da minagem na região de Petropavlovsk-Kamchatsky a
10/08/45 e do desembarque em Shumshu. Em 26/08/45, ele foi agraciado com o título de “Barco da
Guarda”. A 27/09/45, ele foi desarmado e retornou à função de navio-hidrográfico.
O Okean foi transferido para a Frota do Pacífico em outubro de 1937 e a sua conversão (chamada de
Projeto 202) foi concluída, sendo comissionado a 10/06/42. No entanto, não atuou nessa tarefa. A
27/09/45, ele foi desarmado e retornou à função de navio-hidrográfico.
Todos foram descartados após cerca de 30 anos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Murman era armado com 3 canhões de 130 mm, 4 canhões de 76,2 mm e 2 metralhadoras de 12,7
mm. Podia transportar 158 minas. Deslocamento - 2.375 T (padrão). Comprimento - 80,60 m. Velocidade - 13 nós.

Okhotsk
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NEPTUNE
Barco de patrulha.
Este barco fazia parte de uma classe de doze barcos pesqueiros quebra-gelo construídos na Inglaterra
para a Rússia em 1916 (um deles, o T.19, foi perdido acidentalmente após a sua conclusão e outro foi
concluído com a mesma designação). O T.18 foi perdido acidentalmente em março de 1917, enquanto
os T.13, T.14, T.16, T.17, T.19, T.20 e T.22 foram capturados pelos britânicos durante a Guerra Civil
Russa e foram levados para a Inglaterra. O T.15 foi afundado a 02/08/18, mas foi recuperado e posto
em serviço como caça-minas pelos “brancos”, ao lado do T.21, do T.23 e do T.24. Em 1920, os quatro
barcos passaram para o controle dos “vermelhos” e passaram a ser usados como barcos de patrulha
de fronteira, com exceção do T.24, que foi convertido em barco de resgate. Com exceção do T.15,
todos foram convertidos em navios hidrográficos em 1924.
O T.15 foi rebatizado PS-1 em 1923, Neptune em janeiro de 1941 e SKR-20 em agosto de 1941. Ele
serviu na Frota do Norte e foi descartado em fins dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 500 T (normal).
Comprimento - 43,20 m. Velocidade - 11 nós.
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NKL-6
Trenó motorizado.
O NKL-6 (oficialmente OSGA-6) teve o seu desenvolvimento iniciado em 1933 e o primeiro protótipo foi
construído no ano seguinte. O corpo era de madeira com compensado e ele tinha três esquis, sendo o
da frente móvel. Ele tinha forma aerodinâmica e era equipado com um motor de avião M-11, com uma
hélice na traseira. A hélice era coberta por uma estrutura tubular simples, presa aos pontos de ancoragem do motor. Por razões de segurança, o quadro foi pintado de vermelho brilhante. Do lado esquerdo
estava a porta do compartimento de passageiros. Embora o motorista e o mecânico tivessem sua própria escotilha, o interior da cabine não era dividido. Os esquis usados eram de dois tipos: em forma de
charuto de madeira, feitos revestindo o esqueleto com madeira compensada, ou a partir de placas de
metal soldadas ao esqueleto. Eles também tinham um lado superior côncavo. A fixação dos esquis ao
chassi era reforçada com escoras.
A produção em série do NKL-6 (cerca de 100 unidades por ano) começou em 1934. Ele foi produzido
em três versões: transporte de passageiros, ambulância e combate. Na versão de passageiros, foram
utilizados bancos para quatro passageiros. Na versão de ambulância (NKL-6S), o espaço foi adaptado
para acomodar macas. A versão militar teve o teto da cabine modificado para instalar uma metralhadora. Para atirar, o metralhador tinha que se levantar e se projetar acima do teto do veículo.
Ele teve o seu batismo de fogo na Guerra de Inverno e continuou em serviço durante a Grande Guerra
Patriótica. Unidades capturadas pelos alemães foram utilizadas por eles.
Além de servir por muito tempo, o NKL-6 se tornou a base para o desenvolvimento do NKL-16.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 380 kg de carga e 3 passageiros. Comprimento - 5,47 m. Largura - 2,57 m. Altura 2,87 m. Peso - 1,2 T. Velocidade - 70 km/h. Motor - 110 HP. Tripulação - 1 homem.

NKL-6 capturado, utilizado pelos alemães.
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NKL-16
Trenó motorizado.
O NKL-16 foi desenvolvido com base no NKL-6. Ele foi produzido a partir de 1937, nas versões de
transporte e de saúde (essa versão ficou conhecida posteriormente como NKL-16/37 e NKL-16/39). Os
trenós de passageiros foram equipados com dois sofás e as ambulâncias com duas macas e uma
cadeira para acompanhante ou ferido sentado.
Um modelo aprimorado, agora empregando quatro esquis, recebeu a designação NKL-16/41 e foi produzido em 1940-41. Em 1942, o volume da cabine foi aumentado (ficando com a frente mais reta), os
suportes de suspensão foram reforçados e modernizados e o tanque de combustível foi movido para
dentro do casco. Estes veículos foram produzidos sob a designação NKL-16/42. O espaço de carga
era acessível através de portas laterais e ele podia transportar quatro soldados ou 500 kg de carga. A
sua capacidade de puxar trenós de carga aumentou significativamente, sendo possível rebocar um
armamento mais pesado, como metralhadoras pesadas, morteiros, canhões antitanque de 45 mm, etc.,
além de cordas para que o veículo pudesse rebocar até 20 esquiadores.
O corpo do trenó era feito de aço e madeira compensada. Do lado de fora e do lado de dentro, a
estrutura do corpo foi revestida com madeira compensada de avião. Para garantir a segurança, a área
de rotação da hélice era protegida por uma treliça tubular pintada de vermelho brilhante. Curiosamente,
eles não utilizavam motores novos, mas motores retirados de aviões após encerrarem a sua vida útil
(eles eram arriscados para operar em aviões, mas adequados para veículos terrestres).
Durante a Guerra de Inverno e a Grande Guerra Patriótica, eles foram usados para ligação, transporte
de carga, patrulha, resgate e combate. Teve ainda uma versão de oficina móvel, o NKL-16RL.
Foi requisitada a produção de 3.000 unidades de NKL-16/41 e NKL-16/42, mas ignora-se quantos foram
efetivamente produzidos. As últimas unidades do NKL-16 foram entregues em 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O NKL-16/41 era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Podia transportar 400 kg de carga. Comprimento - 6,50 m. Largura - 2,70 m. Altura - 2,20 m. Peso - 1,3 T. Velocidade - 75 km/h. Motor - 110
HP. Tripulação - 4 homens.

NKL-16/41
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NKL-26
Trenó motorizado.
O NKL-26 era um trenó motorizado blindado introduzido em serviço em 1941. Ele tinha uma estrutura
de madeira, que repousava sobre quatro esquis e tinha uma placa blindada frontal de dez milímetros.
Ele tinha revestimento externo e interno de madeira compensada. Na cabine, havia três assentos duplos para seis pessoas, incluindo o motorista. Atrás ficava um motor de avião Shvetsov M-11G e a
hélice. A proteção da hélice era tubular e pintada de vermelho. Um posto de metralhadora com um
escudo protetor foi instalado no teto do casco.
Eles serviam para ligação com unidades na frente, reconhecimento, apoio a esquiadores e paraquedistas, transporte de munição e suprimentos e remoção de feridos. Geralmente, eles eram usados com
batalhões de esquiadores e podiam transportar quatro soldados fora do veículo em seus esquis ou
rebocados atrás.
Em janeiro de 1942, foram organizados batalhões de trenós motorizados, cada um com cerca de 45
NKL-16 e NKL-26. Os primeiros batalhões desse tipo enfrentaram os alemães durante a Batalha de
Moscou, mas foram mais ativos na ofensiva de inverno de 1942-43.
Eles foram usados contra tropas de esquis inimigas, para transportar suprimentos e em operações em
terrenos difíceis em condições de neve, muitas vezes em conjunto com batalhões de esquis adicionais.
Teria uma versão armada com duas metralhadoras, designada NKL-32. Ela teria uma metralhadora
pesada de 12,7 mm, além da normal de 7,62 mm. No entanto, problemas no fornecimento das metralhadoras fizeram com que as unidades fossem concluídas na configuração original NKL-26. De fato, o
NKL-32 nunca foi produzido.
Foram encomendadas 1.500 unidades do NKL-26 e 500 do NKL-32, mas a produção desses veículos
foi encerrada em maio de 1942 e ignora-se quantas foram efetivamente produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Podia transportar 500 kg de carga. Comprimento - 5,50
m. Largura - 2,60 m. Altura - 3,20 m. Peso - 1,3 T. Velocidade - 50 km/h. Motor - 110 HP. Tripulação 2 homens.

NKL-26 capturado pelos finlandeses.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 217 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
NKL-34
Trenó motorizado.
O trenó NKL-34 foi criado em 1942 e se destinava à ligação. Ele tinha um esquema de quatro esquis e
uma transmissão por correia para a hélice. Graças à suspensão da barra de torção e à localização do
motor na parte inferior do casco, o peso foi reduzido e a estabilidade da máquina foi melhorada. O
corpo do trenó era feito de aço e madeira compensada. Por dentro e por fora, a estrutura do corpo era
montada com cola e pregos e foi revestida com madeira compensada de avião. Ele não tinha armamento. Para garantir a segurança, a área de rotação da hélice era protegida por uma treliça tubular
pintada de vermelho brilhante.
Foram produzidos apenas 5 veículos em 1944.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 100 kg de carga. Comprimento - 3,90 m. Largura - 1,60 m. Altura - 1,80 m. Peso 310 kg. Velocidade - 47 km/h. Motor - 22 HP. Tripulação - 1 homem.
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NKL-38
Trenó motorizado.
Em 1942, uma pequena série de trenós motorizados foi construída sob a designação NKL-38. Eles se
destinavam a servir aos QGs na retaguarda.
Também entrou em serviço o NKL-12, um trenó motorizado para serviços em aeródromos (transporte
de combustível em tambores, substituição de motores para aeronaves, etc.).
Em 1942, foi desenvolvido um trenó blindado equipado com uma torre de tanque, o 02SS (TsKB-50),
que não passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 380 kg de carga e 3 passageiros. Comprimento - 5,47 m. Largura - 2,57 m. Altura 2,87 m. Peso - 1,2 T. Velocidade - 70 km/h. Motor - 110 HP. Tripulação - 1 homem.

NKL-38
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Nº 136
Barco blindado.
Este obscuro barco foi construído em 1915-16 e teve vários nomes: até 02/11/20, BCA Nº 14; até janeiro de 1921, SKA Nº 11; até 25/05/25, SK-11; até 1931, SKA Nº 5; até 21/08/34, N-5; até
03/02/39, BK-5; e, finalmente, Nº 136. Em algumas fontes é mencionado que ele teria sido rebatizado
ainda Nº 206, mas não há confirmação disso.
A 03/07/20, ele passou a fazer parte das Forças Navais do Mar Negro como barco de patrulha. Passou
por uma grande reforma entre 1920 e 1923 e, em 1931, foi transferido para a Flotilha do Dnieper. Em
junho de 1940, ele foi transferido para a Flotilha de Pinsk.
Ele foi perdido em setembro de 1941, mas os detalhes não foram preservados.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Deslocamento - ? Comprimento - ? Velocidade - ?

BK-5
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OBUSEIRO DE 45 MM MODELO 1929
Obuseiro de infantaria.
Conhecido como obuseiro de batalhão, o modelo 1929 de 45 mm começou a ser desenvolvido em
1923. Era uma peça que usava o sistema Lender e dois tipos seriam desenvolvidos: MM (baixa potência) e BM (alta potência), mas o segundo foi logo abandonado. Ele podia disparar granadas de fragmentação HE e projéteis perfurantes.
Lançado em 1931, o 45-29 (também conhecido como 12-K) ainda estava em serviço por ocasião da
invasão alemã. Os alemães capturaram alguns exemplares e ele foi designado IG 186(r).
Foram encomendadas 130 unidades dele, mas apenas cerca de 100 foram entregues em 1931-32.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 45 mm. Comprimento (cano) - 1,18 m. Peso - 215 kg. Alcance (máx) - 3.800 m. Peso do projétil
- 2,15 kg.
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OBUSEIRO DE 122 MM MODELO 1909/37
Obuseiro.
O Modelo 1909/37 foi o resultado da modernização do antigo Krupp Modelo 1909, sendo que 881 peças
(das 920 existentes) sofreram essa modernização: ele teve a câmara alongada, recebeu novas miras
e a carreta foi reforçada. Ele era um típico obuseiro de cano curto e foi adotado como um obuseiro
divisional (em 1940, uma divisão de infantaria contaria com 32 dessas armas). Ele equipou divisões de
infantaria, motorizadas, de cavalaria, de tanques e de montanha.
Embora já fosse considerada obsoleta no início da 2ª Guerra Mundial, ela esteve presente na Guerra
de Inverno e na Grande Guerra Patriótica. Alemães e finlandeses capturaram certa quantidade desse
canhão, ao qual os alemães designaram leFH 386(r) e os finlandeses, 122 H/09-30. Os finlandeses
fizeram uso das unidades capturadas na Guerra de Continuação, equipando três batalhões de artilharia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 121,9 mm. Comprimento (cano) - 1,69 m. Peso - 1.450 kg. Alcance (máx) - 8.940 m. Peso do
projétil - 21,7 kg.
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OBUSEIRO DE 122 MM MODELO 1910/30
Obuseiro de campanha pesado.
Antes da 1ª Guerra Mundial, a Rússia importou grande quantidade de canhões Schneider Modèle 1910.
Em 1930, os russos decidiram modernizar a sua artilharia e aplicaram atualizações nessas peças. O
resultado foi o Modelo 1910/30 (ou 122-10/30). As alterações incluíam: alongamento da câmara, novas
miras, carreta reforçada, mecanismo de elevação reforçado e melhoria do mecanismo de recuo. A partir
de 1936, algumas peças receberam rodas de aço com pneus de borracha maciça em lugar das rodas
originais de madeira. A sua produção se deu entre 1930 e 1941, contando cerca de 5.900 unidades,
além de 762 conversões de peças antigas, fazendo dele o obuseiro divisional mais numeroso do Exército Vermelho no início da Grande Guerra Patriótica.
Ele esteve nos conflitos do final dos anos 30, como na Manchúria e na Guerra de Inverno. A partir de
1940, começou a ser substituído pelo Modelo 1938. Em junho de 1941, cada divisão de infantaria deveria contar, teoricamente, com 16 dessas peças. Também equipou divisões de montanha, de tanques,
de cavalaria e motorizadas.
Os alemães capturaram centenas dessas armas em 1941-42, dando a elas a designação leFH 388(r)
e chegaram a produzir a munição para elas. Foi também usado pelos finlandeses, que capturaram
cerca de 30 peças na Guerra de Inverno e outras 145 na Guerra de Continuação, além de outras 72
unidades obtidas da Alemanha. Na Finlândia, ele foi designado 122 H/10-30 e equipou treze regimentos
de artilharia de campanha, dois batalhões de artilharia leve, um batalhão de artilharia pesada e duas
baterias de artilharia de fortificação. Os romenos capturaram muitas dessas peças, colocando 209 delas em serviço.
Ele artilhou o canhão autopropulsado SU-5-2.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 121,9 mm. Comprimento (cano) - 1,56 m. Peso - 1.466 kg. Alcance (máx) - 8.940 m. Peso do
projétil - 21,7 kg.
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OBUSEIRO DE 122 MM MODELO 1938
Obuseiro de campanha pesado.
Sem dúvida, uma das melhores criações do arsenal soviético, o Obuseiro Modelo 1938 de 122 mm
(também chamado de M-30) entrou em serviço em 1940, tornando-se a peça de artilharia pesada divisional padrão do Exército Vermelho. Ele equipou divisões de infantaria, de tanques, de montanha e
motorizadas. Embora fosse desenvolvido para tração motorizada, ele podia também ser tracionado por
cavalos. Sua granada de HE era eficaz até contra veículos de blindagem leve.
Destacava-se pela sua leveza em relação ao alcance. Ele foi produzido de 1940 a 1955, totalizando
19.266 unidades (17.526 até 1945). Além disso, a China e a Polônia produziram versões dele, denominadas Tipo 54 e Wz.1938, respectivamente.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas sFH 396(r) e foram empregadas tanto em
campanha quanto na Muralha do Atlântico (a Alemanha produziu mais de 1.250.000 cartuchos de 122
mm para municiar as armas desse calibre capturadas aos soviéticos). A Romênia foi outro país do Eixo
que fez uso dessas armas, capturando 477 peças de 122 mm de vários tipos (foi usado para artilhar o
protótipo do canhão autopropulsado Maresal). Também esteve em serviço no Exército finlandês, que
capturou 41 unidades dele durante a Guerra de Continuação, sendo designado 122 H/38, ficando em
serviço até meados dos anos 80.
Além de atuar na 2ª Guerra Mundial, ele esteve na Guerra do Vietnã, guerras árabe-israelenses, Timor
Leste, Guerra do Afeganistão, Guerra Civil Libanesa, Guerra Irã-Iraque, 2ª Guerra Civil Sudanesa e
Guerra Civil Síria. Ele e suas versões estrangeiras estiveram em serviço em muitos países no pósguerra, tais como: Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental, Argélia, Armênia, Bangladesh, Bolívia,
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Camboja, Cazaquistão, China, Coreia do Norte, Croácia, Cuba, Curdistão, Egito, Eslováquia, Etiópia, Finlândia, Guiné Bissau, Hungria, Iêmen, Indonésia, Irã, Iraque, Iugoslávia, Laos, Líbano, Libéria, Macedônia, Macedônia do Norte, Moçambique, Moldávia, Mongólia,
Myanmar, Paquistão, Polônia, Quirguistão, República Democrática do Congo, República do Congo,
República Saharaui, República Tcheca, Romênia, Rússia, Síria, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Tajiquistão, Tanzânia, Tchecoslováquia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã, Zaire e Zimbábue. Em
muitos desses países, ele se encontra em serviço até a atualidade.
Teve uma versão específica para artilhar o canhão autopropulsado SU-122, o M-30S.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 121,9 mm. Comprimento (cano) - 2,80 m. Peso - 2.450 kg. Alcance (máx) - 11.800 m. Peso
do projétil - 21,8 kg.
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OBUSEIRO DE 152 MM MODELO 1909/30
Obuseiro pesado.
Talvez o mais antigo dos canhões russos modernizados na década de 30, o Modelo 1909 era um
desenho Schneider inicialmente classificado como obuseiro de fortaleza. No entanto, durante a 1ª
Guerra Mundial, ele foi usado também como obuseiro de campanha.
Os soviéticos iniciaram o projeto de modernização dessas armas em 1930 e, entre 1931 e 1941, cerca
de 2.600 peças foram retrabalhadas. A câmara foi alongada e foram feitas pequenas alterações na
culatra, berço e mecanismo de elevação. Algumas peças também tiveram suas rodas de madeira substituídas por rodas de aço com pneus de borracha.
Era uma arma robusta, simples de operar e confiável, mas era pesada demais para tração hipomóvel.
Originalmente, ele era usado na artilharia divisional (12 peças por divisão), porém, em julho de 1941,
essa dotação foi abolida e ele foi usado para equipar regimentos de obuseiros. Ele esteve em Khalkhin
Gol e na Guerra de Inverno. No momento da invasão alemã, o Modelo 1909/30 (ou 152-09/30) era o
mais numeroso obuseiro de 152 mm do Exército Vermelho, com mais de 2.500 peças, permanecendo
em serviço até o fim da guerra.
Muitos foram capturados pelos alemães, que os designaram sFH 445(r), sendo normalmente utilizados
para defesa costeira (os alemães fabricaram munição para ele). Os finlandeses capturaram 14 unidades desse obuseiro durante a Guerra de Inverno e outras 85 na Guerra de Continuação. O Exército
finlandês fez uso dessas armas, designadas 152 H 09/30, até os anos 80.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 2,16 m. Peso - 2.810 kg. Alcance (máx) - 9.850 m. Peso do
projétil - 40 kg.
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OBUSEIRO DE 152 MM MODELO 1910/37
Obuseiro.
O Modelo 1910/37 foi o resultado da modernização do antigo Schneider Modelo 1910, produzido entre
1911 e 1927, totalizando 348 unidades. No entanto, em 1936, havia apenas 101 unidades dele em
serviço. O trabalho de modernização começou em 1936, mas ele se limitou à ampliação da câmara,
para receber maiores cartuchos (o mesmo usado no Modelo 1909/30), fazendo com que o Modelo
1910/37 seja externamente idêntico ao canhão original. Ao todo, 99 peças foram atualizadas e algumas
também tiveram suas rodas de madeira substituídas por rodas de aço com pneus de borracha. A arma
era movida principalmente por tração hipomóvel (oito cavalos).
Foi usada em Khalkhin Gol, mas, por ocasião do início da Grande Guerra Patriótica, os obuseiros de
152 mm mais antigos estavam sendo substituídos pelo M-10. No entanto, como a taxa de produção do
M-10 era lenta, o 1910/37 ainda estava em serviço, embora não existam detalhes de seu emprego.
Algumas unidades foram capturadas pelos alemães, que deram a elas a designação sFH 446(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 1,83 m. Peso - 2.162 kg. Alcance (máx) - 8.000 m. Peso do
projétil - 40 kg.
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OBUSEIRO DE 152 MM MODELO 1938
Obuseiro de campanha pesado.
O Obuseiro Modelo 1938 de 152 mm (também chamado de 152-38 e M-10) teve o seu desenvolvimento
iniciado em 1937 e ele foi produzido entre 1939 e 1941, somando 1.522 unidades. Ele tinha um design
muito mais avançado em comparação com obuseiros soviéticos de 152 mm anteriores e podia ser
movido tanto a cavalo quanto por tração mecânica.
Por ocasião da invasão alemã, havia 1.058 unidades dele em serviço, tendo ele atuado por toda a
Grande Guerra Patriótica, a despeito de muitas unidades terem sido capturadas nos primeiros meses
da guerra e do encerramento de sua produção. No Exército Vermelho, ele permaneceu em serviço até
a década de 50. Embora não se destinasse à tarefa, podia disparar projéteis antitanques, com capacidade para penetrar 82 mm de blindagem a 1.000 metros a 90º.
Na Wehrmacht, foi usado em boa quantidade como sFH 443(r). Os finlandeses capturaram 45 destas
armas durante a Guerra de Continuação e adquiriram outras 57 aos alemães em 1944. Na Finlândia,
ele foi designado 152 H/38, equipou cinco batalhões de artilharia pesada e permaneceu no arsenal
finlandês até o início dos anos 2000.
Teve uma versão para veículos chamada M-10T, a qual foi o armamento principal do KV-2.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 3,70 m. Peso - 4.150 kg. Alcance (máx) - 12.400 m. Peso
do projétil - 40 kg.
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OBUSEIRO DE 152 MM MODELO 1943
Obuseiro de campanha pesado.
Em 1942, o Alto Comando soviético decidiu adotar um novo obuseiro divisional de 152 mm para substituir as peças antigas em serviço. A solução foi encontrada na união do cano do Obuseiro Modelo 1938
de 152 mm (com um freio de boca acoplado) com a carreta do Obuseiro Modelo 1938 de 122 mm.
Surgia assim o Obuseiro Modelo 1943 de 152 mm (ou D-1), uma peça de artilharia moderna, altamente
móvel, com ótimo alcance e grande poder de fogo.
Lançado em 1944, ele gradualmente foi introduzido em serviço, equipando os regimentos de artilharia
dos Corpos de Exército, mas nunca conseguiu substituir as peças já em serviço antes do fim da 2ª
Guerra Mundial. Ele se destinava exclusivamente à tração motorizada.
Teve um total de 2.827 unidades, produzidas entre 1943 e 1949.
No Exército Vermelho, ele permaneceu em serviço até a década de 70. No pós-guerra, foi fornecido a
diversos países, incluindo os do Pacto de Varsóvia e dos Estados pós-URSS, tais como Afeganistão,
Albânia, Armênia, Bielorrússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Hungria, Iraque, Moçambique, Polônia,
Quirguistão, Ruanda, Síria, Turcomenistão e Vietnã. A China obteve licença para produzi-lo sob a designação Tipo 54. A longa história operacional deste obuseiro é um testemunho de suas qualidades e
atualmente ele ainda está em serviço em vários desses países.
Além da 2ª Guerra Mundial, ele esteve presente nas guerras árabe-israelenses, na Guerra do Vietnã e
em Nagorno-Karabakh.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento (cano) - 3,53 m. Peso - 3.601 kg. Alcance (máx) - 12.390 m. Peso
do projétil - 40 kg.
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OBUSEIRO DE 203 MM MODELO 1931
Obuseiro pesado.
O desenvolvimento dessa arma (também chamada de B-4) teve início em 1926, mas somente em 1931
os primeiros protótipos foram construídos. Este grande obuseiro teve seis versões (embora todas recebessem a mesma designação oficial) devido a peculiaridades das fábricas em que eram produzidas
(diferiam principalmente quanto ao comprimento do cano e os sistemas de suspensão). A maior inovação era a carreta de lagartas, que permitia disparar direto do solo sem qualquer tipo de plataforma, a
qual seria usada em duas outras peças de artilharia soviéticas, o Br-2 e o Br-5. A opção por usar carretas de lagartas também se deveu ao grande investimento em fábricas de tratores durante as décadas
de 20 e 30, tornando o uso desse tipo de transporte uma escolha óbvia e econômica. Ele foi produzido
entre 1932 e 1942, totalizando 1.011 unidades.
Foi bem-sucedido contra as casamatas da Linha Mannerheim, durante a Guerra de Inverno, bem como
contra fortificações e áreas urbanas. Em junho de 1941, havia 849 dessas armas em serviço no Exército
Vermelho. Durante a 2ª Guerra Mundial, ele equipou regimentos de artilharia da reserva estratégica do
Stavka e foi apelidado de “marreta de Stalin” pelos soldados inimigos, tendo participado de todas as
grandes ofensivas soviéticas até o fim da guerra.
Muitos obuseiros Modelo 1931 caíram em mãos alemãs, sendo designados, dependendo da versão,
como H 503(r), H 503/1(r), H 503/2(r), H 503/3(r), H 503/4(r) e H 503/5(r). Uns poucos foram capturados
pelos aliados na frente ocidental.
Na primavera de 1944, um chassi de tanque KV-1 foi usado para criar uma versão autopropulsada, o
S-51, mas não passou da fase de protótipo. O protótipo SU-14-1 também foi equipado com um B-4. Na
segunda metade da década de 80, esse obuseiro reapareceu numa carreta de quatro rodas, o B-4M.
Ele permaneceu em serviço por anos após o fim da guerra e também foi fornecido para Cuba.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 203,2 mm. Comprimento (cano) - 5,09 m. Peso - 17.700 kg. Alcance (máx) - 17.890 m. Peso
do projétil - 100 kg.
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OBUSEIRO DE 305 MM MODELO 1915
Obuseiro pesado.
Originalmente concebido como uma arma naval, o Obuseiro de 305 mm Modelo 1915 foi transferido
para o Exército russo, sendo feitas novas encomendas à fábrica Obukhovsky, num total de 48 unidades,
das quais 42 foram entregues até novembro de 1917. Ele participou ativamente da 1ª Guerra Mundial.
Em junho de 1941, havia ainda 31 unidades dessa arma no arsenal soviético, as quais equipavam cinco
batalhões de artilharia pesada da Reserva do Alto Comando no Distrito Militar de Oriol, além de uma
bateria de costa com quatro peças em Vladivostok. Durante a Grande Guerra Patriótica, ele foi engajado contra fortificações no istmo da Carélia em 1944 e no cerco a Königsberg em 1945. Apenas duas
peças foram perdidas durante a guerra.
Seu deslocamento era feito exclusivamente por ferrovia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento - ? Peso - 63.900 kg. Alcance (máx) - 13.470 m. Peso do projétil - 372
kg.
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OBUSEIRO DE 305 MM MODELO 1939
Obuseiro pesado.
O pacto de não-agressão germano-russo permitiu que os soviéticos adquirissem armamento e conhecimento técnico da firma tcheca Skoda. Dois modelos de canhões foram assim incorporados ao arsenal
soviético: o Br-17 de 210 mm e o Br-18 de 305 mm. Ambos usavam a mesma carreta, bem como a
mesma plataforma de tiro e mecanismo de controle. O Br-18 era transportado em três cargas.
Não está claro se essas armas foram produzidas na Tchecoslováquia ou na URSS (Stalingrado), mas
é certo que foram construídas apenas três unidades em 1940-41. Ele auxiliou na defesa de Leningrado
até 1944 e, no ano seguinte, participou do cerco a Königsberg.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento (cano) - 6,71 m. Peso - 45.700 kg. Alcance (máx) - 16.580 m. Peso do
projétil - 330 kg.
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OGNEVOY
Classe de destróiers.
Última classe de destróiers soviética a entrar em serviço durante a 2ª Guerra Mundial, a Ognevoy (também conhecida como Projeto 30) teve seu projeto iniciado em 1937 e 31 barcos tiveram a quilha batida
entre 1939 e 1941, sendo onze deles lançados entre 1940 e 1948 e concluídos até 1950, dos quais,
apenas um, o Ognevoy, foi comissionado antes do fim da guerra (22/03/45). Com a invasão alemã
(22/06/41), a construção de toda a classe foi suspensa. Ao todo, doze barcos foram cancelados em
julho de 1941 e outros oito tiveram igual fim em setembro do mesmo ano (quatro cascos foram capturados pelos alemães em Nikolayev e foram desmantelados). O casco inacabado do Ognevoy foi usado
para evacuar civis de Nikolayev para Sebastopol.
A classe completa, a saber: Ognevoy (ex-Opasny), Osmotritelny, Stalin (ex-Okhotnik), Vnushitelny,
Vynoslivy, Vlastny, Otlichny, Obraztsovy, Otvazhny, Odaryonny e Ozornoy. Os dez barcos concluídos
no pós-guerra foram conhecidos como Projeto 30K (com modificações no armamento antiaéreo e radar).
O Ognevoy serviu no Mar Negro e praticamente não viu ação. O Ozornoy foi entregue à Bulgária em
março de 1950, sendo rebatizado Georgi Dymitrov e desativado em 1963. Todos os demais foram
desativados entre 1958 e 1965, sendo que vários foram usados como alvos (o Osmotritelny foi afundado como alvo de mísseis a 06/11/61).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 4 canhões de 130 mm, 2 canhões AA de 76,2 mm, 6 canhões AA de 37 mm, 4
metralhadoras AA de 12,7 mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de
profundidade. Podiam transportar 60 minas e 22 cargas de profundidade. Deslocamento - 2.016 T (padrão). Comprimento - 115,50 m. Velocidade - 37 nós.

Ognevoy, 1947

Clube SOMNIUM – 2022
Página 232 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
OPYTNY
Destróier.
Desenvolvido como um barco experimental, o Opytny (ex-Sergo Ordzhonikidze) era um destróier de
alta velocidade e se destacava por ser construído com solda elétrica e por utilizar corrente alternada
em seus sistemas. Porém, revelou possuir graves problemas de maquinaria e de estabilidade e nunca
se tornou plenamente operacional. No projeto, ele teria a velocidade de 42 nós, mas dificilmente conseguia passar de 35 nós.
Construído em Leningrado entre 1935 e 1941 (foi comissionado a 11/09/41), o Opytny (também chamado de projeto 45) teve um papel restrito, mas importante: com o cerco alemão a Leningrado, limitouse a ser usado como uma bateria de canhões flutuante. A 15/09/41, ele foi seriamente avariado pela
artilharia alemã e, em outubro de 1941, teve seus canhões de 130 mm removidos, mas recebeu três
novos canhões de mesmo calibre em junho de 1942.
Em março de 1944, ele foi para a doca seca e a 20/06/45 foi reclassificado como navio de testes. Foi
definitivamente desativado em 1953 e desmantelado em 1956.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 canhões de 130 mm, 4 canhões AA de 45 mm, 3 canhões AA de 37 mm, 2 metralhadoras AA de 12,7 mm, 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar 60 minas e 38 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.572 T (padrão).
Comprimento - 113,50 m. Velocidade - 35 nós.

Opytny
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OT-26
Tanque lança-chamas.
O OT-26 (Ognemetniy Tank = Tanque Lança-Chamas) foi construído sobre o casco de um T-26 Modelo
1931, de duas torres. A torre esquerda foi removida e sob a sua posição foi colocado um reservatório
com capacidade para 400 litros, juntamente com três cilindros de 13,5 litros de ar comprimido, um
coletor de alta pressão e outros acessórios. A torre da direita foi mantida e um lança-chamas KS-24 foi
instalado nela. Devido ao risco de danificar a mangueira flexível dentro da torre, ela só podia girar 270º.
Na parte traseira do tanque havia um ponto de reabastecimento com uma cobertura blindada. Seu
alcance máximo de lançamento da chama era de 35 metros.
O seu desenvolvimento teve início em 1932 e o seu protótipo foi testado no verão do mesmo ano, sendo
imediatamente adotado. O OT-26 entrou em produção logo em seguida, embora só fosse lançado no
início de 1933. No entanto, uma nova torre foi projetada para ele, além de sofrer alterações no casco.
O mantelete original do T-26 foi alargado para ser tão largo quanto a torre, a boca do lança-chamas foi
presa ao mantelete por um suporte esférico e uma metralhadora de 7,62 mm foi colocada à sua direita.
Ele tinha originalmente uma grande tampa blindada para cobrir o buraco da torre esquerda removida,
mas ela foi substituída por uma única placa, com duas escotilhas para reabastecimento dos tanques.
A despeito de ser mais conhecido como um tanque lança-chamas, o OT-26 também podia transportar
outros materiais, como produtos químicos para cortinas de fumaça ou gases tóxicos, além de ser capaz
de realizar descontaminação. Daí ele ser também conhecido como KhT-26 (de Khimicheskiy Tank71 =
Tanque Químico), HT-26 ou XT-26.
Sua estreia em combate foi contra os japoneses na Manchúria, em 1938-39, sendo considerado altamente eficaz, apesar de 10 dos 18 tanques envolvidos terem sido perdidos. Em seguida, foi usado na
Guerra de Inverno, onde cinco batalhões de tanques químicos foram empenhados (201º, 204º, 210º,
217º e 218º), sendo igualmente bem-sucedido, embora sofresse igualmente perdas sérias para as armas antitanques finlandesas. Isso se devia ao fato de que o tanque tinha que se aproximar demais das
defesas inimigas por causa do curto alcance do lançamento de chamas. Além disso, os tanques lançachamas diferiam dos veículos convencionais, o que permitia que o inimigo os identificasse com antecedência e concentrasse o fogo antitanque neles.
Por ocasião da Operação Barbarossa, havia ainda 308 OT-26 em serviço. Ele permaneceu em ação
durante os primeiros estágios da Grande Guerra Patriótica, sendo retirado de serviço em 1942.
As forças do Eixo capturaram muitos OT-26, porém, somente os finlandeses fizeram uso deles. Dois
deles equiparam o Pelotão de Tanques Lança-Chamas (Liekinheitinpanssarijoukkue) do Batalhão de
Tanques (Panssaripataljoona) e foram usados durante a Guerra de Continuação.
Produzido entre 1932 e 1935, teve um total de 552 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 lança-chamas e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,62 m. Largura - 2,44
m. Altura - 2,19 m. Peso - 9,6 T. Velocidade - 31 km/h. Blindagem (máx) - 13 mm. Tripulação - 3 homens.

OT-26

71

Em cirílico, Khimicheskiy é escrito химический, onde o “X” equivale ao nosso “H”. De fato, a designação “OT”
só surgiu no pós-guerra.
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OT-34
Tanque lança-chamas.
O OT-34 nada mais era que um T-34 equipado com um lança-chamas. Ao contrário dos tanques lançachamas anteriores, o OT-34 manteve o canhão de 76,2 mm na torre e o lança-chamas foi instalado no
lugar da metralhadora do casco (a boca do lança-chamas era completamente coberta por uma máscara
blindada móvel). Inicialmente, ele era equipado com um lança-chamas ATO-41, cujo alcance do lançamento de chamas era de 60 a 65 metros e a capacidade do reservatório (100 litros) era suficiente para
produzir dez disparos. No final de 1942, uma nova versão do lança-chamas foi adotada, o ATO-42, cujo
alcance de lançamento de chamas passou a ser de 130 metros.
Lançado no início de 1942, ele equipou batalhões (cada um com 10 KV-8 e 11 OT-34) e brigadas de
tanques lança-chamas independentes (cada uma com 59 tanques). Tanques lança-chamas foram usados com muito sucesso ao longo de toda a Grande Guerra Patriótica e eles tinham um valor especial
em batalhas em áreas povoadas e arborizadas, onde as distâncias de combate eram pequenas.
Uma característica importante do OT-34 e do OT-34-85 era a sua semelhança com os seus equivalentes convencionais, mantendo suas propriedades de combate. Além de permitir ao veículo operar como
um tanque, isso permitia também que o súbito uso do lança-chamas pegasse de surpresa os defensores, já que até então o veículo parecia um veículo comum. De fato, o tanque lança-chamas era muitas
vezes uma arma mais psicológica do que letal, pois frequentemente a infantaria inimiga abandonava
suas posições quando se deparava com um deles.
No entanto, o OT-34 apresentava um inconveniente grave: como o lado direito do compartimento do
veículo estava ocupado pelos equipamentos do lança-chamas, o posto de rádio teve que ser movido
para a torre e a antena foi movida do lado direito do casco para a traseira da torre (possivelmente, esta
é a única diferença externa visível entre o OT-34 e o T-34 normal), o que por sua vez eliminou um
tripulante. Isso fazia com que o lança-chamas tivesse que ser operado pelo motorista do veículo. Com
isso, o emprego do lança-chamas no OT-34 era geralmente negligenciado, pois, no campo de batalha,
toda a atenção do motorista estava focada no combate e era difícil para ele largar as alavancas de
condução do veículo para operar o lança-chamas. Além disso, os tanques lança-chamas eram perigosos não apenas para o inimigo, mas também para a sua própria tripulação – se ele fosse atingido por
um projétil incendiário, o tanque se incendiava violentamente devido ao seu próprio combustível do
lança-chamas, com poucas chances de sobrevivência para a sua tripulação.
Produzido entre 1942 e 1944, ele teve 1.170 unidades produzidas, o que faz do OT-34 o tanque lançachamas mais numeroso da 2ª Guerra Mundial.
Com a introdução do T-34/85, em julho de 1944, iniciou-se a produção do OT-34-85, equipado com um
lança-chamas ATO-42, com a mesma configuração do OT-34. No entanto, apenas 331 unidades dele
foram produzidas e ele permaneceu em serviço no Exército soviético até o final da década de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O OT-34 Modelo 1943 era armado com 1 canhão de 76,2 mm, 1 lança-chamas e 1 metralhadora de
7,62 mm. Comprimento - 6,62 m (incluindo canhão). Largura - 3,00 m. Altura - 2,40 m. Peso - 30,9 T.
Velocidade - 55 km/h. Blindagem (máx) - 52 mm. Tripulação - 3 homens.

OT-34
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OT-130
Tanque lança-chamas.
Em 1934, iniciou-se o desenvolvimento de um substituto para o OT-26, sendo escolhido o T-26 Modelo
1933 para servir de base para o novo projeto. Um lança-chamas KS-25 foi instalado no lugar do canhão
de 45 mm (o mantelete foi redesenhado) e dois tanques com capacidade total de 393 litros foram instalados, bem como os acessórios necessários. Devido a isso, a torre teve que ser deslocada para a
direita. A mangueira do lança-chamas, coberta com uma proteção blindada, estava localizada na torre
junto com uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. O alcance máximo de lançamento de chamas atingiu
53 metros e o consumo de mistura foi de 9 litros, o que possibilitava disparar quarenta jorros de fogo.
A nova máquina foi designada OT-130 e a sua produção se deu entre 1936 e 1939, totalizando 401
unidades.
O OT-130 atuou com eficiência durante a Batalha de Khalkhin Gol e na Guerra de Inverno (quando
equipou os 201º, 204º e 218º Batalhões de Tanques Químicos). Com o início da Grande Guerra Patriótica, a grande maioria desses tanques foi perdida nos primeiros meses de combate. Várias dessas
máquinas caíram nas mãos das tropas alemãs, mas não foram utilizadas por eles. Os finlandeses, por
outro lado, recuperaram e puseram em serviço quatro OT-130 capturados durante a Guerra de Inverno.
Versões controladas por rádio desses tanques foram testadas experimentalmente durante o final da
década de 1930, culminando em testes malsucedidos de combate real durante a Guerra de Inverno.
Houve mais dois experimentos, designados OT-131 e OT-132, dos quais se construíram apenas protótipos.
Como o OT-26, o OT-130 podia ser usado para lançar cortinas de fumaça, disseminar gases e promover a desgaseificação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 lança-chamas e 1 ou 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 4,65 m. Largura
- 2,44 m. Altura - 2,08 m. Peso - 10,0 T. Velocidade - 35 km/h. Blindagem (máx) - 15 mm. Tripulação 3 homens.

OT-130, capturado pelos finlandeses.
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OT-133
Tanque lança-chamas.
A introdução do T-26 Modelo 1939 deu aos soviéticos um novo casco e uma nova torre para instalar
um lança-chamas. Após a construção de dois protótipos experimentais (OT-131 e OT-132), o OT-133
foi aceito para produção no outono de 1939. No entanto, apesar de ser estruturalmente semelhante ao
T-26 Modelo 1939 normal, a produção do OT-133 começou de forma muito lenta. Isso ocorreu devido
a muitas mudanças na torre, o que significava que uma torre padrão não poderia ser usada e torres
novas tinham que ser fabricadas. Em janeiro de 1940, esses problemas foram resolvidos e a produção
em larga escala começou, se encerrando ainda nesse ano, totalizando 269 unidades (incluindo dois
protótipos). Cerca de 100 desses tanques foram equipados com blindagem adicional, através de placas
de blindagem de 10 mm aparafusadas ao casco e à torre, devido à experiência na Guerra de Inverno.
Na literatura do pós-guerra, esses tanques são chamados de OT-133E (“E” de Ekranirovanny = Protegido), mas esse termo não foi usado durante a guerra.
De fato, a própria sigla “OT” é bastante questionável, pois se trata de uma criação da literatura do pósguerra. Oficialmente, essas máquinas eram chamadas de BKhM (Boyevaya Khimicheskaya Mashina =
Máquina Química de Combate) nos documentos da década de 1930. Todos os tanques químicos baseados no chassi do T-26 (OT-26, OT-130 e OT-133) foram designados BKhM-3.
Muitos deles caíram nas mãos das forças do Eixo, mas não há registros sobre o seu uso pelos alemães.
Alguns foram capturados pelos finlandeses durante a Guerra de Continuação e três deles foram usados
contra seus criadores em agosto de 1941. Posteriormente (1942-43), todos os tanques lança-chamas
soviéticos no Exército finlandês foram convertidos em tanques convencionais e permaneceram em serviço até o fim da guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 lança-chamas e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 4,65 m. Largura - 2,44
m. Altura - 2,08 m. Peso - 10,5 T. Velocidade - 35 km/h. Blindagem (máx) - 15 mm. Tripulação - 3
homens.

OT-133
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PE-2
Bombardeiro leve.
A origem do Pe-2 reside no caça interceptador de alta altitude VI-10072, projetado em meados de 1938
por Vladimir Mikhailovich Petlyakov73. Com a aproximação da guerra, porém, a Força Aérea soviética
fez um pedido urgente de bombardeiros de mergulho e, para atender a essa demanda, o VI-100 foi
convertido para a função. Dois protótipos do então designado PB-10074 foram construídos e os testes
foram concluídos a 10/05/1940. A 23/06/1940, ele foi aceito para produção em série e em dezembro,
enquanto as primeiras unidades saíam da linha de montagem, ele foi designado Petlyakov Pe-2.
Lançado em março de 1941, o Pe-2 atuou como bombardeiro leve, avião de ataque ao solo, reconhecedor e bombardeiro de mergulho. Também equipou a aviação naval, sendo usado contra navios. Na
época da invasão alemã, 458 Pe-2 já haviam sido produzidos, embora muitos ainda não tivessem sido
alocados para unidades combatentes. Em ação, o Pe-2 revelou plenamente suas qualidades, sendo
veloz, manobrável, bem armado, confiável e resistente, sendo muito popular entre os seus pilotos, recebendo o apelido de Peshka (“Peão”). Ele combateu do primeiro ao último dia da Grande Guerra
Patriótica, participando em números crescentes de todas as batalhas no front oriental até 1945, chegando a atuar contra os japoneses na Manchúria em agosto de 1945. Foi, certamente, o mais numeroso
e melhor bombardeiro tático soviético da 2ª Guerra Mundial e, a partir de 1943, foi o bombardeiro leve
padrão soviético.
Sendo um aparelho muito versátil, foram produzidas diversas versões dele, tais como: Pe-2FT, principal
versão, com uma torre de metralhadora na posição do navegador, remoção dos freios de mergulho e
um motor aprimorado; Pe-2 M-82, com motor radial M-82 (apenas 135 unidades – extraoficialmente
conhecido como Pe-4); Pe-2MV, versão armada com um canhão de 20 mm e duas metralhadoras de
12,7 mm em uma gôndola sob a fuselagem; Pe-2R, versão de foto-reconhecimento; e UPe-2, Pe-2S e
Pe-2UT, de treinamento, com controles duplos.
A sua produção cessou em dezembro de 1945, totalizando 11.247 unidades de todas as variantes. Após o fim da guerra, o Pe-2 permaneceu em serviço até 1951.
O 1º Corpo de Aviação Mista polonês foi equipado com o Pe-2 na primavera de 1944 e esses aparelhos
participaram da conquista de Berlim (cerca de 130 unidades de várias versões permaneceram em serviço na Força Aérea polonesa até 1957). Após a guerra, o Pe-2 também foi fornecido para Bulgária (98
unidades), China, Hungria, Iugoslávia (153) e Tchecoslováquia (35 – ele foi designado B-32 e a versão
de treinamento foi chamada de CB-32).
Os alemães capturaram 15 desses aparelhos, dos quais, 7 foram vendidos para os finlandeses, os
quais foram utilizados operacionalmente para reconhecimento (seis deles foram perdidos e o remanescente permaneceu em serviço até 1946).
A OTAN deu a esse avião o codinome “Buck”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Pe-2 era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm, 4 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade
para 1.000 kg de bombas. Comprimento - 12,60 m. Envergadura - 17,60 m. Altura - 3,42 m. Motores
(2) - 1.100 HP (cada). Peso (máx) - 8.715 kg. Velocidade - 540 km/h. Autonomia - 1.500 km. Teto 9.000 m. Tripulação - 3 homens.

72

Vysotnyi Istrebitel = Caça de Grande Altitude.
Na ocasião, a equipe de Petlyakov estava subordinada à NKVD e consistia de prisioneiros “inimigos do povo”.
Petlyakov viria a falecer a 12/01/1942 em um acidente aéreo, ironicamente, num Pe-2.
74 Pikiruyushchn Bombardirovshchik = Bombardeiro de Mergulho.
73
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PE-3
Caça pesado.
Após os primeiros ataques da Luftwaffe a Moscou, tornou-se urgente a criação de um caça interceptador de grande altitude. A equipe de V. M. Petlyakov então desenvolveu às pressas um caça a partir do
bombardeiro leve Pe-2. Mantendo o design, dimensões e equipamentos básicos, os projetistas equiparam as asas da aeronave com flaps automáticos, os freios de mergulho foram removidos, novos tanques de combustível foram instalados e o armamento foi reforçado. Além disso, ele recebeu uma cabine
pressurizada. O aparelho realizou o seu primeiro voo a 07/08/1941, apenas sete dias após o pedido do
aparelho. Os testes demonstraram que a aeronave atendia plenamente à missão de caça interceptador
e já a 14/08/1941 era ordenado o início de sua produção. Externamente, o Pe-2 e o Pe-3 eram muito
semelhantes, sendo a diferença mais observável a eliminação do envidraçamento na parte inferior da
fuselagem frontal.
Lançado em agosto de 1941, o Pe-3 atuou com êxito como interceptador, caça noturno, caça de escolta, avião de ataque ao solo e reconhecimento. Ele se destacou particularmente durante a Batalha
de Moscou, atacando colunas alemãs e outros alvos terrestres, embora sofresse pesadas perdas. Ele
equipou unidades da Força Aérea, Defesa Aérea e Marinha.
Os finlandeses capturaram um desses aparelhos, que fez um pouso forçado a 28/11/1942. Ele recebeu
a matrícula PE-301 e foi usado para reconhecimento até ser destruído em um ataque aéreo a
02/07/1944.
Ao todo, 196 Pe-3 haviam sido produzidos quando a sua produção teve que ser interrompida devido à
evacuação de sua fábrica, em outubro de 1941. Em abril de 1942, no entanto, ela foi retomada, incorporando melhoramentos que levaram ao Pe-3bis. Sua produção se encerrou no início de 1944, totalizando 359 unidades produzidas (207 Pe-3 e 152 Pe-3bis). Os aparelhos equipados com câmeras fotográficas para fotorreconhecimento foram designadas Pe-3R. Ele permaneceu em serviço até o início
dos anos 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 20 mm, 3 metralhadoras de 12,7 mm, 1 metralhadora de 7,62 mm e tinha
capacidade para 700 kg de bombas. Comprimento - 12,67 m. Envergadura - 17,13 m. Altura - 3,93 m.
Motores (2) - 1.050 HP (cada). Peso (máx) - 7.860 kg. Velocidade - 535 km/h. Autonomia - 2.150 km.
Teto - 8.600 m. Tripulação - 2 homens.
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PE-8
Bombardeiro pesado.
Durante o seu desenvolvimento, que teve início em julho de 1934, este avião foi designado ANT-42 e
realizou o seu primeiro voo a 27/12/1936. Porém, a prisão de Vladimir M. Petlyakov e grande parte de
sua equipe durante o Grande Expurgo de 1937 interrompeu o programa de desenvolvimento e o segundo protótipo do ANT-42 só voaria a 26/07/1938. Era um monoplano de construção totalmente metálica, exceto pelas superfícies de controle cobertas de tecido, com trem de pouso retrátil e forte armamento defensivo. Tecnicamente, ele era o melhor e mais poderoso bombardeiro do mundo, com uma
carga útil maior, mais rápido e capaz de voar acima do teto da artilharia antiaérea e dos caças alemães.
Lançado em 1940, ele foi o único bombardeiro pesado quadrimotor estratégico soviético da 2ª Guerra
Mundial. Na Força Aérea soviética, ele foi inicialmente chamado de TB-7, mas foi designado Petlyakov
Pe-8 após a morte de Petlyakov (12/01/1942). No início da Operação Barbarossa, apenas 27 unidades
haviam sido entregues, mas somente o 2º Esquadrão do 14º Regimento de Bombardeiros Pesados
estava equipado com ele, embora ainda não estivesse operacional (dois dos nove Pe-8 do Esquadrão
foram destruídos por ataques aéreos alemães logo no início da guerra).
Na noite de 10-11/08/1941, oito Pe-8 decolaram para realizar um ataque a Berlim, mas apenas quatro
atingiram a capital do Reich – e destes, apenas dois retornaram à sua base (um caiu na decolagem e
os demais aterrissaram em outros lugares). Devido a problemas com os motores a Diesel, decidiu-se
substituí-los (diferentes motores foram utilizados no Pe-8 e a versão final, chamada de Pe-8 4M-82,
lançada em janeiro de 1943, era equipada com motores radiais M-82). O Pe-8 realizou ataques noturnos a alvos como Berlim, Königsberg, Danzig e Helsinque, bem como ataques de interdição em apoio
ao Exército Vermelho. Ele era o único avião soviético capaz de transportar a bomba FAB-5000, de
5.080 quilos (ela era tão grande que as portas da baía de bombas não se fechavam completamente).
A primeira foi lançada sobre Königsberg em abril de 1943.
Um Pe-8 realizou um notável voo transportando o ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, e sua delegação de Moscou para a Escócia e de lá para Washington e de volta entre abril
e junho de 1942.
Com a guerra sendo travada em seu próprio território, a URSS precisava muito mais de aviões táticos
de curto alcance do que de bombardeiros estratégicos de longo alcance. Como resultado, apenas 93
unidades foram produzidas entre 1939 e 1944. O Pe-8 deixou de ser empenhado em combate em
agosto de 1944, uma vez que as unidades soviéticas estavam recebendo muitos aviões novos pelo
Lend-Lease. No início de 1946, ainda havia 30 unidades dele na 45ª Divisão, mas eles logo começaram
a ser substituídos pelo Tupolev Tu-4. Vários aparelhos sobreviventes foram usados na pesquisa polar
e como laboratórios voadores para testar novos motores e sistemas avançados de aviação e de mísseis
até fins dos anos 1950.
Em outubro de 1944, surgiu uma versão de transporte, o Pe-8ON75, para 14 passageiros, contando
apenas dois exemplares construídos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,62 mm e
tinha capacidade para 4.000 kg de bombas. Comprimento - 23,59 m. Envergadura - 39,10 m. Altura 6,20 m. Motores (4) - 1.350 HP (cada). Peso (máx) - 35.000 kg. Velocidade - 443 km/h. Autonomia 3.600 km. Teto - 9.300 m. Tripulação - 11 homens.
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PEREDOVOY
Canhoneira fluvial.
O Peredovoy era um rebocador de rodas de pá construído em 1890-91 e foi usado nessa função até
1919. Em 1925, ele sofreu uma grande reforma, sendo convertido numa canhoneira e passou a atuar
na Flotilha do Dniepr. A 17/07/40, ela passou a fazer parte da Flotilha de Pinsk.
Após a invasão alemã (22/06/41), ela foi transferida para o rio Pripyat e apoiou as tropas terrestres no
setor de Tripolye-Rzhishchev-Kanev. A 11/08/41, ela foi avariada em combate com uma bateria de
artilharia alemã e precisou ser rebocada pela Verny. No dia seguinte, ela foi novamente bombardeada
e acabou sendo autoafundada para evitar captura. Foi recuperado em janeiro de 1945 e desmantelado.
Pelo menos uma fonte cita que esse navio teria sido chamado de Amyatnik.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 2 canhões de 102 mm, 1 canhão de 76,2 mm, 4 metralhadoras de 12,7 mm e 1
metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 327,5 T (padrão). Comprimento - 61,70 m. Velocidade - 8,5
nós.

Peredovoy
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PIONER
Canhoneira.
A classe Kopchik era formada por dois barcos originalmente construídos como rebocadores de alvos,
porém, eles foram concluídos como barcos de patrulha, fazendo uso dos canhões capturados do cruzador alemão Magdeburg76, que encalhou a 26/08/14. Sua construção se iniciou em 1915 e foi concluída no ano seguinte. Ambos atuaram durante a 1ª Guerra Mundial e na Revolução Russa. Foram reclassificados como navios hidrográficos em março de 1918 e como barcos de patrulha de fronteira
(NKVD) em maio de 1921, mas o Kopchik foi perdido acidentalmente a 07/06/23.
O outro barco da classe, o Korshun, tornou-se um aviso em novembro de 1923 e, a 05/02/25, foi rebatizado Pioner. Ele foi desativado em 1938 e passou a ser usado como depósito para lanchas torpedeiras. Porém, com a aproximação da guerra, ele retornou à ativa a 16/05/41, reclassificado como canhoneira. Ele foi afundado em águas rasas no Canal de Leningrado a 27/09/41 pela artilharia e aviação
alemãs. Foi recuperado somente em outubro de 1943 e retornou à ativa após o fim da guerra, a
30/11/45, reclassificado como aviso.
A 13/11/51, foi rebatizado Tagul e, a 03/10/57, BRN-38. Foi desmantelado em 1959.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 102 mm e 1 canhão de 76,2 mm. Podia transportar 30 minas. Deslocamento - 450 T (normal). Comprimento - 51,20 m. Velocidade - 15 nós.

Pioner

76 Ao todo, os russos armaram quatro navios com os canhões removidos do Magdeburg: a canhoneira Hrabryi (6
canhões de 105 mm), barco de patrulha Yastreb (2 canhões de 105 mm) e os barcos de patrulha Kopchik e Korshun (2 canhões de 105 mm).
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PISTOLA MODELO 1933 (TT)
Pistola.
A 07/01/1931, os soviéticos realizaram uma competição entre protótipos de pistolas para equipar o
Exército Vermelho e a vencedora foi a arma projetada por Fedor Vasilievich Tokarev, a qual foi adotada
sob a designação Samozariadnyia Pistolet Tokareva obrazets 1930g (Pistola Autocarregável Tokarev
Modelo 1930), mas ficou conhecida como simplesmente como Tokarev ou TT (Tula-Tokarev, fábrica e
projetista, respectivamente). Em 1933, ela sofreu ligeiras alterações para aumentar a facilidade de produção, sendo então designada Modelo 1933.
A TT-33 logo tornou-se a arma de lado padrão do oficialato soviético, revelando-se uma arma moderna,
potente, confiável e robusta. Também os alemães a utilizaram em grandes números (Luftwaffe e Exército), sob a designação P 615(r). Os finlandeses também capturaram grandes quantidades dela, durante a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação (foi apelidada de “tähti-pistooli” (pistola estrela),
devido à grande estrela do Exército Vermelho em relevo nos painéis do punho).
Produzida até 1954, teve 1.700.000 unidades produzidas (1.330.000 só até o fim da Grande Guerra
Patriótica), sendo a única pistola produzida na URSS usada pelo Exército Vermelho na 2ª Guerra Mundial. Ela também foi produzida, sob licença ou não, por diversos países, como a China (onde recebeu
as designações Tipo 51, Tipo 54, M20 e TU-90), Coreia do Norte (sob a designação Tipo 68 ou M68),
Hungria (chamada de M48, convertida para o calibre de 9 mm, e 30.000 unidades de uma versão dela,
conhecida como Tokagypt 58, foram fornecidas ao Egito), Iugoslávia (chamada M57), Paquistão (onde
ainda é produzida), Polônia (em versões conhecidas como PW wz.33 e Radom M48), Romênia (designada TTC) e Vietnã (chamada de K54). Em suas diferentes versões, a TT continua em serviço ainda
hoje nas forças armadas e policiais de Bangladesh, China, Coreia do Norte e Paquistão. Além destes,
ela esteve em serviço em países como: Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental, Angola, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Benim, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Camboja, Cazaquistão, Chade, Congo-Brazzaville, Costa do Marfim, Croácia, Geórgia, Guiné Equatorial, Guiné, Guiné-Bissau, Indonésia, Iraque,
Laos, Líbia, Madagascar, Malta, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Moldávia, Mongólia, Montenegro,
Quirguistão, Serra Leoa, Sérvia, Síria, Somália, Sri Lanka, Uganda, Zâmbia e Zimbábue.
Ela esteve presente em muitos conflitos do Século XX, tais como: Guerra Civil Espanhola, Guerra da
Coreia, Guerra Civil Chinesa, guerras árabe-israelenses, Guerra de Libertação de Bangladesh, Guerra
do Vietnã, Guerra Civil do Laos, Guerra Civil Cambojana, Guerra do Afeganistão, Guerra do Golfo,
Guerra Civil Síria e nos conflitos durante a dissolução da Iugoslávia, entre outros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 19,4 cm. Peso - 0,85 kg. Capacidade de projéteis - 8 - pente.
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PK-224
Barco de patrulha.
Este barco (também chamado de Tipo BK-2) foi construído em 1934 para serviço de guarda de fronteira
da NKVD. Em julho de 1941, foi transferido para a Marinha e foi imediatamente rebatizado Nº 408. Em
setembro de 1941, foi rebatizado Nº 411 e, em janeiro de 1945, MO-411.
Ele atuou como caça-submarino e sobreviveu à guerra, retornando ao serviço da NKVD em 1946. Foi
descartado durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 45 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e 2 lançadores de cargas de
profundidade. Podia transportar 4 minas. Deslocamento - 75 T (total). Comprimento - 26,90 m. Velocidade - 18 nós.
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PM MODELO 1910
Metralhadora média.
A Pulemyot Maksima obrazets 1910 (Metralhadora Maxim Modelo 1910) foi a primeira versão das metralhadoras russas Maxim77. A PM 1910 foi produzida de 1910 a 1939 e teve a sua produção reiniciada
em 1941 (devido à invasão alemã e à insatisfação com a DS-39), prosseguindo até 1945, totalizando
pelo menos 600.000 unidades. A PM M1910 era refrigerada a água e normalmente era montada em
uma carreta com duas rodas e um escudo para proteção da guarnição. Em 1930, foi lançada uma
versão revisada (M1910/30), com ligeiras melhorias, o mesmo ocorrendo em 1941, na retomada de
sua produção. No entanto, ela ainda apresentava algumas desvantagens significativas: a sua complexidade, que dificultava a fabricação, a manutenção e a preparação para o disparo; seu peso excessivo,
que limitava a sua manobrabilidade no campo de batalha; e o resfriamento a água. Apesar disso, ela
tinha uma grande vantagem sobre os modelos oponentes: ela resistia muito bem ao frio.
Foi largamente utilizada pelos soviéticos durante a 2ª Guerra Mundial, em bases fixas, móveis, antiaéreas, etc. A versão PV-1 consistia de um reparo antiaéreo com três dessas metralhadoras e o ZPU-4
era uma montagem com quatro delas.
Os modelos capturados pelos alemães foram batizados sMG 216(r) e foram usados principalmente em
montagens estáticas.
Entre os países que fizeram uso dessa arma (fornecidas ou capturadas) estão: Áustria-Hungria, Bulgária, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Espanha, Estônia, Finlândia, Hungria, Irã, Lituânia, Mongólia,
Romênia, Polônia, Tchecoslováquia, Turquia, Ucrânia (onde ainda está em serviço) e Vietnã. A Finlândia produziu duas versões dela, a Maxim M/09-21 e a Maxim M/32-33 (esta introduziu um dispositivo
com uma abertura na camisa de resfriamento do cano para permitir que gelo fosse inserido diretamente
nela, uma grande vantagem em temperaturas abaixo de zero – esse recurso foi adotado pelos soviéticos posteriormente). A Polônia, por sua vez, produziu a Maxim wz.1910/28 de 7.92mm.
Esteve presente em diversos conflitos ao redor do globo, tais como: 1ª Guerra Mundial, Guerra Civil
Russa, Guerra Russo-Polonesa, Guerra Civil Finlandesa, Guerra Civil Espanhola, Guerra de Inverno,
Guerra Civil Chinesa, Guerra Sino-Japonesa, Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã, entre outras.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,07 m. Peso - 23,8 kg (somente a arma) / 62,7 kg (com a carreta e
o escudo). Capacidade de projéteis - 250 ou 500 - cinta.

Maxim M1910
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Ela era baseada na “Maxim” original, adquirida pela Rússia, e cujo nome era uma homenagem ao americano
Sir Hiram Stevens Maxim, inventor da primeira metralhadora de recarga automática.
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PO-2
Avião polivalente.
Lançado sob a designação U-278, o Polikarpov Po-2 voou pela primeira vez a 07/01/1928 e foi iniciada
a sua produção em série no final do mesmo ano. Ele era um biplano construído principalmente de
madeira de pinho e compensado e era considerada confiável, leve e dócil ao controle. O Po-2 poderia
decolar e pousar nos menores aeródromos e até em locais despreparados. Além disso, ao longo de
sua produção, ele foi continuamente aperfeiçoado.
Lançado em 1929, ao tempo da Operação Barbarossa, mais de 13.000 unidades dele já haviam sido
produzidas. Ele foi usado pela Força Aérea e pela Aviação Naval numa infinidade de tarefas, sendo
uma das mais relevantes o uso como bombardeiro leve noturno, equipando inclusive o 588º Regimento
de Bombardeio Aéreo Noturno, as famosas “bruxas da noite”, pois essa unidade era formada por mulheres. Também foi especialmente útil para abastecer os guerrilheiros soviéticos.
Embora fosse originalmente concebido como um avião de treinamento, esse biplano teve muitas versões, tanto civis quanto militares: U-2A, U-2AO, U-2AP e PO-2A (agrícola); U-2LSh ou U-2VOM-1
(avião de ataque ao solo); U-2LNB (bombardeiro leve noturno), U-2VS ou Po-2VS (treinamento e utilitário); U-2M, U-2P, Po-2M e Po-2P (hidroavião); U-2 PTO (versão de bombardeiro com dispositivos
incendiários); U-2NAK (reconhecimento e observação de artilharia); U-2S, U-2SS, Po-2S , Po-2S-1,
Po-2S-2 e Po-2S-3 (ambulância); U-2SP, U-2SPL e Po-2L (transporte civil de passageiros); U-2UT
(treinamento); Po-2SHS (ligação); Po-2GN (avião de propaganda); e Po-2SP (versão do pós-guerra
para observações geográficas e fotografia aérea), entre outras. Também foi desenvolvido um contêiner
de madeira aerodinâmico para acomodar um ferido em uma maca, fixado sobre a asa inferior (um de
cada lado), que podia ser instalado em quase qualquer versão do Po-2.
Com a morte de Nikolai N. Polikarpov (30/07/1944), ele foi designado Po-2 em agosto. Ele era popularmente chamado de “Kukuruznik”. Os alemães o apelidaram de Nähmaschine (“máquina de costura”)
e Kaffeemühle (“moedor de café”).
Produzido entre 1928 e 1953, não se sabe ao certo quantos foram produzidos (as fontes divergem
entre mais de 20.000 e mais de 40.000). Entre 1948 e 1956, a Polônia o produziu sob licença em duas
versões: CSS-13 (treinamento, 297 unidades produzidas) e S-13 (ambulância, 42 unidades).
Durante a Grande Guerra Patriótica, os franceses do Esquadrão “Normandie-Niemen” utilizaram esse
avião. Os alemães capturaram 25 unidades dele e os finlandeses capturaram 4 aparelhos em 1942, os
quais foram usados até 1945.
Ele serviu a diversos países, em estabelecimentos civis e militares, tais como: Albânia (78 unidades),
Alemanha Oriental, Bulgária (10), China, Coreia do Norte, Hungria (24), Iugoslávia (120), Mongólia,
Polônia (cerca de 650 unidades), Romênia (45), Tchecoslováquia (designado K-62) e Turquia (1). Na
Iugoslávia, 62 aparelhos tiveram os motores trocados em 1958-59 e receberam a designação Po-2W.
O último país a manter o Po-2 em operação foi a Albânia, que o retirou de serviço somente em 1985.
Os norte-coreanos usaram o Po-2 durante a Guerra da Coréia.
A OTAN deu a ele o nome-código “Mule”. Um pequeno número ainda hoje permanece em condições
de voo na Rússia e em vários outros países.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A versão de bombardeiro leve era armada com 1 metralhadora de 7,62 mm e tinha capacidade para
350 kg de bombas. Comprimento - 8,70 m. Envergadura - 11,40 m. Altura - 3,10 m. Motor - 115 HP.
Peso (máx) - 1.400 kg. Velocidade - 152 km/h. Autonomia - 530 km. Teto - 3.000 m. Tripulação - 2
homens.
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POBEDITEL
Classe de destróiers.
A classe Pobeditel (também chamada de classe Zabiyaka e classe Orfey) teve oito barcos construídos79
em Kolpino (próximo a Leningrado) entre 1913 e 1916 e eram desenvolvimento direto do Novik. Todos
se destinavam à Frota do Báltico, a saber: Pobeditel, Zabiyaka, Grom, Orfey, Letun, Desna, Azard e
Samson. Três deles foram perdidos em ação ainda durante a 1ª Guerra Mundial: Grom (afundado a
14/10/17 por navios alemães), Orfey e Letun (avariados em 1917 e 1916, respectivamente, e nunca
reparados). A 09/06/19, durante a Guerra Civil Russa, o Azard e o Gavriil (classe Gavriil80) afundaram
o submarino britânico L.55, posteriormente resgatado e rebatizado Bezbozhnik. O Orfey e o Letun foram desmantelados em 1929 e 1925, respectivamente.
Os cinco remanescentes sofreram grandes reformas ao longo dos anos do entreguerras, sendo todos
rebatizados em dezembro de 1922: Volodarsky (ex-Pobeditel), Uritsky (ex-Zabiyaka), Engels (exDesna), Zinovyev (ex-Azard) e Stalin (ex-Samson). Em novembro de 1928, o Zinovyev foi rebatizado
Artem.
Com a reorganização da Marinha Vermelha, essa classe foi designada Tipo V. O Uritsky foi transferido
para o Ártico em 1933 e o Stalin para o Pacífico em 1936. O Artem, o Engels e o Volodarsky permaneceram no Báltico e participaram da Guerra de Inverno em dezembro de 1939. Na Grande Guerra Patriótica, o Engels foi destruído a 24/08/41 e o Artem e o Volodarsky no dia 28/08/41, todos por minas.
O Uritsky foi desativado em 1950 e foi usado em testes nucleares, sendo descartado em 1958. O Stalin
foi desativado em 1946, sendo usado ainda para treinamento e como quartel flutuante até ser descartado em 1956.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, eram armados com 4 canhões de 102 mm, 1 canhão de 76,2 mm, 4 metralhadoras de AA de
12,7 mm, 3 metralhadoras AA de 7,62 mm, 9 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores
de cargas de profundidade. Podiam transportar 58 minas. Deslocamento - 1.260 T (padrão). Comprimento - 98,00 m. Velocidade - 35 nós.

Engels, 1937.
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O projeto desses barcos teve a assistência das empresas alemãs Blöhm und Voss e Vulkan.
A classe Gavriil teve três barcos concluídos (Gavriil, Konstantin e Svoboda), todos afundados por minas a
21/10/19, durante a Guerra Civil Russa.

80
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POLUKHIN
Classe de caça-minas.
Em 1938, a Marinha soviética iniciou o projeto e construção de uma nova classe de caça-minas rápidos
de esquadra, chamada de Projeto 59. Foram batidas as quilhas de vinte desses barcos, sendo 14 em
Leningrado para a Frota do Báltico e 6 em Sebastopol para a Frota do Mar Negro. Destes, cinco nunca
foram concluídos e treze foram comissionados apenas no pós-guerra, entre 1947 e 1950, com modificações conforme o Projeto 73K. Apenas dois foram concluídos durante a 2ª Guerra Mundial (ambos
em Leningrado), o T-250 Vladimir Polukhin (07/11/42) e o T-254 Vasiliy Gromov (29/09/43). Em dezembro de 1943, os cascos incompletos do T-451 Ivan Borisov e do T-452 Sergey Shuvalov foram transformados em barcaças de desembarque sem propulsão e usadas nessa função até 1944. Os cascos
inacabados do T-450 Pavel Golovin e do T-453 Semion Roshal afundaram enquanto eram rebocados
durante tempestades em 1942 e 1944, respectivamente (o primeiro foi resgatado e desmantelado em
1948).
O Vladimir Polukhin e o Vasiliy Gromov atuaram na Frota do Báltico e sobreviveram à guerra. O Vladimir
Polukhin foi usado para testes em dezembro de 1954, sendo rebatizado Forel. Em dezembro de 1956,
foi reequipado e reclassificado como oficina flutuante, recebendo a designação PM-73. Em janeiro de
1957, foi convertido em um quartel flutuante, rebatizado PKZ-129. O Vasiliy Gromov foi convertido em
oficina flutuante em janeiro de 1956, sendo designado PM-69.
Os barcos concluídos no pós-guerra (T-253 Karl Zedin, T-255 Andrian Zasimov, T-256 Vladimir Trefolev, T-257 Timofey Ulyantsev, T-258 Mikhail Martynov, T-259 Fiodor Mitrofanov, T-260 Luka Pankov,
T-261 Pavlin Vinogradov, T-262 Stepan Griadushko, T-263 Semion Pelikhov, T-451 Ivan Borisov, T452 Sergey Shuvalov e T-454 Ivan Sladkov) foram desativados e desmantelados entre 1954 e 1964.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões AA de 100 mm, 1 canhão AA de 45 mm, 3 canhões AA de 37 mm, 2
canhões AA de 20 mm e 4 metralhadoras AA de 12,7 mm e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Podiam transportar 40 cargas de profundidade e 20 minas. Deslocamento - 690 T (padrão). Comprimento - 79,20 m. Velocidade - 22,4 nós.

Vladimir Polukhin
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PPD MODELO 1934/38
Submetralhadora.
Baseado na Suomi m/31 finlandesa e na MP 28/II alemã, Vasily A. Degtyaryov projetou a PistoletPulemyot Degtyaryova obrazets 1934g, que foi lançada em 1935 e foi fornecida principalmente para
unidades de fronteira da NKVD. Pouco depois, ela sofreu melhoramentos que levaram à PPD-34/38.
Essa arma apresentou duas inovações que se tornariam comuns nos modelos posteriores: cano cromado e tambor de 71 projéteis.
A PPD-34/38 foi lançada em 1939 e, juntamente com a PPD-34, totalizou apenas 4.174 unidades produzidas (sua produção teria cessado em 1940). Foi fornecida aos republicanos espanhóis durante a
Guerra Civil Espanhola e aos chineses durante a Guerra Sino-Japonesa. As PPD capturadas pelas
forças finlandesas durante a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação foram entregues para as
tropas costeiras e da guarda nacional e mantidos em reserva até aproximadamente 1960. Também
chegou a ser produzida artesanalmente por partisans.
Embora fosse uma arma robusta e eficiente, não era apreciada pelas autoridades militares soviéticas.
Foi somente durante a Guerra de Inverno que a necessidade de uma submetralhadora se tornou evidente e foi então adotada a PPD-40.
Os exemplares capturados pelos alemães foram denominados MP 716(r) e foram muito utilizados pela
Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 0,78 m. Peso - 3,7 kg. Capacidade de projéteis - 25 – pente (PPD
34); 71 – tambor (PPD 34/38).

PPD 1934/38
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PPD MODELO 1940
Submetralhadora.
Fruto da experiência adquirida na Guerra de Inverno, a Pistolet-Pulemyot Degtyaryova obrazets 1940g
foi um desenvolvimento direto da PPD-34/38 visando facilitar a sua produção.
Lançada em fevereiro de 1940, ela manteve as qualidades de robustez e eficiência de sua predecessora, mas ainda era uma arma de fabricação cara, o que fez os soviéticos procurarem um projeto mais
barato e aprimorado, a PPSh. Ela parou de ser fabricada em 1942, totalizando 86.985 unidades produzidas, sendo utilizada até o fim da Grande Guerra Patriótica. A PPD-40 chegou a ser produzida artesanalmente por partisans.
Os exemplares capturados pelos alemães foram denominados MP 715(r) e os capturados pelos finlandeses durante a Guerra de Continuação foram entregues para as tropas costeiras e da guarda nacional
e mantidos em reserva até aproximadamente 1960. No pós-guerra ela esteve presente nos conflitos no
Líbano e foi fornecida para países como a Albânia, China, Coreia do Norte e Iugoslávia (que recebeu
mais de 5.000 unidades dela).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 0,78 m. Peso - 3,2 kg. Capacidade de projéteis - 71 – tambor.
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PPS MODELO 1942
Submetralhadora.
A Pistolet-Pulemyot Sudayeva (PPS) obrazets 1942g foi a resposta a um requerimento do Exército
Vermelho por uma submetralhadora mais leve e mais curta que a PPSh-41, destinada a unidades de
reconhecimento, tripulações de veículos, etc. O projeto de Alexei I. Sudayev foi o escolhido e a arma
consumia um mínimo de materiais e homens-hora, além de ter um sistema de alimentação mais confiável que o da PPSh-41. Além disso, ela usava um punho de pistola, uma coronha dobrável de metal e
um compensador de freio de boca, o que aumentava a estabilidade da arma. Ela só podia disparar em
fogo automático.
Produzida na região de Leningrado, a PPS-42 foi lançada em dezembro de 1942 e demonstrou ser um
grande sucesso. Sua produção se encerrou em meados de 1943, totalizando 46.572 unidades produzidas. Ela permaneceu em serviço no Exército Vermelho até a década de 1960.
Baseada nela, foi desenvolvida a PPS-43.
Os exemplares capturados pelos alemães foram designados MP 719(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento (com coronha distendida) - 0,91 m. Peso - 2,9 kg. Capacidade de
projéteis - 35 - pente.
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PPS MODELO 1943
Submetralhadora.
Lançada em meados de 1943, a Pistolet-Pulemyot Sudayeva obrazets 1943g (PPS-43) resultou do
aprimoramento da PPS-42 e contava com um mecanismo de segurança aprimorado, comprimento reduzido, carregadores mais inclinados para facilitar o recarregamento e alças de borracha (ao invés de
madeira). A PPS-43 teve ainda melhorias no sentido de simplificar ainda mais a sua produção. Como
sua antecessora, ela só podia disparar fogo contínuo.
Fez muito sucesso entre os soldados, que apreciavam a sua robustez, tamanho, leveza e facilidade de
manutenção. Era considerada a arma ideal para paraquedistas, tripulações de tanques e unidades de
reconhecimento.
Entre 1943 e 1946, cerca de 2.000.000 dessas armas foram produzidas. Considerada uma das melhores submetralhadoras da 2ª Guerra Mundial, foi amplamente utilizada e copiada por outros países no
pós-guerra, sendo produzida sob licença na Alemanha Ocidental (M53), China (Tipo 54), Espanha
(DUX-53 e DUX-59), Finlândia (KP M/44), Polônia (PPS wz.43/52) e Vietnã (K-50M). Esteve em serviço
em países como Argélia, Coreia do Norte, Costa do Marfim, Geórgia, Granada, Iugoslávia, Libéria,
Polônia, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Ucrânia e Vietnã. No Exército Vermelho, permaneceu em
serviço até os anos 1950.
Ela esteve presente em diversos conflitos no pós-guerra: Guerra Civil Chinesa, Guerra da Coreia,
Guerra da Indochina, Guerra do Vietnã, Guerra Civil Cambojana, Guerra Civil do Laos, Guerra Colonial
Portuguesa, Guerras Civis da Libéria e Guerra da Independência da Namíbia,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Versão de coronha dobrável: Calibre - 7,62 mm. Comprimento (com coronha distendida) - 0,82 m. Peso
- 3,04 kg. Capacidade de projéteis - 35 - pente.
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PPSH MODELO 1941
Submetralhadora.
Devido à experiência na Guerra de Inverno, os soviéticos decidiram dotar a sua infantaria com uma
submetralhadora. Georgy S. Shpagin recebeu a incumbência de projetar uma arma robusta, com baixo
custo, curto tempo de produção e mínima manutenção em campanha. A nova arma de Shpagin foi
testada pela primeira vez em outubro de 1940 e foi oficialmente adotada em 21/12/1940 como a Pistolet-Pulemyot Shpagina obrazets 1941g (PPSh-41). Em abril de 1942, ela estava sendo produzida à
razão de 3.000 unidades por dia.
Diferente de outras armas soviéticas, seu mecanismo de disparo permitia disparos únicos e contínuos.
Ela era capaz de uma impressionante taxa de disparos de cerca de 1.000 tiros por minuto, maior que
a maioria das submetralhadoras da 2ª Guerra Mundial.
Sua produção atingiu a marca de 6.000.000 de unidades (cerca de 5.400.000 só durante a Grande
Guerra Patriótica), constituindo-se num verdadeiro símbolo da infantaria soviética. Embora a sua produção se encerrasse em 1947, ela permaneceu em serviço no Exército Vermelho até a década de
1960. Ela foi largamente adotada também por países da esfera soviética no pós-guerra, tais como:
China (onde foi produzida uma cópia conhecida como Tipo 50), Coreia do Norte (produzida sob licença
como Tipo 49), Polônia (produzida sob licença como PM wz.41), Romênia (produzida sob licença como
PM PPS Md.1952) e Vietnã (produzida sob licença como K-50M). Também foi empregada pelo Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental (onde foi designada MPi41), Angola, Bulgária, Croácia, Cuba, Estônia, Finlândia, Geórgia, Guiné, Guiné-Bissau, Hungria, Indonésia, Irã, Iraque, Iugoslávia, Laos, Lesoto, Letônia, Mongólia, Serra Leoa, Síria, Somália, Tchecoslováquia e Zimbábue.
Esteve presente em inúmeros conflitos do pós-guerra, tais como: Guerra da Indochina, Guerra da Coreia, Guerra Colonial Portuguesa, Guerra Sino-Indiana, Guerra do Vietnã, Guerra Civil Cambojana,
Guerra Civil Libanesa, Guerra do Afeganistão, Guerra Civil da Somália, Guerra do Iraque, Guerra Civil
Síria e nos conflitos durante a dissolução da Iugoslávia, entre outros.
A PPSh-1941 também foi muito apreciada pelos alemães, que converteram muitas delas para 9 mm,
as quais ficaram conhecidas como MP 41(r). Os exemplares não convertidos foram designados MP
717(r).
As tropas soviéticas apelidaram-na como Papasha (um trocadilho com a designação da arma), que
significa “Papai”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 0,84 m. Peso - 3,6 kg. Capacidade de projéteis - 35 - pente; 71 tambor.
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PRAVDA
Classe de submarinos.
Construída em Leningrado entre 1931 e 1936, a classe Pravda (também conhecida como Série IV) teve
três unidades: Pravda, Zvezda e Iskra, posteriormente rebatizados, respectivamente, P.1-3. Foi a primeira tentativa soviética de construir um barco de ataque de longo alcance, mas não foram bem-sucedidos. Eles tinham um tempo de mergulho muito grande, não podiam afundar a mais de 70 metros e
tinham pouca manobrabilidade quando submersos. Após sofrerem reformas em 1939, a sua velocidade
na superfície ainda foi reduzida.
Tiveram participação muito curta na 2ª Guerra Mundial, sendo usados principalmente para transporte
e treinamento na Frota do Báltico. O Pravda foi perdido a 10/09/41, provavelmente por minas; o Zvezda
foi avariado pela artilharia alemã em Leningrado em dezembro de 1941 e passou a ser usado para
testes a 10/08/44 (foi rebatizado B.31 em 1949 e passou a ser usado para treinamento em 1951, sendo
desmantelado em 1956); o Iskra sofreu avarias em uma colisão com o submarino B.2 a 16/07/41 e foi
para reparos na doca seca em Leningrado, onde foi avariado pela Luftwaffe a 23/09/41 e novamente a
04/04/42. Ele foi desativado a 14/08/44, mas foi rebatizado B.1 em 1949 e descartado em 1952).
Haveria mais um barco na classe, o Revolyutsiya, mas nunca foi construído.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 100 mm e 1 canhão de 45
mm. Deslocamento - 1.200/1.671 T (normal). Comprimento - 87,60 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) 5.400/1.110 HP. Velocidade - 18,8/7,7 nós. Tripulação - 54 homens.

P.3
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PTRD-41 DE 14,5 MM
Fuzil antitanque.
No início da Grande Guerra Patriótica, havia uma aguda falta de armas antitanques de infantaria no
Exército Vermelho. No início de julho de 1941, os projetistas Vasily Alekseyevich Degtyaryov e Sergei
Gavrilovich Simonov receberam a incumbência de projetar um fuzil antitanque barato e rápido de produzir. Todo o processo de concepção à construção dos protótipos levou vinte e dois dias. Ambos foram
aprovados e o modelo de Degtyaryov foi adotado a 29/08/1941, sob a designação Protivotankovoye
Ruzh'yo Degtyarova obrazets 1941g (Arma Antitanque Degtyarev Modelo 1941), ou simplesmente
PTRD-41.
Ao contrário do protótipo de Simonov (que viria a se tornar o PTRS), o PTRD não tinha um carregador
e os projéteis tinham que ser carregados manualmente. Em termos de suas qualidades de combate e
operacionais, o PTRD superava quase todas as armas estrangeiras contemporâneas similares. Ele
podia usar um projétil de tungstênio ou incendiário e tinha uma razão de tiro de 8 a 10 disparos por
minuto. No entanto, a arma tinha um forte recuo e a experiência de combate mostrou que o seu disparo
emitia um grande clarão, que por sua vez atraía fogo inimigo.
Sua produção se iniciou em outubro de 1941 e, até o fim do ano, 17.688 unidades dele haviam sido
fornecidas. Em 1943, porém, a sua produção declinou em virtude do surgimento dos mais novos tanques alemães, que tornaram essa arma ineficaz. No entanto, o PTRD foi usado até o final da guerra,
sendo ainda eficiente contra veículos blindados leves, fortificações de campo, áreas urbanas e em
guerrilhas. Ele permaneceu no inventário do Exército Vermelho até a década de 1960 e as unidades
capturadas pelos alemães foram designadas PzB 783(r). Alguns foram posteriormente convertidos para
se tornarem armas de franco-atirador de grande calibre.
Durante e após a 2ª Guerra Mundial, a URSS forneceu essa arma para países como Bulgária, China,
Coreia do Norte, Mongólia, Polônia, Tchecoslováquia e Vietnã. Ela foi empregada na Guerra Civil Chinesa, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Guerra Civil Síria.
Foi produzido até 1945 e teve cerca de 471.500 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 40 mm de blindagem a 100 metros a 0º. Calibre - 14,5 mm. Comprimento - 2,02 m. Peso
- 17,3 kg. Capacidade de projéteis - 1.
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PTRR-39
Fuzil antitanque.
O trabalho na criação de armas antitanques de infantaria na URSS começou em 1930. No final dessa
década, os projetistas soviéticos M.N. Blum, S.V. Vladimirov, S. Korovin, N.V. Rukavishnikov e B.G.
Shpitalna desenvolveram quinze protótipos de fuzis antitanques. Em testes comparativos realizados
em 1939, foi reconhecida como a melhor arma o sistema Rukavishnikov, que foi adotado a 07/10/1939
como Fuzil Antitanque Sistema Rukavishnikov Modelo 1939, ou PTRR-39. Esta arma era fácil de manusear e usar, tinha boa manobrabilidade e cadência de tiro (até 15 disparos por minuto), era pequena
e fácil de ser transportada por dois soldados usando uma alça de ombro presa às alças frontal e traseira. Planejou-se produzir 50 unidades em 1939 e outras 15.000 em 1940. Com as primeiras unidades
produzidas, porém, constatou-se que a arma era propensa a enguiços devido à poeira e a revelar a
sua posição devido à saída de gás pelo freio de boca.
No entanto, nesse ínterim, nos círculos da liderança militar soviética, havia uma ideia equivocada de
que, na próxima guerra, os tanques em potencial teriam uma blindagem frontal de 60 a 80 mm e os
esforços se concentraram então na produção de sistemas de artilharia mais apropriados. O PTRR-39
foi retirado de produção para sofrer aprimoramentos a 26/07/1940 e foi novamente aprovado a
23/06/1941. Mas, já então, a URSS já havia sido invadida e a necessidade de armas mais fáceis de
produzir levou ao cancelamento do PTRR-39.
Ele teve poucas unidades produzidas, mas sabe-se que foi empregado durante a defesa de Moscou.
Teve uma versão posterior, o Modelo 1942, que não passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 30 mm de blindagem a 100 metros a 0º. Calibre - 14,5 mm. Comprimento - 1,77 m. Peso
- 24,0 kg. Capacidade de projéteis - 5 - pente.
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PTRS-41 DE 14,5 MM
Fuzil antitanque.
Projetado por Sergei Gavrilovich Simonov, o Protivotankovoye Ruzh'yo Simonova obrazets 1941g
(Arma Antitanque Simonov Modelo 1941) de 14,5 mm era contemporâneo do PTRD-41 e disparava a
mesma munição, mas, ao contrário daquele, era uma arma semiautomática e tinha um carregador de
cinco projéteis. Como a PTRD-41, a PTRS-41 foi adotada a 29/08/1941.
A PTRS-41 foi muito apreciada em todas as frentes e possuía boas qualidades de combate. Nos primeiros estágios da Grande Guerra Patriótica, ela era uma arma muito eficaz contra os blindados leves
alemães e, nos estágios posteriores da guerra, ela continuou a ser eficiente contra veículos não blindados ou disparando contra as lagartas dos tanques inimigos, imobilizando-os em vez de destruí-los.
Ela podia ser desmontada em duas partes para transporte. Também foi muito usada por partisans.
Embora mais avançado, o PTRS-41 era mais pesado, mais difícil de usar e menos confiável do que o
PTRD-41, que era mais barato e fácil de produzir, embora ambos tivessem desempenhos similares.
Como no caso do PTRD-41, o clarão do disparo frequentemente expunha a sua posição.
Teve cerca de 60.000 unidades produzidas e continuou em ação até o fim da guerra, mesmo estando
já totalmente obsoleto por 1943.
No pós-guerra, ele foi fornecido para a China, Coreia do Norte, Síria, Sudão e Vietnã. Ele foi empregado
em conflitos como a Guerra da Coreia, Guerra Civil Chinesa, Guerra Civil Libanesa e Guerra Civil Síria.
Em 2014, ainda era usado pela milícia do Donbas, na Ucrânia.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas PzB 784(r).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 40 mm de blindagem a 100 metros a 0º. Calibre - 14,5 mm. Comprimento - 2,11 m. Peso
- 20,9 kg. Capacidade de projéteis - 5 – pente.
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PTRSH-41 DE 12,7 MM
Fuzil antitanque.
Durante a década de 1930, os soviéticos realizaram um grande esforço para desenvolver armas antitanques portáteis para a infantaria. Um desses modelos foi desenvolvido pelo engenheiro V. N. Sholokhov81 e se baseava no T-Gewehr alemão de 1918. Ele diferia do modelo germânico pela mudança
do calibre e a introdução de um freio de boca, um bipé e uma almofada de recuo. No entanto, a sua
razão de disparos era de apenas 6 por minuto e a arma teve um desempenho medíocre durante os
testes realizados em 1938.
Porém, a liderança militar soviética tendia a crer que os tanques inimigos que eles enfrentariam numa
eventual guerra teriam blindagens praticamente impermeáveis a projéteis disparados por fuzis, o que
praticamente encerrou o desenvolvimento desse tipo de arma na URSS. Com o início da Grande Guerra
Patriótica, porém, ficou claro que fuzis antitanques podiam lidar com os blindados leves que formavam
a grande parte das forças mecanizadas alemãs. Assim, em julho de 1941, Sholokhov propôs produzir
seu fuzil antitanque como uma medida emergencial. A arma, agora conhecida como PTRSh-41, foi
fabricada de forma quase artesanal na Escola Técnica Superior de Bauman, em Moscou (depois transferida para a OKB-16) e teve algumas centenas de unidades produzidas e utilizadas na defesa da
capital soviética. No início de 1942, ela parou de ser produzida.
Os alemães capturaram exemplares dessa arma em dois modelos: de tiro único (Einzellader) e com
carregador (Mehrlader). Eles receberam as designações Panzerabwehrbüchse (Einzellader) 775(r) e
Panzerabwehrbüchse (Mehrlader) 776(r), respectivamente. O segundo modelo é maior (1,915 metros)
e mais pesado (19,5 quilos) que o primeiro, além de ter um carregador para cinco cartuchos, o que
sugere que houve uma evolução para uma nova arma durante a sua produção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia penetrar 15 mm de blindagem a 400 metros a 0º. Calibre - 12,7 mm. Comprimento - 1,79 m. Peso
- 17,6 kg. Capacidade de projéteis - 1.

81

Algumas fontes se referem a ele como V.K. Sholokhov. Não foi possível confirmar a informação.
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PULYA
Classe de canhoneiras fluviais.
Os dez barcos dessa classe foram ordenados em 1908 e concluídos em 1910, a saber: Pulya, Shashka,
Pistolet, Palash, Shtyk, Sabliya, Rapira, Kinzhal, Kope e Pika. Eles foram os primeiros barcos blindados
da Rússia e se destinavam originalmente ao rio Amur, mas acabaram servindo no Báltico, no Mar Negro
e no Mar Cáspio. Tiveram ativa participação na 1ª Guerra Mundial (inclusive como caça-submarinos) e
na Guerra Civil Russa, enfrentando inclusive as potências aliadas. Em abril de 1918, os barcos que
serviam no Báltico (Palash, Pistolet, Pulya e Shashka) foram abandonados e capturados pelos finlandeses, que fizeram uso deles como caça-minas até 1945. Em maio de 1918, os barcos que serviam no
Mar Negro (Shtyk, Sabliya, Rapira e Kinzhal) teriam sido capturados pelos alemães (ignora-se seus
destinos). Por fim, o Kope e o Pika, que serviam no rio Amur, teriam sido capturados pelos japoneses,
mas foram devolvidos em 1920-25.
Ambos participaram da campanha contra a China em 1929. Em 1934, o Kope e o Pika foram rebatizados, respectivamente, BK-103 e BK-104; em 1937, foram novamente rebatizados, dessa vez para Nº
93 e Nº 94, respectivamente; e, por fim, também respectivamente, foram rebatizados BK-93 e BK-94.
Em agosto de 1945, ambos estavam a serviço da Flotilha do rio Amur para a campanha da Manchúria.
Ambos foram descartados em 1954.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 76,2 mm e 1 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 23,5 T
(normal). Comprimento - 22,20 m. Velocidade - 14,5 nós.

Shashka, com canhão Hotchkiss de 47 mm.
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PVO-10
Classe de lanchas antiaéreas.
Os barcos desse tipo eram baseados no Projeto 165 e foram produzidos em Gorokhovets entre 1943
e 1944, totalizando quarenta barcos. Eles foram batizados inicialmente com o prefixo PVO (Antiaéreo
em russo), porém, em abril de 1944, onze deles foram convertidos em caça-minas, sendo reequipados
e rebatizados: KATShch-224 (ex-PVO-11), KATShch-225 (ex-PVO-13), KATShch-226 (ex-PVO-14),
KATShch-227 (ex-PVO-15), KATShch-228 (ex-PVO-16), KATShch-229 (ex-PVO-17), KATShch-230
(ex-PVO-18), KATShch-231 (ex-PVO-19), KATShch-233 (ex-PVO-23), KATShch-234 (ex-PVO-25) e
KATShch-236 (ex-PVO-28). Pouco depois, em junho de 1944, o KATShch-224, o KATShch-233 e o
KATShch-234 tiveram o prefixo trocado para KT. Em setembro de 1945, o PVO-69 e o PVO-70 foram
equipados com 24 lançadores de foguetes, sendo rebatizados, respectivamente, MK-116 e MK-117.
Ao todo, oito barcos foram perdidos em combate: PVO-26 (15/11/43), PVO-10 (17/11/43), PVO-12,
PVO-20 e PVO-22 (os três a 21/11/1943), PVO-27 (23/11/43), PVO-24 (26/11/43) e PVO-21 (10/01/44).
Os demais foram descartados entre 1945 e 1948.
Um barco de defesa aérea que naufragou foi resgatado em 1976 e foi instalado em Eltigen como um
monumento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão AA de 37 mm e 1 canhão AA de 20 mm ou 1 metralhadora de 12,7 mm.
Deslocamento - 18,9 T (padrão). Comprimento - 14,60 m. Velocidade - 7,5 nós.

PVO-11
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R-5
Avião de reconhecimento.
Lançado em 1931, o Polikarpov R-582 era um avião biplano (sesquiplano) monomotor polivalente, de
trem de pouso fixo, sendo um dos principais aparelhos soviéticos do período entreguerras. Seu desenvolvimento se iniciou em abril de 1927 e o protótipo voou pela primeira vez a 19/09/1928. Ele foi empregado igualmente em funções civis e militares.
O R-5 participou de todas as grandes ações do Exército Vermelho nos anos 1930 e início dos anos
1940, atuando como avião de reconhecimento, bombardeiro leve e de ataque. Em 1933, alguns R-5
foram fornecidos para a província chinesa de Xinjiang e quando, no ano seguinte, uma rebelião ameaçou derrubar o governo pró-Moscou, a URSS interveio através de bombardeios realizados com eles.
Ele esteve na Guerra Civil Espanhola (onde foi apelidado de “Rasante”), na Manchúria, na ocupação
da Polônia e na Guerra de Inverno. Após a invasão alemã, a maioria dos R-5 foi relegada a tarefas de
treinamento, ligação e transporte leve, mas muitos retornaram às tarefas de primeira linha para equipar
unidades leves de bombardeio noturno. Ele permaneceu em serviço até 1944.
Teve as seguintes versões específicas: ataque ao solo (R-5Sh), torpedeiro (R-5T) e hidroavião (R-5a
ou MR-5), além de uma variante aprimorada (R-5SSS ou simplesmente SSS). Também podia operar
com esquis.
Designado P-5, foi o avião civil mais numeroso da URSS nos anos 1930, sendo usado em geologia,
cartografia, correio e ambulância. Teve ainda uma versão especialmente concebida para operar no
Ártico, o ARK-5 (dois aparelhos construídos). O P-5 participou do resgate da tripulação do quebra-gelo
Chelyuskin em 1934 e continuou em uso mesmo após a 2ª Guerra Mundial.
Ao todo, teve cerca de 7.000 unidades produzidas, sendo mais de 5.000 em versões militares (incluindo
4.914 R-5, 111 R-5a e 50 R-5T) e mais de 1.000 em versões civis.
Ele foi fornecido à China (2 exemplares), Espanha (130), Irã (10), Mongólia (17) e Turquia (3). Os
alemães capturaram 29 unidades dele.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 400 kg de bombas. Comprimento - 10,56 m. Envergadura - 15,30 m. Altura - 2,62 m. Motor - 680 HP. Peso (máx) - 2.955 kg.
Velocidade - 244 km/h. Autonomia - 800 km. Teto - 6.100 m. Tripulação - 2 homens.
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R-6
Avião de reconhecimento.
O Tupolev ANT-7 foi a resposta de Andrei Nikolayevich Tupolev para o conceito de “avião cruzador”,
um avião que acompanharia as formações de bombardeiros pesados, realizaria reconhecimento e atacaria alvos secundários. A ordem para a execução do projeto foi dada a 09/08/1927 e o avião recebeu
a designação R-6 na Força Aérea. Ele era um monoplano bimotor de asa baixa totalmente de metal,
com trem de pouso fixo.
Ele realizou o seu primeiro voo a 11/09/1929, mas foi imediatamente rejeitado. Foi testado novamente
em julho de 1930 e, embora ainda tivesse muitos problemas para serem sanados, foi aceito para produção em série, que teve início em 1931. Ele foi lançado na primavera de 1932 e, em fevereiro de 1933,
a Força Aérea soviética tinha sete esquadrões equipados com ele, chamados de “Esquadrões de Cruzadores” (KRE83).
Ele teve ainda versões de reconhecimento de longo alcance (KR-6) e de hidroavião (MR-6 ou KR-6P).
A partir de 1935, ele começou a ser transferido para atividades civis na Aeroflot e na Avia Arktika, sob
as designações PS-7 e P-6 (a versão civil do hidroavião foi designada MP-6). Alguns foram especialmente convertidos para atuação no Ártico (a 05/05/1937, um R-6 tornou-se a primeira aeronave soviética a sobrevoar o Polo Norte). Um aparelho foi convertido num transporte de passageiros com uma
cabine para nove pessoas (R-6L).
Durante toda a Grande Guerra Patriótica, os aparelhos R-6 que ainda permaneciam em serviço foram
usados para transferir tripulações durante a realocação de aeródromos, para fornecer munição, peças
sobressalentes e combustível às unidades da Força Aérea, comunicação entre quartéis-generais e
unidades e para o transporte de remédios e feridos. Os alemães capturaram duas unidades dele.
Sua produção se encerrou em junho de 1934, totalizando 435 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 5 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 500 kg de bombas. Comprimento - 14,75 m. Envergadura - 23,20 m. Altura - 4,95 m. Motores (2) - 715 HP (cada). Peso (máx) 6.472 kg. Velocidade - 230 km/h. Autonomia - 800 km. Teto - 5.620 m. Tripulação - 4 homens.
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R-10
Avião de reconhecimento.
O desenvolvimento desse avião (inicialmente designado KhAI-5) começou em janeiro de 1934, destinado a ser um aparelho monomotor de asa baixa polivalente, podendo atuar como avião de reconhecimento, bombardeiro leve e aeronave de ataque (na função de reconhecimento, ele estava equipado
com câmera fotográfica). O Kharkov R-10 foi criado no Instituto de Aviação de Kharkov, sob a liderança
de Iosif Grigoryevich Neman (eventualmente, o avião também era conhecido como Neman R-10). Era
totalmente construído de madeira e se destacava por ter uma torre giratória à ré da cabine. Ele realizou
o seu primeiro voo em junho de 1936.
Lançado em 1937, o R-10 equipou a Força Aérea Vermelha e a Aviação Naval. Alguns deles também
foram utilizados por forças de fronteira da NKVD nas fronteiras com a Alemanha e a Romênia. Ele
participou de todas as grandes operações do Exército Vermelho no final dos anos 1930 e início dos
anos 1940: a Batalha de Khalkhin Gol, a ocupação da Polônia e a Guerra de Inverno. Já então, a sua
obsolescência começava a se tornar aparente e ele começou a ser transferido para escolas de pilotagem. Ainda assim, ele participou da Grande Guerra Patriótica, sofrendo pesadas perdas (muitos deles
foram destruídos no solo). Eles foram usados como aviões de reconhecimento tático, bombardeiros
leves e, mais tarde, bombardeiros noturnos. Os remanescentes foram retirados do serviço de combate
em 1943, embora um piloto finlandês tenha reivindicado o abate de um R-10 em 1944.
Produzido de 1936 a 1940, 493 unidades foram produzidas. Em 1940 ele foi substituído nas linhas de
produção pelo Su-2. Cerca de 60 R-10 foram transferidos para a Aeroflot, onde operaram sob a designação PS-5. Eles foram utilizados como aviões de correio, tendo três lugares para passageiros.
Os alemães capturaram cinco unidades dele.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 200 kg de bombas. Comprimento - 9,40 m. Envergadura - 12,20 m. Altura - 3,80 m. Motor - 730 HP. Peso (máx) - 2.877 kg. Velocidade - 370 km/h. Autonomia - 1.300 km. Teto - 6.700 m. Tripulação - 2 homens.
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R-Z
Avião de reconhecimento.
Desenvolvido a partir do R-5SSS, o Polikarpov R-Z era um avião de reconhecimento e bombardeiro
leve dotado de um novo motor, carlinga fechada e uma fuselagem redesenhada. Inicialmente, esta
máquina foi chamada de R-5-M34 e depois “Produto 38”, recebendo a designação R-Z somente em
1936. Ele realizou o seu primeiro voo em julho de 1935 e foi o último biplano soviético produzido em
larga escala.
Lançado em 1936, ele foi fornecido à Espanha republicana, onde foi usado durante a Guerra Civil Espanhola e recebeu o apelido “Natasha” (após a guerra, os remanescentes foram usados no Marrocos).
Participou nas batalhas no Lago Khasan, em Khalkhin Gol, na ocupação da Polônia, na Guerra de
Inverno (os finlandeses o apelidaram Hermosaha – “serra nervosa” – devido ao som desagradável de
seu motor), na campanha na Bessarábia e nos primeiros estágios da Grande Guerra Patriótica. Ele foi
usado como bombardeiro leve diurno e noturno, avião de reconhecimento, observador de artilharia e,
às vezes, para o transporte de carga para tropas isoladas. No final de 1942, praticamente não havia
mais nenhum R-Z no front, porém, alguns continuaram a ser usados como aviões de ligação até a
primavera de 1944. No início de 1945, não havia mais nenhum R-Z na Força Aérea Vermelha.
Todavia, frequentes acidentes revelaram falhas estruturais que obrigaram o R-Z a ser relegado a tarefas secundárias, sendo gradualmente substituído pelo R-10 e pelo Vultee V-11 GB (avião americano
produzido sob licença, sob a designação Bsh-1 e, depois, PS-43).
Produzido em 1936-37, ao todo teve 1.031 unidades produzidas. Ele foi fornecido para a Espanha (62
unidades) e Mongólia.
A versão civil desarmada foi operada pela Aeroflot, que recebeu 100 unidades dele. No entanto, ele
não teve melhor sorte que a versão militar e foi totalmente retirado de serviço até novembro de 1938.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para
400 kg de bombas. Comprimento - 9,72 m. Envergadura - 15,50 m. Altura - 3,50 m. Motor - 850 HP.
Peso (máx) - 3.200 kg. Velocidade - 316 km/h. Autonomia - 1.000 km. Teto - 8.700 m. Tripulação - 2
homens.

R-Z “Natasha” na Força Aérea Espanhola (Republicana).
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REVÓLVER MODELO 1895
Revólver.
O Nagant obrazets 1895g russo era baseado no Nagant Modelo 1895 belga original e foi o revólver
padrão do Exército russo nas duas guerras mundiais. Inicialmente produzido na Bélgica a partir de
1895, ele passou a ser produzido na Rússia a partir de 1898. Sua produção se estendeu até 1945,
contando cerca de 2.000.000 unidades.
Até 1918, foi produzido em duas versões: uma versão de ação dupla para oficiais e uma versão de
ação simples mais barata para os escalões inferiores (a versão de ação simples foi descontinuada e
muitos foram convertidos para ação dupla). No início da década de 1930, receber um revólver Nagant
1895 com uma estrela vermelha em relevo era uma das maiores honrarias que poderiam ser concedidas a um membro do partido.
Durante a Grande Guerra Patriótica, ele foi muito utilizado pelos oficiais do Exército Vermelho e da
NKVD. No entanto, a despeito das excelentes qualidades da arma, ela já estava ultrapassada como
arma militar. A baixa cadência de tiro, a complexidade e a demora do carregamento e extração de
cartuchos gastos exigiam que o revólver fosse substituído por uma arma pessoal mais moderna, sendo
substituída pela pistola Tokarev TT a partir de 1933. No entanto, alguns serviços de segurança russos
continuaram a usar essa arma até 2009.
Os modelos capturados pelos alemães foram designados R 612(r) e usados em grandes números.
Outros modelos dele também foram vendidos para países como a Grécia (M1895), Noruega (M1893),
Polônia (Nagant wz.30) e Suécia (M1887). Outros países que fizeram uso dessa arma foram: Alemanha
Oriental, Bélgica, Cazaquistão, Espanha, Finlândia, Geórgia, Iugoslávia, Laos, Mali, Polônia e Ucrânia.
Esteve presente em diversos conflitos ao longo do Século XX, tais como: Rebelião dos Boxers, Guerra
Russo-Japonesa, Guerra Civil Russa, Guerra Russo-Polonesa, Guerra Civil Espanhola, Guerra de Inverno, Guerra Civil Chinesa, Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 23,40 cm. Peso - 0,82 kg. Capacidade de projéteis – 7.
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RF-7
Trenó motorizado.
Após o início da Grande Guerra Patriótica, iniciou-se o desenvolvimento de trenós motorizados leves
(motos de neve) com motores de motocicleta. O corpo era de madeira, com um conjunto de longarinas,
molduras e revestimento de compensado. A suspensão era sobre quatro esquis com molas longitudinais, os eixos de suspensão eram de madeira e ele empregava freios do tipo pino nos esquis traseiros,
enquanto os esquis dianteiros foram feitos móveis para a direção do veículo.
O primeiro protótipo do RF-7 (RF de Rechnoy Flot = Frota Fluvial) foi construído em novembro de 1941
e, durante testes realizados no inverno de 1941-42, foram detectados diversos problemas técnicos que
demoraram a ser sanados. Em janeiro de 1943, foi instalado um acionamento do motor à hélice com
uma corrente de motocicleta, além da instalação de um volante e um acoplamento elástico de mola no
eixo do motor. Com as medidas tomadas, o veículo entrou em produção, contando cerca de 2.000
unidades, mas o resultado final foi considerado insatisfatório e daí iniciou-se o desenvolvimento de seu
sucessor, o RF-12.
Foi usado na frente soviético-alemã como veículo de ligação até o fim da guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,75 m. Largura - 2,10 m. Altura - 2,34 m. Peso - 380 kg. Velocidade - ? Motor - 22 HP.
Tripulação - 2 homens.
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RF-8
Trenó motorizado.
Em 1941, os soviéticos iniciaram o desenvolvimento do pequeno e não blindado GAZ-98 (oficialmente
designado RF-8, mas também era chamado de RF-8-GAZ-98 e 743-98). Ele era movido por um motor
de caminhão GAZ-M1, o qual foi substituído no inverno de 1942-43 por um motor de avião GAZ
Shvetsov M-11 de 110 HP, o que fez o veículo alcançar a velocidade de máxima de 75 km/h e ser
rebatizado como GAZ-98K (RF-8K). O casco semiaberto era em forma de caixa e era montado em uma
estrutura de madeira com revestimento de compensado. Ele usava o esquema de quatro esquis e o
controle era feito através dos dois esquis dianteiros. A tripulação era alojada em fila no casco, com o
atirador da metralhadora localizado na frente e o motorista, atrás. A área de rotação da hélice era protegida por treliças tubulares. O motor ficava relativamente baixo, dando-lhe um centro de gravidade
mais baixo, o que, por sua vez, lhe permitia uma boa estabilidade. A hélice de metal se saía bem em
áreas arborizadas, onde era menos propensa a danos causados por árvores e vegetação.
Após um curto período de testes, o RF-8 foi adotado pelas unidades de linha de frente do Exército
Vermelho em fevereiro de 1942. Quase todos os veículos foram enviados para os primeiros batalhões
de trenós, perto de Staraya Russa, onde a essa altura a contraofensiva soviética estava terminando.
Vários veículos também foram enviados para a Frente Noroeste. Unidades equipadas com o RF-8 foram especialmente bem-sucedidas no Norte do país, onde a cobertura de neve poderia permanecer
até abril. Elas realizavam operações de reconhecimento e incursões em áreas abertas, inclusive sobre
as superfícies congeladas dos lagos Ilmen, Seliger e Ladoga, bem como nas áreas costeiras, rios congelados e no Golfo da Finlândia. Além disso, as equipes de trenós (também chamados de motos de
neve) disponibilizavam apoio de fogo para a infantaria que realizava avanços ou patrulhas. O RF-8
permaneceu em serviço na frente soviético-alemã até 1945 e várias unidades caíram nas mãos dos
alemães e finlandeses e foram utilizadas por eles.
Em serviço, porém, o RF-8 revelou fraquezas estruturais, que foram resolvidas em oficinas de campanha, onde os elementos de madeira foram substituídos por treliças de tubos ou perfis de aço. Vários
desses trenós foram posteriormente convertidos em uma versão de QG, que se distinguia pela ausência de armamento e por ter uma cabine dupla totalmente fechada.
Foram construídos apenas 309 destes trenós (a despeito de alegações de que cerca de 2.000 tivessem
sido produzidos).
Os exemplares sobreviventes foram posteriormente transferidos para uso civil, onde o RF-8 foi usado
para o tráfego postal e de carga, e foi usado também pelos guardas de fronteira. A operação do RF-8
se encerrou no início da década de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 5,11 m. Largura - 2,53 m. Altura - 2,71 m.
Peso - 892 kg. Velocidade - 50 km/h. Motor - 50 HP. Tripulação - 2 homens.
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RF-12
Trenó motorizado.
Com o insucesso do RF-7, os soviéticos decidiram desenvolver um novo projeto, buscando a redução
de peso e a busca por um novo esquema de design. O novo veículo se distinguia de seu predecessor
pelo posto aberto da tripulação, um guidom de motocicleta com a colocação de todas as unidades de
controle e um esquema de três esquis. A tecnologia de fabricação mais simples e os materiais estruturais acessíveis tornaram possível a construção desse tipo de trenó motorizado mesmo em instalações
de reparo mal equipadas. Mesmo exteriormente, o RF-12 parecia uma motocicleta com um sidecar
montado em esquis. A ausência do quarto esqui e das peças de suspensão e controle permitiu reduzir
significativamente o peso da estrutura.
O protótipo do RF-12 foi construído em março de 1943. No entanto, a primavera relativamente precoce
de 1943 impediu testes extensivos. Para testar a resistência da estrutura, o veículo teve rodas com
tração instaladas, sendo testado de abril a maio de 1943. Após uma série de testes e reuniões, ele foi
recomendado para produção em série em empresas de reparo da frota fluvial. Ao mesmo tempo, desenhos e descrições do RF-12 foram tornados públicos, o que tornou possível fabricá-los mesmo por
particulares. Portanto, o número de unidades produzidas de RF-12 não pode ser sequer estimado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2 passageiros. Comprimento - 4,00 m. Largura - 2,10 m. Altura - 2,33 m. Peso - 380
kg. Velocidade - 50 km/h. Motor - 22 HP. Tripulação - 1 homem.
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ROKS-2
Lança-chamas.
Lançado em 1935, o Rantsevy Ognemet Klyuyeva Sergeyeva (Mochila Lança-chamas de Klyuyev e
Sergeyev, seus projetistas) ROKS-2 foi o principal lança-chamas portátil do Exército Vermelho durante
a Grande Guerra Patriótica. Ele se destacava pelo projetor semelhante a um fuzil e o tanque de combustível ficava num envoltório metálico simulando uma mochila, de forma a não atrair a atenção de seu
operador aos olhos do inimigo.
Produzido entre 1935 e 1941, ele permaneceu em serviço até o final da 2ª Guerra Mundial. No início
da guerra, os regimentos de fuzileiros do Exército Vermelho tinham equipes de lança-chamas em dois
esquadrões, armados com 20 lança-chamas de mochila ROKS-2. Existem poucas informações sobre
o seu emprego, mas é certo que foi empregado na Batalha de Kursk.
Teve uma versão posterior, visando simplificar a produção dessa arma, o ROKS-3, com tanques de
combustível cilíndricos convencionais. Ele permaneceu em serviço até o início da década de 1950 e
alguns foram fornecidos à Coreia do Norte, Egito e Síria.
Os finlandeses capturaram um número ignorado dessas armas durante a Guerra de Continuação (na
grande maioria, ROKS-2) e passaram a fazer uso delas, designando-as M/41-R.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Peso - 22,7 kg. Capacidade de combustível - 9 l. Alcance - de 25 a 35 m.

ROKS-2

Clube SOMNIUM – 2022
Página 269 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
RYBINETS
Classe de lanchas caça-minas.
Único modelo de lanchas caça-minas que podiam ser usadas em mar alto, a classe Rybinets (ou simplesmente “R”) teve 45 barcos construídos em Rybinsk entre 1936 e 1937. Foram usados em diversas
funções, como barcos de patrulha, caça-minas e treinamento, tendo suas designações se modificado
frequentemente em função disso.
Atuaram no Mar Báltico e no Mar Negro, participando da Guerra de Inverno e da Grande Guerra Patriótica.
Ao todo, doze deles foram perdidos com combate: Nº 1513 (abandonado em Tallinn em agosto de 1941
– ignora-se seu destino), KATShch-555 (pela aviação inimiga, a 21/06/42), Nº 13 (por mina, a 05/09/43),
KATShch-557 (naufragou numa tempestade, a 01/11/43), Nº 6685 (por razões ignoradas, a 02/11/43),
KATShch-559 (naufragou numa tempestade, a 05/11/43), Nº 705 (por mina, a 26/06/44), Nº 804 e Nº
807 (ambos pelo submarino alemão U481, a 30/07/44), Nº 15 (por mina, a 04/08/44), Nº 708 (pela
aviação inimiga, a 05/08/44) e Nº 709 (por mina, a 22/09/44).
Em junho de 1944, o Nº 5385 e o Nº 6684 foram equipados com dispositivo magnético e foram rebatizados KEMTShch-661 e KEMTShch-660, respectivamente.
Todos os remanescentes foram descartados até o fim dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 ou 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 26 T (padrão). Comprimento 20,80 m. Velocidade - 9,3 nós.

KT-703 (ex-Nº 703, ex-Nº 1203, ex-Nº 311, ex-MU-33 e ex-Nº 312).
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S-1
Classe de lanchas torpedeiras.
Em 1931, foram construídas em Leningrado duas lanchas-torpedeiras experimentais com cascos de
aço. Foram chamadas de “Tipo Stalnoi” e foram inicialmente designadas S-1 e S-2. No entanto, elas
foram rebatizadas diversas vezes: a S-1 foi rebatizada V-1 (07/31), Nº 10 (08/32), Nº 72 (12/34), Nº 54
(04/39), Nº 51 (05/40), Nº 134 (09/41), Nº 144 (09/41) e TK-144 (04/44); a S-2 foi rebatizada V-2 (07/31),
Nº 20 (08/32), Nº 82 (12/34), Nº 64 (04/39), Nº 61 (05/40), Nº 144 (09/41), Nº 154 (09/41) e TK-154
(04/44).
Ambas serviram na Flotilha do Lago Ladoga, mas, não foram consideradas efetivas devido à sua baixa
velocidade. Em 1942, seus torpedos foram removidos e foram instalados um canhão AA de 20 mm e
uma metralhadora de 12,7 mm (modificação revertida em 1944).
Ambas foram descartadas em 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 metralhadoras de 7,62 mm e 3 torpedos de 17,7 polegadas ou 36 cargas de
profundidade. Deslocamento - 28 T. Comprimento - 23,50 m. Velocidade - 27 nós.
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S-2 STALINETS
Trator de artilharia pesada.
Lançado em 1937, o Stalinets S-2 se destinava a rebocar o canhão antiaéreo de 85 mm e canhões
pesados de 122 mm, 152 mm e 203 mm. Apesar da força de tração de 19 toneladas e de poder transportar 8 passageiros, este projeto não foi bem-sucedido.
Ele foi usado na Grande Guerra Patriótica, sofrendo pesadas perdas (383 unidades foram perdidas até
setembro de 1942).
As unidades capturadas pelos alemães foram usadas para tracionar o obuseiro sFH 18 de 15 cm.
Produzido entre 1939 e 1942, teve um total de 1.275 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 4,67 m. Largura - 2,44 m. Altura - 2,75 m. Peso - 11,7 T. Velocidade - 24 km/h. Motor ? Tripulação - 2 homens.
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S-40
Classe de canhoneiras.
O Projeto S-40 era constituído por canhoneiras blindadas baseadas no Tipo 1125. Elas se destinavam
a operar no rio Amu-Darya usando motores Diesel e teve seus sete barcos construídos entre junho e
outubro de 1942, a saber: Nº 33, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 53, Nº 54, Nº 102. Todos foram rebatizados
ao longo da guerra. Em junho de 1942, foram rebatizados: Nº 31 (ex-Nº 43), Nº 32 (ex-Nº 44) e Nº 34
(ex-Nº 45); em agosto de 1942, foram rebatizados: Nº 21 (ex-Nº 31), Nº 23 (ex-Nº 32), Nº 24 (ex-Nº 33),
Nº 25 (ex-Nº 34), Nº 81 (ex-Nº 53) e Nº 82 (ex-Nº 54); em setembro de 1942, foram rebatizados: Nº 34
(ex-Nº 81) e Nº 101 (ex-Nº 82); em outubro de 1942, foram rebatizados: Nº 26 (ex-Nº 101) e Nº 101
(ex-Nº 34); em novembro de 1942, foram rebatizados: Nº 81 (ex-Nº 24), Nº 82 (ex-Nº 101), Nº 83 (exNº 102); em março de 1943, o Nº 83 foi rebatizado Nº 324; em maio de 1943, foram rebatizados: Nº
331 (ex-Nº 23), Nº 332 (ex-Nº 81), Nº 333 (ex-Nº 26) e 334 (ex-Nº 82); em junho de 1943, o Nº 324 foi
rebatizado Nº 323; em março de 1944, foram rebatizados: BK-323 (ex-Nº 323), BK-331 (ex-Nº 331) e
BK-333 (ex-Nº 333).
Eles operaram no Mar Negro, realizando tarefas de escolta. Durante a guerra, três barcos foram perdidos: Nº 21 (8/10/42), Nº 25 (03/11/42) e Nº 332 (10/11/43). Em 1945, os barcos restantes foram transferidos para a Guarda de Fronteiras.
Todos os sobreviventes foram descartados durante a década de 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 1 canhão de 76,2 mm e 3 metralhadoras AA de 7,62 mm. Deslocamento - 32 T (padrão). Comprimento - 24,70 m. Velocidade - 19 nós.
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SB-1
Classe de barcas de desembarque.
Essa classe de barcas teve quatro unidades construídas em 1940 em Tallinn, as quais foram designadas SB-1 a SB-4. Elas operaram no Mar Báltico e participaram da defesa da Baía de Vyborg em julhooutubro de 1941. A SB-2 e a SB-3 participaram do desembarque em Moonsund entre 27/09/44 e
24/11/44.
A SB-4 encalhou a 01/11/41 e foi explodida pela tripulação; a SB-1 foi afundada a 06/11/41 por artilharia
de campanha na Baía de Neva; a SB-2 teria sido afundada por um submarino a 31/10/44. A SB-3 teria
passado a usada como navio auxiliar no pós-guerra.
Em 1941, outras cinco barcas foram construídas, sendo quatro do Tipo “A” (DB-61 a DB-64) e uma do
Tipo “G” (DB-65), mas estas não tinham propulsão própria. Foram integradas à Flotilha do rio Amur e
participaram da campanha da Manchúria em agosto de 1945. Foram todas descartadas em fins dos
anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 720 T (total). Comprimento - 69,50
m. Velocidade - 6 nós.
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SB-2
Bombardeiro médio.
O protótipo ANT-40, desenvolvido por Andrei Nikolayevich Tupolev, era um projeto ambicioso e avançado para o seu tempo. Era construído totalmente de metal, com cabine fechada e trem de pouso
retrátil, além de ser mais veloz do que os caças biplanos que equipavam a maioria das forças aéreas
na época. Seu desenvolvimento se iniciou em 1933, tendo sido construídos dois protótipos que diferiam
entre si pelos motores empregados. Ambos realizaram o primeiro voo em 1934, sendo o ANT-40-1 a
07/10/1934 e o ANT-40-2 a 30/12/1934. Este demonstrou um desempenho superior e foi escolhido para
a produção em série, que se iniciou em 1935, sendo designado Tupolev SB-284.
Lançado em fevereiro de 1936, já em outubro ele foi enviado para a Espanha, onde teve o seu batismo
de fogo na Guerra Civil Espanhola. Também foi fornecido para a China (participando assim da Guerra
Sino-Japonesa) e para a Tchecoslováquia, onde foi produzido sob licença sob a designação B-71 (o
SB-2 foi a primeira aeronave soviética a ter a produção licenciada no exterior). Em meados da década
de 1930, o SB-2 era numericamente o bombardeiro mais importante do mundo e, provavelmente, o
mais formidável. Em geral, o SB-2 teve um bom desempenho até enfrentar uma oposição de caças
mais eficaz, particularmente sobre a Espanha (1938), sobre a Mongólia (1939) e sobre a Finlândia,
durante a Guerra de Inverno (1939-40). Nessas campanhas, ele sofreu sérias perdas.
Foram tomadas medidas para melhorar o seu desempenho, como a instalação de um novo motor com
hélices de passo variável e o aumento da capacidade de combustível. O novo avião foi oficiosamente
conhecido como Tupolev SB-2bis. No entanto, isso não foi suficiente para que o avião estivesse à altura
dos desafios de sua próxima campanha, quando os alemães invadiram a URSS, a 22/06/1941 (na
ocasião, ele respondia por 94% da força de bombardeiros soviética). Em poucos dias, as fortes perdas
forçaram a maioria dos aparelhos restantes a atuar como bombardeiros noturnos. Em dezembro de
1941, quase todos os SB-2 haviam sido substituídos ou perdidos, embora permanecessem operacionais até o fim da guerra, tendo atuado na curta campanha da Manchúria em agosto de 1945. Eles foram
usados igualmente para transporte e reboque de planadores, além de continuar em serviço com a
Aviação Naval soviética.
Duas versões civis de transporte foram produzidas, designadas PS-40 (100 unidades) e PS-41, além
de uma versão de treinamento, designada USB (mais de 120 unidades). Uma versão de bombardeiro
de mergulho designada SB-RK se tornou o Arkhangelsky Ar-2.
A sua produção se encerrou no início de 1941, totalizando 6.834 unidades produzidas de todas as
versões. Além disso, a Tchecoslováquia produziu 111 unidades do B-71. Ele foi adquirido pela Bulgária
(42 B-71), China (292 SB-2), Espanha (93 SB-2) e Tchecoslováquia (61 SB-2). Os alemães capturaram
136 unidades dele, enquanto a Finlândia fez uso de 24 aparelhos (sendo 8 capturados e 16 comprados
à Alemanha), principalmente para ataques à navegação. Na Força Aérea espanhola, o “Katyusha”
(como era chamado pelos espanhóis) permaneceu em serviço até 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O SB-2M era armado com 4 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 600 kg de bombas.
Comprimento - 12,57 m. Envergadura - 20,33 m. Altura - 3,48 m. Motores (2) - 960 HP (cada). Peso
(máx) - 7.880 kg. Velocidade - 450 km/h. Autonomia - 2.300 km. Teto - 9.300 m. Tripulação - 3 homens.

84

Skorostnoi Bombardirovshchik = Bombardeiro de Alta Velocidade.
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SG-43
Metralhadora média.
Lançada em outubro de 1943, a Stankovy Pulemyot Sistemy Goryunova obrazets 1943g (ou simplesmente SG-43) foi desenhada por Peter Maksimovich Goryunov para substituir a arcaica Maxim 1910,
embora nunca tenha conseguido fazer isso. Ela era normalmente montada num reparo com rodas e
era dotada de uma placa de blindagem, mas também podia usar um tripé ou ser diretamente montada
em veículos.
Era refrigerada a ar, o que contribuía para a sua relativa leveza. Ela podia fazer fogo contínuo por
longos períodos e o cano podia ser facilmente trocado. Durante a Grande Guerra Patriótica, foi usada
apenas pelo Exército Vermelho, revelando-se eficiente, confiável e precisa e sendo considerada uma
das melhores metralhadoras da 2ª Guerra Mundial. Somente no início da década de 1960 é que ela
começou a ser substituída no Exército Vermelho.
Teve modelos posteriores: SGM, SGMT (para uso em tanques) e SGMB (para uso em carros blindados). Foi produzida sob licença na China (designada como Tipo 53 (SG-43) e Tipo 57 (SGM)), Polônia
(designada wz.43) e Tchecoslováquia (denominada Kulomet vz.43).
Muitos países fizeram uso dela durante a Guerra Fria, tais como: Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental, Burundi, China, Congo, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Finlândia, Geórgia, Hungria, Iêmen, Indonésia, Iraque, Líbia, Mali, Polônia, República Centro-Africana, Romênia, Síria, Somália, Tanzânia,
Tchecoslováquia, Vietnã e Zimbábue.
Teve importante participação em diversos conflitos no pós-guerra, tais como: Guerra da Coreia, Guerra
do Vietnã, Guerra Civil do Iêmen do Norte, Guerra do Yom Kipur, Guerra Civil Libanesa, Guerra do
Afeganistão, Guerra Civil da Somália, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Guerra Civil Síria e Guerra
da Independência de Moçambique.
Teve cerca de 80.000 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,15 m. Peso - 41,0 kg. Capacidade de projéteis - 250 – cinta.
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SH-2
Aerobote.
Baseado no protótipo Sh-1 (construído em um apartamento), o Shavrov Sh-2 era um aparelho ligeiramente maior e mais refinado. Ele foi projetado por Vadim Borisovich Shavrov e realizou o seu primeiro
voo a 11/11/1930. O avião, um sesquiplano anfíbio, atendeu a requisitos rígidos tanto para operação
na água quanto em terra e foi logo aprovado para produção, que se iniciou em 1932.
O Sh-2 serviu em toda a URSS como transporte utilitário, como avião postal, para ligação, treinamento,
apoio à agricultura e pesca, proteção florestal, reconhecimento de gelo e patrulha de fronteira. Ele
apoiou as expedições do Ártico e teve uma versão de ambulância designada Sh-2S (16 unidades),
transportando um ou dois pacientes em macas. Também poderia ser equipado com esquis para operações na neve, enquanto alguns exemplares tiveram o trem de pouso removido ou não foram construídos com eles. Alguns exemplares foram operados a partir dos quebra-gelos Chelyuskin, Fyodor
Litke e Krasin, bem como outros navios.
No total, 270 unidades foram produzidas entre 1932 e 1934. No entanto, devido ao desgaste do uso,
quase nenhuma delas estava operacional pelo outono de 1939. A situação mudou com o início da
Guerra de Inverno, quando ficou claro que era necessário um pequeno aerobote para as comunicações
entre as tropas, remoção de feridos e outras tarefas em áreas pantanosas, com muitos rios e lagos. Com isso, os Sh-2 desativados retornaram ao serviço e a sua produção foi retomada. O projeto foi
então modernizado, com o avião recebendo novos motores. Foram produzidas 50 unidades dele antes
da invasão alemã. Em 1942, alguns aparelhos adicionais foram produzidos a partir de peças sobressalentes e a produção foi retomada até 1947, sendo concluídas outras 150 unidades. Em 1951, uma nova
versão, conhecida como Sh-2 bis, foi lançada. Ela tinha novos motores mais potentes, uma cabine
envidraçada, sistema de partida do motor com ar comprimido e outros refinamentos. Esta versão foi
produzida no período de 1951-52.
Não há dados exatos sobre o número total de Sh-2 produzidos, mas estima-se que mais de 700 deles
tenham sido construídos. A simplicidade e facilidade de manutenção proporcionaram a esta máquina
uma longa vida útil, que permaneceu em serviço até 1964.
A 28/08/1942, os finlandeses capturaram dois Sh-2s e os colocaram em serviço até 1944.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia transportar 2 passageiros ou 500 kg de carga. Comprimento - 8,20 m. Envergadura - 13,00
m. Altura - 2,50 m. Motor - 100 HP. Peso (máx) - 1.160 kg. Velocidade - 139 km/h. Autonomia - 1.300
km. Teto - 3.850 m. Tripulação - 1 homem.

Sh-2S
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SHCHUKA
Classe de submarinos.
Construída entre 1930 e 1946, a classe Shchuka (Lança) era formada por barcos costeiros, teve 87
unidades concluídas e foi a principal classe de submarinos soviética da 2ª Guerra Mundial. Originalmente, eles receberam nomes, mas, em 1934, todos os barcos foram rebatizados (o Shchuka, líder da
classe, foi rebatizado Shch-301). As novas designações tinham o prefixo “Shch” e um número de três
dígitos, cujo primeiro algarismo indicava a sua Frota: 1 (Pacífico), 2 (Mar Negro), 3 (Báltico) e 4
(Norte/Ártico). Além disso, o barco normalmente era rebatizado ao ser transferido de frota.
A classe teve seis séries diferentes, sendo continuamente melhorada: Série III (Shch-301-304); Série
V (Shch-101-112), Série Vbis (Shch-113-120, 201-203, 305 e 308), Série Vbis/2 (Shch-121-125, 204207, 306-307 e 309-311), Série X (Shch-126-134, 139, 208-215, 317-320, 322-324, 401-404 e 421-424)
e Série Xbis (Shch-135-138, 216, 405-408 e 411-412 (os dois últimos foram comissionados apenas no
pós-guerra)). As Séries Vbis-2 e Xbis tinham os submarinos soviéticos de melhor navegabilidade da 2ª
Guerra Mundial. A partir de 1942, as unidades Shch-101, 108, 115, 116, 122, 123, 125, 128, 131 e 133
foram convertidas em lança-minas (podiam transportar 20 minas).
O Shch-103 naufragou a 04/11/1935, sendo resgatado e desmantelado em 1936. O Shch-303 participou de um ardil sórdido em setembro de 1939: ele recebeu ordens de afundar o cargueiro soviético
Metallist para que as autoridades soviéticas culpassem o submarino polonês Orzel (que fugira da internação na Estônia a 18/09/1939), mas os dois torpedos disparados erraram o alvo. A 20/10/1939, o
Shch-424 foi afundado em uma colisão acidental com uma traineira. Durante a 2ª Guerra Mundial,
tiveram intensa participação, destacando-se o Shch-307 por ter afundado o U144 no Báltico a
09/08/1941. No entanto, a classe sofreu pesadas baixas em combate, totalizando 33 unidades: 7 em
1941 (Shch-204, Shch-206, Shch-211, Shch-301, Shch-319, Shch-322 e Shch-324); 17 em 1942 (Shch138, Shch-208, Shch-210, Shch-212, Shch-213, Shch-214, Shch-302, Shch-304, Shch-305, Shch-306,
Shch-308, Shch-311, Shch-317, Shch-320, Shch-401, Shch-405 e Shch-421); 6 em 1943 (Shch-203,
Shch-323, Shch-403, Shch-406, Shch-408 e Shch-422); 2 em 1944 (Shch-216 e Shch-402); e 1 em
1945 (Shch-139). O Shch-206 supostamente foi afundado por barcos romenos, incluindo a torpedeira
Naluca e a canhoneira Eugen Stihi (09/07/1941); o Shch-305 foi afundado pelo submarino finlandês
Vetehinen (05/11/1942); e o Shch-203 foi afundado pelo minissubmarino italiano CB.4 (26/08/1943).
Em 1949, os remanescentes foram rebatizados, sendo trocado o prefixo “Shch” para “S” de todos e a
numeração de alguns. O S-117 foi perdido acidentalmente a 15/12/1952. O S-121 e o S-123 foram
entregues à China em 1954. Os 49 barcos restantes foram descartados ao longo da década de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A Série Vbis/2 era armada com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 45 mm e 2
metralhadoras de 12,7 mm. Deslocamento - 589/708 T (normal). Comprimento - 57,80 m. Motores (2
Diesel/ 2 Elétricos) - 1.370/800 HP. Velocidade - 11,3/8 nós. Tripulação - 40 homens.

Shch-311
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SHYA-4
Classe de lanchas torpedeiras.
Baseada no protótipo ANT-3 Pervenets, projetado por Andrei N. Tupolev (o famoso projetista de aviões), a Shya-4 (ou Sh-4) teve 58 unidades construídas em Leningrado entre 1928 e 1932, sendo a
primeira série de lanchas-torpedeiras fabricada em larga escala na URSS. Esses barcos tinham cascos
de alumínio e se destacavam pela alta velocidade (até 50,5 nós em testes), mas tinham má navegabilidade e fraco armamento defensivo. Eles foram inicialmente identificados simplesmente por números
(embora alguns também recebessem nomes), mas, posteriormente, receberam prefixos e novas numerações, sendo comum que vários barcos tivessem ao longo do tempo a mesma numeração (caso
típico é o Nº 83, que designou dois barcos diferentes e ambos foram afundados).
Esses barcos e serviram nos mares Báltico, Negro e Cáspio e no Oceano Pacífico. Até o início de 1941,
27 deles já haviam sido descartados e sete foram perdidos em combate: U-1 (03/08/41), U-2 Proletariy
Ukrainy (13/08/41), Nº 73 (22/06/42), Nº 83 (22/06/42), Nº 83 (10/07/42), Nº 64 (09/42) e Nº 106
(07/05/43). O Nº 73 e o Nº 83 foram afundados em Sebastopol para evitar captura. Alguns deles foram
usados apenas para treinamento.
O último deles foi descartado em 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 metralhadoras de 7,62 mm e 2 torpedos de 17,7 polegadas. Deslocamento - 10,9
T (padrão). Comprimento - 16,80 m. Velocidade - 45 nós.
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SILNY
Lança-minas.
O Silny era um barco a vapor armado construído em Novgorod entre 1908 e 1910 (teria sido designado
SKR-103). Ele fazia parte da Flotilha do rio Amur, sendo capturado pelos japoneses em Khabarovsk a
04/09/18. Ele foi devolvido a 01/05/25, sendo convertido em um lança-minas e reintegrado à ativa a
12/01/26.
Ele fazia parte da Flotilha do rio Amur em agosto de 1945, então classificado como lança-minas auxiliar.
Ele foi descartado em 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1945, era armado com 3 canhões AA de 45 mm e 8 metralhadoras AA de 7,62 mm. Podia transportar 100 minas. Deslocamento - 190 T (normal). Comprimento - 55,70 m. Velocidade - 10 nós.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 280 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
SK-11
Classe de barcos de patrulha.
Os vinte barcos dessa classe (também chamada de Projeto A) foram construídos entre 1941 e 1943 e
eram todos construídos com cascos de aço e motores de automóvel. Todos foram comissionados tendo
apenas números como identificação, mas, a 24/03/43, muitos deles receberam o prefixo DZ e novas
numerações. A 13/06/44, todos receberam o prefixo SK, acompanhado de suas numerações originais,
a saber: SK-11 a 17, SK-21 a 26, SK-661 a 667.
Eles serviram principalmente em flotilhas de rios e lagos, atuando como barcos de patrulha, caça-minas
e geradores de fumaça. Vários deles participaram das operações ofensivas na Bielorrússia, Polônia e
Alemanha.
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados no início dos anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 8 T
(total). Comprimento - 15,60 m. Velocidade - 8 nós.

Nº 22
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SK-509
Classe de barcos de patrulha.
Essa classe teve três barcos lançados em 1941 como barcos de pesca, porém, acabaram concluídos
como barcos de patrulha em setembro do mesmo ano. Foram inicialmente numerados: Nº 509, Nº 510
e Nº 519.
A 28/09/43, o Nº 510 foi afundado. Os demais foram rebatizados em julho de 1944 como SK-509 e SK519. O SK-519 foi reclassificado como aviso em abril de 1945 e ambos foram descartados em fins dos
anos 40.
Em 1942, outros oito barcos de pesca menores (59 toneladas) foram concluídos como barcos de patrulha, recebendo as numerações de Nº 619 a 626. Em maio de 1944, todos receberam o prefixo SK.
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados até o final da década de 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 45 mm, 1 metralhadora AA de 12,7 mm e 2 metralhadoras AA de
7,62 mm. Deslocamento - 100 T (total). Comprimento - 26,00 m. Velocidade - 6,5 nós.
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STALINETS
Classe de submarinos.
Inspirada no Gür turco, construído pelos alemães na Espanha em 1932, a classe Stalinets85 era formada por barcos oceânicos de médio deslocamento. Foram os melhores de seu tipo na Marinha Vermelha durante a 2ª Guerra Mundial, sendo robustos, velozes e manobráveis. Teve 41 unidades construídas entre 1934 e 1948 (das quais, sete foram concluídas no pós-guerra: S-21-26 e S-35), em três
Séries: IX, IXbis e IXbis/2. A Série IX teve apenas três barcos (inicialmente designados N-1 Nalin, N-2
e N-3, em outubro de 1937 foram rebatizados, respectivamente, S-1-3), enquanto a IXbis teve 23 unidades (S-4-13, S-31-35, S-51-56 e 101-102) e a IXbis/2 teve 15 unidades (S-14-26 e S-103-104). A
Série IX tinha parte da maquinaria de procedência alemã.
Os barcos dessa classe participaram ativamente da guerra, operando em todas as frotas (Báltico, Pacífico, Norte e Mar Negro). Eles foram responsáveis por 1/3 de todos os afundamentos por submarinos
soviéticos na 2ª Guerra Mundlal, totalizando 82.770 toneladas de mercantes e sete navios de guerra.
O S-101 afundou o submarino alemão U639 a 30/08/43 e o S-104 afundou os caça-submarinos UJ1209 (20/06/44) e UJ-1220 (12/10/44). O S-13 foi o responsável pela maior tragédia da História naval
mundial, ao afundar o transporte Wilhelm Gustloff a 30/01/45 (na ocasião, o navio levava mais de
10.500 pessoas fugindo da Prússia Oriental, das quais mais de 9.300 pereceram).
Porém, 16 barcos foram perdidos: o S-1 foi destruído para evitar captura (23/06/41), o S-2 foi afundado
por uma mina (03/01/40), o S-3 foi afundado pelas lanchas torpedeiras alemãs S35 e S60 (24/06/41),
o S-4 foi afundado pela torpedeira alemã T3 (06/01/45), o S-5 foi afundado por uma mina (28/08/41), o
S-6 foi afundado por uma mina (06/08/41), o S-7 foi afundado pelo submarino finlandês Vesihiisi
(21/10/42), o S-8 presumivelmente foi afundado por uma mina (outubro de 1941), o S-9 foi perdido por
causas desconhecidas (agosto de 1943), o S-10 foi afundado por uma mina (27/06/41), o S-11 foi afundado por uma mina (02/08/41 – foi resgatado e desmantelado em 1955), o S-12 foi afundado por uma
mina (02/08/43), o S-32 foi afundado pela Luftwaffe (26/06/42), o S-34 foi afundado possivelmente por
uma mina (novembro de 1941), o S-54 foi perdido por causas desconhecidas (março de 1944) e o S55 foi perdido por causas desconhecidas (dezembro de 1943). Além desses, os S-36, S-37, S-38 e S39 foram afundados incompletos em Nikolayev para evitar captura a 15/08/41 e os S-27-30 e S-45
nunca foram concluídos.
Os remanescentes foram mantidos em serviço ao longo dos anos 50, sendo vários deles convertidos
em recarregadores de baterias. O S-52 e o S-53 foram transferidos para a Marinha chinesa em 1954,
o mesmo acontecendo com o S-24 e o S-25 no ano seguinte. Todos os demais foram descartados até
1959, exceto o S-14 e o S-33 (que foram usados até 1978) e o S-51 e o S-56 que foram transformados
em memoriais em 1973 e 1975, respectivamente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A Série IX-bis era armada com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 1
canhão AA de 45 mm (ao longo da guerra, alguns barcos tiveram o canhão de 45 mm substituído por
uma metralhadora de 12,7 mm). Deslocamento - 856/1.090 T (normal). Comprimento - 77,75 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 4.000/1.100 HP. Velocidade - 18,9/8,6 nós. Tripulação - 46 homens.

S-9 (Série IXbis)
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A designação “S” dessa classe se refere ao termo Srednyaya (“Médio” em russo). De fato, nenhum barco dela
recebeu o nome “Stalinets”, sendo esse nome extraoficial.
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STOROZHEVOY
Classe de destróiers.
Devido às limitações do Projeto 7 original, os soviéticos decidiram modificar aquele modelo, daí surgindo o Projeto 7U86, ou classe Storozhevoy (também chamada de classe Silny), que totalizou dezoito
barcos concluídos, a saber: Serdity (ex-Likhoy), Silny, Skory, Slavny, Smely, Statny, Storozhevoy,
Stoykiy, Strashny, Strogiy, Stroyny, Surovy (ex-Letuchiy) e Svirepy (Mar Báltico); Smyshlyony (ex-Polezny), Soobrazitelny (ex-Prozorlivy), Sovershenny (ex-Besstrashny), Sposobny (ex-Podvizhny) e
Svobodny (ex-Besshumny) (Mar Negro). Em fevereiro de 1943, o Stoykiy foi rebatizado Vitse-Admiral
Drozd. Esses barcos foram construídos em Leningrado, Nikolayev e Sebastopol entre 1936 e 1942.
Eram barcos de bom desempenho, embora oito barcos acabassem recebendo turbinas britânicas devido à escassez de máquinas nacionais e tivessem uma velocidade menor. Eles atuaram apenas no
Báltico e no Mar Negro e tiveram destacada participação na 2ª Guerra Mundial, atuando principalmente
como escoltas e para apoio de fogo. Contudo, a classe perdeu nove barcos em ação: Serdity (pela
aviação inimiga, a 19/07/41), Smely (autoafundado a 27/07/41), Statny (naufragou a 22/08/41), Skory
(por mina, a 28/08/41), Surovy (por mina, a 14/11/41), Smyshlyony (naufragou a 07/03/42), Sovershenny (avariado por uma mina a 30/09/41 durante seus testes, foi bombardeado pela Luftwaffe na doca
em Sebastopol a 12/11/41 e foi afundado pela artilharia alemã a 08/06/42), Svobodny (10/06/42) e
Sposobny (06/10/43), os dois últimos pela aviação inimiga. O Storozhevoy foi seriamente avariado por
torpedeiras alemãs a 27/06/41 (a proa foi arrancada) e foi praticamente reconstruído até maio de 1943,
passando a ter uma torre com dois canhões de 130 mm na proa.
Os sobreviventes foram desativados entre 1956 e 1963 (vários foram usados como alvo em 1959-60),
exceto o Vitse-Admiral Drozd, que naufragou durante uma tempestade a 02/07/61.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 4 canhões de 130 mm, 2 canhões AA de 76,2 mm, 3 canhões AA de 45 mm, 4
metralhadoras AA de 12,7 mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de
profundidade. Podiam transportar 60 minas e 25 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.854 T (padrão). Comprimento - 112,80 m. Velocidade - 39,6 nós (barcos com turbinas britânicas, 36).

Slavny
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Uluchshenny (Melhorado).
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STZ-5 STALINGRADETS
Trator de artilharia média.
Lançado em 1937, o STZ-5 Stalingradets destinava-se a tracionar o canhão de 76,2 mm, obuseiros de
122 mm e 152 mm e canhões antiaéreos de 76,2 mm e 85 mm. No entanto, foi também usado como
transporte de pessoal e de carga, oficina móvel e até mesmo como lançador de foguetes autopropulsado com o lançador BM-13-16. Em Odessa, seu chassi foi usado na construção dos improvisados
“Tanques Ni” (de Na Ispug, “Para Assustar”).
O STZ-5 (também conhecido como STZ NATI 2TB) foi um dos poucos tratores militares do Exército
Vermelho especificamente produzidos para a sua função e provou ser um sucesso completo. Ele tinha
uma carga útil de 1,5 tonelada, podia transportar 8 passageiros e tinha uma força de tração de 4 toneladas. No entanto, suas lagartas estreitas se revelaram inadequadas para terrenos com neve e lama.
Ao todo, foram produzidas 9.944 unidades deste veículo entre 1937 e setembro de 1942 (foi o trator
soviético mais produzido da guerra). A sua produção se encerrou porque os alemães estavam lutando
em torno da fábrica, a STZ (Stalingrad Tractor Zavod). Ele foi utilizado até o fim da guerra.
Unidades capturadas foram bastante utilizadas pela Wehrmacht, sob a designação CT3-601(r).
A fábrica STZ produziu também um trator agrícola civil com o mesmo chassi e motor do STZ-5, o STZ
NATI 1TA, ou STZ-3. Com a invasão alemã, esses veículos também foram postos em serviço como
tratores de artilharia e muitos foram capturados pelos alemães, sendo igualmente utilizados por eles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 4,15 m. Largura - 1,86 m. Altura - 2,36 m. Peso - 5,8 T. Velocidade - 25 km/h. Motor 52 HP. Tripulação - 2 homens.
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SU-2
Bombardeiro leve.
Em 1936, Pavel Osipovich Sukhoi iniciou o projeto de um avião de combate polivalente, capaz de realizar missões de reconhecimento, mas também com poder de fogo suficiente para atacar os alvos que
encontrasse. Protótipos iniciais começaram a voar a 25/08/1937 sob os nomes ANT-51 e BB-187 e, em
dezembro de 1940, o avião foi renomeado como Sukhoi Su-2.
O Su-2 era de construção mista, com fuselagem de madeira revestida de compensado e asas de duralumínio e aço, revestidas de tecido. O trem de pouso era retrátil, incluindo a roda traseira, e ele ainda
podia usar esquis. A sua produção começou em 1940 e ele foi lançado em janeiro do ano seguinte. A
01/06/1941, 413 unidades do Su-2 já haviam sido produzidas, 177 das quais estavam alocadas em
unidades no Oeste da URSS.
Nas primeiras semanas da Grande Guerra Patriótica, o Su-2 foi amplamente utilizado como bombardeiro leve, avião de reconhecimento, avião de ataque ao solo e, eventualmente, como caça, função
para a qual não havia sido projetado. Em função da falta de blindagem e do fraco armamento defensivo,
ele sofreu baixas severas para a aviação de caça e a artilharia antiaérea alemãs e foi rapidamente
considerado obsoleto. No entanto, ele permaneceu em serviço até o final de 1943, quando então era
usado como observador de artilharia.
Foram feitas tentativas para melhorar o desempenho do aparelho, com um novo motor e melhor armamento, surgindo daí o Su-4. Outra versão dele foi o Su-6, totalmente redesenhado. No entanto, nenhum
dos dois superou a fase de protótipo.
O Su-2 foi substituído nos regimentos aéreos soviéticos pelo IL-2. A sua produção cessou em meados
de 1942, totalizando 910 unidades produzidas. Os alemães capturaram cinco unidades dele.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 6 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 400 kg de bombas e/ou foguetes. Comprimento - 10,46 m. Envergadura - 14,30 m. Altura - 3,94 m. Motor - 1.330 HP. Peso (máx) 4.700 kg. Velocidade - 486 km/h. Autonomia - 910 km. Teto - 8.400 m. Tripulação - 2 homens.

87

Blizhnij Bombardirovschik = Bombardeiro de Curto Alcance.
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SU-5
Canhão autopropulsado.
No início da década de 1930, os soviéticos concluíram que a artilharia divisional deveria ter canhões
de 76,2 mm, obuseiros de 122 mm e morteiros de 152 mm. No entanto, as armas rebocadas não tinham
a mobilidade necessária para apoiar unidades mecanizadas, o que exigia então que essas peças fossem instaladas em bases autopropulsadas.
A 05/08/1933, foi determinado o projeto de criação de três tipos de peças de artilharia montadas em
um mesmo tipo de chassi. Na primavera de 1934, iniciou-se o desenvolvimento sobre o chassi do tanque T-26 Modelo 1933 modificado e o novo veículo foi designado SU-588. No outono desse mesmo
ano, três protótipos foram construídos: o SU-5-1, o SU-5-2 e o SU-5-3, os quais diferiam principalmente
no armamento. O SU-5-1 era armado com um canhão de 76,2 mm Modelo 1902/30; o SU-5-2 era
armado com um obuseiro de 122 mm Modelo 1910/30; e o SU-5-3 era armado com um morteiro de 152
mm Modelo 1931 (NM). Todos tinham o compartimento de combate aberto.
Todos passaram por testes, mas apenas o SU-5-2 foi aprovado para produção em série, que se deu
no período 1936-37, totalizando 31 unidades (incluindo o protótipo). O SU-5-1 foi abandonado por ter
sido dada preferência a outro protótipo, o AT-1 (que não passou da fase de protótipo). Já o SU-5-3 foi
abandonado simplesmente porque concluiu-se que o chassi do T-26 não suportaria operacionalmente
o peso do obuseiro de 152 mm.
No verão de 1938, cinco SU-5-2 foram usados pelo Exército Vermelho durante os combates no Lago
Hassan, na Manchúria, com atuação eficiente. Há indícios de que ele tenha participado também da
invasão da Polônia.
No entanto, o SU-5-2 tinha deficiências consideráveis: a sua blindagem não oferecia proteção nem
mesmo contra o fogo de metralhadoras pesadas, o compartimento de combate aberto expunha a tripulação a intempéries, balas e estilhaços, bem como a ondas de choque de explosões próximas. Sua
suspensão também apresentava problemas e o seu motor tinha pouca potência.
A despeito disso, o SU-5-2 equipou corpos mecanizados e brigadas motorizadas. Ele era o único canhão autopropulsado em serviço no Exército Vermelho no momento da Operação Barbarossa, contando com 28 unidades. Não sobreviveram à guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O SU-5-2 era armado com 1 obuseiro de 121,9 mm. Comprimento - 4,84 m. Largura - 2,44 m. Altura 2,56 m. Peso - 10,5 T. Velocidade - 30 km/h. Blindagem (máx) - 15 mm. Tripulação - 5 homens.
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Samokhodnaya Ustanovka = Montagem Autopropulsada.
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SU-26
Canhão autopropulsado.
Quando Leningrado foi sitiada no final de 1941, todos os tanques armados com canhões de 45 mm que
lutavam na Frente de Leningrado tornaram-se inúteis contra a infantaria devido à falta de granadas de
fragmentação e de alto-explosivo. Assim sendo, os soviéticos decidiram rearmar os tanques leves BT
e T-26 existentes com um canhão de 76,2 mm. Um novo veículo foi então desenvolvido com base no
chassi do T-26, equipado com um canhão KT-28, tendo um campo de tiro circular e apenas um escudo
frontal como proteção para a tripulação. O casco e a plataforma do motor foram redesenhados para
criar uma plataforma plana e uma montagem transversal foi adicionada ao veículo. O compartimento
do motorista original foi mantido, mas o restante da superestrutura foi eliminado para dar lugar à arma
e sua montagem. Esse veículo atualmente é conhecido por várias designações, como SU-26, T-26-SU,
SU-T-26 e SU-76P (originalmente, ele teria recebido a designação SU-76 e, a partir de 1943, foi renomeado SU-76P (de Polkovaya = “Regimental”) para evitar confusão com o novo SU-76).
De fato, este veículo era apenas mais uma medida paliativa, pois a cidade sitiada tinha que se aguentar
com qualquer equipamento útil que permanecesse dentro do cerco.
Apenas 14 unidades foram produzidas e equiparam unidades que lutaram ao redor de Leningrado,
como a 122ª, a 124ª e a 220ª Brigada de Tanques. Algumas delas sobreviveram até a suspensão do
cerco de Leningrado, em 1944.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 76,2 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 4,80 m. Largura
- 2,40 m. Altura - 2,49 m. Peso - 12,0 T. Velocidade - 30 km/h. Blindagem (máx) - 15 mm. Tripulação –
4 homens.
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SU-76
Canhão autopropulsado.
O SU-76 foi o primeiro canhão autopropulsado antitanque padronizado do Exército Vermelho. Baseado
no chassi alongado do tanque leve T-70, o SU-76 (originalmente designado SU-12) foi projetado para
a função de caçatanques. Ele era armado com o canhão de campanha ZiS-3 de 76,2 mm, instalado em
uma superestrutura fixa blindada. Ele tinha os mesmos problemas com motores que o T-70 original,
mas, com o lançamento do T-70M, surgiu a sua versão aprimorada, o SU-76M, que se tornou o principal
modelo de série. Além de ter o problema com os motores resolvido, o teto do compartimento de combate foi removido, pois causavam problemas de ventilação. Ele podia disparar uma grande variedade
de munição, como projéteis perfurantes, cargas ocas, alto-explosivo, de fragmentação, estilhaços e
projéteis incendiários.
Ele começou a ser fabricado em dezembro de 1942, mas a produção foi interrompida a 21/03/1943,
após apenas 360 unidades terem sido concluídas, só sendo retomada a 17/05/43, com o novo SU-76M,
que teve 13.932 unidades produzidas até o final de sua produção, em outubro de 1945. Ele foi o segundo veículo de combate soviético mais produzido da 2ª Guerra Mundial, somando 14.292 unidades.
Foi extensivamente utilizado durante a Grande Guerra Patriótica em todos os fronts, atuando como
canhão de assalto leve, caçatanques e canhão móvel de campanha. Foi muito apreciado pelos combatentes soviéticos, em função do seu forte armamento e pela facilidade de comunicação entre a infantaria e a tripulação do veículo, devido ao compartimento aberto. Ele foi retirado do serviço de linha
de frente logo após o fim da guerra, embora alguns tenham sido mantidos como veículos de treinamento
até 1955. Exemplares capturados pelos alemães foram utilizados por eles.
O SU-76M teve sucesso na exportação, sendo fornecido para Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental,
China, Coreia do Norte, Cuba, Hungria, Iugoslávia, Polônia, Romênia e Vietnã. Participou da Guerra
da Coreia (unidades capturadas foram utilizadas pelos sul coreanos) e da Guerra do Vietnã.
Contudo, não era popular com as suas tripulações devido à fraca blindagem e à falta de teto na torre,
sendo apelidado de “suka” (vagabunda).
Teve uma versão posterior, o SU-76B, com superestrutura fechada, do qual foram feitas poucas unidades. Também foram desenvolvidos protótipos armados com um canhão de 85 mm (SU-85A e SU-85B).
Também sobre o chassi do SU-76 foi construído o ZSU-37, um canhão antiaéreo autopropulsado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O SU-76M era armado com 1 canhão de 76,2 mm. Comprimento - 4,88 m. Largura - 2,73 m. Altura 2,17 m. Peso - 11,2 T. Velocidade - 45 km/h. Blindagem (máx) - 35 mm. Tripulação - 4 homens.

SU-76M, Berlim, 1945.
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SU-76I
Canhão autopropulsado.
Em 1942, o Exército Vermelho precisava urgentemente de um canhão autopropulsado para apoio de
infantaria. Afortunadamente, centenas de Panzer III e StuG III haviam sido capturados, muitos deles na
recente vitória em Stalingrado, que poderiam ser usados nesse sentido. Em fevereiro de 1943, foi montado um compartimento de combate em forma de caixa e com ângulo lateral nesses chassis, onde foi
instalado um canhão S-1 de 76,2 mm. Os protótipos ficaram prontos em março e passaram nos testes
de campo. Algumas modificações foram feitas, incluindo aquecedores de óleo para impedir o congelamento do motor e outras pequenas alterações. Durante a sua produção, outras modificações foram
feitas, como a adição de placas de blindagem na placa frontal e tanques de combustível externos.
Lançado em junho de 1943, esse veículo foi fornecido para regimentos de tanques e de artilharia autopropulsada, fazendo a sua estreia na Batalha de Kursk. Eles também viram ação no Sul da Rússia e
no Norte da Ucrânia (pelo menos um foi capturado pela 23ª Divisão Panzer, retornando às mãos de
seus criadores). Eles acabaram sendo removidos do front no primeiro semestre de 1944 e, a partir de
então, foram usados para treinamento e testes até o final de 1945. O Su-76i foi bem recebido pelas
suas tripulações, pois, além de ter uma blindagem melhor do que o Su-76, ele era todo fechado, o que
permitia maior conforto nas temperaturas severas durante o inverno de 1943-44. No entanto, como o
teto era aparafusado, geralmente a tripulação o removia durante os meses quentes de verão.
Produzido até novembro de 1943, teve 201 unidades produzidas, incluindo uma versão de comando
(20 unidades), que era equipada com rádio e possuía uma cúpula original alemã no teto.
Teve também uma versão com obuseiro de 122 mm (SU-122i ou SG-122), do qual apenas 21 unidades
foram construídas e não obteve sucesso.
Comumente considera-se que o significado da letra “i” seria de inostranniy (estrangeiro), mas especulase que também poderia ser de izmennik (traidor).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 76,2 mm. Comprimento - 6,30 m (incluindo o canhão). Largura - 2,91 m.
Altura - 2,37 m. Peso - 22,5 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem (máx) - 35 mm. Tripulação - 4 homens.

SU-76i de comando. Observe a cúpula original alemã no teto.
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SU-85
Canhão autopropulsado caçatanques.
Com o surgimento do Tiger e do Panther nos campos de batalha da frente oriental, o canhão de 76,2
mm, padrão dos tanques soviéticos, revelou-se incapaz de responder adequadamente a essa ameaça.
Em função disso, os soviéticos decidiram instalar uma versão do canhão antiaéreo Modelo 1939 de 85
mm (chamado de D-5S) num chassi do SU-122 (baseado no chassi do T-34/76), com uma superestrutura fixa, muito mais fácil de produzir, com excelente mobilidade e um perfil baixo, que se tornaria o
modelo de todos os canhões autopropulsados soviéticos dali em diante. O protótipo aprovado para
produção foi designado SU-85-II (85 em função do calibre do canhão).
O SU-85 foi lançado em agosto de 1943 e revelou-se um excelente e temível destruidor de tanques.
Em dezembro de 1943, entrou em produção o SU-85M, que nada mais era que um SU-100 armado
com o D-5S. Ele tinha uma blindagem máxima de 75 mm, o mantelete de esfera retrabalhado e a cúpula
de comandante do T-34/85, mas teve apenas 315 unidades produzidas. O SU-85-III foi o último modelo
de produção, equipado com uma nova cúpula de comandante com aberturas de visão direta cobertas
(apenas alguns foram construídos).
O SU-85 não chegou a tempo de participar da vitória em Kursk, mas esteve em todas as grandes
batalhas da Grande Guerra Patriótica até o seu final, permanecendo em serviço no Exército Vermelho
até os anos 1950. No entanto, o SU-85 era de fato uma medida provisória, enquanto se aguardava a
chegada do novo T-34/85. No início de 1945, ele se tornou praticamente obsoleto com a chegada em
grandes números do T-34/85 e do SU-100, que o substituiu nas linhas de montagem. Ele também foi
fornecido aos poloneses (70 unidades) e tchecos (2) para emprego no front oriental. Unidades capturadas pelos alemães também foram postas em serviço por eles.
Produzido de agosto de 1943 a julho de 1944, teve um total de 2.650 unidades produzidas. No pósguerra, ele foi fornecido a diversos países, tais como: Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Coreia do
Norte, Hungria, Iugoslávia, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e Vietnã. O SU-85 lutou na Coréia e no
Vietnã e ele continuou em serviço em vários desses países até os anos 1990. Vários também foram
convertidos em veículos auxiliares, como o WPT-34 polonês.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O SU-85 era armado com 1 canhão de 85 mm. Comprimento - 8,15 m (incluindo canhão). Largura 3,00 m. Altura - 2,45 m. Peso - 29,6 T. Velocidade - 48 km/h. Blindagem (máx) - 45 mm. Tripulação - 4
homens.
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SU-100
Canhão autopropulsado caçatanques.
O SU-100 foi o último dos canhões autopropulsados a utilizar o chassi do T-34. Concebido para substituir o SU-85, o SU-100 na verdade diferia daquele apenas pelo canhão D-10 de 100 mm (e um mantelete maior) e por ter um púlpito para o comandante do lado direito do casco (embora o SU-85M também o tivesse). Como o SU-85, ele não tinha armamento secundário (embora alguns recebessem posteriormente uma metralhadora antiaérea de 12,7 mm), já que foram concebidos para lutar em coordenação com outras unidades para lidar com infantaria e aeronaves.
O SU-100 revelou-se capaz de penetrar cerca de 125 mm de blindagem vertical em um alcance de
2.000 metros e a blindagem frontal inclinada de 80 mm do Panther a 1.500 metros.
Lançado em outubro de 1944, o SU-100 foi extensivamente empregado nos últimos seis meses da
guerra na Europa. Teve atuação de destaque em março de 1945, na Hungria, quando as forças soviéticas derrotaram a ofensiva alemã no Lago Balaton. Ele também participou das grandes ofensivas no
Leste da Prússia e foi usado na Batalha de Berlim. Ele também participou da Ofensiva na Manchúria
em agosto de 1945. Pelo menos três desses veículos foram capturados pelos alemães e foram utilizados por eles.
O veículo permaneceu em serviço no Exército Vermelho até 1967, mas muitos veículos foram transferidos para estoques de reserva. Muitos SU-85 e SU-100 também foram empregados como veículos de
comando e de recuperação (sem os canhões).
No pós-guerra, o SU-100 foi fornecido a diversos países do Pacto de Varsóvia e a aliados da URSS,
tais como: Albânia, Alemanha Oriental, Angola, Argélia, Bulgária, China, Coreia do Norte, Cuba, Egito,
Hungria, Iêmen, Iraque, Iugoslávia (onde foi designado M44), Marrocos, Mongólia, Polônia, Romênia,
Síria, Tchecoslováquia e Vietnã. Em alguns desses países, ainda está em serviço. Nos exércitos sírio
e egípcio, participou dos conflitos no Oriente Médio de 1956, 1967 e 1973. Também participou de combates na Guerra Civil Iugoslava. Em abril de 2015, um SU-100 foi fotografado em ação durante um
conflito no Iêmen. No Egito, ele foi ligeiramente modificado para adaptá-lo às condições do Oriente
Médio, surgindo assim a variante SU-100M.
Ele entrou em produção em setembro de 1944 e, até julho de 1945, teve um total de 1.770 unidades
produzidas. No entanto, a sua produção foi retomada posteriormente e prosseguiu até março de 1946,
totalizando 2.335 unidades. Além disso, de 1951 a 1956, o SU-100 foi produzido sob licença na Tchecoslováquia, perfazendo o total global de 3.350 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 100 mm. Comprimento - 9,45 m (incluindo canhão). Largura - 3,00 m.
Altura - 2,24 m. Peso - 31,6 T. Velocidade - 48 km/h. Blindagem (máx) - 45 mm. Tripulação - 4 homens.
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SU-122
Obuseiro autopropulsado.
Baseados no chassi do T-34, os soviéticos construíram o primeiro dos grandes canhões autopropulsados do Exército Vermelho na 2ª Guerra Mundial, o SU-122.
Os soviéticos ficaram impressionados com o desempenho do Sturmgeschütz alemão e, em abril de
1942, decidiram fazer a sua versão dele, uma vez que ele possuía as vantagens de ser um veículo
mais barato e mais fácil de se produzir e usando canhões mais pesados, embora com a desvantagem
de ter que girar todo o veículo para fazer mira. Os obuseiros de 122 mm e de 152 mm foram escolhidos
para essa função, mas concluiu-se que somente o de 122 mm (M-30S, baseado no Modelo 1938) foi
considerado adequado para um chassi de tanque médio. O modelo original foi chamado de SU-35,
mas, após os testes iniciais, foram feitas melhorias para o veículo de produção, que foi adotado em
dezembro de 1942 sob a designação SU-122.
Ele entrou em serviço em janeiro de 1943, na região de Volkhov. Ele se destinava a atuar como artilharia de apoio para unidades de infantaria, contra posições fortificadas inimigas, papel no qual revelouse muito eficaz. Ele não se destinava ao combate contra blindados, embora a explosão de sua granada
fosse suficiente para incapacitar até mesmo um Tiger I. No entanto, em várias ocasiões, o SU-122 teve
que lidar com tanques inimigos, sofrendo perdas enormes (pelo menos um caiu em mãos inimigas,
sendo posto em serviço alemão sob a designação Sturmgeschütz Beutepanzer SU-122(r)). Em função
disso, em maio de 1943 foi fornecido um novo projétil antitanque para ele, mas a sua eficiência era
limitada a disparos a curta distância.
No entanto, o advento do SU-152, mais poderoso, e do caçatanques SU-85 levou à decisão, em novembro de 1943, de interromper a produção do SU-122. Ele começou a ser substituído no início de
1944 pelos canhões autopropulsados SU-152, JSU-122 e JSU-152 e pelo caçatanques SU-85.
Produzido entre dezembro de 1942 e fevereiro de 1944, teve um total de 1.148 unidades produzidas
(as últimas unidades usavam o mantelete esférico do SU-85).
Teve duas versões posteriores, o SU-122M (com um novo obuseiro) e o SU-122-3 (com um novo obuseiro e modernizado com base no SU-85), mas nenhum deles entrou em produção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 obuseiro de 122 mm. Comprimento - 6,95 m (incluindo canhão). Largura - 3,00 m.
Altura - 2,32 m. Peso - 30,9 T. Velocidade - 55 km/h. Blindagem (máx) - 45 mm. Tripulação - 5 homens.
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SU-152
Canhão autopropulsado.
Os soviéticos fizeram várias tentativas de produzir um canhão autopropulsado com o chassi do tanque
KV-1: KV-6 (armado com um canhão de 76,2 mm e dois canhões antitanques de 45 mm), KV-7-2 (também chamado de U-14, com dois canhões de 76,2 mm) e SU-100Y (um canhão de 130 mm). Nenhum
deles foi aprovado para produção, mas sabe-se que o protótipo do SU-100Y participou da defesa de
Moscou e possivelmente em outras operações, pois permaneceu em serviço até o final da guerra.
Também se cogitou artilhá-lo com um canhão de 203 mm, mas o projeto foi abandonado.
Contudo, o esforço soviético levou ao KV-14 (também chamado de Objeto 236). Construído sobre o
chassi do KV-1S, ele era basicamente um KV-2 em que o obuseiro (ML-20S) foi retirado da enorme
torre e foi instalado na frente do veículo, tornando-o mais fácil e barato de fabricar, mais estável e mais
difícil de acertar devido à silhueta mais baixa. Aprovado a 14/02/1943, ele entrou em produção sob a
designação SU-152.
Lançado em maio de 1943, ele equipou regimentos independentes de artilharia pesada autopropulsada
e revelou-se, além de um potente destruidor de casamatas, um excelente caçatanques, logo apelidado
de Zveroboy (“Matador de Feras”, referindo-se aos tigres, elefantes e panteras alemães), adjetivo depois estendido ao JSU-152. Ele participou da Batalha de Kursk (35 unidades) e das grandes ofensivas
de 1944-45 em todas as frentes soviéticas, da Finlândia à Crimeia. Em 1943, o SU-152 era o único
veículo soviético capaz de derrotar qualquer blindado inimigo.
No entanto, o SU-152 tinha uma série de deficiências: só havia espaço interno para transportar vinte
projéteis, tinha baixa taxa de tiro devido à munição pesada, não havia armamento secundário (embora
isso tenha sido corrigido posteriormente, com a instalação de uma metralhadora de 12,7 mm no teto),
a visibilidade interna era ruim, havia dois tanques de combustível na área da tripulação (o que significava que, em caso de ser penetrado por um projétil inimigo, a tripulação quase não tinha chance de
sobreviver) e um compartimento da tripulação apertado e não ergonômico.
O SU-152 foi substituído nas linhas de montagem pelo JSU-152 no verão de 1944, mas alguns continuaram em ação até o final da guerra, permanecendo em serviço no Exército Vermelho até 1958. Em
1954, alguns foram vendidos para a Síria e o Egito. A Alemanha fez uso de unidades capturadas e a
Polônia utilizou três veículos para treinamento de 1945 a 1949.
Produzido entre fevereiro e novembro de 1943, ele teve 670 unidades produzidas.
O SU-152 foi o último membro da família de tanques KV produzido em série.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 152,4 mm. Comprimento - 8,95 m (incluindo canhão). Largura - 3,25 m.
Altura - 2,45 m. Peso - 45,5 T. Velocidade - 43 km/h. Blindagem (máx) - 60 mm. Tripulação - 5 homens.
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SVT-38
Fuzil semiautomático.
No início da década de 1930, os soviéticos iniciaram o desenvolvimento de fuzis semiautomáticos. Um
dos modelos adotados foi o Samozariadnyia Vintovka Tokarev obrazets 1938g (ou, simplesmente, SVT38), projetado por Fedor Vasilievich Tokarev. Sua produção iniciou-se em 1939 e pretendia-se que ele
substituísse o Mosin-Nagant como fuzil básico do Exército Vermelho, sendo feitos planos para a produção de 2.000.000 de unidades por ano.
Ele teve a sua estreia em combate durante a Guerra de Inverno. No entanto, o SVT-38 não foi bemsucedido, pois apresentava várias falhas no seu desenho: seu mecanismo era muito propenso a enguiços, sua manutenção era muito complicada, era muito pesado e volumoso, era considerado pouco
preciso e seu carregador tinha o mau costume de se soltar. Consequentemente, parou de ser produzido
em abril de 1940, totalizando cerca de 150.000 unidades produzidas. Algumas unidades foram equipadas com miras telescópicas.
Os modelos capturados pelos alemães foram batizados Selbstladegewehr 258(r), ou, simplesmente, Sl
Gew 258(r). A Finlândia capturou cerca de 4.000 unidades dele na Guerra de Inverno e chegaram a
tentar produzir uma cópia dele, conhecida como Tapako, que não passou da fase de protótipo. Tanto
a Alemanha quanto a Finlândia fizeram intenso uso dele contra seus criadores.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,22 m. Peso - 3,9 kg. Capacidade de projéteis - 10 - pente.
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SVT-40
Fuzil semiautomático.
Desenvolvimento direto do SVT-38, o Samozariadnyia Vintovka Tokarev obrazets 1940g (SVT-40) era
visualmente bastante semelhante ao seu predecessor e, como ele, não fez sucesso entre as tropas do
Exército Vermelho. Apesar de ter seu mecanismo aprimorado, ele era considerado pouco confiável e
tinha um recuo muito forte e desconfortável. Até mesmo a sua versão para franco-atirador era considerada pouco precisa.
A sua produção se estendeu de julho de 1940 a janeiro de 1945, contando cerca de 1.600.000 unidades
produzidas (51.710 na versão de franco-atirador, que parou de ser produzida em 1942). Na URSS, ele
foi totalmente retirado de serviço entre 1945 e 1955. No entanto, no pós-guerra, ele esteve a serviço
de países como Coreia do Norte, Croácia, Geórgia, Ucrânia e Vietnã. Também foi encontrado na Guerra
da Coreia e na Guerra do Vietnã.
Os alemães capturaram centenas de milhares de exemplares do SVT-40, as quais foram muito apreciadas e designadas Sl Gew 259(r) e Sl Gew 260(r) (versão com mira telescópica). Os alemães publicaram um manual de operação para o SVT-40, o qual ainda influenciou o desenho do fuzil Gewehr 43. A
Finlândia capturou mais de 15.000 unidades de SVT durante a Guerra da Continuação e continuou a
utilizá-lo até 1958.
Teve uma versão automática igualmente malfadada, o AVT-40, pouco produzida em 1942 e que possuía um seletor para disparos simples ou contínuos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,62 mm. Comprimento - 1,23 m. Peso - 3,8 kg. Capacidade de projéteis - 10 - pente.
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T-20 KOMSOMOLETS
Trator de artilharia leve blindado.
Lançado em 1937, o T-20 Komsomolets era um trator de artilharia de lagartas para canhões antitanques
de 45 mm, obuseiros de 76,2 mm e morteiros de 120 mm. Desenvolvido sobre o chassi do T-38, ele
transportava a guarnição do canhão (até seis homens) externamente, em assentos laterais. A parte
traseira do veículo era aberta, mas podia receber uma lona em caso de mau tempo, o que deixava o
veículo com 2,23 metros de altura. Dois pequenos trailers podiam ser rebocados se mais munição
precisasse ser transportada.
Cada divisão de fuzileiros tinha pelo menos 60 desses veículos. Ele entrou em ação pela primeira vez
em 1938 contra os japoneses no Lago Khasan e em 1939 em Khalkhin Gol. Também serviu na Guerra
de Inverno e na Grande Guerra Patriótica, inclusive como tanquete, transporte de munição e transporte
blindado de pessoal, sofrendo grandes perdas. Ele permaneceu em serviço até 1945.
Alemanha, Finlândia, Hungria e Romênia fizeram extenso uso de unidades capturadas. A Alemanha
usou o T-20 tanto como trator de artilharia (sob a designação Leichter Artillerieschlepper STZ 3 630(r))
quanto numa conversão para canhão autopropulsado, usando o Pak 35/36 de 3,7 cm. A Finlândia tinha
184 T-20 em serviço em 1943, alguns dos quais permaneceram em serviço até 1961. Ao todo, 34 T-20
serviram no Exército romeno sob a designação Senileta Ford Rusesc de Captura e foram usados para
rebocar o canhão Pak 38 de 5 cm.
Teve uma versão de canhão autopropulsado caçatanques, o ZiS-30.
Foi produzido entre 1937 e 1941, totalizando 7.780 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 3,45 m. Largura - 1,86 m. Altura - 1,58 m.
Peso - 3,5 T. Velocidade - 48 km/h. Blindagem (máx) - 10 mm. Tripulação - 2 homens.
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T-26
Tanque leve.
Como outros tanques contemporâneos, o T-26 foi desenvolvido a partir do Vickers Mark E britânico,
que foi adquirido pelos soviéticos em 1930. Os primeiros modelos (1931 e 1932) tinham duas torres,
lado-a-lado e eram de baixa qualidade. Ao todo, 2.038 unidades foram produzidas.
O Modelo 1933 tinha uma torre cilíndrica, armada com um canhão de 45 mm. Este foi o modelo mais
numeroso, contando não menos que 5.500 unidades. O Modelo 1938 recebeu um novo canhão de 45
mm e uma nova torre cônica. A experiência adquirida na Manchúria levou a melhorias, resultando disso
o Modelo 1939 (também conhecido como T-26-1 ou T-26S), lançado em julho de 1939. Ao todo, foram
produzidas 1.975 unidades dos Modelos 1938 e 1939.
Em 1939, surgiu uma modernização conhecida como T-26E89 (“E” de Ekranirovanny = Protegido). Os
tanques (dos Modelos 1933, 1938 ou 1939) recebiam placas de blindagem adicionais de 30 a 40 mm
aparafusadas no casco e na torre, que faziam o veículo passar a pesar 12 toneladas.
O T-26 foi produzido de julho de 1931 a fevereiro de 1941, totalizando 10.571 tanques e outros 1.701
veículos baseados no seu chassi. Outros 47 T-26 foram montados a partir de componentes estocados
em julho-agosto de 1941. Ele foi o tanque mais produzido do mundo durante a década de 1930 e
apenas ele fez do Exército Vermelho, de longe, a maior força blindada do mundo.
Ele participou do conflito com os japoneses na Manchúria, da invasão da Polônia, da Guerra de Inverno
e da ocupação do Irã. Porém, ele estava praticamente obsoleto quando se deu a invasão alemã.
Em junho de 1941, o Exército Vermelho tinha 10.268 T-26 de todos os modelos e variantes em serviço
e eles formavam a maior parte da força blindada soviética. Durante os estágios iniciais da Operação
Barbarossa, os soviéticos perderam milhares de T-26 devido à ação inimiga, problemas mecânicos e
colapso da logística. No entanto, ele esteve presente nas lutas por Moscou, Stalingrado, Cáucaso e
Leningrado até 1944. Também participou da invasão da Manchúria em agosto de 1945.
A Espanha recebeu 281 unidades do Modelo 1933, as quais tiveram destacada atuação na Guerra Civil
Espanhola (pelos dois lados90) e permaneceu em serviço até 1953. O T-26 também foi usado pelos
chineses (83 unidades adquiridas em 1938-42 e usadas até 1949), turcos (64 unidades adquiridas),
finlandeses (cerca de 200 T-26 de todas as versões foram capturados e utilizados por eles, alguns até
1961), alemães (que o designaram Panzerkampfwagen 740(r)), romenos e húngaros.
O chassi do T-26 foi usado em 53 experiências e versões especiais, tais como: tanques de comando
(T-26TU), canhões autopropulsados (T-26A91 (ou T-26-4), SU-1, AT-1, SU-5, SU-6, SU-76P (SU-26 ou
SU-T-26)), trator de artilharia (T-26T, 197 unidades produzidas, e TP-26), tanques de controle remoto
ou “teletanques” (TT-26 e TU-26, 162 unidades), porta-pontes (ST-26, 71 unidades), com canhão sem
recuo APK-4 (T-26BKP), lança-chamas (OT-26, OT-130, OT-133 e OT-134), veículo de observação
(TN-26), transportes de combustível (TTs-26 e T-26Ts), transporte de munição (TR4-1 e TB-26), transporte blindado de pessoal (TR-4 e TR-26), veículo de reconhecimento fotográfico (T-26FT), etc.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-26S era armado com 1 canhão de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 4,80 m.
Largura - 2,39 m. Altura - 2,33 m. Peso - 10,3 T. Velocidade - 30 km/h. Blindagem (máx) - 20 mm.
Tripulação - 3 homens.

T-26 Modelo 1939 no Irã.
89
90
91

Embora seja comum o uso do sufixo “E” em vários tanques, isso não é corroborado por documentos de guerra.
Os nacionalistas ofereciam recompensas em dinheiro para quem conseguisse capturar um T-26.
“A” de Artilleriysky (artilharia).
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T-27
Tanquete.
O T-27 foi baseado no Carden-Loyd Mk.VI, cujos direitos de fabricação foram adquiridos pelos soviéticos em 1930. Ele diferia do modelo original por ser mais largo, o trem de rodagem foi aprimorado e o
suporte da arma foi modificado para receber uma metralhadora DT de 7,62 mm, além de outras mudanças menores.
Lançado em 1931, ele foi produzido entre 1931 e 1933, totalizando 3.328 unidades. Era então o mais
numeroso veículo blindado do Exército Vermelho. Destinado ao reconhecimento e apoio de infantaria,
em pouco tempo revelou as suas limitações e foi substituído nessas funções antes do fim da década,
sendo relegado a treinamento, escolta e como trator de artilharia para canhões de 37 mm e 45 mm.
Algumas experiências foram realizadas sobre o seu chassi, tais como: lança-chamas (OT-27, 164 unidades produzidas em 1935), canhão autopropulsado, lança-foguetes e tanque de controle remoto. O
T-27 tem a distinção de ser o primeiro veículo blindado aerotransportado do mundo: em 1935, um grupo
deles foi transportado por um TB-3 durante manobras.
Ele esteve presente em ações na Ásia Central, na invasão da Polônia e na Guerra de Inverno. Em
janeiro de 1941, 2.157 T-27 ainda estavam em serviço. Com a invasão alemã, muitos foram perdidos
ou capturados (os romenos capturaram dois deles), mas alguns ainda estavam atuando por ocasião da
Batalha de Moscou.
Ele foi fornecido para a Mongólia (10 unidades) e Turquia (6).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 2,60 m. Largura - 1,83 m. Altura - 1,44 m.
Peso - 2,7 T. Velocidade - 42 km/h. Blindagem (máx) - 10 mm. Tripulação - 2 homens.
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T-28
Tanque médio.
O Sredny Tank (Tanque Médio) T-28 teve o seu projeto fortemente influenciado pelo Vickers A1E1
Independent britânico e era um “tanque de ruptura”, destinado a apoiar a infantaria soviética contra
fortificações. Por ocasião de seu lançamento, ele era o maior tanque do mundo.
Em 1931, os soviéticos começaram o desenvolvimento de um tanque com três torres (uma principal no
topo e duas secundárias na frente do veículo), estando o protótipo concluído ainda no final desse ano.
A torre principal girava graças a um motor elétrico, o que era uma inovação para a época. Ele ainda
era equipado com rádio (em todos os tanques) e suporte de metralhadora antiaérea. Embora as provas
revelassem muitos defeitos no chassi e na transmissão, ele entrou em produção em fevereiro de 1933
e foi adotado pelo Exército Vermelho a 11/08/1933 sob a designação T-28 Modelo 1932.
Produzido de 1933 a 1941, teve um total de 503 unidades produzidas. O primeiro modelo (1932) era
armado com um canhão de 45 mm, sendo logo seguido pelo Modelo 1934 (cuja designação alemã era
T-28A), armado com um canhão KT-28 Modelo L/25 de 76,2 mm, que, no entanto, tinha pouca capacidade perfurante. O Modelo 1938 (cuja designação alemã era T-28B) recebeu então o canhão L-10 de
76,2 mm, com melhor performance. Em seguida, surgiu o Modelo 1940, uma versão com uma nova
torre cônica. Foi produzida ainda uma versão de comando, o T-28V, equipado com rádio e a antena
em forma de corrimão (também conhecida como “ferradura”) em volta da torre. As torres secundárias,
armadas com metralhadoras DT de 7.62 mm em todos os modelos, podiam girar a 160º.
Ele entrou em ação contra os poloneses e finlandeses, sofrendo pesadas perdas para as armas antitanques. Em 1940 foi decido reforçar a sua blindagem, chegando a 80 mm, resultando no T-28E (cuja
designação alemã era T-28C).
Às vésperas da Operação Barbarossa, o Exército Vermelho tinha 411 T-28 em serviço, os quais foram
quase completamente aniquilados pela Wehrmacht. Embora participassem ainda da defesa de Moscou
e de Leningrado no inverno de 1941-42, poucos ainda estavam em serviço no início de 1942, mas
continuaram sendo usados até 1945.
O T-28 foi fornecido à Turquia em 1935 (duas unidades) e exemplares capturados foram utilizados pela
Alemanha, Finlândia, Hungria e Romênia. Os alemães deram a ele a designação Panzerkampfwagen
746(r) e os finlandeses o apelidaram de “Postivaunu” (vagão de correio) e “Kivitalo” (edifício de pedra).
Alguns veículos experimentais foram construídos sobre o chassi do T-28: SU-8, um canhão autopropulsado com um obuseiro de 152 mm; T-28-57, armado com um canhão de 57 mm; T-28M, armado
com um canhão F-34 de 76,2 mm; T-28-85, armado com um canhão F-30 de 85 mm; T-28-95, armado
com um canhão F-39 de 95 mm; T-29, um protótipo com suspensão Christie; T-28PKh, veículo anfíbio;
OT-28, equipado com lança-chamas; IT-28, veículo porta-pontes que foi testado na Guerra de Inverno.
Nenhum deles entrou em serviço.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-28 Modelo 1934 era armado com 1 canhão de 76,2 mm e 4 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 7,44 m. Largura - 2,87 m. Altura - 2,82 m. Peso - 28,5 T. Velocidade - 37 km/h. Blindagem
(máx) - 30 mm. Tripulação - 6 homens.

T-28E Modelo 1938
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T-34/76
Tanque médio.
Resultado do desenvolvimento contínuo de protótipos como o A-20 (1937), o A-32 e o A-34 (1939), o
T-34 foi o mais numeroso tanque soviético da 2ª Guerra Mundial. Sua característica blindagem frontal
inclinada a 60º revelou-se revolucionária, suas esteiras de 48 cm de largura e a sua suspensão davam
a ele grande mobilidade em todo tipo de terreno. E seu armamento principal, um canhão de 76,2 mm,
fazia dele o tanque médio mais bem armado do mundo.
O T-34 começou a deixar as linhas de montagem em setembro de 1940, sendo a sua primeira versão
(Modelo 1940, designado T-34/76A pelos alemães) armada com um canhão L-11 de 76,2 mm, contando
cerca de 400 unidades produzidas. Em março de 1941, surgiu o Modelo 1941 (T-34/76B), com uma
nova torre, armada com o canhão F-34 de 76,2 mm e com maior blindagem. Ele foi produzido no período 1941-42, totalizando 3.111 unidades. O Modelo 1941/42 foi desenvolvido pela fábrica STZ de Stalingrado com elementos dos Modelos 1941 e 1942, além de ter a torre modificada, receber rodas de
aço sem borracha e o canhão foi simplificado. O Modelo 1942 (T-34/76C), lançado em junho de 1942,
teve a blindagem aumentada e recebeu melhorias no sentido de facilitar a sua produção, que totalizou
14.041 unidades. O Modelo 1942/43 foi produzido até meados de 1943 pela ChKZ e tinha uma nova
torre, identificável pela saliência inferior nas laterais. O Modelo 1943 (T-34/76D), foi lançado em julho
de 1942 e contou 10.760 unidades produzidas. Ele tinha uma nova torre hexagonal e a grande escotilha
na torre foi substituída por duas escotilhas redondas (devido a isso, ele foi apelidado de “Mickey Mouse”
pelos alemães, devido à semelhança das escotilhas abertas com as orelhas do personagem). Também
podia levar mais combustível e munição.
Ele teve ainda algumas variantes, como o T-34/57, armado com um canhão ZiS-3 de 57 mm (133
unidades); o T-34E (“E” de Ekranirovanny = Protegido), uma adaptação de placas extras de blindagem
no T-34 original; de lança-chamas (OT-34) e de limpeza de minas (PT-1). Sobre o chassi do T-34
também foram construídos os canhões autopropulsados SU-85, SU-100 e SU-122.
Cerca de 1.225 unidades haviam sido produzidas a 22/06/1941. Ele constituiu uma enorme (e desagradável) surpresa para os alemães, mas, ainda assim, devido a problemas técnicos, de logística e por
treinamento deficiente, os soviéticos perderam aproximadamente 2.300 T-34 somente em 1941.
Exemplares capturados foram utilizados por alemães (cerca de 400 unidades, sendo designados Panzerkampfwagen 747(r)), finlandeses (9 unidades capturadas, usadas até a década de 1960 – os finlandeses apelidaram o T-34 de “Sotka”92), romenos (6 unidades capturadas) e italianos.
Ao todo, 35.488 T-34/76 foram produzidos. Com a introdução do T-34/85, ele parou de ser produzido
no início de 1944. Durante a 2ª Guerra Mundial, 35.467 unidades foram produzidas (T-34/76 e T-34/85).
A partir de 1943, unidades polonesas e tchecas passaram a receber o T-34 Modelo 1943.
Apesar de ter se tornado uma máquina legendária, o T-34 era considerado apertado, particularmente
quanto à torre de dois homens. Além disso, o comandante, que não tinha visores adequados, também
tinha que apontar e disparar a arma, o que prejudicava a sua eficiência. Não havia cesto de torre, o
que obrigava os tripulantes a girar junto com ela. A sua construção era de péssima qualidade, com aço
ruim e normalmente tinha falhas nas soldas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Modelo 1942 era armado com 1 canhão de 76,2 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento 6,75 m (incluindo o canhão). Largura - 3,00 m. Altura - 2,45 m. Peso - 30,0 T. Velocidade - 55 km/h.
Blindagem (máx) - 70 mm. Tripulação - 4 homens.

T-34 Modelo 1942
92

Nome de um pato.
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T-34/85
Tanque médio.
Com o surgimento dos novos tanques alemães Panther e Tiger, ficou evidente que o T-34 armado com
canhão de 76,2 mm caminhava para a obsolescência. Decidiu-se então dotá-lo de um canhão mais
poderoso, de 85 mm, numa nova torre que pudesse conter três tripulantes93. Surgiu assim, em dezembro de 1943, o T-34/85. Ele foi oficialmente adotado pelo Exército Vermelho a 23/01/1944 e entrou em
produção nesse mesmo mês. As primeiras unidades receberam um canhão D-5T, mas, a partir de
março de 1944, ele foi produzido com o novo ZiS-53. Lançado em março de 1944, o T-34/85 (também
conhecido como T-34 Modelo 1944) era um tanque com melhor blindagem e mobilidade, embora não
pudesse igualar a blindagem ou os canhões do Panther e do Tiger. Uma versão ligeiramente melhorada
(conhecida como Modelo 1945) tinha um motor elétrico para o giro da torre e uma cúpula de comandante ampliada. No pós-guerra, ele passou por algumas modernizações, como o Modelo 1946 (com
novo motor e novas rodas), Modelo 1960 (programa de reforma com um novo motor e outras modernizações) e Modelo 1969 (também chamado T-34-85M, outro programa de reforma introduzindo equipamentos de direção noturna, combustível adicional e outras modernizações). Ele teve ainda versões
especiais de comando, porta-pontes (MP-34), limpeza de minas (PT94-34) e lança-chamas (OT-34-85).
O T-34/85 participou de todas as ofensivas soviéticas até o fim da 2ª Guerra Mundial, incluindo a ofensiva soviética na Manchúria em agosto de 1945.
Produzido de 1944 a 1946, teve um total de 25.899 unidades produzidas na URSS (incluindo 274 na
versão de comando). Sob licença, a produção foi reiniciada na Polônia (1951-55) e na Tchecoslováquia
(1951-58), onde 1.380 e 3.185 unidades foram produzidas, respectivamente. A produção total de todos
os tipos de T-34 chega a 84.070 unidades. Além disso, 13.170 canhões autopropulsados com o chassi
do T-34 foram produzidos, o que faz do T-34 o tanque mais produzido da 2ª Guerra Mundial e o segundo
tanque mais produzido de todos os tempos, depois de seus sucessores, a série T-54/55.
No pós-guerra, muitos T-34/85 foram fornecidos para os aliados da URSS e Estados satélites, além de
países árabes. Países que operaram o T-34/85 são: Afeganistão (175 unidades), Albânia (138), Alemanha Oriental (872), Angola (80), Argélia (113), Áustria (25), Bósnia-Herzegovina (5), Bulgária (599),
China (2.500), Chipre (32), Congo, Coreia do Norte (650), Cuba (642), Egito (380), Etiópia (56), Finlândia, Guiné (45), Guiné Equatorial, Guiné-Bissau (10), Hungria (150), Iêmen do Norte (150), Iêmen do
Sul (80), Iraque (175), Iugoslávia (889), Laos (30), Líbano, Líbia (65), Mali (30), Moçambique (200),
Mongólia (40), Namíbia (4), Palestina (24), Paquistão (25), Polônia (1.000), Romênia (935), Síria (200),
Somália (120), Sudão (20), Tchecoslováquia (1.800), Togo (7), Uganda (10), Vietnã (300) e Zimbábue
(10). Em 2018, os seguintes países ainda mantinham o T-34/85 em seus inventários: Bósnia-Herzegovina, Congo, Coreia do Norte, Cuba, Guiné, Guiné-Bissau, Iêmen, Laos, Namíbia e Vietnã. O Laos
retirou de serviço os seus T-34/85 em 2019 e os vendeu para a Rússia, para serem usados em exibições públicas e museus. Ele atuou na Guerra Civil de Angola, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã,
guerras árabe-israelenses e, em 1996, foram vistos em combate na ex-Iugoslávia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 85 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 8,05 m (incluindo
o canhão). Largura - 3,00 m. Altura - 2,72 m. Peso - 32,0 T. Velocidade - 55 km/h. Blindagem (máx) 90 mm. Tripulação - 5 homens.
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Essa torre havia sido desenvolvida no projeto do T-43, que foi abandonado.
Protivominniy Tral (Arrasto de Minas).

Clube SOMNIUM – 2022
Página 302 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
T-35
Tanque pesado.
Dentre os tanques que atuaram na 2ª Guerra Mundial, o T-35 tinha um aspecto único: ele tinha uma
torre principal, equipada com um obuseiro curto de 76,2 mm (como no T-28), duas torretas de metralhadoras (igualmente como no T-28), além de duas torres secundárias, equipadas com canhões de 45
mm (similares à do BT-5 e do T-26). Era classificado como Tanque Pesado de Assalto, especialmente
construído para enfrentar canhões antitanques e infantaria. O T-35 foi o único tanque de cinco torres
produzido em série no mundo.
O “Supertanque” ou “Encouraçado Terrestre” (como era chamado) começou a ser desenvolvido em
1932, com a construção de dois protótipos iniciais (T-35-1 e T-35-2). A 11/08/1933, o T-35 foi aceito
para produção, que começou nesse mesmo ano, embora o primeiro veículo só ficasse pronto em janeiro
de 1934. O Modelo 1935 (também chamado de T-35A) foi produzido até 1937, porém, a partir de 1936,
a escotilha única da torre principal foi substituída por duas escotilhas e uma montagem antiaérea foi
adicionada. Em 1937, ele sofreu diversos aprimoramentos técnicos e, em 1938, decidiu-se reforçar a
sua blindagem, surgindo o Modelo 1939 (também conhecido como Modelo 1938 e, equivocadamente,
T-35B95). A nova versão teve o chassi redesenhado e recebeu novas torres cônicas, sua blindagem
máxima chegou a 70 mm e seu peso a 54 toneladas. Todos os modelos tinham rádio e a maioria tinha
a antena em forma de corrimão em volta da torre principal.
Apesar de tudo, o veículo revelou-se muito complexo tecnicamente e não era mecanicamente confiável.
O motor e a transmissão eram propensos a avarias e o superaquecimento era um problema constante.
Os tanques muitas vezes acumulavam lama e detritos entre a roda motriz e a saia lateral, o que levava
a enguiços no sistema de tração.
Ao tempo da invasão alemã, havia 58 tanques operacionais, 48 dos quais equipando os 67º e 68º
Regimentos de Tanques da 34ª Divisão de Tanques do 8º Corpo Mecanizado no Distrito Militar Especial
de Kiev. Todos foram perdidos entre 24/06/1941 e 05/07/1941, a grande maioria por avarias mecânicas
(apenas sete tanques foram perdidos em combate). As poucas unidades restantes continuaram a ser
usadas até o final da Batalha de Moscou. Pelo menos um T-35 foi capturado pelos alemães e enviado
para a Alemanha para avaliação no campo de provas de Kummersdorf.
Sua produção se encerrou em 1939, totalizando 61 unidades (2 protótipos, 49 do Modelo 1935 e 10 do
Modelo 1939).
Dois projetos foram desenvolvidos em 1938-39 visando substituir o T-35: o T-100 e o SMK96. Os protótipos de ambos participaram experimentalmente da Guerra de Inverno e não se saíram bem, o que
levou à aprovação do projeto do KV-1, sendo os demais abandonados.
Teve uma versão de canhão autopropulsado, o SU-14-2, armado com um canhão naval de 152 mm.
Teve apenas dois protótipos construídos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-35 Modelo 1935 era armado com 1 obuseiro de 76,2 mm, 2 canhões de 45 mm e 5 a 7 metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 9,72 m. Largura - 3,20 m. Altura - 3,43 m. Peso - 45,0 T. Velocidade
- 30 km/h. Blindagem (máx) - 30 mm. Tripulação - 10 homens.

T-35A
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O T-35B seria um T-35 com um novo motor, mas nunca foi construído.
Sergei Mironovich Kirov, um membro do Partido Comunista assassinado em 1934 por ordem de Stalin.
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T-37A
Tanquete anfíbio.
O Lyokhy Plavayushchy Tank (Tanque Leve Anfíbio) T-37A97 foi desenvolvido a partir do Vickers Carden-Lloyd A4E11 britânico e se destinava a realizar missões de reconhecimento, ligação, perseguição,
escolta e apoio de infantaria, sempre sendo capaz de atravessar rios. Após testes fracassados com os
protótipos T-33 e T-41, o T-37A Modelo 1933 foi aprovado e oficialmente adotado a 11/08/1933. A sua
produção iniciou-se em novembro de 1933, se encerrando em 1936 (quando surgiu o T-38), contando
1.130 unidades produzidas. O T-37A foi o primeiro tanque anfíbio produzido em larga escala no mundo.
Sua configuração era atípica, com a torre montada à direita e o posto do motorista à esquerda. Além
disso, ele sofreu constantes melhorias ao longo de sua produção, como a adição de uma cúpula para
o comandante e a sua construção passou a ser soldada, culminando no Modelo 1934, que era um
pouco mais longo e tinha novos flutuadores.
Ele teve duas versões de comando (T-37U e T-37TU), equipadas com rádio e uma antena ao redor do
veículo. Foram realizadas experiências para criar um canhão autopropulsado armado com um canhão
antitanque de 37 mm e outro de 45 mm.
Foram utilizados em unidades de reconhecimento de infantaria, cavalaria e forças mecanizadas, principalmente em áreas pantanosas, como os pântanos de Pripet. Ele participou da ocupação da Polônia
em 1939 e da Bessarábia, na Romênia, em 1940, sendo inclusive transportado por via aérea por bombardeiros TB-1 e TB-3. Ele também foi usado durante a Guerra de Inverno contra os finlandeses.
Na Grande Guerra Patriótica, ele sofreu pesadas perdas e se viu limitado a realizar apenas missões
secundárias e de treinamento até o fim da guerra.
Algumas unidades foram capturadas e utilizadas por alemães, finlandeses, romenos e húngaros. A
Turquia e a Suécia também adquiriam uma unidade dele cada.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-37A era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm ou 7,62 mm. Comprimento - 3,75 m. Largura 2,10 m. Altura - 1,82 m. Peso - 3,2 T. Velocidade - 35 km/h (terra); 4 km/h (água). Blindagem (máx) - 9
mm. Tripulação - 2 homens.

97

Embora seja muito comum, é incorreto se referir a essa máquina como T-37. Essa designação foi dada a outro
projeto que nunca passou do estágio de protótipo.
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T-38
Tanquete anfíbio.
Desenvolvimento do T-37A, o Lyokhy Plavayushchy Tank (Tanque Leve Anfíbio) T-38 foi adotado pelo
Exército Vermelho em 1936, mesmo ano do início de sua produção. Ele era mais baixo e mais largo
que o T-37A, com melhor comportamento na água. A sua torre, de formato cilíndrico, foi deslocada para
a esquerda e cerca de 120 exemplares receberam um canhão de 20 mm no lugar da metralhadora de
7,62 mm. A sua produção foi interrompida em 1937, mas foi retomada e encerrada no ano seguinte
com o T-38M, com um novo motor. Ao todo, de 1936 a 1939, 1.340 unidades foram produzidas, das
quais, apenas 165 foram equipadas com rádios.
O T-38 equipou unidades de reconhecimento, infantaria e cavalaria e os corpos aerotransportados.
Esteve presente na Guerra de Inverno, mas, com a invasão alemã, quase todos foram perdidos até o
final de 1941. Depois disso, foi usado principalmente em funções secundárias, como trator de artilharia.
No entanto, foi empregado na travessia do rio Dnieper em 1943 e no combate contra os finlandeses no
rio Svir em 1944.
Os alemães capturaram muitos deles e foram usados pela Luftwaffe para a defesa de seus aeródromos.
A Romênia capturou 7 unidades desse tanque e fez uso deles, bem como a Finlândia e a Hungria.
Teve algumas versões especiais, como o T-38RT (versão equipada com rádio), OT-38 (protótipo de
lança-chamas), T-38M1 (protótipo com nova transmissão), T-38M2 (nova caixa de marcha e novo motor, teve 10 unidades produzidas antes de ser cancelado), T-38TU (versão de comando), SU-45 (canhão autopropulsado de 45 mm experimental) e T-38TT (tanque controlado remotamente, também experimental).
De fato, o T-38 revelou-se apenas ligeiramente melhor que o T-37A e acabou sendo substituído nas
linhas de produção pelo T-40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 3,78 m. Largura - 2,33 m. Altura - 1,63 m.
Peso - 3,3 T. Velocidade - 45 km/h (terra); 6 km/h (água). Blindagem (máx) - 9 mm. Tripulação - 2
homens.
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T-40
Tanquete anfíbio.
Em 1938, o Exército Vermelho decidiu adotar um novo tanque leve anfíbio para substituir o insatisfatório
T-38 através de um projeto inteiramente novo. Durante o seu desenvolvimento, a silhueta foi aprimorada para obter melhores características anfíbias e todas as escotilhas eram hermeticamente fechadas
(ele era capaz de atravessar rios com fortes correntes e mover-se em mares moderadamente agitados).
O novo veículo era mais bem armado que o T-38, estando equipado com uma metralhadora pesada de
12,7 mm e uma de 7,62 mm. Ao contrário de seus predecessores, ele utilizava uma suspensão por
barras de torção. Por outro lado, da mesma forma que seus predecessores, apenas os veículos de
comando tinham rádio. Os protótipos foram testados em julho de 1939 e decidiu-se realizar ligeiras
modificações em suas dimensões e trocar o seu motor. A 19/12/1939, ele foi adotado pelo Exército
Vermelho e designado T-40.
Após a fabricação de alguns exemplares de pré-série, ele entrou em produção em larga escala em
outubro de 1940 e, ao tempo da invasão alemã, 222 unidades haviam sido produzidas. No entanto,
devido à urgência de produzir tanques, o Exército Vermelho decidiu simplificar o T-40 para aumentar a
sua taxa de produção. Os equipamentos anfíbios e os rádios foram removidos e a blindagem máxima
passou a ser de 20 mm. A partir de julho de 1941, 60 tanques assim modificados foram produzidos sob
a designação de T-40S98 (também ficaram conhecidos por algum tempo como 030, T-30 ou T-60). Uma
dúzia deles também foi transformada em plataformas móveis para lança-foguetes no outono de 1941.
A partir de setembro de 1941, alguns T-40S foram armados com um canhão de 20 mm. Sua produção
se encerrou no verão de 1942.
O T-40 era um tanque leve adequado para missões de reconhecimento, mas sofreu perdas enormes
quando usado como tanque de batalha, função para a qual não havia sido projetado. Ainda assim, ele
foi muito usado na época da Batalha de Moscou e foi muito útil em locais inacessíveis para outros
tanques. Pelos meados de 1942, o T-40 havia desaparecido dos campos de batalha, sendo então
usado principalmente para treinamento. No entanto, durante as travessias de grandes rios, como o
Dnieper, o Dnestr e o Svir, esses tanques foram utilizados com êxito. Ele continuou em serviço até
1946, sendo usado para treinamento e patrulha na fronteira com a China.
As unidades capturadas pelos alemães foram designadas Schwimmpanzerkampfwagen 733(r) e os
romenos também capturaram um exemplar dele.
Teve um total de 285 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-40 Modelo 1941 era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,11 m. Largura - 2,33 m. Altura - 1,95 m. Peso - 5,9 T. Velocidade - 45 km/h (terra); 6 km/h
(água). Blindagem (máx) - 15 mm. Tripulação - 2 homens.
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“S” de Sukhoputniy = Terra.
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T-44
Tanque médio.
Em fins de 1943, foi iniciado o desenvolvimento de um novo tanque médio baseado no T-34/85 (influenciado também pelos projetos T-34M e T-43), designado Objeto 136, cujo primeiro protótipo ficou
pronto em janeiro de 1944. Ele tinha um design de torre baseado no T-34/85, mas apresentava uma
nova suspensão por barra de torção e o motor montado transversalmente. O T-44 (também chamado
de T-44A) oferecia inúmeras vantagens sobre o T-34/85: era mais baixo e mais elegante, melhor blindado e era mais simples de fabricar. De fato, em muitos aspectos, o T-44 foi o tanque médio mais
avançado que emergiu da 2ª Guerra Mundial. No entanto, como ambos os tanques tinham desempenhos semelhantes, a introdução do T-44 não foi considerada tão importante quanto o aumento da produção do T-34/85.
O T-44 foi oficialmente adotado pelo Exército Vermelho a 23/11/1944 e, entre outubro de 1944 e o final
da guerra, 965 unidades foram produzidas (outras 858 unidades foram produzidas em 1946-47, perfazendo o total de 1.823 unidades). No entanto, nenhum deles efetivamente participou da Grande Guerra
Patriótica, pois o Exército Vermelho não o aceitou para o serviço por falta de treinamento da tripulação,
falta de técnicos e inexistência de uma cadeia logística suficientemente desenvolvida para ele. O Alto
Comando soviético, por fim, concordou que três exemplares fossem testados na 100ª Companhia de
Tanques Especiais na Europa Oriental. Não obstante, muitos T-44 foram enviados para o Extremo
Oriente e foram usados operacionalmente durante os últimos três dias de combate na Manchúria. Ele
permaneceu em serviço na URSS até a década de 1960 e participou da ocupação da Hungria em 1956.
Teve várias versões e experiências realizadas sobre o seu chassi: T-44-1 ou T-44-85 (protótipo original), T-44-100 (protótipo armado com um canhão de 100 mm), T-44-122 (armado com um canhão de
122 mm), T-44M (versão modernizada do T-44), T-44MK (tanque de comando), T-44S e T-44MS (com
sistema de estabilização de tiro “Cyclone”), BTS-4A (veículo de recuperação), SU-122-44 (canhão autopropulsado de 122 mm), SU-101 (canhão autopropulsados de 100 mm) e SU-102 (canhão autopropulsados de 122 mm). O T-44/100 mais tarde evoluiria para o T-54, lançado em 1947.
Diferentemente de outros veículos soviéticos, o T-44 não foi exportado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 85 mm e 2metralhadoras de 7,62 mm. Comprimento - 7,65 m (incluindo
canhão). Largura - 3,10 m. Altura - 2,40 m. Peso - 31,9 T. Velocidade - 55 km/h. Blindagem (máx) - 120
mm. Tripulação - 4 homens.
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T-50
Tanque leve.
Desenvolvido sob a designação Objeto 135, o Lyokhy Tank (Tanque Leve) T-50 foi concebido em 1939
como uma versão leve do T-34 (ele era conhecido como Mali Klim (Pequeno Klim)). Ele foi o primeiro
tanque leve soviético a ser projetado totalmente na Rússia, sem influência de desenhos estrangeiros.
Era um tanque muito avançado para a sua época e se destinava a substituir o T-26 na função de tanque
de infantaria. Seu casco era soldado e as partes frontal, lateral e traseira eram inclinadas de 40º a 57°.
Ele também se destacava pelo uso de uma suspensão do tipo barra de torção e de um motor a Diesel.
Além disso, ao contrário da grande maioria dos modelos soviéticos, ele possuía uma cúpula para o
comandante e todos os T-50 tinham rádios.
Em 1940, o primeiro protótipo foi finalizado e testado e, a 12/02/1941, o T-50 foi adotado pelo Exército
Vermelho. No entanto, devido a dificuldades encontradas na produção do motor, nenhum havia ainda
sido produzido ao tempo de Operação Barbarossa. Com a invasão alemã e a evacuação das fábricas
para os Urais, a sua produção foi sempre problemática. Além disso, logo revelou-se que ele era um
tanque muito caro e complicado de fabricar e a sua produção foi encerrada em janeiro de 1942, contando apenas 69 unidades produzidas (das quais, apenas 48 foram armadas).
No entanto, o T-50 foi empregado em combate nas frentes de Leningrado, da Finlândia e do Cáucaso,
permanecendo em serviço até o fim da guerra. Pelo menos um foi capturado pelos finlandeses durante
a Guerra de Continuação e fizeram uso dele.
Teve ainda duas outras versões: T-50-2, um protótipo com a forma do casco alterada (apenas um
tanque foi construído e participou das batalhas ao redor de Leningrado), e T-126(SP), uma versão do
T-50 com mais blindagem (dois veículos foram construídos com blindagem máxima de 45 mm).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 5,20 m. Largura 2,47 m. Altura - 2,16 m. Peso - 14,0 T. Velocidade - 60 km/h. Blindagem (máx) - 37 mm. Tripulação - 4
homens.
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T-60
Tanque leve.
No verão de 1941, diante da necessidade desesperada de blindados por parte dos soviéticos, decidiuse utilizar o T-40 como base para a construção de um novo tanque leve que pudesse ser rapidamente
produzido e que não fosse anfíbio. Foram mantidos o chassi, a suspensão e o motor do T-40, mas o
casco foi redesenhado e teve a blindagem reforçada. Uma nova torre cônica de oito lados também foi
projetada. Ele foi adotado pelo Exército Vermelho a 20/07/1941 e em setembro desse ano os primeiros
veículos saíam das linhas de montagem. No entanto, o deslocamento da indústria soviética para os
Urais prejudicou a produção e o desenvolvimento do T-60.
Em 1942, a blindagem frontal do T-60 foi aumentada para 35 mm, o que tornava o tanque mais pesado
(6,4 toneladas) e mais lento. Também foram substituídas as rodas raiadas do Modelo 1941 por rodas
de disco metálicas, principalmente devido à escassez de borracha. Este veículo ficou conhecido como
Modelo 1942.
O T-60 atuou na função de tanque de reconhecimento e de apoio de infantaria, participando da luta por
Moscou, da contraofensiva de Stalingrado e do rompimento do cerco de Leningrado. Em 1944, ele
ainda estava em serviço na Manchúria. Muitos T-60 foram convertidos em plataformas móveis de
“Katyushas” (BM-8-24), com a torre removida e os trilhos de foguetes instalados sobre o seu casco. Do
meio para o final da Grande Guerra Patriótica, ele foi relegado a funções secundárias, como defesa de
Quartel-General, escolta de comboios, trator de artilharia e treinamento.
No entanto, devido à sua escassa blindagem, fraco armamento, desempenho insuficiente e ausência
de rádio, o T-60 não era apreciado por suas tripulações, que o apelidaram de Bratskaya Mogila na
Dovoikh (“Túmulo para Dois Irmãos”). A despeito disso, a sua produção continuou simplesmente porque era muito barato.
Produzido entre julho de 1941 e fevereiro de 1943, teve 6.292 unidades produzidas (cerca de 4.200 do
Modelo 1941 e cerca de 2.000 do Modelo 1942). Ele foi substituído nas linhas de montagem pelo T-70.
Foram realizadas diversas experiências sobre o chassi do T-60, a saber: T-60-1 (também chamado de
T-60-ZIS, uma versão ligeiramente maior surgida em fevereiro de 1942 com um novo motor), T-602 (protótipo surgido na primavera de 1942 com uma nova torre armada com um canhão de 45 mm), T60-3 (também conhecido como T-60-Z, um protótipo de um canhão antiaéreo autopropulsado), T-60
ZiS-19 (protótipo armado com um novo canhão de 37 mm), T-45 (protótipo armado com um novo canhão de 20 mm), OSA-76 (protótipo de caçatanques) e Antonov A-40 (protótipo de uma versão de
tanque planador, também chamado de A-40T, KT ou Kryl'ya Tank, “Tanque Alado”).
Um número desconhecido de T-60 foi capturado pelos alemães e colocado em serviço sob a designação Panzerkampfwagen T-60 743(r). Eram usados principalmente como trator de artilharia e transporte
de munição (com a torre removida). Os romenos desenvolveram versões do T-60 para caçatanques
denominadas TACAM T-60 e Maresal.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-60 Modelo 1941 era armado com 1 canhão de 20 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento
- 4,10 m. Largura - 2,30 m. Altura - 1,74 m. Peso - 5,8 T. Velocidade - 44 km/h. Blindagem (máx) - 20
mm. Tripulação - 2 homens.

T-60 Modelo 1941
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T-70
Tanque leve.
Desenvolvido a partir do T-60, o tanque leve T-70 (Objeto 0-70) começou a ser projetado em fins de
1941 e entrou em produção em março de 1942. O T-70 teve a blindagem reforçada, recebeu uma nova
torre (armada com um canhão de 45 mm) e um trem de rodagem revisado (com mais uma roda), o que
lhe deu melhor desempenho fora das estradas. Em setembro de 1942, ele substituiu completamente o
T-60 nas linhas de montagem.
A primeira versão ficou conhecida como T-70 Modelo 1942. No entanto, essa máquina tinha um sério
problema na montagem dos seus motores (um para cada lagarta) e, depois de iniciada a produção,
decidiu-se modificar esse arranjo, com os motores agora alinhados no lado direito do tanque e uma
transmissão e diferencial convencionais. Essa versão ficou conhecida como T-70M, embora oficialmente continuasse a ser chamada de T-70. Além disso, em abril de 1942, as torres cônicas de produção
inicial foram substituídas por novas torres soldadas. No ano seguinte, surgiu o T-70A, ou Modelo 1943,
com a torre redesenhada e novos motores, mais potentes. Esta versão foi produzida nos meses finais
de sua fabricação (setembro-outubro de 1943).
Já então, constatara-se o pouco valor combativo dos tanques leves, mas eram mais rápidos e baratos
de se produzir que os T-34 e KV-1 e a necessidade de massas blindadas ditou a sua produção.
O T-70 atuou, principalmente, como tanque de reconhecimento e apoio à infantaria. Foi fornecido aos
poloneses que lutavam no front russo e unidades capturadas pelos alemães (designadas como Panzerkampfwagen T-70 743(r)) foram utilizadas por estes. No Exército Vermelho, ele permaneceu em
serviço até 1948.
O T-70 parou de ser produzido em outubro de 1943, contando 8.231 unidades, o que fez dele o segundo
tanque mais produzido na URSS na 2ª Guerra Mundial, só sendo superado pelo T-34.
Teve alguns veículos desenvolvidos a partir dele, como o T-70 Sh-37 (protótipo armado com um canhão
de 37 mm), o T-70 BT-42 (protótipo armado com um novo canhão de 45 mm), o SU-76 (canhão autopropulsado), o T-70-Z (ou T-70-3), o T-90 e o ZUT-37 (protótipos de canhões antiaéreos autopropulsados) e o T-70 com torre para dois tripulantes, cujo desenvolvimento levou ao T-80.
Um detalhe interessante é que as torres do T-60 e do T-70 não ficam no centro do casco, mas no seu
lado esquerdo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O T-70 Modelo 1942 era armado com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento
- 4,29 m. Largura - 2,32 m. Altura - 2,04 m. Peso - 9,2 T. Velocidade - 45 km/h. Blindagem (máx) - 60
mm. Tripulação - 2 homens.

T-70 Modelo 1942
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T-80
Tanque leve.
O tanque leve T-80 (Objeto 0-80) era uma versão mais avançada do T-70, com uma torre mais larga
para dois homens e uma cúpula para o comandante. Ele também teve a blindagem aumentada.
Da mesma forma que o T-70, o T-80 foi usado na linha de frente normalmente em missões de reconhecimento. No entanto, a função de reconhecimento foi cada vez mais transferida para o T-34, porque
a sua velocidade e seu poder de fogo lhe permitiam realizar essa tarefa com mais eficiência. Assim que
a produção do T-34 foi suficiente, os tanques leves foram pouco a pouco retirados das primeiras linhas
e atribuídos a outras missões. Além disso, o equipamento vindo através do Lend-Lease supria o Exército Vermelho com tanques leves suficientes e os carros blindados eram mais adequados para patrulhamento e ligação. Por tudo isso, toda a produção de tanques leves foi cancelada em outubro de 1943,
embora os chassis continuassem a ser produzidos para serem usados em canhões autopropulsados.
Fabricado ao longo de 1943, o T-80 teve apenas 122 unidades produzidas e permaneceu em serviço
até 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 45 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 4,42 m. Largura 2,50 m. Altura - 2,18 m. Peso - 11,6 T. Velocidade - 45 km/h. Blindagem (máx) - 70 mm. Tripulação - 3
homens.
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T-351
Classe de caça-minas.
A classe T-351 (também conhecida como T-301 pela OTAN) foi a mais moderna da Marinha soviética
na 2ª Guerra Mundial. Seus barcos começaram a ser construídos em 1943, tendo 93 unidades concluídas até 1946, todas em Leningrado. Eles obedeceram a dois projetos básicos, chamados Projeto 253L
(ou MT-1) e 253L-P (MT-2), os quais diferiam simplesmente na troca dos geradores de energia. Todos
foram identificados pelo prefixo “T” e um número de três algarismos.
Serviram extensivamente no Mar Báltico, inclusive no apoio a operações do Exército. Ao todo, seis
foram perdidos em ação: T-353 (por mina, a 08/09/44), T-379 (por mina, a 23/10/44 – foi resgatado em
novembro de 1944 e passou a ser usado para treinamento), T-387 (pelo submarino alemão U481, a
28/11/44), T-377 (por acidente, a 05/12/44), T-357 (por mina, a 12/06/45) e T-355 (por mina, a
20/08/45).
Em abril de 1946, nove deles foram transferidos para a Polônia, sendo rebatizados Albatros (ex-T-225),
Czapla (ex-T-228), Jaskolka (ex-T-231), Jastrzab (ex-T-241), Kania (ex-T-243), Kondor (ex-T-244), Kormoran (ex-T-246), Krogulec (ex-T-465) e Orlik (ex-T-467). Em 1956, o T-370 foi rebatizado Agan, o T372, Agull e o T-440, Mina. Também nesse ano, o T-383 foi convertido em navio-hidrográfico. Todos
foram descartados entre 1953 e fins dos anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Os barcos segundo o projeto 253L eram armados com 2 canhões de 45 mm, 2 metralhadoras de 12,7
mm e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 12 minas e 12 cargas de profundidade. Deslocamento - 113 T (padrão). Comprimento - 38,00 m. Velocidade - 14 nós.

T-363
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TASHKENT
Destróier.
Construído na Itália, o Tashkent era um super-destróier para atuação no Mar Negro. Lançado em 1937,
foi comissionado em 1939 e serviu de base para a construção, na URSS, de quatro outros barcos
similares, sendo designado Projeto 20. Contudo, esses quatro barcos nunca foram construídos.
O Tashkent atuou principalmente como transporte rápido para Odessa e Sebastopol. Ele fez mais de
40 viagens, transportando reforços e suprimentos, evacuando feridos e refugiados e bombardeando
posições inimigas. Foi seriamente avariado por ataque aéreo a 30/08/41, retornando ao serviço a
31/10/41. Acabou afundado em águas rasas pela Luftwaffe a 02/07/42 em Novorossisk. Canhões dele
foram posteriormente removidos e instalados no Ognyevoi. Ele foi resgatado em 1944 e desmantelado
entre 1946 e 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 6 canhões de 130 mm, 6 canhões AA de 37 mm, 6 metralhadoras AA de 12,7 mm, 9
tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade (em agosto de 1941,
recebeu mais dois canhões de 76,2 mm). Podia transportar 80 minas e 24 cargas de profundidade.
Deslocamento - 2.893 T (padrão). Comprimento - 139,75 m. Velocidade - 42,5 nós.

Tashkent, 1941.
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TAYFUN
Classe de monitores.
Após a derrota para os japoneses em 1905, a Marinha czarista ordenou a construção de oito pesadas
canhoneiras blindadas fluviais para o rio Amur, a saber: Tayfun, Shtorm, Vikhr, Smerch, Uragan, Vyuga,
Groza e Shkval. Os barcos dessa classe (também conhecida como classe Shkval) foram os primeiros
navios de superfície a serem equipados com motores a Diesel no mundo. Todos esses barcos foram
lançados em 1907 e completados em 1910, sendo transportados de Leningrado para o rio Amur no ano
seguinte. Durante a 1ª Guerra Mundial, vários desses barcos foram descomissionados para ceder equipamentos para outros barcos em construção (apenas o Shkval e o Smerch permaneceram operacionais). Em setembro de 1918, durante a Guerra Civil Russa, todos caíram em mãos japonesas. Ao
abandonarem Khabarovsk, em maio de 1920, os nipônicos levaram o Shkval, que só foi devolvido em
1925. O Tayfun e o Groza foram afundados por suas tripulações para evitar captura a 23/12/21 (o
primeiro foi resgatado no ano seguinte).
Com exceção do Groza, todos foram eventualmente recuperados e postos em serviço na Marinha Vermelha, sendo rebatizados: Vostretsov (ex-Tayfun, agosto de 1932), Lenin (ex-Shtorm, abril de 1922),
Amur (ex-Vikhr, outubro de 1923), Triandafilov (ex-Smerch, agosto de 1932), Trotski (ex-Uragan, abril
de 1922), Sverdlov (ex-Vyuga, fevereiro de 1922) e Sun-Yat-Sen (ex-Shkval, fevereiro de 1927). Em
dezembro de 1927, o Trotski foi rebatizado Krasny Vostok; em junho de 1933, o Amur reverteu ao nome
Vikhr, mas foi rebatizado Dalnevostochny Komsomolets em julho de 1934; em janeiro de 1939, o Vostretsov e o Triandafilov foram rebatizados Dzerzhinskiy e Kirov, respectivamente. O Amur serviu como
tender de hidroaviões de 1928 a 1932, quando foi reconstruído como monitor (com partes do Groza).
A 06/11/28, eles foram oficialmente reclassificados como monitores.
O Lenin, o Krasny Vostok, o Sverdlov e o Sun Yat Sen lutaram na China, afundando cinco canhoneiras
chinesas a 11/10/29. Em agosto de 1945, apenas o Kirov e o Dzerzhinskiy não estavam disponíveis
para a campanha contra o Japão (estavam em reparos). O Sverdlov e o Sun Yat Sen receberam a
distinção de “barco da Guarda”.
Em julho de 1949, o Sun-Yat-Sen foi rebatizado Suchan. Foram todos desativados em março de 1958.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1945, o Sverdlov era armado com 4 canhões de 152 mm, 2 canhões de 76,2 mm, 2 canhões de 37
mm, 4 metralhadoras de 12,7 mm e 5 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 977 T (normal).
Comprimento - 70,90 m. Velocidade - 11,3 nós.

Shkval, 1911.
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TB-3
Bombardeiro pesado.
Lançado em 1932, o Tupolev ANT-6 (designado como TB-399 na Força Aérea Soviética) foi o bombardeiro pesado quadrimotor mais avançado em serviço no mundo no início da década de 1930. Por muitos
anos, o TB-3 foi a espinha dorsal das unidades de bombardeiros pesados soviéticos, chegando a equipar 36 esquadrões. Esteve em ação no confronto com os japoneses na Manchúria e na Guerra de
Inverno com os finlandeses. No momento da invasão alemã, havia 516 aparelhos operacionais na Força
Aérea, além de outras 25 na Marinha. Durante o restante da 2ª Guerra Mundial, ele atuou principalmente como bombardeiro noturno, transporte de carga e tropas (podia levar 35 passageiros), inclusive
como transporte de paraquedistas e reboque de planadores (como transporte, foi designado G-2). Também foram realizadas experiências como transporte de veículos ou tanques leves e de “caças parasitas”, em 1941, quando a Frota do Mar Negro utilizou bombardeiros TB-3 para transportar caças I-16
convertidos em bombardeiros de mergulho (designado Polikarpov SPB) para ataques a alvos pontuais
na Ucrânia e na Romênia. Ele também participou de expedições soviéticas no Ártico, mantendo a designação de fábrica ANT-6.
Essa aeronave participou de todas as grandes batalhas da Grande Guerra Patriótica até 1943, incluindo
Moscou, Stalingrado, Leningrado e Kursk. Os últimos TB-3 só foram retirados de serviço em 1945. Em
reconhecimento ao papel que o TB-3 desempenhou durante a guerra, três aparelhos foram incluídos
no primeiro desfile aéreo do pós-guerra, a 18/06/1945.
O TB-3 permaneceu em produção até 1937, tendo um total de 818 unidades produzidas. A China recebeu seis unidades dele em 1937-38. Os alemães capturaram seis unidades dele.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 6 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 5.000 kg de bombas. Comprimento - 24,40 m. Envergadura - 41,80 m. Altura - 8,50 m. Motores (4) - 705 HP (cada). Peso (máx) 19.300 kg. Velocidade - 212 km/h. Autonomia - 2.000 km. Teto - 4.800 m. Tripulação - 8 homens.

99

Tyazholy Bombardirovschik = Bombardeiro Pesado.
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TENDER Nº 11
Classe de barcaças de desembarque.
A construção dessas barcaças foi ordenada pelo Conselho de Guerra de Leningrado a 07/05/42 para
serviço no Lago Ladoga, onde elas atuariam na “Estrada da Vida”, transportando suprimentos para a
cidade e evacuando civis sem necessidade de um atracadouro. De design tosco e feitas a partir de
placas soldadas, elas eram chamadas de “tenderes” na nomenclatura soviética. Ao todo, 50 barcos
foram construídos em Leningrado, todos em 1942, sendo numerados Nº 11 a 15; 21 a 25; 31 a 35; 41
a 45; 51 a 55; 61 a 65; 71 a 75; 81 a 85; 91 a 95 e 101 a 105.
Com o fim do cerco a Leningrado, esses barcos foram muito usados em desembarques no Golfo da
Finlândia, Mar Báltico e Mar Negro, onde participaram da libertação de Kerch. Ao todo, 30 barcos foram
transferidos para o Mar Negro entre fins de 1943 e início de 1944: Nº 11, Nº 12, Nº 14, Nº 15, Nº 21, Nº
22, Nº 25, Nº 31, Nº 32, Nº 34, Nº 35, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 51, Nº 52, Nº 63, Nº 63, Nº 64, Nº
65, Nº 72, Nº 82, Nº 85, Nº 91, Nº 92, Nº 94, Nº 95, Nº 102 e Nº 103.
Posteriormente, vinte deles foram convertidos em barcos caça-minas, sendo, em junho de 1944, os
seguintes: KT-653 (ex-Nº 12), KEMTShch-511 (ex-Nº 15), KT-654 (ex-Nº 22), KT-655 (ex-Nº 31), KEMTShch-512 (ex-Nº 43), KEMTShch-513 (ex-Nº 52), KEMTShch-514 (ex-Nº 62), KEMTShch-515 (ex-Nº
64), KT-656 (ex- Nº 72), KEMTShch-516 (ex-Nº 82), KEMTShch-820 (ex-Nº 91), KT-657 (ex-Nº 92) e
KEMTShch-518 (ex-Nº 102); na primavera de 1945, foi a vez do Nº 95, que foi rebatizado KT-858; em
outubro de 1945, foram os seguintes: KT-891 (ex-Nº 85), KT-893 (ex-Nº 94), KT-894 (ex-Nº 21), KT895 (ex-Nº 44), KT-896 (ex-Nº 51) e KT-897 (ex-Nº 63).
Ao todo, dezesseis unidades foram perdidas em ação: Nº 55, Nº 71, Nº 75, Nº 83 e Nº 105 (todas
afundadas por aviões inimigos a 30/07/42); Nº 14, Nº 25, Nº 35, Nº 65 e Nº 103 (1943); Nº 11, Nº 31,
Nº 34, Nº 41, Nº 42 e Nº 45 (1944).
Em 1943, o Nº 81 foi descartado. Em 1945, foram igualmente descartados os seguintes barcos: KEMTShch-511, KEMTShch-512, KEMTShch-513, KEMTShch-514, KEMTShch-515, KEMTShch-516,
KEMTShch-518, KEMTShch-820, KT-858, KT-891, Nº 13, Nº 24, Nº 53, Nº 61, Nº 73, Nº 74, Nº 84, Nº
93 e Nº 101. Em fins dos anos 40, foram os restantes: KT-653, KT-654, KT-655, KT-656, KT-657, KT893, KT-894, KT-895, KT-896, KT-897, Nº 23, Nº 33, Nº 54 e Nº 104.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podiam transportar 70 homens ou 12 toneladas de carga. Eram armados com 1 metralhadora de 12,7
mm. Deslocamento - 26 T (total). Comprimento - 10,30 m. Velocidade - 6 nós.

Nº 24
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TENDER nº 16
Classe de barcaças de desembarque.
A construção dessas barcaças foi ordenada pelo Conselho de Guerra de Leningrado a 07/05/42 para
serviço no Lago Ladoga, onde elas atuariam na “Estrada da Vida”, transportando suprimentos para a
cidade e evacuando civis sem necessidade de um atracadouro. De design tosco e feitas a partir de
placas soldadas, elas eram chamadas de “tenderes” na nomenclatura soviética. Ao todo, 30 barcos
foram construídos em Leningrado, todos em 1942, sendo numerados Nº 16 a 18, 26 a 28, 36 a 38, 46
a 48, 56 a 58, 66 a 68, 76 a 78, 86 a 88, 96 a 98 e 106 a 108.
Com o fim do cerco a Leningrado, esses barcos foram muito usados em desembarques no Golfo da
Finlândia, Mar Báltico e Mar Negro, onde participaram da libertação de Kerch. Cinco desses barcos
foram transferidos para o Mar Negro em novembro de 1943: Nº 26, Nº 36, Nº 66, Nº 76 e Nº 86.
Em outubro de 1945, o Nº 86 foi convertido em barco caça-minas, rebatizado KT-892.
Ao todo, oito unidades foram perdidas em ação: Nº 56, Nº 67, Nº 97 e Nº 106 (todas afundadas por
aviões inimigos a 30/07/42); Nº 26, Nº 36, Nº 66 e Nº 76 (todas perdidas durante uma tempestade perto
de Eltigen a 07/11/43).
Em 1945, foram descartados os seguintes barcos: KT-892, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 27, Nº 28, Nº 37, Nº
38, Nº 46, Nº 47, Nº 57, Nº 58, Nº 68, Nº 77, Nº 78, Nº 87, Nº 88, Nº 96, Nº 98, Nº 107 e Nº 108. O
último remanescente, Nº 48, foi descartado em fins dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podiam transportar 70 homens ou 15 toneladas de carga. Eram armados com 1 metralhadora de 12,7
mm. Deslocamento - 31,5 T (total). Comprimento - 10,70 m. Velocidade - 6 nós.
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TENDER nº 19
Classe de barcaças de desembarque.
A construção dessas barcaças foi ordenada pelo Conselho de Guerra de Leningrado a 07/05/42 para
serviço no Lago Ladoga, onde elas atuariam na “Estrada da Vida”, transportando suprimentos para a
cidade e evacuando civis sem necessidade de um atracadouro. De design tosco e feitas a partir de
placas soldadas, elas eram chamadas de “tenderes” na nomenclatura soviética. Ao todo, 42 barcos
foram construídos em Leningrado, no período 1942-43, sendo numerados Nº 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,
89, 99, 100, 109 a 111, 210, 211, 265 a 269, 276, 280, 284, 310, 311, 410, 510, 610, 611, 710, 711,
810, 811, 910, 911, 1010, 1011, 1111, 1211, 1311, 1411 e 1511.
Com o fim do cerco a Leningrado, esses barcos foram muito usados em desembarques no Golfo da
Finlândia, Mar Báltico e Mar Negro, onde participaram da libertação de Kerch. Cinco desses barcos
foram transferidos para o Mar Negro em novembro de 1943: Nº 29, Nº 69, Nº 100, Nº 109 e Nº 111.
Na primavera de 1945, o Nº 69 foi convertido em barco caça-minas, rebatizado KT-898.
Apenas uma unidade foi perdida em ação, a Nº 29, afundada por mina a 09/12/43.
Em 1945, foram descartados os seguintes barcos: Nº 19, Nº 39, Nº 49, Nº 59, Nº 79, Nº 89, Nº 99, Nº
100, Nº 210, Nº 211, Nº 265, Nº 267, Nº 268, Nº 269, Nº 276, Nº 280, Nº 284, Nº 310, Nº 311, Nº 410,
Nº 510, Nº 610, Nº 611, Nº 710, Nº 711, Nº 810, Nº 811, Nº 910, Nº 911, Nº 1011, Nº 1111, Nº 1211,
Nº 1311 e Nº 1511. Em fins dos anos 40, foram descartados os remanescentes: KT-898, Nº 109, Nº
110, Nº 111, Nº 266, Nº 1010 e Nº 1411.
Ao todo, os três modelos de tenderes (11, 16 e 19) totalizaram 122 barcos e realizaram 10.048 travessias no Lago Ladoga, evacuando 250.000 civis e transportando mais de 100.000 toneladas de suprimentos para a cidade cercada.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podiam transportar 90 homens ou 25 toneladas de carga. Eram armados com 1 metralhadora de 12,7
mm. Deslocamento - 39,6 T (total). Comprimento - 14,40 m. Velocidade - 5 nós.
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TIPO 1124
Classe de canhoneiras fluviais.
Ao entrar na década de 1930, a Marinha Vermelha tinha umas poucas canhoneiras de rio, veteranas
de outras guerras. Foi nessa época que os soviéticos decidiram concentrar a construção de canhoneiras fluviais em dois modelos básicos: Tipos 1124 e 1125.
O Tipo 1124 era um modelo maior e, como o 1125, era artilhado com torres de tanques (podia ser a
torre do T-28 ou do T-34). Esses barcos foram construídos entre 1936 e 1946 e foram batizados inicialmente com números, mas, em fevereiro de 1944, todos foram rebatizados com a adoção do prefixo
BK. Alguns também receberam nomes comemorativos, como o Nº 42, o Nº 92 e o Nº 214, que receberam o título “Za Stalingrad” (Por Stalingrado) e o BK-163, “Saratovskiy Patriot” (Patriota de Saratov).
Esses barcos participaram de uma variadíssima gama de missões, incluindo apoio de fogo, combate à
navegação inimiga, reconhecimento, escolta, patrulhamento e combate com barcos inimigos (eventualmente, eles operavam sob o comando do Exército). Eles atuaram no Mar Báltico, Mar de Azov, Golfo
da Finlândia, Lago Ladoga, Lago Onega e rios Amur, Danúbio, Volga e Neva. Em agosto de 1945, 31
barcos desse tipo estavam a serviço da Flotilha do rio Amur para a campanha da Manchúria.
Das 99 unidades construídas, 16 foram perdidas em combate: Nº 98 (25/07/41), Nº 97 (30/08/41), Nº
122 (30/08/43), Nº 113 (20/09/43), Nº 72(19/10/43), Nº 114 (31/10/43), Nº 214 (02/11/43), Nº 414
(02/11/43), Nº 421 (07/11/43), Nº 31 (13/11/43), Nº 73 (início de 1944), BK-413 (10/05/44), BK-112
(26/08/44), BK-424 (16/10/44), BK-338 (09/12/44) e BK-161 “Rechnik Kubani” (05/04/45).
No pós-guerra, os seguintes barcos foram transferidos para a Guarda de Fronteiras: BK-111, BK-121
e BK-339 (1945); BK-32 e BK-33 (1949); BK-221 e BK-337 (1956); BK-115, BK-154, BK-314, BK-335,
BK-422 e BK-434 (1957); BK-71 (1958); BK-161, BK-162, BK-431 e BK-436 (1960). Em 1951, o BK344 e o BK-346 (os dois comissionados em 1946) foram cedidos à Bulgária. Todos os demais (63 ao
todo) foram descartados até 1960 e 3 foram preservados.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Tipo 1124 básico era armado com 2 canhões de 76,2 mm (em torres de tanques) e 2 metralhadoras
AA de 12,7 mm ou 7,62 mm. A partir de 1942, alguns barcos foram equipados com lançadores de
foguetes de 132 mm ou 82 mm no lugar da torre de popa, enquanto outros foram equipados como
lança-minas (podiam transportar 8 minas). A partir de 1945, passaram a ser armados também com
canhões AA de 37 mm. Deslocamento - 39 T (padrão). Comprimento - 25,27 m. Velocidade - 21 nós.

Tipo 1124
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TIPO 1125
Classe de canhoneiras fluviais.
O Tipo 1125 nada mais era que uma versão reduzida do Tipo 1124, contando com apenas uma torre
de tanque e um motor, ao contrário daquele, que tinha dois de cada. Ele foi produzido de 1938 a 1947,
contando 170 unidades (das quais, cerca de 20 no pós-guerra). Eles foram batizados inicialmente com
códigos que usavam o prefixo “B”, mas, em junho de 1941, eles passaram a usar números (como o
Tipo 1124) e, em fevereiro de 1944, todos foram rebatizados com a adoção do prefixo BK. Além disso,
houve vários rebatismos ao longo da guerra e alguns também receberam nomes comemorativos, como
o Nº 132 “Geroy Sovetskogo Soyuza Tsibulko” (Herói da União Soviética Tsibulko).
A classe teve extensa participação na Grande Guerra Patriótica, tendo perdido 40 unidades em combate: Nº 204 (28/06/41); Nº 102 (ex-Nº 112) (08/07/41); Nº 103 (ex-Nº 113) e Nº 501 (11/07/41); Nº 403
(ex-Nº 203) (19/07/41); Nº 404 (ex-Nº 405) (13/08/41); Nº 203 (ex-Nº 504) (18/08/41); Nº 301 (ex-Nº
104, ex-Nº 114) e Nº 304 (ex-Nº 301) (03/09/41); Nº 101 (ex-Nº 302), Nº 102 (ex-Nº 303), Nº 103 (exNº 222) e Nº 104 (ex-Nº 401) (18/09/41); Nº 401 (ex-Nº 201) (19/09/41); Nº 402 (21/11/41); Nº 201 (exNº 101, ex-Nº 111) e Nº 203 (ex-Nº 205, ex-Nº 505) (27/07/42); Nº 22 (ex-Nº 25) (01/08/42); Nº 101 (exNº 105, ex-Nº 402), Nº 102 (ex-Nº 202, ex-Nº 503), Nº 103 (ex-Nº 123), Nº 202 (ex-Nº 204, ex-Nº 502)
e Nº 204 (ex-Nº 302, ex-Nº 403, ex-Nº 124) (15/08/42); Nº 34 (ex-Nº 74, ex-Nº 76) (30/10/42); Nº 123
“Geroy Sovetskogo Soyuza Odintsov” e Nº 133 “Geroy Sovetskogo Soyuza Parshin” (18/08/43); Nº 312
(ex-Nº 61, ex-Nº 71, ex-Nº 94, ex-Nº 71) (30/08/43); Nº 311 (ex-Nº 52, ex-Nº 31, ex-Nº 35) (10/10/43);
BK-2 (ex-Nº 2), BK-92 (ex-Nº 92, ex-Nº 65) e BK-303 (12/07/44); BK-323 (ex-Nº 323) (17/08/44); BK321 (ex-Nº 321, ex-Nº 53, ex-Nº 32) (09/12/44); BK-7 (20/03/45); BK-131 (ex-Nº 131) “Geroy Sovetskogo Soyuza Filchenkov” (21/03/45); BK-244 (ex-Nº 244) (03/04/45); BK-212 (ex-Nº 212) e BK-214 (exNº 214) (25/04/45); BK-213 (ex-Nº 213) (26/04/45) e BK-8 (27/04/45). Além destes, o Nº 215 foi capturado pelos finlandeses a 23/08/41, sendo rebatizado VTV 1, mas retornou à URSS em dezembro de
1944 e foi rebatizado BK-60.
A 13/06/44, no Lago Peipus, a BK-213 abalroou o caça-minas alemão KM 08 e o forçou a encalhar. Em
agosto de 1945, 42 barcos desse tipo estavam a serviço da Flotilha do rio Amur para a campanha da
Manchúria.
Os remanescentes foram todos descartados entre 1949 e 1969 e 12 deles foram preservados.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Tipo 1125 era armado com 1 canhão de 76,2 mm (numa torre de tanque) e 4 metralhadoras de 12,7
mm ou 7,62 mm. A partir de 1942, alguns barcos foram equipados com lançadores de foguetes de 82
mm, enquanto outros foram equipados como lança-minas (podiam transportar 4 minas). Deslocamento
- 26 T (padrão). Comprimento - 22,70 m. Velocidade - 19,7 nós.

Tipo 1125
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TIPO D
Classe de barcos de reconhecimento blindados.
Ordenados em 1915, os dezoito barcos dessa classe foram construídos nos EUA em 1915-16 e foram
entregues aos russos a 19/03/16. Eles foram batizados simplesmente com números de 1 a 18, embora
eventualmente o Nº 5 teria recebido o nome Dozorny e o Nº6, Razvedchik.
Estes barcos participaram da 1ª Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa, mas suas histórias são confusas e seus destinos incertos. Os barcos Nº 9, Nº 10 e Nº 11 foram capturados pelos alemães em
fevereiro de 1918 (eventualmente, dois teriam deles sido incorporados à Marinha estoniana). Os alemães utilizaram seis desses barcos no rio Dniepr como barcos de patrulha, os quais foram abandonados em Kiev quando os alemães se retiraram em novembro de 1918. Eles foram incorporados ao Exército Vermelho em fevereiro de 1919, sendo registrados como barcos alemães capturados. Cinco barcos
foram reparados e rebatizados Lenin, Shevchenko, Ukrainets, Kommunist e Karl Marx. O Nº 6 foi perdido a 03/08/19 e o Nº 1, no verão de 1920 (foi resgatado e reparado em 1928, sendo rebatizado D-1).
O Nº 4 foi transferido para o rio Berezina, sendo seguido por outros barcos posteriormente. Sabe-se
que o Nº 9 foi descartado em 1921.
Em janeiro de 1921, os barcos Nº 2, Nº 3 e Nº 4 foram rebatizados, respectivamente, SKA-2, SKA-3 e
SKA-4. Em abril de 1925, eles foram transferidos para o rio Dvina e foram rebatizados de novo, agora
para BKA-2, BKA-3 e BKA-4. No início de 1928, eles foram transferidos para a Flotilha do Dniepr e,
mais uma vez, foram rebatizados, agora como D-2, D-3 e D-4 (ao lado do recuperado D-1). Eles seriam
rebatizados novamente mais duas vezes: 21/03/34 (BK-1, BK-2, BK-3 e BK-4) e 03/02/39 (Nº 132, Nº
133, Nº 134 e Nº 135).
Em junho de 1940, os quatro remanescentes da classe foram transferidos para a Flotilha do Lago Pinsk
e, em julho de 1941, havia cinco desses barcos na Flotilha (ignora-se qual seja o quinto barco e qual a
sua origem). Eles também teriam sido rebatizados, sendo designados Nº 201 a Nº 205. Eles realizaram
missões de reconhecimento nos rios Berezina e Pripyat e todos foram perdidos em ação: Nº 205
(26/07/41), Nº 201 (24/08/41), Nº 204 (31/08/41), Nº 202 e Nº 203 (autoafundados a 18/09/41 para
evitar captura). Em 1944, três deles foram resgatados, sendo rebatizados BK-35, BK-36 e BK-37 em
maio de 1944. Aparentemente, apenas os dois últimos retornaram ao serviço, atuando no rio Bug e nas
ofensivas na Bielorrússia e Berlim. Ambos foram descartados em outubro de 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 metralhadora de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Deslocamento - 6,5 T
(normal). Comprimento - 9,21 m. Velocidade - 10,5 nós.

Tipo D
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TIPO K
Classe de canhoneiras blindadas.
Ordenada em 1915, a classe K era formada por nove canhoneiras blindadas fluviais, todas concluídas
em 1917 e simplesmente numeradas de 1 a 9. Todavia, todas foram rebatizadas ao longo do tempo:
em fevereiro de 1919, foram rebatizadas: Internatsional (ex-Nº 1), Nº 302 (ex-Nº 2), Nº 307 (ex-Nº 4),
Nº 308 (ex-Nº 7), Nº 309 (ex-Nº 8) e Spartak (ex-Nº 9); em abril de 1919, foram rebatizadas: Nº 1 (exInternatsional) e Nº 4(ex-Spartak); em novembro de 1919, foram rebatizadas: Nº 310 (ex-Nº 3) e Nº 311
(ex-Nº 6); em abril de 1920, o Nº 4 reverteu ao nome Spartak; em agosto de 1929, foram rebatizadas:
K-1 (ex-Nº 1), K-3 (ex-Nº 309), K-4 (ex-Nº 311) e K-5 (ex-Nº 5); em agosto de 1934, foram rebatizadas:
BK-105 (ex-K-1), BK-107 (ex-K-3), BK-108 (ex-K-4) e BK-109 (ex-K-5); em abril de 1937, foram novamente rebatizadas: Nº 71 (ex- BK-105), Nº 73 (ex- BK-107), Nº 74 (ex- BK-108) e Nº 75 (ex- BK-109).
Foi com essas designações que elas entraram na Grande Guerra Patriótica. Porém, em fevereiro de
1944, foram pela última vez rebatizadas, recebendo o prefixo BK e mantendo o mesmo número.
Elas atuaram nas Flotilhas do Lago Onega, rio Volga, rio Amu Darya, rio Dniepr e rio Amur durante a
1ª Guerra Mundial e a Guerra Civil Russa.
O Nº 302 foi descartado em 1920, para fornecer peças sobressalentes para os demais; o Nº 307 soçobrou a 22/04/21 (foi resgatado, mas nunca reparado); o Spartak foi descartado em 1923; o Nº 308 e o
Nº 310 foram descartados em 1925.
Em 1934, os quatro remanescentes (BK-71, BK-73, BK-74 e BK-75) foram transferidos para a Flotilha
do rio Amur, onde receberam novos motores. Eles participaram da curta campanha contra o Japão em
agosto de 1945, realizando bombardeios e transportes de tropas. Os quatro sobreviveram à guerra e
foram descartados em 1951.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1944, eram armados com 2 canhões de 76,2 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento 31 T (normal). Comprimento - 20,40 m. Velocidade - 17,8 nós.

Tipo K
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TIPO N
Classe de barcos de reconhecimento blindados.
Os quatorze barcos dessa classe foram construídos em Odessa em 1916-17 (outros quatro barcos
seriam construídos, mas, provavelmente, nunca foram concluídos). Eles foram meramente numerados
de 1 a 14. Dois barcos foram perdidos durante a Guerra Civil Russa, o Nº 8 e o Nº 14, ambos em 1918.
Em julho de 1920, o Nº 7 foi rebatizado Nº 19; em novembro de 1920, todos foram rebatizados: Nº 7
(ex-Nº 1), Nº 8 (ex-Nº 2), Nº 9 (ex-Nº 3), Nº 10 (ex-Nº 4), Nº 11 (ex-Nº 5), Nº 12 (ex-Nº 6), Nº 13 (ex-Nº
9), Nº 14 (ex-Nº 10), Nº 15 (ex-Nº 11), Nº 16 (ex-Nº 12), Nº 17 (ex-Nº 13) e Nº 30 (ex-Nº 19). Em janeiro
de 1921, foram todos novamente rebatizados, recebendo o prefixo SK e mantendo o mesmo número,
exceto o Nº 30, que se tornou o SK-29. Em maio do mesmo ano, quatro deles foram rebatizados: Nº 1
(ex-SK-7), Nº 2 (ex-SK-8), Nº 3 (ex-SK-9), Nº 4 (ex-SK-10). No mesmo ano, o SK-15, o SK-16 e o SK17 foram descartados, o mesmo fim tendo o SK-12 em 1923, o SK-11, o SK-14 e o SK-29 em 1924 e
o SK-13 em 1925. Em 1928, os quatro remanescentes foram novamente rebatizados, respectivamente,
N-1 a N-4. Em agosto de 1934, foram rebatizados mais uma vez, agora como BK-110 (ex-N-1), BK-111
(ex-N-2), BK-112 (ex-N-3) e BK-113 (ex-N-4). Em abril de 1937, foram todos rebatizados: Nº 81 (exBK-110), Nº 82 (ex-BK-111), Nº 83 (ex-BK-112) e Nº 84 (ex-BK-113). Em 1940, o Nº 82 e o Nº 83 foram
descartados.
Ao se iniciar a Grande Guerra Patriótica restavam apenas dois barcos (Nº 81 e Nº 84), ambos servindo
na Flotilha do rio Amur. Em fevereiro de 1944, eles foram rebatizados, recebendo o prefixo BK. Eles
participaram da curta campanha contra o Japão e foram descartados ainda em 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 76,2 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 18 T (normal). Comprimento - 15,20 m. Velocidade - 11,5 nós.
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TK-450
Classe de lanchas torpedeiras.
O desenvolvimento dos barcos do Projeto 200 se iniciou em 1942 e consistia na construção de um
casco que pudesse comportar duas configurações diferentes de embarcações: lancha torpedeira (TM200 com casco de metal e TD-200 com casco de madeira) e caça-submarino (OD-200). Essencialmente, a diferença estava no armamento: enquanto a primeira era armada com metralhadoras e tubos
lança-torpedos, a segunda tinha um canhão de 37 mm e podia transportar 24 cargas de profundidade.
Ambos usavam motores Packard americanos fornecidos pelo Lend-Lease e se destinavam a substituir
os barcos dos tipos D-3 e MO-4, respectivamente.
As lanchas desse tipo foram construídas entre 1943 e 1952. Durante a 2ª Guerra Mundial, apenas cinco
barcos do tipo TM-200 (TK-450 Yunga, TK-451 a TK-454) entraram em serviço. Ao todo, 24 lanchas
torpedeiras tipo TM-200 foram construídas até 1946 e todas foram descartadas entre 1951 e 1953. Elas
atuaram no Báltico e no Mar Negro.
O TD-200 (agora chamado TD-200bis) foi produzido somente no pós-guerra, entre 1947 e 1952, totalizando 168 barcos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A versão de lancha torpedeira era armada com 6 metralhadoras de 12,7 mm e 2 tubos lança-torpedos
de 21 polegadas. Deslocamento - 40,7 T (padrão). Comprimento - 23,40 m. Velocidade - 38 nós.

Representação artística do Projeto 200
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TREVOGA
Classe de canhoneiras.
A construção dos dois barcos dessa classe (Trevoga e Partizan) se iniciou em 1920, mas a construção
foi suspensa em 1922 e retomada somente em 1930, sendo concluída em 1932. Tiveram vários rebatismos ao longo de sua carreira, respectivamente: BK-101 e BK-102 (setembro de 1934); Nº 91 e Nº 92
(abril de 1937); e BK-91 e BK-92 (fevereiro de 1944).
Em 1941, eles tiveram seus motores trocados. Eles serviram na Flotilha do rio Amur100, onde participaram da curta campanha contra o Japão em agosto de 1945. Eles sobreviveram à guerra e foram descartados durante os anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 76,2 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 45 T (padrão). Comprimento - 32,00 m. Velocidade - 10 nós.

Ambos aportados, Nº 91 e Nº 92.

100

Na ordem de batalha da Flotilha do Amur, eles constam com seus nomes originais, o que sugere que eles
mantiveram seus nomes ainda que informalmente.
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TU-2
Bombardeiro médio.
Em 1940, Andrei Nikolayevich Tupolev e sua equipe estavam trabalhando em quatro protótipos sucessivos de um bombardeiro de alta velocidade ou bombardeiro de mergulho: ANT-58, ANT-59, ANT-60 e
Samolyot 103. O primeiro protótipo (ANT-58) realizou o seu primeiro voo a 29/01/1941, mas o seu
desenvolvimento se estendeu por mais dois anos. O avião, então conhecido como “103”, teve a sua
pré-produção iniciada em março de 1942 e, a 28/03/1942, ele recebeu a designação Tupolev Tu-2. No
entanto, a sua produção foi interrompida em outubro de 1942 para que a sua fábrica passasse a produzir caças. No total, de março a outubro de 1942, foram produzidas 80 aeronaves. O Tu-2 estreou em
combate em setembro de 1942 e o aparelho foi muito elogiado pelas suas tripulações.
Todavia, o seu desenvolvimento teve continuidade, incluindo a substituição do motor. A sua produção
foi retomada em fins de 1943, sendo agora designado Tu-2S. Além disso, ele teve as seguintes versões:
Tu-2D (longo alcance), Tu-2DB (bombardeiro de reconhecimento de alta altitude), Tu-2F (fotorreconhecimento), Tu-2G (transporte de carga de alta velocidade), Tu-2R (reconhecimento), Tu-2T (bombardeiro-torpedeiro), Tu-2U (treinamento), Tu-10 (alta altitude), entre outras.
O Tu-2 desempenhou um papel fundamental no último ano da Grande Guerra Patriótica e participou
ainda da ofensiva na Manchúria contra os japoneses em agosto de 1945. O Tu-2 permaneceu em
serviço na URSS até 1950.
Após a guerra, muitos deles foram exportados para outros países, como a Bulgária (36 unidades),
China (311), Coreia do Norte, Hungria (35), Indonésia, Polônia (menos de 20) e Romênia (6). Os bombardeiros chineses entraram em ação na Guerra Civil Chinesa, na Guerra da Coreia e nas ações contra
a revolta tibetana de 1959. Os Tu-2 chineses permaneceram em serviço até 1982.
Somente durante a 2ª Guerra Mundial, foram produzidas 1.111 unidades desse avião. A sua produção
se encerrou apenas em 1948, contando 2.257 unidades produzidas.
O Tu-2 foi uma das aeronaves de combate mais notáveis da 2ª Guerra Mundial. O nome-código da
OTAN para ele era “Bat”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Tu-2S era armado com 2 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para
2.000 kg de bombas. Comprimento - 13,80 m. Envergadura - 18,86 m. Altura - 4,55 m. Motores (2) 1.850 HP (cada). Peso (máx) - 11.360 kg. Velocidade - 547 km/h. Autonomia - 2.100 km. Teto - 9.500
m. Tripulação - 4 homens.

Tu-2S
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UDARNY
Monitor.
Em 1930, iniciou-se em Kiev a construção do monitor designado como Projeto SB-12, o qual seria
lançado a 17/05/32 e comissionado a 01/06/34 como Udarny. Foi o primeiro monitor fluvial soviético,
projetado e construído especialmente para serviço no rio Dniepr.
A 08/07/40, o Udarny foi transferido para a Flotilha do Danúbio. Juntamente com o Zheleznyakov e o
Martynov (ambos da classe Zheleznyakov), sustentou ações nos rios Danúbio, Dniepr e Bug. Ele foi
afundado pela Luftwaffe a 19/09/41.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 130 mm, 4 canhões AA de 45 mm e 16 metralhadoras AA de 7,62
mm. Deslocamento - 367 T (padrão). Comprimento - 53,65 m. Velocidade - 12 nós.

Udarny
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URAGAN
Classe de escoltas.
Em 1926, os soviéticos ordenaram a construção de dezoito barcos de patrulha101 que atuariam como
escolta, barco antissubmarino e para patrulhamento e reconhecimento (a decisão de armá-los com
torpedos se deveu à carência de destróiers na Marinha Vermelha). Esses barcos, construídos entre
1927 e 1938, formaram a classe Uragan, subdividida em três grupos: Projeto 2 (Uragan, Tayfun,
Smerch, Tsiklon, Shtorm, Shkval, Groza e Vikhr), Projeto 4 (Metel, Vyuga, Grom e Burun) e Projeto 39
(Molniya, Zarnitsa, Purga, Burya, Tucha e Sneg). Em Leningrado, foram construídos os barcos destinados à Frota do Mar Báltico (Uragan, Tayfun, Smerch, Tsiklon, Groza, Vikhr, Purga, Burya, Tucha e
Sneg); em Nikolaev, foram construídos os barcos que iriam para a Frota do Mar Negro (Shtorm e
Shkval); e em Vladivostok foram concluídos os barcos que serviriam na Frota do Pacífico (Metel, Vyuga,
Grom, Burun, Molnya e Zarnitsa). Em 1933, o Uragan, o Smerch e o Groza foram transferidos para
a Frota do Norte.
Os barcos da classe Uragan foram os primeiros navios de guerra de superfície construídos para a
Marinha Vermelha, tendo várias e sérias deficiências. Eles provaram ser pequenos demais para o peso
de seu armamento, eram lentos e tinham pouca estabilidade. Apesar disso, esses barcos prestaram
valiosos serviços de patrulha e escolta, tendo o Metel recebido o título de “barco de Guardas”. O Tayfun
foi convertido em caça-minas em dezembro de 1943, o mesmo ocorrendo com o Vikhr e o Tucha no
ano seguinte.
A classe perdeu quatro barcos durante a 2ª Guerra Mundial: Tsiklon e Snieg (ambos a 28/08/41, por
minas), Burya (24/08/42, por minas) e Purga (01/09/42, por ataque aéreo – foi resgatado em 1943 e
desmantelado). O Vikhr foi afundado por ataque aéreo a 21/09/41, mas foi resgatado em 1943 e recomissionado em 1945 (com os motores do Purga). O Smerch foi afundado a 08/12/42 em Murmansk,
mas foi resgatado no mesmo mês e retornou ao serviço. O Shtorm foi avariado por um torpedo do
submarino U9 a 11/05/44 e não foi reparado (ele foi o maior navio da Marinha soviética atingido por um
submarino alemão no Mar Negro).
Todos os remanescentes foram desativados no pós-guerra: Shtorm (1946); Smerch e Vikhr (1948);
Uragan (1949); Shkval, Groza e Tucha (1952); Tayfun, Metel, Vyuga, Grom, Burun, Molniya e Zarnitsa
(1954). Foram todos desmantelados em 1959.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, os barcos do Projeto 2 tinham as seguintes especificações técnicas: eram armados com 2
canhões de 102 mm, 4 canhões AA de 45 mm, 3 metralhadoras de 12,7 mm, 3 tubos lança-torpedos
de 17,7 polegadas e dois lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar até 48 minas ou
30 cargas de profundidade. Deslocamento - 417 T (padrão). Comprimento - 71,50 m. Velocidade - 26
nós.

Uragan, 1942.
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Embora classificados como barcos de patrulha, pelos padrões ocidentais eles eram, de fato, torpedeiras.
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UDARNIK
Classe de caça-minas.
Essa classe teve 22 barcos ordenados, mas apenas quatro foram concluídos, construídos entre 1916
e 1918: Udarnik, Zashchitnik, Kliuz e Fortral. O Zashchitnik e o Fortral foram capturados pelos finlandeses em abril de 1918 e foram rebatizados Vilppula e Rautu, respectivamente.
Em julho de 1941, os dois restantes foram rebatizados: Nº 53 (ex-Udarnik) e Nº 54 (ex-Kliuz). Em setembro do mesmo ano, foram novamente rebatizados, respectivamente, Nº 57 e Nº 56.
Ambos foram perdidos em ação: o Nº 56 foi afundado a 25/11/41 e o Nº 57 a 02/09/42, ambos por
minas no Golfo da Finlândia.
Em junho de 1941, quatro rebocadores que estavam sendo construídos na Finlândia para a URSS
foram confiscados pelos finlandeses, os quais foram batizados Nº 761 a 764 (o primeiro também foi
batizado Viipuri). A 03/11/44, eles foram entregues aos soviéticos, que os converteram em caça-minas
com dispositivo magnético e foram rebatizados EMTShch-70 a 73. Todos retornaram ao serviço de
rebocador entre 1946 e 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 76,2 mm, 1 canhão AA de 45 mm e 2 metralhadoras de 7,62 mm.
Podiam transportar 36 minas. Deslocamento - 190 T (normal). Comprimento - 43,60 m. Velocidade - 11
nós.

Barco da classe Udarnik
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VERNY
Canhoneira fluvial.
Construído na Alemanha entre 1897 e 1901, o Verny serviu ao Império Russo (1901-1917), à Ucrânia
(1917-1922) e à URSS (1922-1941). Era um típico rebocador a vapor com roda de pá que operou nessa
função no rio Dniepr até março de 1919, quando foi convertido em uma canhoneira blindada, sendo
armado com dois canhões de 76,2 mm e seis metralhadoras de 7,62 mm. Ele operou então na Flotilha
do Dniepr, tendo ativa participação na Guerra Civil Russa. A 06/10/19, ele foi rebatizado Gnevny e
recebeu canhões de 120 mm, se tornando uma canhoneira pesada. Recebeu reparos em 1920, a
tempo de participar da Guerra Russo-polonesa. A 20/08/20, o navio foi desarmado, voltou à função de
rebocador e reverteu ao seu nome original. A 21/10/25, porém, ele foi rearmado com canhões de 102
mm e passou a fazer parte da Flotilha do Dniepr até 17/07/40, quando passou a fazer parte da Flotilha
do Lago Pinsk.
Após a invasão alemã (22/06/41), ela foi transferida para o rio Pripyat, tornando-se a nau capitânea da
flotilha. Ela atuou em apoio ao Exército até ser forçada a escapar para Kiev, onde ficou em reparos até
20/08/41. A 23/08/41, a Verny se dirigiu para a vila de Okuninovo, no Dniepr, onde os alemães estabeleceram uma cabeça de ponte. No dia seguinte, a Verny, juntamente com a canhoneira Kremlin, conseguiu destruir a ponte que ligava a cabeça de ponte alemã. A 25/08/41, porém, ela foi afundada pela
Luftwaffe.
No momento da invasão alemã, a Flotilha do Lago Pinsk contava também, além da Verny e da Peredovoy, com as canhoneiras Dimitrov, Kaganovich, Kremlin e Smolny (conversões de rebocadores do
rio Dniepr), Trudovoy e Bielorus (ex-polonesas).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 2 canhões de 102 mm, 1 canhão de 76,2 mm, 4 metralhadoras de 12,7 mm e 5
metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 350 T (padrão). Comprimento - 60,86 m. Velocidade - 10,7
nós.

Verny
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VOGUL
Classe de canhoneiras fluviais.
Construída para a Flotilha do rio Amur, os sete barcos dessa classe foram construídos entre 1905 e
1909, a saber: Vogul (ex-Zabaykalets), Votyak (ex-Ussuriets), Zyryanin (ex-Amurets), Kalmyk, Kirgiz,
Korel e Sibiryak. Eram uma continuação da classe Buryat, mas incorporando melhorias vindas da experiência da guerra com os japoneses. Foram consideradas as canhoneiras fluviais mais poderosas e
avançadas do mundo. No entanto, foram todos descomissionados ao se iniciar a 1ª Guerra Mundial,
para ceder equipamentos a outros navios no Mar Báltico e acabaram todos capturados pelos japoneses
a 07/09/18. Foram todos devolvidos aos soviéticos entre 1921 e 1927, mas o Zyryanin e o Korel foram
desmantelados em 1923 e, no ano seguinte, o Kirgiz. O Kalmyk foi recuperado, mas foi autoafundado
para evitar captura pelos japoneses a 23/12/21. Foi recuperado, mas acabou desmantelado em 1923.
Os três sobreviventes foram rebatizados: Bednota (ex-Vogul), em fevereiro de 1922; Krasnoe Znamya
(ex-Sibiryak), em abril de 1922; Proletarskiy (ex-Votyak), em fevereiro de 1927. Os três permaneceram
na Flotilha do rio Amur e participaram do conflito com a China em 1929. Em janeiro de 1939, o Bednota
foi totalmente reconstruído e rebatizado Krasnaya Zvezda.
O Krasnaya Zvezda e o Proletarskiy participaram do curto conflito com o Japão (o Krasnoe Znamya
havia sido retirado para reparos em agosto de 1945). Enquanto o Proletarskiy participou do desembarque de tropas em Fuyuan, o Krasnaya Zvezda apoiou o Exército na região de Aigun. O Krasnaya
Zvezda foi transferido para a guarda de fronteira em setembro de 1945.
O Proletarskiy foi descartado em maio de 1949; o Krasnaya Zvezda foi desativado em agosto de 1955
e desmantelado em 1961; o Krasnoe Znamya foi descartado em março de 1958.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1943, o Krasnaya Zvezda era armado com 2 canhões de 100 mm, 1 canhão AA de 37 mm e 4
canhões AA de 20 mm. Deslocamento - 245 T (normal). Comprimento - 54,50 m. Velocidade - 12 nós.

Proletarskiy
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VOROSHILOVETS
Trator de artilharia pesada.
Lançado em 1939, o Voroshilovets foi o sucessor do Komintern (ele usava a mesma suspensão) e era
um grande trator de artilharia com capacidade de carga de 3 toneladas e de reboque de 18 toneladas,
além de transportar 16 passageiros. Ele se destinava a rebocar canhões de 152 mm e 210 mm, obuseiros de 203 mm e 305 mm e morteiros de 280 mm.
Produzido entre 1939 e 1942, teve 970 unidades produzidas. O Exército Vermelho tinha ainda 528
desses veículos em setembro de 1942.
Unidades capturadas pelos alemães foram utilizadas por eles.
No verão de 1941, o Exército Soviético contava com cerca de 44.900 tratores e reboques, mas apenas
cerca de 10.000 (20,5%) eram realmente militares (Komsomolets, Komintern e Voroshilovets) e 15%
consistiam em tratores específicos (STZ-5, S-2 Stalinets e Kommunar). Os 64,5% restantes eram tratores civis adotados para o serviço militar (S-60 Stalinets, S-65 Stalinets, STZ-HTZ (STZ-1 ou SHTZ15/30), STZ-3, etc.).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 6,22 m. Largura - 2,35 m. Altura - 2,74 m. Peso - 15,5 T. Velocidade - 36 km/h. Motor 350 HP. Tripulação - 3 homens.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 332 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
YA-5
Classe de lanchas armadas.
Estes barcos de aço foram construídos em Yaroslavl entre 1939 e 1945 (eventualmente ficaram conhecidos como “Yaroslavets”) e podiam usar um motor Diesel de trator ou um motor de automóvel (essa
variante era conhecida como Ya-5M). Diferentes tipos de embarcações podiam ser montados nesses
cascos: caça-minas (prefixo KT), caça-minas com dispositivo magnético (KEMTShch) ou lança-foguetes (Ya e depois MK).
Ao todo, foram construídos 40 barcos, a saber: Ya-1 a Ya-13; Ya-25 a Ya-30; MK-38, MK-39, MK-41 a
MK-48, KEMTShch-581 a KEMTShch-584, KEMTShch-586 a KEMTShch-593, Nº 164 a Nº 169, Nº
6679, KT-631 e KT-632.
Três foram perdidos em combate: Ya-26, Ya-27 (ambos por minas próximo a Odessa, a 18/04/44) e
MK-5 (ex-Ya-5, 17/08/44).
Os remanescentes foram todos descartados entre 1946 e 1949. Após a guerra, o KEMTShch-772 (exYa-2) tornou-se um monumento preservado em Taganrog.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O modelo YA era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm e 24 lançadores de foguetes de 82 mm.
Deslocamento - 23,4 T (total). Comprimento - 18,70 m. Velocidade - 9 nós.

Ya-29. Observe os lançadores de foguetes na proa.
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YA-6
Classe de lanchas armadas.
As lanchas do modelo Ya-6 diferiam da Ya-5 por terem o casco de madeira e o posto de comando de
formato quadrangular. Como o Ya-5, podiam usar um motor Diesel de trator ou um motor de automóvel
(essa variante era conhecida como Ya-6M). Todos foram produzidos em Yaroslavl: Ya-20, Ya-21, Ya22, Ya-23, Ya-24 e Ya-31 (1943), MK-36 e MK-37 (1944). Em janeiro de 1945, todos os barcos com o
prefixo Ya foram rebatizados com o prefixo MK.
Outros oito barcos foram comissionados em 1944 como caça-minas com dispositivo magnético: KEMTShch-594 a KEMTShch-597 e KEMTShch-779 a KEMTShch-782.
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados entre 1947 e 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 metralhadoras de 12,7 mm e 24 lançadores de foguetes. Deslocamento - 19 T
(padrão). Comprimento - 19,80 m. Velocidade - 10 nós.
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YA-12
Trator de artilharia média.
O Ya-12 era um trator de alta velocidade baseado nos chassis dos tanques leves T-60 e T-70M, usando
a transmissão e elementos da suspensão deles, e sendo dotado de um motor americano GMC 4-71
fornecido através do Lend-Lease. Ele foi desenvolvido em 1942-43 e entrou em produção em 1943 (na
ocasião, a produção de todos os tratores de artilharia na URSS havia sido interrompida devido à prioridade dada à produção de tanques).
Ele se destinava a rebocar os canhões antitanques e antiaéreos de 85 mm, canhões e obuseiros de
100 mm e 152 mm e obuseiros de 203 mm. Ele tinha capacidade de carga de 2 toneladas, de tração
de 8 toneladas e podia transportar 8 passageiros, normalmente da guarnição do canhão. O Ya-12 tinha
boa confiabilidade, velocidade e potência. Em contrapartida, o Ya-12 tinha lagartas estreitas e não tinha
guincho. Os motores americanos também eram complicados, pois dificilmente davam partida sob temperaturas de -20ºC durante o inverno.
Devido à insuficiência de motores americanos para atender à demanda, duas versões foram desenvolvidas, usando motores russos: o Ya-13 e o Ya-13F. Eles utilizavam motores de 77 HP e 95 HP, respectivamente, o que reduziu as suas capacidades de tração a 5 e 6 toneladas, respectivamente. Eles
foram produzidos entre 1944 e 1946, o primeiro contando apenas 95 unidades e o segundo teve várias
centenas produzidas. Ambos eram mais lentos e com menor autonomia que o Ya-12.
Produzidos entre 1943 e 1946, todos esses modelos tiveram um total de 2.919 unidades produzidas
(1.666 durante a guerra). Em maio de 1945, o Exército Vermelho contava com 1.270 tratores Ya-12,
Ya-13 e Ya-13F. No pós-guerra, foram rebatizados M-12A e M-13A, sofrendo algumas modificações.
Eles foram usados até o final da década de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 5,03 m. Largura - 2,29 m. Altura - 2,44 m. Peso - 6,5 T. Velocidade - 38 km/h. Motor 110 HP. Tripulação - 3 homens.
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YAG-6
Caminhão pesado.
Em meados dos anos trinta, a Fábrica de Motores de Yaroslavl (YaMZ102) havia dominado a produção
em série de caminhões de cinco toneladas. Paralelamente à produção de veículos existentes (como o
YaG-4), ocorreu o desenvolvimento de novas máquinas. O projeto de extensa modernização levou a
um novo modelo que entrou em produção sob o nome YaG-6. No entanto, externamente o YaG-6 era
praticamente idêntico a seus antecessores, só se distinguindo pelo formato dos para-lamas dianteiros
e pela nova placa com o emblema do fabricante.
Em 1936, a YaMZ cessou a produção dos veículos da geração anterior, ou seja, o caminhão YaG-4 e
o caminhão basculante YaS-1. A empresa passou então a fabricar o YaG-6 e a sua versão basculante,
o YaS-3 (4.765 unidades). Além disso, existiram versões de caminhão de bombeiros, caminhão-tanque
de combustível, caminhão-betoneira, lavador de ruas e até limpador de gelo.
Em 1938, surgiu o caminhão YaG-6M, com uma nova cabine e um novo motor (50 unidades produzidas). Dois anos depois, entrou em produção o YaG-6A, que tinha uma carroceria mais longa e um novo
motor (apenas 15 unidades produzidas).
O YaG-6 4x2 foi bastante utilizado pelo Exército Vermelho (após o início da Grande Guerra Patriótica,
centenas de veículos civis foram mobilizados e também foram para o front). O YaG-6 foi usado principalmente como trator de artilharia pesada, sendo capaz de rebocar canhões de até 122 mm, além de
transportar a munição e a guarnição do canhão.
O YaG-6 foi produzido entre 1936 e 1943, somando um total de 8.140 unidades (incluindo o YaG-6M e
o YaG-6A – foi o caminhão mais produzido da YaMZ antes da 2ª Guerra Mundial). A sua produção de
fato foi interrompida em 1942, embora três dúzias dele ainda fossem montados no ano seguinte. A
razão disso foi a falta dos motores, que estavam sendo desviados para outros projetos. A YaMZ passou
a produzir tratores de lagarta e só retomou a fabricação de caminhões em 1947.
Um número significativo desses caminhões teria sido exportado e alguns exemplares foram capturados
e utilizados pela Wehrmacht após junho de 1941.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 5.000 kg de carga. Comprimento - 6,50 m. Largura - 2,50 m. Altura - 2,55 m. Peso 4,9 T. Velocidade - 42 km/h. Motor - 73 HP.
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YaMZ = Yaroslavskiy Motornyy Zavod. YaG = Yaroslavskiy Gruzovik (Caminhão de Yaroslav).

Clube SOMNIUM – 2022
Página 336 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
YAG-10
Caminhão pesado.
O YaG-10 6x4 foi fabricado pela YaMZ103 a partir de fevereiro de 1932, sendo o primeiro caminhão
soviético de três eixos e foi, por muito tempo, o caminhão mais pesado da URSS. Ele utilizava um motor
Herkules YXC-B de 93,5 HP importado dos EUA, componentes originais do caminhão Moreland e a
suspensão traseira foi copiada da similar britânica WD, o que dava ao caminhão um excelente desempenho.
Em 1938, surgiu o YaG-10M, com um novo motor Hercules YXC-3 de 103 HP (ou ZIS-16) e uma transmissão diferente. No entanto, apenas 10 protótipos foram construídos. Teve ainda uma versão com um
motor a Diesel (1934), que teve apenas um protótipo construído.
O YaG-10 foi empregado principalmente pelo Exército Vermelho, normalmente na função de trator de
artilharia e transporte de pessoal, mas foi usado também como caminhão-baú, que podia ser equipado
como carro-rádio, carro de comando, ambulância, etc. Também teve unidades concluídas como caminhão-tanque (para combustível e água) e com bombas de incêndio (alguns desses veículos teriam sido
fornecidos ao Azerbaijão).
O YaG-10 também teve uma versão de canhão antiaéreo autopropulsado, sendo equipado com um
canhão de 76,2 mm 3-K Modelo 1931. Ao todo, 61 unidades foram convertidas a essa função e foram
usadas inclusive na defesa de Moscou no inverno de 1941-42.
No entanto, todos ou quase todos os YaG-10 foram perdidos nos primeiros anos da Grande Guerra
Patriótica. Exemplares capturados foram utilizados pela Wehrmacht após junho de 1941.
A produção do YaG-10 terminou em 1940, contando apenas 333 unidades (322 YaG-10, 10 YaG-10M
e 1 YaG-10 a Diesel). Isso se deveu em grande parte à dependência do fornecimento de componentes
estrangeiros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 8.000 kg de carga. Comprimento - 6,97 m. Largura - 2,47 m. Altura - 2,55 m. Peso 6,8 T. Velocidade - 42 km/h. Motor – 93,5 HP.
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Então chamada de Fábrica de Automóveis Estatal de Yaroslav Nº 3.
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YAK-1
Caça.
Desenhado por Alexander Sergeievich Yakovlev, o Yak-1 foi o primeiro integrante da famosa linhagem
de caças Yak. Ele era um interceptador de média altitude, sendo um avião de asa baixa, com trem de
pouso retrátil. A estrutura da fuselagem era moldada, soldada a partir de tubos de aço, o nariz era
coberto com duralumínio e as asas eram de madeira. Simples, robusto, pequeno e fácil de pilotar, ele
era um dos caças mais leves da sua época, tendo um peso vazio de 2.347 quilos. Em termos de qualidades acrobáticas e de combate, o Yak-1 estava entre os melhores caças do mundo, sendo muito
apreciado pelos pilotos soviéticos.
O projeto do Yakovlev Yak-1 (inicialmente designado YA-26 e depois I-26) começou em novembro de
1938 e o avião voou pela primeira vez a 13/01/1940, entrando em produção a 19/02/1940, apesar de
vários defeitos terem sido identificados nos testes, como o sobreaquecimento do motor. Mais de 20.000
alterações foram feitas no projeto nos primeiros três anos de produção, complicando o processo de
fabricação que já era prejudicado pela escassez de motores e outras peças. Como resultado, lotes
diferentes de caças Yak-1 costumavam usar peças diferentes, dificultando o serviço de manutenção.
Uma versão aperfeiçoada ficou conhecida como Yak-1b, mas essa não era uma designação oficial. Ele
tinha um novo motor, uma nova carlinga (em forma de lágrima), fuselagem traseira rebaixada, metralhadoras de 7,62 mm substituídas por uma única de 12,7 mm, melhor refrigeração do motor, blindagem
aumentada e outros aprimoramentos, como a instalação de um espelho, o que permitia ao piloto observar à ré sem virar a cabeça. Ele entrou em produção em setembro de 1942, tendo um total de 4.188
unidades produzidas.
A 22/06/1941, 425 unidades dele haviam sido produzidas, embora nem todas estivessem alocadas em
regimentos de combate. Boa parte delas foi destruída no solo por ataques aéreos alemães, algumas
tiveram que ser destruídas durante a retirada e os aviões que sobreviveram acabaram abatidos logo
no primeiro mês da guerra. Os Yak-1 equiparam uma alta proporção de regimentos de caças a partir
de 1942, incluindo o 586º, o único regimento feminino de caça104. O Yak-1 também equipou o regimento
francês “Normandie” até junho de 1943, quando ele foi reequipado com o Yak-9. O recém-criado 1º
Regimento de Caça polonês “Varsóvia” começou a ser equipado com ele em setembro de 1943 (embora só entrasse em combate em agosto de 1944) e fez uso dele até o fim da guerra (outras unidades
polonesas também foram equipadas com ele). Ao todo a Força Aérea polonesa recebeu 143 unidades
do Yak-1 e ele permaneceu em serviço até 1946. A Iugoslávia recebeu 103 unidades desse avião.
Ao longo da Grande Guerra Patriótica, o Yak-1 realizou missões de interceptação, escolta, ataque ao
solo e reconhecimento aéreo, inclusive fotográfico. Por outro lado, ele foi o avião de caça soviético que
sofreu as maiores perdas na 2ª Guerra Mundial, tendo um total de 3.336 Yak-1 perdidos em ação.
Quando se encerrou a sua produção em julho de 1944, um total de 8.721 unidades haviam sido produzidas, de todas as variantes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Yak-1b era armado com 1 canhão de 20 mm e 1 metralhadora de 12,7 mm. Comprimento - 8,48 m.
Envergadura - 10,00 m. Altura - 2,64 m. Motor - 1.260 HP. Peso (máx) - 2.884 kg. Velocidade - 592
km/h. Autonomia - 700 km. Teto - 10.050 m. Tripulação - 1 homem.

104

As duas únicas ases da guerra, Katya Budanova e Lydia Litvyak, pilotaram caças Yak-1.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 338 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
YAK-2
Bombardeiro leve.
Concebido originalmente como um avião de reconhecimento de alta velocidade, o protótipo Ya-22 realizou o seu primeiro voo a 22/02/1939. Ele era um monoplano de asa baixa biposto com asas de madeira e uma fuselagem de construção mista, tinha um trem de pouso de três pontos retráteis e uma
cauda com leme duplo. Antes mesmo da realização de testes militares, foi ordenada a produção em
série do avião a 15/03/1939. Contudo, Alexander S. Yakovlev, seu projetista, foi instruído a modificar o
projeto para servir como um bombardeiro, sendo o avião redesignado BB-22. O avião recebeu uma
baía de bombas e blindagem, além de sofrer modificações significativas na cabine (passou a ter três
tripulantes), no armamento e nos tanques de combustível. A nova versão do avião (redesignado como
Yak-2 no final de 1940) era um avião barato e fácil de produzir e realizou o seu primeiro voo a
20/02/1940. No entanto, à medida que os aparelhos de série saíam das linhas de montagem, os defeitos do projeto começaram a se avolumar: a estabilidade longitudinal e lateral eram insatisfatórias, o
sistema de refrigeração do motor era inadequado, os freios eram problemáticos, o trem de pouso era
muito fraco (foram instaladas rodas duplas neles) e o sistema de combustível não era confiável. Apesar
das modificações urgentemente implementadas, incluindo a instalação de uma torre de metralhadora
(que fez o desempenho da máquina ficar ainda pior), não foi possível salvar o projeto de ser abandonado, abrindo caminho para o seu sucessor, o Yak-4.
Quando os alemães invadiram a URSS a 22/06/1941, 73 unidades do Yak-2 estavam em serviço, principalmente com o 136º Regimento de Bombardeiros de Curto Alcance e o 316º Regimento de Reconhecimento. A maioria deles foi destruída nos primeiros dias da campanha e os sobreviventes enfrentaram a invasão alemã, sofrendo pesadas baixas. Os aparelhos que não eram mais capazes de voar
foram usados por algum tempo no aeródromo de Medvezhye Ozera como iscas. Várias aeronaves
danificadas deixadas durante a retirada caíram nas mãos do inimigo.
O Yak-2 teve apenas 111 unidades produzidas ao longo de 1940.
Existiram três modelos posteriores derivados do Yak-2, o R-12 (de reconhecimento), o I-29 (caça de
escolta) e o BPB-22 (bombardeiro de mergulho), mas nenhum deles passou do estágio de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 600 kg de bombas. Comprimento - 9,34 m. Envergadura - 14,00 m. Altura - ? Motores (2) - 960 HP (cada). Peso (máx) - 5.380 kg.
Velocidade - 515 km/h. Autonomia - 800 km. Teto - 8.900 m. Tripulação - 3 homens.
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YAK-3
Caça.
O trabalho de modificação do protótipo Yak-1M para receber um novo motor teve início no final de 1941.
No entanto, devido a uma série de atrasos e à necessidade de produzir o máximo de aparelhos já nas
linhas de montagem, o programa do novo caça foi arquivado. Porém, o trabalho foi retomado no final
de 1942. Uma nova asa menor foi desenvolvida e testada junto com outras modificações e o primeiro
protótipo do agora designado Yak-3 voou a 28/02/1943. O radiador de óleo havia sido deslocado da
parte inferior do nariz do avião para as raízes das asas, o que é uma das diferenças visuais mais
evidentes em relação aos outros membros da linhagem (Yak-1, Yak-7 e Yak-9). Embora um aparelho
de avaliação tenha voado em combate, os primeiros Yak-3 de série não entraram em operação com o
91º Regimento de Aviação de Caça senão em junho de 1944 (foi o último dos caças Yak a ser lançado
na Grande Guerra Patriótica). Robusto e fácil de manter, ele foi considerado um caça excepcional em
altitudes de até 4.000 metros, rapidamente ganhando popularidade e se consagrando como um dos
melhores aparelhos de caça da 2ª Guerra Mundial. Ele atingiu uma relação de vitórias muito alta contra
aviões inimigos em 1944-45, sendo superior aos caças alemães em diversos aspectos. Por outro lado,
seu alcance era considerado diminuto, seu motor não era confiável, o sistema pneumático era problemático e a cobertura das asas eventualmente se desprendia na saída de um mergulho em altas velocidades.
O Yak-3 equipou a famosa unidade de Franceses Livres “Normandie-Niemen” no front russo; a Força
Aérea polonesa recebeu 22 unidades dele, que permaneceram em serviço até 1947; no pós-guerra, a
Iugoslávia recebeu cerca de 70 unidades, que estiveram em serviço até 1956. Na Força Aérea Vermelha, ele permaneceu em serviço até 1952.
Produzido entre março de 1944 e agosto de 1946, teve um total de 4.848 unidades produzidas, incluindo 4.560 durante a guerra.
Em 1991, o Yakovlev Design Bureau assinou um contrato com o Gunnell Museum em Santa Monica,
Califórnia, para produzir vinte réplicas do Yak-3 para clientes privados nos Estados Unidos e outros
países. O avião recebeu a designação Yak-3M (Yak-3UA nos EUA) e se destinava principalmente a
museus e colecionadores particulares, bem como à participação em espetáculos aéreos. Os aviões
começaram a ser entregues em 1994 e, até 2001, 12 aparelhos haviam sido entregues.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 20 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 8,50 m. Envergadura - 9,20 m. Altura - 2,42 m. Motor - 1.240 HP. Peso (máx) - 2.697 kg. Velocidade - 646 km/h. Autonomia - 648 km. Teto - 10.400 m. Tripulação - 1 homem.
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YAK-4
Bombardeiro leve.
O Yak-4 nada mais era que um Yak-2 com novos motores, além de outras ligeiras alterações que
visavam corrigir os problemas do seu predecessor e aumentar a sua autonomia. Durante o seu desenvolvimento, ele foi designado BB-22bis, mas a designação Yakovlev Yak-4 foi adotada oficialmente em
dezembro de 1940, embora Alexander Yakovlev não tenha participado do seu desenvolvimento.
Em março de 1940, um Yak-2 foi convertido para servir como protótipo do Yak-4, o qual foi extensivamente testado até maio. A sua produção se iniciou em outubro do mesmo ano, embora ainda não
tivesse recebido a aprovação oficial. O aparelho resultante tinha um desempenho aquém do previsto,
a cabine era muito apertada e, com carga total de bombas, o avião provou ser difícil de controlar. Por
fim, com o surgimento do Pe-2, o Yak-4 acabou cancelado.
Apesar disso, em meados de 1941, o Yak-4, ao lado do Yak-2, foi fornecido aos 314º e 316º Regimentos
de Reconhecimento e ao 136º Regimento de Bombardeiros de Curto Alcance. Aparelhos do 314º Regimento de Reconhecimento realizaram vários voos sobre a fronteira com a Alemanha pouco antes da
Operação Barbarossa, conseguindo evitar a interceptação por caças alemães. No entanto, uma vez
que a invasão começou, a Luftwaffe destruiu muitos Yak-4 no solo. Os sobreviventes realizaram missões de reconhecimento e bombardeio, sofrendo pesadas baixas. Em setembro, na Frente Norte, havia
menos de 10 Yak-4 operacionais, enquanto, no Sul, em outubro, ainda havia cerca de 30 aparelhos
operacionais. Não há informações sobre o uso do Yak-4 a partir de 1942, mas pelo menos um Yak-4
ainda estava operacional e em uso pelo 118º Regimento de Reconhecimento da Força Aérea da Frota
do Norte em 1945.
A produção do Yak-4 durou de outubro de 1940 a abril de 1941, totalizando 90 unidades produzidas
(27 em 1940 e 63 em 1941).
Os húngaros conseguiram capturar pelo menos um Yak-4 durante 1941.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 ou 3 metralhadoras de 7,62 mm e tinha capacidade para 900 kg de bombas. Comprimento - 10,18 m. Envergadura - 14,00 m. Altura - ? Motores (2) - 1.100 HP (cada). Peso (máx) 6.115 kg. Velocidade - 535 km/h. Autonomia - 925 km. Teto - 9.700 m. Tripulação - 2 homens.
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YAK-6
Avião de transporte.
Concebido como um transporte utilitário leve, o Yakovlev Yak-6 era um bimotor de asa baixa e cabine
fechada, com construção em grande parte de madeira, com o mínimo emprego de metal. Seus tanques
de combustível eram feitos de madeira compensada impregnada, em vez de metal ou borracha. Muitos
Yak-6 também foram equipados com trem de pouso fixo.
Simples de operar e barato de fabricar, o Yak-6 voou pela primeira vez a 19/08/1942. Ele também
poderia ser equipado para transportar suprimentos ou carga (incluindo 500 quilos de carga externamente) ou para uso como ambulância, rebocador de planador, etc. O Yak-6 também foi usado para
abastecer guerrilheiros e, em 1944, a maioria das unidades aéreas tinha uma dessas aeronaves para
transporte de pessoal (inclusive o esquadrão francês “Normandie-Niemen”). Durante a Batalha de Berlim, ele foi utilizado como avião de apoio ao solo, equipado com dez foguetes RS-82.
O Yak-6 também foi fornecido a organizações civis, inclusive para uso das próprias fábricas de aviões.
Teve uma versão de bombardeiro noturno chamado Yak-6 NBB105 (ele tinha racks externos para cinco
bombas de 100 kg sob a fuselagem e uma metralhadora de 7,62 mm). Outra versão foi o Yak-6M, uma
versão melhorada, cujo protótipo voou pela primeira vez no início de 1944. Nem o Yak-6 NBB nem o
Yak-6M entraram em produção, embora alguns Yak-6 tenham sido armados com uma metralhadora de
7,62 mm.
Produzido entre novembro de 1942 e setembro de 1943, o Yak-6 teve um total de 381 unidades. Ele
permaneceu em serviço até 1950 e, no pós-guerra, algumas unidades foram fornecidas à Mongólia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 4 passageiros e tinha capacidade para 450 kg de carga. Comprimento - 10,35 m.
Envergadura - 14,00 m. Altura - ? Motores (2) - 140 HP (cada). Peso (máx) - 2.350 kg. Velocidade 230 km/h. Autonomia - 900 km. Teto - 3.380 m. Tripulação - 2 homens.
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Nochnoy Blizhniy Bombardirovshchik = Bombardeiro Noturno de Curto Alcance.
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YAK-7
Caça.
Alexander S. Yakovlev desenvolveu uma versão do I-26 com dois lugares e controle duplo, sob a designação Yakovlev Ya-27 (também era conhecido como UTI-26 ou I-26UTI). Ele se destinava a ser um
avião de treinamento avançado, mas também poderia servir como um avião de ligação. Comparado
com o I-26, o Ya-27 era mais simples e leve, sendo as cabines em tandem abrigadas por uma carlinga
envidraçada estendida. O avião, agora designado Yak-7UTI, voou pela primeira vez a 23/07/1940 e
entrou em produção em maio de 1941 (186 unidades produzidas), logo revelando ter melhores qualidades de voo do que o Yak-1. Esse desempenho, combinado com a necessidade urgente de mais
caças, levou à produção de uma versão monoposto. O protótipo voou em junho de 1941 e, no mês
seguinte, o novo caça foi oficialmente designado Yak-7A. Como a carlinga permaneceu inalterada, a
aparência do Yak-7 monoposto praticamente não diferia da do Yak-7 biposto.
O Yak-7A foi lançado no início de 1942 (atrás da cabine do Yak-7A ainda havia um compartimento
deixado vago do segundo assento do Yak-7UTI, que era fechado com uma tampa e podia ser usado
para combustível ou armamento adicionais). Um total de 62 unidades do Yak-7A foram produzidas
entre setembro e dezembro de 1941.
A 10/05/1942, teve início a produção de um novo caça, o Yak-7B. Ele nada mais era que um Yak-7A
com as metralhadoras de 7,62 mm substituídas por uma de 12,7 mm, envergadura reduzida e algumas
melhorias. Sua produção se encerrou em julho de 1944, totalizando 5.381 unidades. Ele estreou em
combate em agosto de 1942, durante a luta por Stalingrado e Kuban.
O Yak-7V106 era um avião de treinamento de dois lugares e era um desenvolvimento do Yak-7UTI,
visando aumentar a produção, além de melhorar a confiabilidade e o desempenho e reduzir o custo.
Ao contrário do Yak-7UTI, o trem de pouso do Yak-7V não era retrátil. O armamento foi removido, o
design foi simplificado e o tanque de combustível não tinha proteção. Ele foi produzido de maio de 1942
a dezembro de 1943, totalizando 597unidades (510 novos e 87 conversões de Yak-7B).
O Yak-7-37 era uma versão do Yak-7B armada com um canhão de 37 mm, duas metralhadoras de 12,7
mm e seis racks de foguetes RS-82. Em termos de poder de fogo, o Yak-7-37 era superior a todos os
caças em serviço no mundo em 1942. Ele foi produzido em agosto de 1942 (apenas 22 unidades) e
equipou o 42º Regimento de Caças, participando de combates na Frente Norte, com bons resultados.
Ao longo da Grande Guerra Patriótica, o Yak-7 realizou missões de apoio ao solo e reconhecimento,
revelando-se uma aeronave tão bem-sucedida que o Yak-9 foi desenvolvido a partir dele.
Um total de 6.399 unidades do Yak-7, de todas as versões, foram produzidas.
Após a guerra, este aparelho foi exportado para diversos países do bloco comunista, a saber: Albânia
(30 Yak-7A e 20 Yak-7V), Bulgária (3 Yak-7V), Hungria (1 Yak-7V), Iugoslávia (2 Yak-7V), Mongólia
(número ignorado) e Polônia (16 Yak-7V e 15 Yak-7B). O Esquadrão “Normandie-Niemen” francês
operou alguns Yak-7.
O Yak-7 é um dos raros casos (senão o único) de um avião de treinamento sendo convertido com
sucesso em um caça.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Yak-7B era armado com 1 canhão de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para
200 kg de bombas. Comprimento - 8,37 m. Envergadura - 9,74 m. Altura - 2,75 m. Motor - 1.050 HP.
Peso (máx) - 3.370 kg. Velocidade - 615 km/h. Autonomia - 825 km. Teto - 10.200 m. Tripulação - 1
homem.

Yak-7B
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Vyvozni = literalmente, “exportação”, mas o sentido mais correto seria “familiarização”.
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YAK-9
Caça.
Desenvolvido a partir do Yak-7, o Yak-9 realizou o seu primeiro voo a 06/07/1942 (ainda sob a designação Yak-7DI), entrou em produção no verão de 1942 e foi lançado em outubro desse ano, estreando
em combate durante a Batalha de Stalingrado e arrancando a supremacia aérea das mãos dos alemães. Em termos de velocidade, manobrabilidade, alcance de voo e armamento, o Yak-9 superava
todos os caças inimigos. A partir de 1943, o Yak-9 tornou-se o principal avião de combate da Força
Aérea soviética.
Ao todo, 22 variantes do Yak-9 foram desenvolvidas, das quais 15 foram produzidas em série. As mais
relevantes foram: Yak-9B (caça-bombardeiro, dotado de baía de bombas), Yak-9D e Yak-9DD (caças
de longo alcance), Yak-9K (armado com canhão de 45 mm), Yak-9M (novo motor e cabine reposicionada), Yak-9M PVO (caça noturno, equipado com equipamento navegacional e holofote), Yak-9P (última versão do avião, lançada em 1946), Yak-9PD (caça interceptador de grande altitude), Yak-9R
(caça de reconhecimento), Yak-9T e Yak-9TD (armados com um canhão de 37 mm), Yak-9U (novo
motor), Yak-9UF (reconhecimento fotográfico) e Yak-9V (avião de treinamento de dois lugares). As diferentes versões deste avião utilizaram cinco tipos diferentes de motores, dois tipos de asas, seis layouts para os tanques de gasolina, sete opções de armamento e duas para equipamentos especiais.
Ele operou com todos os tipos de armas de aviões então em produção na URSS e também introduziu
uma roda traseira retrátil.
O Yak-9 também foi usado para atacar a navegação inimiga no Mar Negro. Em 1944, o Yak-9DD escoltou bombardeiros B-17 Flying Fortress e B-24 Liberator americanos, que atacaram alvos na Romênia, no trajeto de Bari (Itália) a Poltava (Ucrânia). No mesmo ano, uma unidade desses aviões transferiu-se para Bari para apoiar os partisans iugoslavos. Ainda durante a guerra, o Yak-9 também foi pilotado pelos franceses livres do Esquadrão “Normandie-Niemen”, por búlgaros e por poloneses. A
22/03/1945, o tenente L.I. Sivko, do 812º Regimento de Caças, conseguiu abater um caça a jato Messerschmitt Me 262, mas foi abatido e morto logo depois por outro Me 262. O Yak-9 participou ainda da
Guerra da Coreia e recebeu o nome-código “Frank” na OTAN.
Sua produção se encerrou somente em dezembro de 1948, totalizando 16.769 unidades, incluindo
14.514 produzidos durante a guerra, o que faz dele o caça soviético mais numeroso da Grande Guerra
Patriótica. Suas versões mais numerosas foram: Yak-9M (4.239 unidades), Yak-9U (3.921), Yak-9D
(3.058) e Yak-9T (2.748).
No pós-guerra, ele foi fornecido para: Albânia (72 unidades), Bulgária (mais de 180), China (número
ignorado), Coreia do Norte (número ignorado), Hungria (260), Iugoslávia (88), Mongólia (34) e Polônia
(cerca de 300). Ele foi retirado de serviço na URSS em 1950 e, na Hungria, onde o modelo permaneceu
mais tempo em serviço, foi retirado em 1957.
As convenções de nomenclaturas soviéticas obscurecem o fato de que o Yak-1 e seus sucessores
(Yak-7, Yak-9 e Yak-3) tinham o mesmo design. Se fossem considerados como um único avião, os
mais de 37.000 aparelhos produzidos fariam dele o caça mais numeroso da História.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Yak-9U era armado com 1 canhão de 20 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 8,55 m.
Envergadura - 9,74 m. Altura - 3,00 m. Motor - 1.500 HP. Peso (máx) - 3.204 kg. Velocidade - 672 km/h.
Autonomia - 675 km. Teto - 10.650 m. Tripulação - 1 homem.

Yak-9D
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YAKOV SVERDLOV
Destróier.
Lançado em 1911 e completado em 1913, o Novik foi construído com ajuda técnica alemã e era então
um dos maiores, mais bem armados e mais rápidos destróiers do mundo, servindo de base para toda
uma geração de destróiers da Marinha russa. Além disso, o Novik foi o primeiro destróier movido a óleo
no lugar de carvão.
Baseado no Báltico, foi continuamente empregado em missões e lançamento de minas durante a 1ª
Guerra Mundial. Em 1917, aderiu aos bolcheviques e sobreviveu à Guerra Civil. Rebatizado Yakov
Sverdlov a 13/07/26, ele sofreu extensas reformas em 1925-29 e 1937-40 e passou a ser usado para
treinamento em 1940. Posto em serviço novamente com a invasão alemã, foi afundado por minas a
28/08/41.
Por questão de organização, ele foi também chamado de “Destróier Tipo I”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, ele era armado com 4 canhões de 102 mm, 1 canhão AA de 76,2 mm, 4 metralhadoras AA
de 12,7 mm, 9 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Podia transportar 58 minas e 16 cargas de profundidade. Deslocamento - 1.271 T (padrão). Comprimento - 102,40 m. Velocidade - 32 nós.

Yakov Sverdlov, 1937.
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YASTREB
Classe de escoltas.
Desenvolvimento da classe Uragan, a classe Yastreb (também conhecida como Projeto 29) teria trinta
unidades, mas apenas quatorze tinham tido a quilha batida quando da invasão alemã e apenas um, o
Yastreb, chegou a tempo de participar da 2ª Guerra Mundial. A construção desses barcos se iniciou
em 1939, sendo dois concluídos em 1945 (Yastreb e Albatros), um em 1947 (Burevestnik), dois em
1950 (Zorkiy (ex-Almaz) e Oryol) e um em 1951 (Korshun), os três últimos em Kaliningrado (exKönigsberg, na Prússia). Os barcos concluídos no pós-guerra tiveram pequenas modificações e ficaram
conhecidos como Projeto 29K ou classe Albatros.
O Bditelny (ex-Izumrud), o Berkut, o Sokol e o Gryf foram cancelados em julho de 1941, enquanto o
Kuguar, o Tigr, o Leopard, o Rys e o Yaguar tiveram suas construções abandonadas e foram capturados pelos alemães a 15/08/41 em Nikolaiev (foram desmantelados posteriormente). Outros quatro barcos (Kondor, Pantera, Fregat e Orel) não chegaram a ser construídos.
Pouco se sabe sobre suas carreiras. O Burevestnik e o Albatros serviram à Frota do Pacífico, enquanto
todos os demais atuaram na Frota do Báltico.
O Yastreb, o Zorkiy, o Burevestnik e o Albatros passaram a ser usados para treinamento em 1956 (no
mesmo ano, o Yastreb passou a ser usado como alvo), enquanto o Oryol e o Korshun foram usados
para testes em 1958 e o Oryol tornou-se um barco de acomodações em 1964. Todos acabaram desmantelados: Burevestnik (1958), Yastreb (1959), Albatros (1961), Korshun (1964), Oryol (1969) e Zorkiy
(1975).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Yastreb era armado com 3 canhões de 100 mm, 6 canhões AA de 37 mm, 8 metralhadoras AA de
12,7 mm e 3 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Podia transportar até 40 minas. Deslocamento 920 T (padrão). Comprimento - 85,74 m. Velocidade - 32 nós.

Yastreb, 1945.

Clube SOMNIUM – 2022
Página 346 de 357

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
YER-2
Bombardeiro médio.
Desenvolvido a partir de um projeto civil (“Stal-7”), o DB-240 destinava-se a bombardear a Grã-Bretanha na eventualidade de uma guerra com os britânicos. O trabalho de transformar o avião civil em um
bombardeiro de longo alcance coube à equipe chefiada por Vladimir Grigorievich Yermolayev a partir
de 1939 e o protótipo voou pela primeira vez a 14/05/1940. Ele era um monoplano de asa média todo
em metal, com uma característica configuração de asa de gaivota invertida e com uma unidade de
cauda de aleta dupla e lemes. Era uma máquina formidável, capaz de atingir uma velocidade máxima
de mais de 500 km/h e de voar a uma distância de 3.000 km com uma carga de 1.000 kg de bombas a
uma velocidade média de 408 km/h. Além disso, o avião era bem armado e blindado, contando com
130 kg de blindagem de aço. A partir de 09/12/1940, ele recebeu a designação Yermolayev Yer-2.
Ordenou-se a produção de 70 unidades do avião a 29/05/1940, seguidas de outras 800 no ano seguinte. No entanto, testes realizados revelaram diversas deficiências, tais como: estabilidade lateral
insuficiente, controle muito pesado, operação não confiável dos freios, discrepância entre o tamanho
das rodas do trem de pouso principal e o peso da aeronave, superaquecimento de óleo e água, etc. Ao
longo de sua produção, ele sofreu com inúmeros problemas, além da inadequação persistente dos
vários tipos de motores adotados. Sua produção teve início em Voronezh em março de 1941 e, apesar
de muitas dificuldades, até o final de junho de 1941, 42 unidades haviam sido entregues. No entanto,
a produção teve que ser interrompida em agosto de 1941 (contando 128 unidades produzidas), devido
à evacuação da sua fábrica a 09/10/1941. Todavia, a sua produção foi retomada em fins de 1943, agora
equipado com motores a Diesel ACh-30B, totalizando cerca de 360 unidades produzidas.
No momento da invasão alemã, nenhum bombardeiro Yer-2 havia entrado em serviço com unidades
de combate. Pouco depois, ele equipou os 420º e 421º Regimentos de Aviação de Bombardeiros de
Longo Alcance. No entanto, novos problemas surgiam à medida que ele operava e vários acidentes
aconteceram, com cinco aparelhos se incendiando no ar. No outono de 1941, o Yer-2 realizou incursões
tão distantes quanto Berlim e Königsberg (dois Yer-2 do 420º Regimento bombardearam Berlim na
noite de 10-11/08/1941 – um dos quais foi abatido por engano por um I-16 no voo de retorno). Apesar
dessa capacidade, a maioria das operações do Yer-2 foi realizada a curta distância, sobre alvos atrás
da linha de frente. Ele sofreu perdas extremamente pesadas, mais da metade das quais por razões
não relacionadas ao combate. Em agosto de 1943, os sobreviventes foram retirados de 1ª linha e transferidos para escolas. Com a retomada de sua produção, contudo, o Yer-2 retornou às unidades aéreas
soviéticas, entrando em linha somente em fins de 1944.
Em março de 1946, o Yer-2 foi oficialmente retirado de serviço e os regimentos equipados com ele
foram parcialmente dissolvidos.
Teve uma versão de transporte de passageiros VIPs, o Yer-2ON, dos quais foram construídos apenas
três exemplares.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Yer-2/ACh-30B era armado com 1 canhão de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para 5000 kg de bombas. Comprimento - 16,65 m. Envergadura - 23,01 m. Altura - 4,82 m. Motores (2) - 1.500 HP (cada). Peso (máx) - 18.415 kg. Velocidade - 415 km/h. Autonomia - 5.300 km.
Teto - 7.500 m. Tripulação - 5 homens.

Yer-2/ACh-30B
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ZH
Classe de lanchas caça-minas.
Essa classe foi construída em 1942 e teve dez barcos (Nº 53 a Nº 58, Nº 150, Nº 157 a Nº 159). Eram
barcos originalmente destinados ao Ministério da Pesca, mas acabaram todos transferidos para a Marinha e usados como caça-minas. Em setembro de 1944, foram todos rebatizados, recebendo apenas
o prefixo KT (caça-minas).
Todos sobreviveram à guerra e foram descartados no final dos anos 40.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 metralhadoras de 7,62 mm. Deslocamento - 32 T (padrão). Comprimento - 17,30
m. Velocidade - 8,5 nós.
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ZHELEZNYAKOV
Classe de monitores.
Desenvolvimento direto do Aktivny, a classe Zheleznyakov (também chamada de Projeto SB-37) era
formada por seis barcos (Zheleznyakov, Levachov, Zhemchuzhin, Martynov, Flyagin e Rostovtsev)
construídos em Kiev entre 1934 e 1937.
Até 08/07/40, o Zheleznyakov, o Zhemchuzhin, o Martynov e o Rostovtsev pertenciam à Flotilha do
Dniepr, quando todos eles foram transferidos para a Flotilha do Danúbio. Da mesma forma, o Levachov
e o Flyagin foram transferidos para a Flotilha do Lago Pinsk a 17/07/40. A 22/07/41, o Zhemchuzhin e
o Rostovtsev também foram transferidos para a Flotilha do Lago Pinsk. Eles participaram das batalhas
nas regiões de Nikopol, Zaporozhye, Rzhishchev, Kanev, Kremenchug, Cherkassy e perto de Kiev.
Todos foram afundados por suas tripulações para evitar captura a 12/08/41 (Zhemchuzhin) e a 18/09/41
(os demais).
O Martynov e o Zhelezniakov participaram de ações nos rios Danúbio, Dniepr e Bug e o Martynov foi
autoafundado a 18/09/41. O Zhelezniakov participou da defesa de Nikolayev, Kherson e Ochakov, mudando-se para a Crimeia a 25/08/41. A 21/11/41, foi transferido para a Flotilha de Azov. Ele participou
da defesa de Kerch, Rostov e Temryuk. Em agosto de 1942, ele escapou pelo Estreito de Kerch e
chegou a Poti a 03/09/42, sendo integrado à Frota do Mar Negro a 14/10/42. A 26/02/43, foi novamente
transferido para a Flotilha de Azov e, a 13/04/44, para a Flotilha do Danúbio.
A 29/06/44, o Rostovtsev foi resgatado, mas nunca foi reparado e acabou sendo desmantelado em
1955. O Zhelezniakov foi desativado a 11/03/58 e convertido em um armazém flutuante (designado
PSKL-4). Em 1965, decidiu-se restaurar o monitor e, a 07/10/67, o Zheleznyakov foi instalado no Parque dos Marinheiros em Kiev como um monumento.
Os nomes desses barcos homenageavam marinheiros que se destacaram na Guerra Civil Russa.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 102 mm, 3 canhões AA de 45 mm, 2 canhões AA de 37 mm e 3
metralhadoras AA de 12,7 mm. Deslocamento - 239 T (padrão). Comprimento - 51,20 m. Velocidade 8,3 nós.

Zhelezniakov
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ZHEMCHUG
Classe de barcos de patrulha.
Construídos em Leningrado, os quatro barcos dessa classe (também conhecida como Projeto 43) foram
construídos entre 1934 e 1937, a saber: PSK-301 Zhemchug, PSK-302 Rubin, PSK-303 Brilliant e PSK304 Sapfir. Originalmente destinados ao serviço de fronteiras da NKVD, foram transferidos para a Marinha a 23/06/41, sendo incorporados à Frota do Pacífico e designados, respectivamente, SKR-27,
SKR-28, SKR-29 e SKR-30.
Eles realizaram tarefas de escolta, patrulha e apoio de fogo. O Zhemchug foi afundado a 11/08/41 pelo
submarino U451. O Brilliant foi afundado pela Luftwaffe a 12/05/42, mas foi resgatado a 25/09/42, passando por extensa reforma e retornando ao serviço a 20/06/44. Ele foi novamente afundado, dessa vez
pelo submarino U957, a 23/09/44.
Em 1946, os dois remanescentes retornaram ao controle da NKVD. Em março de 1955, ambos retornaram à Marinha soviética, sendo rebatizados Kushum (ex-Rubin) e Vizim (ex-Sapfir) a 31/05/55. Foram desativados em 1960 e 1959, respectivamente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 102 mm, 2 canhões AA de 45 mm, 1 canhão AA de 37 mm e 2
metralhadoras de 12,7 mm. Tinham 2 lançadores de cargas de profundidade e podiam transportar 20
cargas de profundidade ou 31 minas. Deslocamento - 424 T (padrão). Comprimento - 62,00 m. Velocidade - 17,2 nós.

Brilliant
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ZIS-5
Caminhão.
Lançado em 1933, o ZiS-5 4x2 fez muito sucesso devido à sua simplicidade mecânica e baixo custo de
fabricação. Juntamente com o GAZ-AA, ele se tornou o principal caminhão soviético nas décadas de
1930, 1940 e 1950. No Exército Vermelho, ele foi usado para transporte geral, transporte de tropas
(com capacidade para 25 soldados), trator de artilharia leve, lança-foguetes (BM-13N), porta-pontes
(N2P), etc. Teve também versões experimentais de canhões autopropulsados de 45 mm. Em fins de
1941, alguns carros blindados BA-10 foram montados em chassis do ZiS-5. Ele também serviu de base
para os meialagartas ZiS-22 e ZiS-42.
O ZiS-5 serviu de base para muitos caminhões especiais: caminhão-tanque com bomba de vácuo,
guindaste (AK-5), caminhão-tanque de esgoto (ASM), caminhão-tanque de combustível com bomba
(BZ-39 e BZ-43), ambulância (ZiS-44), caminhão de treinamento, holofote móvel, caminhão-tanque lavador de rua, lançador de areia anti-gelo de rua, ônibus, carro de bombeiros (MKPO, PM-11, PMZ-2 e
2U, PMZ-3 e 3U, PMZ-3AC e PMZ-8), van, trator (ZiS-5L), etc.
No início da Operação Barbarossa, o Exército Vermelho tinha em serviço 104.200 desses caminhões
(dos 325.051 produzidos até então). Durante os negros primeiros momentos da invasão alemã, foi
possível adaptar o seu motor para consumir gás. Devido à escassez de matérias-primas e a transferência das fábricas, foram feitas mudanças no ZiS-5 para simplificar a sua fabricação: os para-lamas
estampados foram substituídos por para-lamas planos e dobrados, a cabine e os estribos foram feitos
de madeira e os para-choques foram eliminados. Eventualmente, o farol direito e os sinalizadores foram
removidos. Este modelo simplificado foi chamado de ZiS-5V e foi produzido a partir de maio de 1942,
totalizando 207.260 unidades.
Produzido de outubro de 1933 a 1948, o ZiS-5 foi o primeiro veículo soviético a ser exportado, sendo
vendido para: Afeganistão, China, Espanha107, Estônia, Irã, Iraque, Letônia, Lituânia, Mongólia, Romênia e Turquia. A produção total deste veículo atingiu cerca de 918 mil unidades (cerca de 83.000
unidades apenas durante a guerra).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.000 kg de carga. Comprimento - 6,06 m. Largura - 2,24 m. Altura - 2,16m. Peso 3,1 T. Velocidade - 60 km/h. Motor - 73 HP.

ZiS-5

107

A sigla ZiS, na grafia cirílica, é ЗИС, o que se assemelha a 3HC, razão pela qual os espanhóis o apelidaram
de Tres Hermanos Comunistas (Três Irmãos Comunistas).
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ZIS-6
Caminhão.
O ZiS-6 6x4 nada mais era que uma versão de três eixos do ZiS-5. Vários tipos de veículos foram
montados em seu chassi robusto e confiável, como por exemplo: caminhão com holofote antiaéreo,
oficina móvel (Parm1b), transportador para o Katyusha (BM-13-16), caminhão-tanque para reabastecimento de aviões da Força Aérea Soviética (ZiS-6-BZ), etc.
Foi produzido entre 1934 e 1941, totalizando 21.239 unidades. Ele permaneceu em serviço até 1945,
porém, muito poucos ZiS-6 sobreviveram à guerra.
Foi extensivamente utilizado pela Wehrmacht após junho de 1941.
Outros modelos de caminhões produzidos ou desenvolvidos sobre chassis de caminhão ZiS foram:
ZiS-10 (versão do ZiS-5 de trator para reboque, 766 unidades produzidas), ZiS-11 (versão de chassi
longo, principalmente usado para carros de bombeiros PMZ-11, 3.047 unidades), ZiS-12 (variante com
plataforma baixa, usado principalmente para o transporte de lança-foguetes, holofotes e canhões antiaéreos, 4.223 unidades), ZiS-13 (versão a gás do ZiS-14, 2.592 unidades), ZiS-14 (versão com base
mais longa do ZiS-12, 823 unidades), ZiS-16S (ambulância), ZiS-19 (versão basculante do ZiS-5), ZiS21 (versão 4x2 a gás, 15.445 unidades), ZiS-23 (versão com três eixos do ZiS-15), ZiS-24 (versão 4x4
do ZiS-15), ZiS-25 (versão a gás do ZiS-15), ZiS-26 (versão do ZiS-15 de trator para reboque), ZiS27 (versão de basculante do ZiS-15), ZiS-28 (versão a gás do ZiS-15), ZiS-30 (versão de gás comprimido do ZiS-5, 15 unidades), ZiS-31 (versão a gás, semelhante ao ZiS-21), ZiS-32 (versão 4x4 do
ZiS-5, 197 unidades), ZiS-34 (versão com distância entre eixos mais curta do ZiS-6, 16 unidades), ZiS36 (versão 6x6 do ZiS-6, 2 protótipos), ZiS-41 (versão a gás do ZiS-5), ZiS-44 (versão de ambulância
baseada no ZiS-5V, 517 unidades), BA-11 (carro blindado construído sobre o chassi do ZiS-34, 17
unidades produzidas) e ZiS-S1 (versão basculante).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 4.000 kg de carga. Comprimento - 6,06 m. Largura - 2,24 m. Altura - 2,16 m. Peso 4,2 T. Velocidade - 55 km/h. Motor - 73 HP.
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ZIS-22
Meialagarta.
Inspirados por projetos alemães e franceses semelhantes, os soviéticos desenvolveram seus primeiros
veículos de meialagarta no final dos anos 1930, resultando nos modelos GAZ-60 e ZiS-22, ambos
baseados em caminhões civis com rodas, sendo os primeiros veículos de meialagarta soviéticos produzidos em série na História.
O ZiS-22 foi desenvolvido sobre o chassi do caminhão ZiS-5 e, além de transporte leve, ele seria usado
também como um trator de artilharia, sendo capaz de rebocar canhões de 122 mm e 152 mm, obuseiros
de 203 mm e morteiros de 280 mm. No entanto, ele teve um desempenho péssimo em serviço. Isso se
deveu a problemas incontornáveis ocorridos no sistema de lagartas, em que, em função do peso da
carga, a roda dentada (tratora) simplesmente escorregava sobre a lagarta e, como resultado, o veículo
não podia se mover. O problema era tão grave que os soldados muitas vezes reverteram o veículo à
tração normal por conta própria. Uma revisão foi feita no projeto, incluindo a substituição dos pneus do
eixo dianteiro por rodas de borracha maciça. Essa versão revisada foi denominada ZiS-22M.
Até o final de 1938, 150 unidades haviam sido produzidas, após o que a produção foi interrompida. Em
1939, apenas alguns veículos foram fabricados e, em março de 1940, a produção foi encerrada em
função dos problemas apresentados pela versão original. A produção foi retomada com o ZiS-22M,
sendo produzidos cerca de 250 veículos. No total, cerca de 400 ZiS-22 e ZiS-22M foram produzidos.
Ele esteve presente na Guerra de Inverno e no início da Grande Guerra Patriótica, sendo praticamente
extinto nos dois primeiros anos da guerra.
Foram produzidos kits de conversão do ZiS-5 para meialagarta: ZiS-33 (produzido em 1940) e ZiS35Sh (apenas protótipos). Ao todo, foram fabricadas 4.539 unidades do ZiS-33, mas o veículo teve um
mau desempenho e a ideia foi abandonada, com os veículos revertendo à configuração ZiS-5 convencional.
Unidades capturadas foram postas em serviço pelos alemães.
A partir de 1942 foi produzido o ZiS-42, o sucessor do ZiS-22.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O ZiS-22 tinha as seguintes especificações técnicas: Podia transportar 2.250 kg de carga. Comprimento
- 6,06 m. Largura - 2,40 m. Altura - 2,23 m. Peso - 4,7 T. Motor - 73 HP. Velocidade - 35 km/h. Tripulação
- 1 homem.
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ZIS-30
Canhão autopropulsado.
O ZiS-30 (equivocadamente conhecido também como SU-57) era uma adaptação do trator de artilharia
T-20 Komsomolets armado com um canhão ZiS-2 de 57 mm. Este foi o primeiro veículo caçatanques
adotado pelo Exército Vermelho e seu canhão era capaz de perfurar a blindagem frontal de qualquer
tanque alemão do período. A produção do ZiS-30 se deu somente nos meses de setembro e outubro
de 1941, totalizando 101 unidades. De fato, a produção se deu sobre veículos pré-existentes, retirados
de suas unidades, o que implica dizer que não houve nenhum veículo novo, mas, apenas, conversões.
A produção se encerrou simplesmente pelo fato de não haver mais tratores T-20 disponíveis para essa
conversão.
Apesar de ter sido criado às pressas, o ZiS-30 foi bem recebido pelas tropas. Eles se mostraram bastante eficientes não apenas na defesa, mas também no acompanhamento de tanques no ataque.
No entanto, ele tinha um centro de gravidade alto (o que prejudicava a sua estabilidade), seu canhão
tinha um recuo muito forte, ele transportava pouca munição, não tinha rádio e seu motor não tinha
potência suficiente em determinadas situações. Mas o pior de tudo era a vulnerabilidade da tripulação,
particularmente quanto a ataques de artilharia e morteiros, já que ela ficava totalmente exposta, tendo
apenas uma placa de blindagem frontal.
Ele equipou baterias antitanques nas brigadas de tanques da Frente Ocidental e da Frente Sudoeste
(ao todo, 16 brigadas de tanques foram equipadas com ele). A maior parte do ZiS-30 foi perdida nos
primeiros meses da Grande Guerra Patriótica, mas alguns ainda estavam em serviço no início de 1944.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 57 mm e 1 metralhadora de 7,62 mm. Comprimento - 3,45 m. Largura 1,86 m. Altura - 2,20 m. Peso - 3,5 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem (máx) - 10 mm. Tripulação - 4
homens.
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ZIS-42
Meialagarta.
Em função das terríveis perdas sofridas em 1941-42, os soviéticos precisavam urgentemente de tanques para deter o avanço dos alemães. Por esta razão, um grande esforço industrial foi realizado neste
tipo de veículo em detrimento dos veículos de transporte. Portanto, os soviéticos careciam de transporte
motorizado para as suas forças mecanizadas, sendo suprido, em grande parte, com a ajuda de países
aliados ocidentais através do Lend-Lease. No entanto, os soviéticos produziram alguns meialagartas,
embora em pequenos números, especialmente como caminhões de carga semelhantes ao alemão
Opel Maultier. Um deles foi o ZiS-42.
Desenvolvido sobre o caminhão ZiS-5, o ZiS-42 foi lançado em 1942 (daí a sua designação) e tinha um
sistema de lagartas aprimorado. No entanto, o veículo ainda ficou aquém das expectativas, principalmente em função de seu mau desempenho em campos com neve e pântanos. Isso levou eventualmente ao abandono desse tipo de veículo por parte do Exército Vermelho.
Em 1943, o seu motor recebeu um aumento na potência para 85 HP, o que fez com que ele passasse
a ser identificado como ZiS-42M (“M” de Modificado). Ele se notabilizou pela pouca potência de seu
motor e um grande consumo de combustível. Em 1944, foi construído o protótipo ZiS-43, um canhão
antiaéreo autopropulsado de 37 mm no chassi do ZiS-42, que não entrou em produção. Alguns veículos
foram ainda concluídos como carros de bombeiros.
O ZiS- 42 e o ZiS-42M foram usados como transportes de carga e trator de artilharia. Produzidos entre
1942 e 1944, tiveram um total de 5.931 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O ZiS-42 tinha as seguintes especificações técnicas: Podia transportar 2.250 kg de carga. Comprimento
- 6,09 m. Largura - 2,36 m. Altura - 2,95 m. Peso - 5,3 T. Motor - 73 HP. Velocidade - 45 km/h. Tripulação
- 1 homem.
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ZIS-101
Carro de ligação.
O ZiS-101 era uma limusine criada especialmente para membros do governo e líderes superiores do
partido. Quase todos foram pintados de preto, mas podia também ser pintado de azul escuro ou prata.
Ele tinha sete lugares e 4 portas.
Lançado em 1936, o ZiS-101 foi baseado em uma licença da Cadillac americana. Teve uma versão
posterior, o ZiS-101A, com um novo motor e uma velocidade máxima de 130 km/h. Foi desenvolvida
ainda uma versão conversível dele, o ZiS-102 (que teve igualmente uma versão com novo motor, o
ZiS-102A). Existiu também uma versão esportiva, de dois lugares (ZiS-101 Sport), que teve apenas um
ou dois exemplares construídos e podia atingir a velocidade de 162 km/h. Teve ainda versões de ambulância (ZiS-101C), de produção de cinema e de van.
Logo após o início da Grande Guerra Patriótica, este veículo foi usado como carro de Estado-Maior e
vários foram capturados pelos alemães, que fizeram uso deles.
A produção total desse veículo foi de 8.752 unidades e ele foi fabricado entre 1936 e 1939 (ZiS-101),
1938-39 (ZiS-102), 1939-41 (ZiS-101A) e 1940-41 (ZiS-102A).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O ZiS-101 tinha as seguintes especificações técnicas: Comprimento - 5,75 m. Largura - 1,89 m. Altura
- 1,87 m. Motor - 90 HP. Peso - 2,6 T. Velocidade - 115 km/h.
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ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
ZSU-37
Canhão antiaéreo autopropulsado.
O ZSU-37 foi o único canhão antiaéreo autopropulsado padronizado do Exército Vermelho na 2ª Guerra
Mundial. Ele consistia de um canhão antiaéreo de 37 mm Modelo 1939 (conhecido como 61-K) montado
num chassi modificado do canhão autopropulsado SU-76M. Esse canhão podia ser elevado a 87º,
abaixado a -2º e girar 32º para ambos os lados. Seria usado na proteção de comboios soviéticos.
Seu desenvolvimento teve início em fins de 1943 e ele foi lançado em 1945, perto do fim da guerra na
Europa. Em serviço, porém, o ZSU-37108 revelou-se totalmente ineficiente: ele não tinha manobrabilidade suficiente em terrenos difíceis, sua blindagem era escassa, a cabine aberta expunha a guarnição
a todo tipo de intempéries e ferimentos de batalha e seu canhão de 37 mm não era adequado para
enfrentar aviões de ataque ao solo em voo rasante. Além disso, o ZSU-37 usava motores a gasolina, o
que trazia dificuldades logísticas, já que ele era inserido em unidades blindadas equipadas com veículos com motores a Diesel. Mais ainda, para a época em que foi lançado, de quase total ausência da
Luftwaffe, era praticamente supérfluo.
Sua produção se estendeu de março de 1945 até 1948, totalizando apenas 75 unidades produzidas.
Participou da operação soviética na Manchúria e foi retirado de serviço no Exército Vermelho pouco
após o fim de sua produção.
Alguns outros protótipos de canhões antiaéreos autopropulsados foram desenvolvidos durante a
Grande Guerra Patriótica, tais como: SU-11 e SU-72 (protótipos construídos com base nos tanques
leves T-60 e T-70, armados com um canhão 61-K de 37 mm) e SU-17 (três protótipos construídos no
período 1943-44 com base no chassi do SU-76M e igualmente armado com um canhão 61-K de 37
mm, o qual deu origem ao ZSU-37).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 37 mm. Comprimento - 5,25 m. Largura - 2,75 m. Altura - 2,18 m. Peso 11,5 T. Velocidade - 45 km/h. Blindagem (máx) - 35 mm. Tripulação - 6 homens.

108

Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka = Montagem Autopropulsada Antiaérea. O número 37 refere-se ao calibre de seu armamento.
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