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STURMGESCHÜTZ 
Por Reinaldo V. Theodoro 

 

 
StuG III Ausf.G da Divisão Panzer Lehr, Alemanha, 1945. Este veículo possui blindagem 
extra de concreto, mantelete “Saukopf” e roletes de retorno da lagarta de aço (sem bor-

racha). Sua camuflagem é a típica de Dark Yellow com faixas de Dark Green. 
 

Antes do início da 2ª Guerra Mundial, os alemães 
desenvolveram um canhão de assalto baseado no 
chassi do Panzer III. Esse veículo ficou conhecido 
como Sturmgeschütz (StuG) III. 
Oficialmente designado Sd.Kfz 142, esse veículo 
foi chamado de Gepanzerte Selbstfahrlafette für 
Sturmgeschütz (Chassi Autopropulsado Blindado 
para Canhão de Assalto). 
Lançado em 1940, participou de todas as campa-
nhas alemãs a partir da invasão do ocidente, em 
maio desse ano. Foi produzido até o fim da guerra, 
totalizando 10.619 unidades. 
Ele se destinava ao apoio à infantaria, mas, even-
tualmente, atuava também como antitanque, ape-
sar da inadequação de seu armamento, um ca-
nhão curto L/24 de 75 mm de baixa velocidade. O 
início da campanha na URSS demonstrou a ne-
cessidade de um veículo com melhor capacidade 
antitanque e o modelo armado com um canhão de 
75 mm longo (primeiro L/43 e, depois, L/48) entrou 
em serviço em meados de 1942. Este ficou conhe-
cido como StuG 40. 
Por outro lado, tornou-se necessária uma arma 
mais pesada para ajudar a infantaria a lidar com as 
posições fortificadas soviéticas. Assim, o obuseiro 
de 105 mm foi instalado no chassi do StuG, sur-
gindo o Sturmhaubitze (StuH) 42. Teoricamente, 
cada bateria de 10 canhões de assalto teria 7 StuG 
e 3 StuH. 
Ao contrário do que alguém poderia pensar, os ca-
nhões de assalto alemães pertenciam à arma da 
artilharia e não à arma blindada, apesar de vários 

deles serem integrados às divisões Panzer e Pan-
zergrenadier. Sua guarnição consistia de 4 ho-
mens: comandante (chamado de Geschützführer, 
líder de canhão), carregador, artilheiro e motorista. 
Os uniformes, embora similares ao das tropas de 
blindados, eram na tradicional cor Feldgrau, ao in-
vés de preto. Seus colarinhos eram em vermelho, 
cor da artilharia. Seus tripulantes eram voluntários 
e eram considerados a elite da artilharia alemã. 
Como eram engajados frequentemente em ações 
dramáticas, muitos deles tinham diversas conde-
corações, o que era muito mais raro entre os inte-
grantes da artilharia convencional. 
Durante a campanha da França, havia apenas 4 
baterias independentes em ação (640ª, 659ª, 660ª 
e 665ª), cada uma com apenas 6 blindados. O su-
cesso obtido por eles nessa campanha animou os 
alemães a criar batalhões (Abteilung). Assim como 
o batalhão de artilharia convencional, inicialmente 
o de Sturmgeschütz possuía 3 baterias, que soma-
vam 31 blindados. Mais tarde, porém, foi acrescen-
tada uma “bateria de escolta”, que era uma uni-
dade de infantaria motorizada com efetivo de com-
panhia – às vezes equipada com meialagartas, 
mas, muitas vezes, tendo que ser transportada nos 
próprios canhões. 
Durante a campanha dos Bálcãs, 3 batalhões fo-
ram empregados e na “Barbarossa” havia 6. Eles 
eventualmente atuaram na Itália, Normandia e 
frente ocidental. Na África do Norte, apenas um pu-
nhado foi usado, a maioria pouco antes do colapso 
final na Tunísia. 
A 14/02/44, houve a redesignação dos batalhões 
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como brigadas, passando as baterias a ter 10 veí-
culos e, depois, 14. Incluindo veículos de QG, o 
efetivo nominal de uma brigada podia chegar a 45 
StuG. 
Em 1944, surgiu a Heeres Sturmartillerie Brigade 
(Brigada de Artilharia de Assalto do Exército), com 
uma organização ligeiramente diferente. 
A grande maioria dos batalhões de StuG eram in-
dependentes, mas algumas divisões contavam 
com unidades de canhões de assalto, como a 
Grossdeutschland, a Panzer Lehr, a Hermann 
Göering, a Leibstandarte e a Das Reich. 
A seguir, uma relação de batalhões (Sturmges-
chütz Abteilung, ou, abreviadamente, StuGAbt) e 
brigadas (Sturmgeschütz Brigade, ou, StuGBrig), 
com um resumo de seu histórico: 
 

 107° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado em março de 1945, atuou no front ocidental 
e rendeu-se ao fim da guerra aos americanos no 
norte da Itália. 
 

 111ª Sturmartillerie Lehr Brigade 
Criada em fevereiro de 1945 pelo rebatismo da II 
Sturmgeschütz Lehr Brigade. Atuou diante de Ber-
lim em abril e maio de 1945. 
 

 177° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 11/08/41, a 06/09/41 foi transferido para 
o front russo. Em agosto de 1942, foi empenhado 
em Stalingrado, onde foi aniquilado em janeiro de 
1943. Ele foi reconstituído a 16/03/43 e em abril 
estava de volta ao front russo. A 17/02/44, foi re-
batizado 177ª StuGBrig. Permaneceu em ação no 
front russo até 09/08/44, quando foi reorganizada 
como 69° Panzerjäger Abteilung. 
 

 184° Sturmartillerie Abteilung 
Criado a 10/08/40, em setembro foi transferido 
para a França. A 07/02/41, foi rebatizado 184° Stu-
GAbt e foi transferido para a Áustria no início de 
1941. Em abril participou da invasão da Iugoslávia 
e a 22/06/41 participou da “Barbarossa”. Em julho 
de 1942, foi cercado no Bolsão de De-myansk, 
mas conseguiu escapar a 03/03/43. Foi reabilitado 
em abril de 1943 e a 25/06/43 retornou ao front. A 
14/02/44, foi rebatizado 184ª StuGBrig e a 
10/06/44 foi novamente rebatizada 184ª Heeres 
Sturmartillerie Brigade. Em dezembro, estava cer-
cada no Bolsão da Curlândia. No início de 1945, 
ela foi evacuada (deixando os veículos para trás), 
participando das últimas batalhas ao norte de Ber-
lim. 
 

 185° Sturmartillerie Abteilung 
Criado a 10/08/40, a 07/02/41 foi rebatizado185° 
StuGAbt e a 22/06/41 participou da “Barbarossa”. 
A 14/02/44, foi rebatizado 185ª StuGBrig e, a 
10/07/44, foi rebatizada 185ª Heeres StuGBrig. 
Permaneceu no front oriental por toda a guerra. 

 189° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 09/07/41, a 05/08/41 foi enviado ao front 
russo. A 29/12/42, foi incorporado à 78ª Sturm-Di-
vision e a 10/06/44 foi rebatizado 189ª StuGBrig. 
Combateu a “Operação Bagration”, quando foi 
quase aniquilada. A 29/07/44, ela foi retirada para 
ser reconstituída e foi rebatizada 189ª Heeres Stu-
GBrig, voltando a ser uma unidade independente. 
Contudo, a 08/08/44 ela foi reorganizada como 70° 
Panzerjäger Abteilung e a 189ª foi assim oficial-
mente dissolvida. 
 
 

 190° Sturmartillerie Abteilung 
Criado a 01/10/40, em novembro foi transferido 
para a França e em janeiro foi para a Romênia. A 
07/02/41, foi rebatizado 190° StuGAbt. Em abril, 
participou da invasão da Grécia, a 22/06/41, parti-
cipou da “Barbarossa” e em junho de 1942 partici-
pou da conquista de Sebastopol. A 01/04/43, foi 
rebatizado 190° leichte StuGAbt e a 14/01/44, foi 
rebatizado 190ª leichte StuGBrig. A 09/11/44, ela 
foi retirada para ser reconstituída. Retornou ao 
front a 15/01/45 perto de Dantzig. 
 
 

 191° Sturmartillerie Abteilung 
Criado a 01/10/40, em janeiro foi transferido para 
a Romênia. A 07/02/41, foi rebatizado 191° Stu-
GAbt. Participou da invasão a Grécia a 06/04/41 e, 
a 22/06/41, participou da “Barbarossa”. A 
01/06/42, foi anexado ao 2° Exército Húngaro na 
área de Kursk. Em janeiro de 1943, foi transferido 
para a cabeça-de-ponte de Kuban. A 28/02/44, foi 
rebatizado 191ª StuGBrig. Em maio de 1944, foi 
evacuada da Criméia para a Romênia e em junho 
foi reconstituída. A 29/07/44, foi rebatizada 191ª 
Heeres StuGBrig. Em agosto de 1944, foi para a 
Iugoslávia e, em 1945, foi para a Hungria. 
 

 192° Sturmartillerie Abteilung 
Criado a 11/11/40 e imediatamente transferido 
para a Polônia. A 07/02/41, foi rebatizado 192° 
StuGAbt e, a 22/06/41, participou da “Barbarossa”. 
Permaneceu no front russo até março de 1942, 
quando foi para a Alemanha, onde foi desativado. 
A 09/04/42, foi fundido com a 640ª Bateria Sturm-
geschütz e rebatizado StuGAbt Grossdeutschland. 
 
 

 197° Sturmartillerie Abteilung  
Criado a 25/11/40, a 07/02/41 foi rebatizado 197° 
StuGAbt. Participou da invasão da Iugoslávia e, a 
22/06/41, participou da “Barbarossa”. Em novem-
bro, participou dos ataques a Sebastopol. Foi reti-
rado em janeiro de 1943 para a sua conversão 
para canhões de assalto pesados. A 15/01/43, foi 
rebatizado 197ª schwere StuGBrig, mas a 
01/04/43 foi rebatizado schwere Panzerjäger Ab-
teilung 653. 
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 200° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado em julho de 1943 na França. Em fevereiro 
de 1944, foi rebatizado 200ª StuGBrig. Anexado à 
21ª Divisão Panzer, participou da campanha da 
Normandia (no “Dia-D”, engajou a 6ª Divisão Aero-
terrestre britânica). Em dezembro de 1944, foi ane-
xado à Brigada Führer-Begleit para a ofensiva das 
Ardenas, participando dos combates por Saint Vith 
e Bastogne. No início de 1945, foi incorporado à 
nova Divisão Führer-Begleit e em fevereiro, foi re-
organizada e designada 5ª Bateria do 673° 
schwere Panzerjäger Abteilung. 
 

 201° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 19/03/41, participou da “Barbarossa”. 
Cercado durante a ofensiva soviética de Stalin-
grado, escapou do cerco a 01/02/43, mas logo de-
pois foi dissolvido. A 31/05/43, ele foi reconstituído 
e a 16/07/43 foi transferido para a Grécia. Em 
agosto de 1943, uma de suas baterias foi estacio-
nada na ilha de Cefalônia. A 14/02/44, foi rebati-
zado 201ª StuGBrig e a 19/03/44, foi para a Iugos-
lávia. Em agosto, parte dele voltou ao front russo. 
Em 1945, após sofrer pesadas baixas, ele foi fun-
dido com a 210ª StuGBrig. 
 

 202° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/09/41, foi enviado ao front russo, onde 
participou da “Operação Tufão”. No início de 1944, 
parte dele foi cercada no Bolsão de Korsun. A 
14/02/44, ele foi rebatizado 202ª StuGBrig. Em ou-
tubro de 1944, foi evacuada para o Bolsão da Cur-
lândia. Em 1945, tornou-se a 202ª Heeres Stur-
martillerie Brigade. 
 

 203° Sturmartillerie Abteilung 
Criado a 07/02/41, foi rebatizado 203° StuGAbt a 
07/02/41. Ele participou da “Barbarossa” e perma-
neceu no front russo até o fim da guerra, partici-
pando da tentativa de resgatar o 6° Exército cer-
cado em Stalingrado. A 14/02/44, foi rebatizado 
203ª StuGBrig. 
 

 209° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 02/12/41, foi para o front russo em janeiro 
de 1942. Em setembro desse ano, foi transferido 
para a França, porém, em novembro retornou à 
frente russa e foi empenhado próximo a Stalin-
grado. A 14/02/44, foi rebatizado 209ª StuGBrig e 
combateu a “Bagration”. Ela permaneceu no front 
oriental até o fim da guerra 
 

 210° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/03/41, participou da “Barbarossa”. A 
14/02/44, foi rebatizado 210ª StuGBrig. Permane-
ceu no front oriental até ser destruída em janeiro 
de 1945 no Vístula. Foi reconstituída em fevereiro 
com remanescentes das 201ª, 210ª e 322ª Briga-
das e participou das últimas batalhas ao norte de 
Berlim.  

 226° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 17/02/41, participou da “Barbarossa”. Em 
agosto de 1942, foi transferido para a França, mas 
retornou à frente russa em setembro, permane-
cendo lá pelo restante da guerra. A 14/02/44, foi 
rebatizado 226ª StuGBrig e em novembro de 1944 
foi reorganizada e rebatizada 226ª Heeres Stur-
martillerie Brigade.  
 

 228° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/11/41, ele se destinava originalmente 
à África do Norte, mas foi para o front russo em 
dezembro de 1942. Participou da batalha de Ku-
rsk. No início de 1944, lutou no Bolsão de Korsun. 
A 14/02/44, foi rebatizado 228ª StuGBrig. Ela foi 
destruída durante a invasão da Romênia pelos so-
viéticos (20/08/44). No início de 1945, foi reconsti-
tuída e permaneceu no front oriental até o fim da 
guerra. 
 

 232° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/11/41, ele se destinava originalmente 
à África do Norte. Sua constituição só foi concluída 
em outubro de 1942 e ele foi enviado para o front 
russo em dezembro, participando do malfadado 
esforço para salvar o 6° Exército cercado em Sta-
lingrado. A 14/02/44, foi rebatizado 232ª StuGBrig 
e, em janeiro de 1945, foi rebatizada StuGBrig 
“Samland”. Em ação na Prússia Oriental, ela parti-
cipou da tentativa de levantar o cerco de 
Konigsberg (conseguiu entrar em contato com a 5ª 
Divisão Panzer, permitindo a esta escapar do 
cerco). 

 236° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 17/03/43 a partir do 189° StuGAbt, foi en-
viado em julho de 1943 ao front oriental, onde per-
maneceu por toda a guerra. A 14/02/44, foi rebati-
zado 236ª StuGBrig e, a 10/06/44, foi rebatizada 
236ª Heeres Sturmartillerie Brigade. Em setembro, 
foi virtualmente destruída na Batalha de Jassy, 
mas foi reconstituída em outubro. Em março de 
1945, foi reequipada com Hetzers. 
 

 237° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/07/43 e enviado ao front russo. A 
14/02/44, foi rebatizado 237ª StuGBrig. Enfrentou 
a “Operação Bagration” e foi dissolvida a 30/09/44. 
Foi usada para criar o 219° Sturmpanzer Abteilung 
em outubro de 1944. 
 

 239° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/07/43, em agosto foi enviado ao front 
russo. Em fevereiro de 1944, foi virtualmente ani-
quilado na batalha do Bolsão de Korsun. A 
14/02/44, foi rebatizado 239ª StuGBrig e, a 
10/06/44, foi rebatizada 239ª Heeres Sturmartille-
rie Brigade. Voltando ao front russo, foi destroçada 
na Romênia em agosto de 1944. Foi reconstituída 
em setembro com seus sobreviventes, mais rema-
nescentes das 184ª, 189ª e 236ª Brigadas. Atuou 
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então na Hungria até o fim da guerra (aparente-
mente, reverteu ao nome de 239ª StuGBrig). 
 

 242° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 13/11/42, destinava-se à África do Norte. 
Porém, em dezembro, foi convertido para atuar no 
front russo (com exceção de uma bateria, enviada 
à África do Norte e rebatizada 90ª Sturmgeschütz 
Batterie), sendo virtualmente destroçado na luta 
por Stalingrado. Em fevereiro de 1943, foi retirado 
para reconversão para serviço no deserto. Em 
maio foi enviado à Itália e a 14/02/44 foi rebatizado 
242ª StuGBrig. Atuou então no front italiano até o 
fim da guerra. 
 

 243° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/05/41, participou da “Barbarossa”. 
Continuamente empenhado no front russo, foi par-
cialmente destruído em Stalingrado (janeiro de 
1943). A 14/02/44, foi rebatizado 243ª StuGBrig, 
mas foi aniquilada durante a ofensiva soviética de 
20/08/44 na Romênia. A brigada foi reconstituída 
no outono de 1944 com seus sobreviventes. Em 
dezembro de 1944, participou da ofensiva das Ar-
denas anexada à Divisão Panzer Lehr. Durante o 
inverno de 1944/45, tornou-se a 243ª Heeres Stur-
martillerie Brigade. Atuou na frente de Berlim em 
abril e maio de 1945. 
 

 244° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 13/06/41, foi enviado ao front russo em 
julho. Continuamente empenhado no front russo, 
foi destruído em Stalingrado (janeiro de 1943). Re-
constituído em março de 1943, participou da Bata-
lha de Kursk (julho de 1943). Foi rebatizado 244ª 
StuGBrig a 14/02/44. Foi então quase destruída 
durante a “Bagration” (julho de 1944). Foi reconsti-
tuída em outubro e enviada à Holanda. Participou 
da ofensiva das Ardenas e continuou em ação no 
front ocidental até ser cercado no Bolsão do Ruhr. 
Foi oficialmente dissolvido a 14/04/45. 
 

 245° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 13/06/41, em julho foi enviado ao front 
russo. Em janeiro de 1943, foi destruído em Stalin-
grado. Foi reconstituído em abril de 1943, a tempo 
de participar da Batalha de Kursk. A 14/02/44, foi 
rebatizado 245ª StuGBrig. Em junho, ela foi des-
truída durante a “Bagration” e em agosto de 1944 
foi oficialmente dissolvida. Seus remanescentes 
foram absorvidos pela 667ª StuGBrig 
 

 249° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/01/42, em fevereiro foi enviado à Cri-
méia. A 10/02/44, participou da força de resgate do 
Bolsão de Korsun. A 14/02/44, foi rebatizado 249ª 
StuGBrig. Em julho de 1944, foi praticamente des-
truída no Bolsão de Brody. Foi reconstituída em 
outubro de 1944. A 10/01/45, foi reorganizada e re-

batizada 249ª Heeres Sturmartillerie Brigade, atu-
ando na Prússia Ocidental. Em março de 1945, foi 
cercada no Bolsão de Heiligenbeil, sendo evacu-
ada pelo mar. Atuou no front de Berlim em abril e 
maio de 1945. 
 

 259° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/06/43 a partir da 660ª Sturmgeschütz 
Batterie. Chegou ao front russo a 26/08/43, onde 
permaneceu até o fim da guerra. A 14/02/44, foi 
rebatizado 259ª StuGBrig. 
 

 261° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/07/43, em janeiro de 1944 chegou ao 
front oriental, onde permaneceu até o fim da 
guerra. A 14/02/44, foi rebatizado 261ª StuGBrig e, 
em dezembro de 1944, 261ª Heeres Sturmartillerie 
Brigade. Atuou ainda na Hungria e na Áustria. 
 

 270° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/10/42, sua 1ª Bateria foi enviada ao 
front russo em novembro. Em dezembro, ela trans-
feriu seu equipamento para o 197° StuGAbt e re-
tornou à Alemanha. O restante do batalhão chegou 
ao front russo em janeiro de 1943. A 01/01/44, foi 
anexado à 1ª Divisão de Esquiadores. A 10/06/44, 
foi rebatizada 270ª StuGBrig. A 09/08/44, foi reor-
ganizada e rebatizada 152° Panzerjäger Abteilung 
e incorporada à 1ª Divisão de Esquiadores. 
 

 276° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 21/06/43 a partir da 2ª Bateria do 190° 
StuGAbt. Foi enviado ao front russo a 07/09/43 e 
rebatizado 276ª StuGBrig a 14/02/44. Foi destru-
ída em abril de 1944 no Bolsão de Kamenets-Po-
dolskii, mas a maior parte do pessoal conseguiu 
escapar. Foi reconstituída em maio de 1944, retor-
nando em agosto ao front oriental, onde permane-
ceu até o fim da guerra.  
 

 277° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado na primavera de 1943, estava no front russo 
em julho de 1943. A 14/02/44, foi rebatizado 277ª 
StuGBrig e, a 20/01/45, tornou-se a 277ª Heeres 
Sturmartillerie Brigade. Em março de 1945, foi cer-
cada no Bolsão de Heiligenbeil e recebeu o equi-
pamento da 249ª Heeres Sturmartillerie Brigade 
quando esta foi evacuada. Continuou no front ori-
ental até o fim. 
 
 

 278° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 12/08/43. Foi transferido a 22/10/43 para 
a Rússia. A 14/02/44, foi rebatizado 278ª StuGBrig. 
Em agosto, foi dizimada na Romênia (seus rema-
nescentes fugiram a pé para a Hungria). Foi re-
constituída entre setembro e dezembro de 1944, 
indo para o front oriental. A 28/01/45, foi dissolvida 
e fundida com a 232ª StuGBrig. 
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 279° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/07/43, foi transferido para a França em 
agosto e depois para a Rússia. A 14/02/44, foi re-
batizado 279ª StuGBrig. Em maio de 1944, foi ani-
quilada em Sebastopol, mas a maior parte do pes-
soal foi evacuada para a Romênia. Foi reconstitu-
ída em junho de 1944 e em agosto voltou ao front 
oriental, onde permaneceu até o fim da guerra. 
 

 280° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado no verão de 1943 com pessoal do 191° Stu-
GAbt. Foi transferido para o front oriental a 
05/11/43. A 14/02/44, foi rebatizado 280ª Stu-
GBrig. Em abril de 1944, foi virtualmente destruída 
em Tarnopol, sendo reconstituída na Dinamarca. 
Foi enviada à Holanda, onde enfrentou a “Opera-
ção Market-Garden” (setembro) e a luta pelo Canal 
Scheldt (outubro). Em novembro estava no sul da 
França, lutando no Bolsão de Colmar. Ela conti-
nuou em ação no front ocidental até ser pratica-
mente eliminada em fins de abril de 1945. 
 

 281° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/10/43, a 04/11/43 foi enviado ao front 
russo. A 14/02/44, foi rebatizado 281ª StuGBrig. 
Destruída durante a “Bagration” (junho), seus re-
manescentes foram usados para formar o 1052° 
Pak Abteilung em setembro de 1944. 
 

 286° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 24/08/43, em outubro foi enviado à 
França. A 05/12/43, foi transferido para o front ori-
ental, onde permaneceu (terminou a guerra na 
Áustria). Foi rebatizado 286ª StuGBrig a 14/02/44. 
 

 300° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 18/10/43, a 07/11/43 foi transferido para 
a França. A 25/12/43, foi transferido para o front 
oriental, onde permaneceu até o fim da guerra. A 
14/02/44, foi rebatizado 300ª StuGBrig e a 
15/04/45 tornou-se a 300ª Heeres Sturmartillerie 
Brigade. 
 

 301° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado na França a 14/10/43 com elementos do 
243° StuGAbt. Foi rebatizado 301ª StuGBrig a 
14/02/44. Em fevereiro de 1944, foi transferido 
para o front oriental e a 1ª Bateria foi destruída em 
Tarnopol. Em setembro de 1944, foi para a Eslo-
váquia, voltando ao front oriental em janeiro de 
1945, onde permaneceu até o fim da guerra. 
 

 303° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 24/10/43, foi transferido para a França. A 
19/01/44, foi transferido para a Rússia e foi rebati-
zado 303ª StuGBrig a 14/02/44. A 23/06/44, foi en-
viada à Finlândia, de onde foi evacuada em setem-
bro. Em novembro, foi para a Hungria. Foi rebati-
zada 303ª Heeres Sturmartillerie Brigade a 

06/12/44. Participou da tentativa de libertar Buda-
peste. Permaneceu no front oriental até o fim da 
guerra. 
 

 311° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 03/11/43, foi transferido para a França. 
Foi rebatizado 311ª StuGBrig a 14/02/44 e transfe-
rida para o front russo em março de 1944 (no 
mesmo mês foi destruída em Tarnopol). Foi re-
constituída em julho de 1944, permanecendo no 
front oriental até o fim da guerra. 
 

 322° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 13/11/43 com pessoal do 184° StuGAbt, 
foi enviado à França. Foi rebatizado 322ª StuGBrig 
a 14/02/44. A 09/03/44, foi transferida para o front 
russo. Sofreu pesadas baixas e a 31/01/45 foi dis-
solvida. Seus remanescentes foram absorvidos 
pelas 210ª e 911ª Brigadas. 
 

 325° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 15/04/43 com elementos do 912° Stu-
GAbt. Em novembro foi transferido para a França 
e a 14/02/44, foi rebatizado 325ª StuGBrig. Em 
abril de 1944, foi transferida para a Romênia. A 
26/04/44, foi anexada à Divisão de Infantaria de 
Guardas romena. Foi destroçada a 20/08/44 e 
seus sobreviventes escaparam a pé pelos Cárpa-
tos até a brigada ser reorganizada na Hungria em 
dezembro. Permaneceu no front oriental até o fim 
da guerra e rendeu-se na Áustria. 
 

 341° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado em maio de 1943 como “Kommando Greif”. 
A 26/11/43, foi transferido para a França e a 
04/12/43 recebeu a designação 341° StuGAbt (só 
recebeu seus canhões em março de 1944). Foi re-
batizado 341ª StuGBrig a 14/02/44 e, a 01/06/44, 
foi transferida para a França. A 31/07/44, sua 1ª 
Bateria entrou em linha na Normandia. Lutou na 
Batalha da Floresta de Hürtgen e permaneceu no 
front ocidental até o fim da guerra. 
 

 393ª Sturmgeschütz Brigade 
Criada a 10/03/44, foi transferida para a França. 
Em maio, foi para a Dinamarca e em junho foi en-
viada ao front russo. No inverno de 1944/45, foi re-
batizada 393ª Heeres Sturmartillerie Brigade. Per-
maneceu no Bolsão da Curlândia até o fim da 
guerra. 
 

 394° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado em março de 1944, destinava-se a integrar 
a 18ª Divisão de Artilharia. Em abril de 1944, foi 
transferido para a França (recebeu seus veículos 
em junho). A 10/06/44, foi rebatizado 394ª Stu-
GBrig. A 04/08/44, engajou os americanos próximo 
a Vire. A 16/12/44, participou da ofensiva das Ar-
denas. Em janeiro de 1945, estava na região da 
Alsácia-Lorena. Permaneceu no front ocidental até 
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o fim da guerra. 
 

 600° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 02/03/42 a partir das 660ª, 665ª e 666ª 
Baterias. A 13/04/42, ele foi enviado ao front russo. 
A 30/03/43, foi reorganizado como unidade de ca-
nhões de assalto leves. Na primavera de 1943, foi 
retirado para a Dinamarca para ser reconstituído. 
A 04/07/43, retornou ao front russo. A 14/02/44, foi 
rebatizado 600ª StuGBrig e em outubro tornou-se 
a 600ª Heeres Sturmartillerie Brigade. Terminou a 
guerra cercada no Bolsão da Curlândia. 
 

 616° Sturmgeschütz Abteilung 
A única informação sobre essa unidade é que em 
agosto e setembro de 1943 ela estava no front 
russo. 
 

 643° Sturmgeschütz Abteilung 
A única informação sobre essa unidade é que a 
05/06/42 uma parte dela estava subordinada ao 1° 
Corpo-de-Exército na Rússia. 
 

 667° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 28/06/42 a partir da 667ª Sturmgeschütz 
Batterie, foi transferido em fins de julho de 1942 
para o front russo. Rebatizado 667ª StuGBrig a 
14/02/44 e 667ª Heeres Sturmartillerie Brigade a 
10/06/44. Em julho de 1944, foi quase destruída 
durante a “Bagration”. Ela foi fundida com os rema-
nescentes da 245ª StuGBrig e em outubro foi en-
viada à Holanda. Permaneceu no front ocidental, 
participando da Batalha das Ardenas e comba-
tendo na região da Alsácia-Lorena. 
 

 825ª Sturmgeschütz Brigade 
A única informação sobre essa unidade é que a 
28/08/44 ela participou da malfadada tentativa de 
resgatar o 4° Corpo-de-Exército cercado na Romê-
nia. 
 

 902° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado em janeiro de 1944 como um batalhão de 
demonstração (Lehr) na França. Rebatizado 902ª 
StuGBrig a 14/02/44. Engajada na Normandia, foi 
parcialmente cercada em Cherburgo (os remanes-
centes foram usados para constituir nova brigada). 
A 16/12/44, foi transferida para o 6° Exército Pan-
zer para a ofensiva das Ardenas. Continuou no 
front ocidental até o fim da guerra.  
 

 904° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 15/12/42, foi transferido para o front ori-
ental em fevereiro de 1943 e participou da Batalha 
de Kursk. Foi rebatizado 904ª StuGBrig a 14/02/44 
e permaneceu no front oriental até o fim da guerra 
(não consta nas ordens de batalha de 1945). 
 

 905° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 15/12/42, foi transferido para a França em 

março de 1943. Em abril de 1943, foi enviado ao 
front russo. Participou da Batalha de Kursk e con-
tinuou no front oriental até fins de 1944. Foi rebati-
zado 905ª StuGBrig a 14/02/44 e 905ª Heeres 
Sturmartillerie Brigade no outono de 1944. No fim 
de 1944, foi enviada ao front ocidental, atuando na 
região do Eifel e na Renânia. 
 

 907° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 10/01/44, foi enviado à Itália, onde foi re-
batizado 907ª StuGBrig a 14/02/44. Foi empe-
nhado em Ânzio e em Monte Cassino. Permane-
ceu no front italiano até o fim da guerra. 
 

 909° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 15/01/43, em abril foi enviado ao front 
russo. Participou da Batalha de Kursk. Foi rebati-
zado 909ª StuGBrig a 14/02/44 e permaneceu no 
front oriental até o fim da guerra, atuando inclusive 
contra a “Bagration”. Teria sido dissolvida, mas 
consta na ordem de batalha alemã na Prússia Ori-
ental em 1945. 
 

 911° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 25/01/43, em março a 1ª Bateria foi des-
tacada para a Córsega e Sardenha. Em meados 
de março de 1943, foi transferido para o front 
russo, participando da Batalha de Kursk. A 
14/02/44, foi rebatizado 911ª StuGBrig e em de-
zembro de 1944 tornou-se a 911ª Heeres Sturmar-
tillerie Brigade. Em agosto de 1944, foi destruída 
na Romênia, mas foi reconstituída em setembro. A 
16/12/44, foi anexado à Führer Grenadier Brigade 
e participou da Batalha das Ardenas. Após ser re-
constituída, foi novamente anexada à Führer Gre-
nadier Brigade a 26/01/45.  
 

 912° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 01/02/43, em abril foi transferido para o 
front russo. Foi rebatizado 912ª StuGBrig a 
14/02/44 e 912ª Heeres Sturmartillerie Brigade em 
dezembro de 1944. Destacou-se combatendo a 
“Bagration”. Permaneceu no front oriental e termi-
nou a guerra no Bolsão da Curlândia. 
 

 914° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 25/01/44, em fevereiro foi transferido para 
a Itália (teria recebido Semoventes italianos). A 
14/02/44, foi rebatizado 720ª StuGBrig e em 
agosto teria sido rebatizada 208° Sturmpanzer Ab-
teilung e recebido equipamento alemão. Foi reba-
tizado 914ª StuGBrig em setembro de 1944. Per-
maneceu no front italiano até o fim da guerra. 
 

 920ª Sturmgeschütz Lehr Brigade 
Criada na Polônia em setembro de 1944 pela reor-
ganização e rebatismo da I Sturmgeschütz Lehr 
Brigade. Foi virtualmente destruída na ofensiva so-
viética de janeiro de 1945 no Vístula. Em fevereiro 
de 1945, foi temporariamente chamada de Panzer 
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Vernichtungs Abteilung 303, enquanto esteve ane-
xada à 303ª Divisão de Infantaria. No fim da 
guerra, ela estava empenhada na frente do Oder. 
 

 1023° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado a 25/10/42, pouco se sabe sobre essa uni-
dade. Ela apoiou a 23ª Divisão de Infantaria na Le-
tônia a 11/08/44.  
 

 1028° Sturmgeschütz Abteilung 
Criado em 1944, pouco se sabe sobre essa uni-
dade. Ela e a 209ª StuGAbt apoiaram a 28ª Divisão 
Jäger durante a “Bagration”, a 02/07/44. 
 

 1170ª Sturmgeschütz Brigade 
Criada a 03/04/45 com remanescentes das 249ª, 
278ª e 322ª Brigadas Sturmgeschütz. A 11/04/45, 
foi anexada à Divisão Scharnhorst. 
 

 1180° Sturmgeschütz Abteilung 
A única informação sobre essa unidade é que em 
1945 ela estava engajada no front de Budapeste. 
 

 I Sturmgeschütz Lehr Brigade 
Criada a 01/07/44. Em meados desse mês, ela foi 
enviada ao front oriental para enfrentar a “Bagra-
tion”. Seus remanescentes foram enviados à Polô-
nia, onde ela foi rebatizada 920ª Sturmgeschütz 
Lehr Brigade em setembro. 
  

 II Sturmgeschütz Lehr Brigade 
Criada em outubro de 1944, sua formação só se 
iniciou a 22/01/45 e em fevereiro foi rebatizada 
111ª Sturmartillerie Lehr Brigade. 
 

 III Sturmgeschütz Lehr Brigade 
Criada em fevereiro de 1945 e empenhada contra 
os americanos no rio Elba. Foi anexada à Divisão 
Ferdinand von Schill (sendo rebatizada StuGBrig 
"Schill") e enviada ao front oriental em abril. 
 

 Sturmgeschütz Abt. Grossdeutschland 
Criado a 09/04/42 pelo rebatismo do 192° Stu-
GAbt. A 12/01/45, foi rebatizado 2° Batalhão do 
Regimento Panzer Brandenburg. 
 

 Sturmgeschütz Abteilung Burg 
Criado a 21/07/44, em setembro foi enviado ao 
front russo. Permaneceu no front oriental até o fim 
da guerra. 
 

 105° Sturmgeschütz Abteilung SS 
Criado a 22/10/43, foi equipado com Semoventes 
italianos. Foi empenhado na Bósnia, sendo ane-
xado à Divisão das Waffen-SS Prinz Eugen em se-
tembro de 1944. Em abril de 1945, foi reconstituído 
e enviado ao front de Berlim. 
 
 

 1° Sturmgeschütz Abteilung der Luf-
twaffe 

Criado em janeiro de 1944 como unidade orgânica 
do 1° Fallschirm-Korps (Corpo Pára-Quedista). Foi 
rebatizado 1ª StuGBrig der Luftwaffe em abril de 
1944 e 11ª Fallschirm-StuGBrig em junho. Foi des-
truída perto de Nancy (França) em setembro. Foi 
reconstituída em outubro e novembro e anexada à 
5ª Divisão Pára-Quedista para a ofensiva das Ar-
denas. Foi rebatizada 111ª Fallschirm-StuGBrig a 
28/03/45 e permaneceu no front ocidental até o fim 
da guerra. 
 

 2° Sturmgeschütz Abteilung der Luf-
twaffe 

Criado no fim de março de 1944 como unidade or-
gânica do 2° Fallschirm-Korps. Foi rebatizado 2ª 
StuGBrig der Luftwaffe em abril de 1944 e 12ª 
Fallschirm-StuGBrig em junho. Foi empenhada 
(parcialmente equipada) a 15/06/44 na Normandia. 
Em agosto foi virtualmente aniquilada no Bolsão 
de Falaise. Foi retirada para ser reconstituída, po-
rém, em setembro de 1944, foi transferida para a 
área de Arnhem em apoio à 7ª Divisão Pára-Que-
dista durante a Operação Market-Garden. A 
04/01/45, foi completamente reequipada e foi em-
penhada novamente em apoio à 7ª Divisão Pára-
Quedista durante a Batalha de Reichswald. Foi re-
batizada 121ª Fallschirm-StuGBrig a 28/03/45 e 
permaneceu no front ocidental até o fim da guerra. 
 

 Fallschirm-StuGBrig Schmitz 
Criada em janeiro de 1945 na Itália. Pouco depois, 
foi rebatizada 21ª Fallschirm-StuGBrig e, a  
28/03/45, 210ª Fallschirm-StuGBrig. 
 
 
A seguir, as diferentes versões do Stumgeschütz, 
com informações técnicas e de pintura. 
 

 Sturmgeschütz III Ausf. A: 
Armado com um canhão KwK 37 L/24 de 75 mm, 
o qual seria mantido nas versões B, C, D e E. Ele 
equipou as baterias que atuaram na campanha da 
França, sempre pintado de Dark Gray (Dunkelgrau 
RAL 7021). Teve apenas 30 unidades produzidas. 

 
StuG III Ausf. A, unidade ignorada, França, 1940. 
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StuG III Ausf. A, 16ª Sturmbatterie, Regimento de 
Infantaria Grossdeutschland, 1940. Ele ostenta a 

camuflagem de pré-guerra de Dark Gray com 
manchas de marrom (Dunkelbraun RAL 7017). O 
número “12” na lateral indica 1ª Bateria e 2° ca-

nhão. 

 
StuG III Ausf. A, Leibstandarte Adolf Hitler, 

França, agosto de 1940. 
 
 

 Sturmgeschütz III Ausf. B: 
Lançado no verão de 1940, ele também equipou 
as baterias que participaram da campanha de 
1940. Ele tinha melhoramentos no chassi e rece-
beu motor e transmissão novos (sua lagarta pas-
sou de 36 cm para 40 cm de largura). Teve 320 
unidades produzidas. 

 

 
StuG III Ausf. B, 192º StuGAbt, Rússia, 1941. A 

caveira do símbolo do batalhão é aplicada em to-
dos os seus veículos, na proa, laterais e ré. 

 

 
StuG III Ausf. B, 203° StuGAbt, Smolensk, Rús-

sia, julho de 1941. 

 
StuG III Ausf. B, unidade ignorada, front russo, 

novembro de 1941. 

 
StuG III Ausf. B, unidade ignorada, frente russa, 
inverno de 1941-42. Camuflagem branca sobre o 

Dark Gray. Ele ostenta o nome “Bussard”. 
 

 Sturmgeschütz III Ausf. C e Ausf. D: 
Lançado em 1941, o Ausf. C tinha melhoramentos 
na superestrutura e a eliminação do visor do arti-
lheiro. Externamente, os modelos C e D eram idên-
ticos, tendo o Ausf. D pequenas modificações in-
ternas. Foram produzidas 50 unidades do Ausf.C 
e 150 do Ausf.D. 
 

 
StuG III Ausf. C, 191º StuGAbt, Grécia, 1941. 

 

 
StuG III Ausf. D, 189º StuGAbt, Rússia, 1941. 

 

 
StuG III Ausf. D, unidade ignorada, front russo, in-
verno de 1941/42. A pintura é apenas Dark Gray, 

sem camuflagem (o branco é neve mesmo). 
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StuG III Ausf. D, 192º StuGAbt, front russo, 1942. 

 
 

 
StuG III Ausf. D, Sonder Verband 288, Norte da 

África, 1942. Apenas 3 StuG III dessa unidade fo-
ram enviados à África do Norte e o exemplar ilus-
trado aqui foi capturado pelos britânicos. Ele os-
tenta uma raríssima camuflagem que parece ser 

de Desert Brown (RAL 8020) sobre o Yellow 
Brown do Afrika Korps. 

 
 
 

 
StuG III ausf. D, 192° StuGAbt, front russo, 1942. 

 
 

 Sturmgeschütz III Ausf. E: 
Lançado no outono de 1941, ele tinha modifica-
ções na blindagem, com a eliminação da placa in-
clinada lateral de 9 mm. Teve 272 unidades produ-
zidas. 

 
 

 
StuG III ausf. E, possivelmente do 197° StuGAbt, 
Criméia, 1941. Nesse veículo, a pintura de Dark 
Gray recebeu uma camuflagem feita com lama. 

 
StuG III Ausf. E, Divisão Hermann Göring, 1941. 

 
StuG III Ausf. E, 249º StuGAbt, Rússia, 1942. 

 
 Sturmgeschütz III Ausf. F: 

Lançado no início de 1942, o Ausf. F foi a resposta 
alemã aos T-34 e KV-1 encontrados durante a 
“Barbarossa”. Ele era armado com um canhão 
StuK 40 L/43 de 75 mm, com novo mantelete (em 
formato de caixa), dando à infantaria alemã uma 
arma capaz de lidar com os blindados soviéticos. 
Teve também o acréscimo de uma placa de 30 mm 
na blindagem frontal e recebeu uma metralhadora 
para a sua defesa. Eventualmente, foi usado con-
creto para reforçar a sua blindagem. Pouco depois 
de iniciada a sua produção, ele teve que passar a 
ser produzido sobre o chassi do Panzer IIIJ e ele 
foi armado com um canhão StuK 40 L/48 de 75 
mm. Este modelo então passou a ser chamado de 
Ausf. F/8 ou Ausf. F/48 (alguns Ausf. F originais 
foram rearmados com esse canhão). Teve 693 uni-
dades produzidas, sendo 359 Ausf. F e  334 Ausf. 
F/8. 
 

 
StuG III Ausf. F, unidade ignorada, front russo, 

1943.  

 
StuG III Ausf. F, 191º StuGAbt., Rússia, 1943. A 
pintura é com a nova cor padrão Dark Yellow (ou 
Dunkelgelb RAL 7028), com faixas de Dark Green 

(Olivgrün RAL 6003). 
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StuG III Ausf. F/8, 10ª Divisão Panzer, Tunísia, ja-

neiro de 1943. A pintura parece ser de Desert 
Brown com camuflagem feita com lama. 

 

 
StuG III Ausf. F, unidade ignorada em treina-

mento na Itália, 1943. A cor padrão Dark Yellow é 
bastante camuflada com Dark Green e Red 

Brown (Rotbraun RAL 8017). Observe a aplicação 
de folhagem. 

 

 
StuG III Ausf. F/8, unidade ignorada, frente russa, 
1943. Pintura em Dark Yellow com camuflagem 
em Dark Green. Este veículo está equipado com 
um freio de boca tipo “bola”, igual ao do Panzer 

IVF2, o que era muito incomum no StuG. 
 

 
StuG III Ausf. F/8, unidade ignorada, front russo, 

1943. 
 

 
StuG III Ausf. F/8, Divisão Grossdeutschland, 

front russo, 1943. O símbolo da divisão pode ser 
observado no pára-lama esquerdo. 

 

 
StuG III Ausf. F/8, 243ª StuGBrig, Rússia, inverno 

de 1943-44. Este veículo é pintado apenas de 
Dark Yellow. 

 

 
StuG III Ausf. F/8, unidade ignorada, França, 
1944. Dark Yellow, com camuflagem em Red 

Brown e Dark Green, mais folhagem. 
 

 Sturmgeschütz III Ausf. G: 
Último modelo do StuG III, o Ausf.G foi lançado no 
início de 1943 e foi produzido até o fim da guerra. 
A versão final dele tinha uma blindagem frontal de 
80 mm (eliminando a placa extra do Ausf. F), além 
de outras modificações na superestrutura, que fi-
cou mais larga e foi dotada de uma cúpula circular 
para o comandante. Os primeiros veículos tinham 
o mesmo mantelete do Ausf. F, mas depois foi ado-
tado o mantelete arredondado conhecido como 
Saukopfblende (“Cabeça de Javali”), ou simples-
mente “Saukopf”. O Ausf. G adotou também as pla-
cas de blindagem laterais para proteção contra ar-
mas antitanques portáteis, chamadas de Schürt-
zen (“saiote” ou “avental”). Durante algum tempo, 
ele recebeu a massa contra minas magnéticas 
Zimmerit e muitos tinham lançadores de fumaça. 
As últimas unidades tinham roletes de retorno da 
lagarta totalmente de metal (para economizar bor-
racha), metralhadora no teto operada por controle 
remoto, metralhadora coaxial no mantelete e ca-
nhão sem freio de boca. Teve 7.893 unidades pro-
duzidas. 

 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Rússia, prova-
velmente na primavera de 1943. A pintura é Dark 

Gray (rara no Ausf. G). 
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StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Ucrânia, 

1943. A pintura é de Dark Gray, com camuflagem 
em Dark Green. 

 
 

 
StuG III Ausf. G, Brigada “Reichsführer SS”, Itália, 
1943. Observe o símbolo de nacionalidade perso-

nalizado dessa unidade. 
 
 

 
StuG III Ausf. G, 226º StuGAbt., região do Lago 

Ladoga, inverno de 1942-43. Ele utiliza a camufla-
gem branca de inverno. 

 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, front russo, 

1943. Observe que o cano do canhão não foi pin-
tado de Dark Yellow, como o restante do veículo.  

 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, região de Ve-
liki Luki, Rússia, 1943. Este veículo foi encontrado 

afundado num pântano em 2002. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Rússia, 1943. 
A pintura é em Dark Yellow, com folhagem para 

incrementar a camuflagem e números em contor-
nos em preto. 

 

 
StuG III Ausf. G, Divisão Grossdeutschland, frente 
russa, maio de 1943. O capacete branco símbolo 
da Grossdeutschland é pintado na superestrutura. 

A pintura é em Dark Yellow e Dark Green. 
 

 
StuG III Ausf. G, 287ª Sturmgeschütz Batterie 

(bateria independente), Cáucaso, 1943. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Batalha de 

Kursk, julho de 1943. A pintura é de Dark Yellow 
com camuflagem apenas em Red Brown. 

 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Batalha de 
Kursk, julho de 1943. O “Schürtzen” começou a 
ser aplicado em abril desse ano e observa-se fa-
cilmente que a última peça neste exemplar per-
tencia a outro veículo, já que possui uma pintura 

diferente. 
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StuG III Ausf. G, 2ª Divisão Panzergrenadier SS 
“Das Reich”, Kursk, Rússia, julho de 1943. A pin-
tura é em Dark Yellow, Red Brown e Dark Green. 
As duas antenas indicam que se trata de um veí-

culo de comando. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, front russo, 

verão de 1943.  
 

 
StuG III Ausf. G, 2ª Divisão Panzergrenadier SS, 
verão de 1943. Este veículo ostenta o nome “Flo-

rian Geyer” sobre a marca de nacionalidade. 
 

 
StuG III Ausf. G, Divisão Feldherrnhalle, França, 
verão de 1943. Ele é equipado com dispositivo 

para travessia de cursos d’água. 
 

 
StuG III Ausf.G, Pz.Kp.316 (Fkl1), Alemanha, se-

tembro de 1943. A antena extra instalada na parte 
da frente à esquerda no teto destina-se ao con-
trole dos veículos de demolição Borgward B IV. 

                                                      
1 Funklenk – Unidade de veículos de demolição. 

 
StuG III Ausf. G, 16ª Divisão Panzer, Roma, Itália, 
novembro de 1943. Este exemplar possui mortei-
ros lançadores de fumaça, os quais eram aciona-
dos eletricamente de dentro do veículo. Pedaços 

de lagarta foram fixados às laterais como um 
acréscimo à blindagem. Os números são de con-

tornos em vermelho. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, França, 1943. 
Observe o uso de pedaços de lagarta como blin-

dagem extra. 
 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Rússia, in-

verno de 1943/44. 
 

 
 

StuG III Ausf. G, 16ª Divisão Panzergrenadier SS 
“Reichsführer”, Itália, janeiro de 1944. 
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StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Polônia, abril 

de 1944. 
 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Itália, 1944. 

 
 

StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Prússia Orien-
tal, primavera de 1944. Observe a extensão do 
Schurtzen à ré. Este veículo apresenta a metra-

lhadora no teto operada por controle remoto. 
 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, front oriental, 

primavera de 1944. 
 
 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, frente russa, 

primavera de 1944. Este veículo usa o novo man-
telete Saukopf e massa Zimmerit. As 3 primeiras 
placas do Schürtzen também estão cobertas com 

Zimmerit, o que não é o usual.  
 

 
StuG III Ausf. G, Brigada de Canhões de Assalto, 
Divisão Blindada Finlandesa, Enso, Finlândia, ju-
nho de 1944. Dentre os veículos finlandeses, este 
foi o que obteve o maior número de vitórias contra 

blindados soviéticos (11). 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, França, verão 

de 1944. 

 
StuG III Ausf. G, Pz.Abt.301(Fkl), França, 1944. 
Este veículo é equipado com dispositivo de tra-

vessia de cursos d’água. 
 
 

 
StuG III Ausf. G, 1ª Divisão Panzer SS, Bélgica, 

1944. Este veículo é todo pintado de Dark Yellow. 
Observe os roletes de retorno da lagarta total-
mente de metal, uma medida para economizar 

borracha. 
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StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Itália, 1944. O 
cano do canhão do StuG era normalmente mais 
escuro que o restante do veículo, provavelmente 

devido ao seu aquecimento. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Bálcãs, 1944. 

 
StuG III Ausf. G, 10ª Divisão Panzer SS “Frun-

dsberg”, Normandia, julho de 1944. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Normandia, 

1944. 
 

 
StuG III Ausf. G, Pz.Abt.302 (Fkl), anexado à 19ª 
Divisão Panzer durante o Levante de Varsóvia, 

agosto de 1944. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Holanda, 

1944. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, front russo, 
1944. Pintura em Dark Yellow com camuflagem 

somente em Red Brown. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, frente russa, 
1944. A cor básica Dark Yellow é artisticamente 

suplementada com faixas de Red Brown delinea-
das com Dark Green. 

 

 
StuG III Ausf. G, possivelmente da 10ª Divisão 

Panzer SS, Maaseik, Holanda, setembro de 1944. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, sul da Rússia, 

1944. Pintura em Dark Yellow com linhas em 
Dark Green e manchas de Red Brown. 

 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada. 

 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada. 
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StuG III Ausf. G, Exército Finlandês, 1944. Ob-

serve a suástica azul, símbolo da Finlândia na 2ª 
Guerra Mundial. 

 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, frente russa, 

outono de 1944. O mantelete ostenta a pintura de 
olhos, chifres e orelhas de um javali, numa alusão 

ao mantelete “cabeça de javali”.  
 

 
StuG III Ausf. G com blindagem extra de con-

creto, unidade ignorada, frente oriental, 1944-45. 
 

 
StuG III Ausf. G, Divisão Grossdeutschland (sím-

bolo no detalhe), front oriental, 1944-45. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, front russo, 

1944-45. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, 1944-45. 

 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, front oriental, 

1944-45. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, frente ociden-
tal, inverno de 1944-45. Camuflagem de inverno 
apenas sobre a superestrutura (a parte de baixo 
mantém o Dark Yellow). É visível apenas a mar-

cação de nacionalidade. 
 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, 1944-45. Este 
veículo tem troncos de árvores para travessia de 

terrenos enlameados ou alagados. 
 

 
StuG III Ausf. G, Alemanha, primavera de 1945. 
Este veículo ostenta as últimas modificações fei-
tas no Sturmgeschütz, incluindo a metralhadora 

operada por controle remoto no teto. 
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StuG III Ausf. G, unidade ignorada, Alemanha, 

março de 1945. 

 
StuG III Ausf. G, unidade ignorada, região do 

Lago Balaton, Hungria, março de 1945. 

 
StuG III Ausf. G, Brigada Panzer SS Westfalen”, 

Scherfede, Alemanha, abril de 1945. 
 

 Sturmhaubitze 42: 
Lançado em 1943, o Sturmhaubitze (StuH) 42 era 
um StuG III Ausf. F ou G armado com um obuseiro 
le FH 18 de 10,5 cm modificado. As últimas unida-
des também tinham mantelete tipo “Saukopf”. 
Teve 1.211 unidades produzidas. 

 
StuH 42, unidade ignorada, Rússia,1943. 

 
StuH 42, unidade ignorada, Kursk, julho de 1943. 

 
StuH 42, unidade ignorada, Polônia, abril de 

1944. 

 
StuH 42, unidade ignorada, front russo, verão de 
1944. Observe o símbolo tático pintado no alto da 
placa de blindagem extra (Schürtzen). O número 
131 e a Balkenkreuz podem ter sido pintados em 

vermelho ao invés de preto. 
 

 
StuH 42, unidade ignorada, Rússia, inverno de 

1944. 
 

 
StuH 42, unidade ignorada, Königsberg, abril de 

1945. 
 

 Sturmgeschütz IV: 
O StuG IV (Sd.Kfz. 167) nada mais era que um 
chassi do tanque Panzer IV com a superestrutura 
do StuG III Ausf. G. Ele entrou em serviço em me-
ados de 1943 e teve 632 unidades produzidas. 
 

 
StuG IV, unidade ignorada, Polônia, primavera de 

1944. 
 

 
StuG IV, unidade ignorada, Alemanha, primavera 

de 1944. 
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StuG IV, unidade ignorada, França, julho de 1944. 

 

 
StuG IV, unidade ignorada, França, agosto de 

1944. 

 
StuG IV, unidade ignorada, Prússia Oriental, se-

tembro de 1944. Observe a repetição da Bal-
kenkreuz (símbolo de nacionalidade), o que é 

muito incomum. 
 

 
StuG IV, unidade ignorada, França, 1944. 

 

 
StuG IV, unidade ignorada, Linha Gótica, Itália, 

1944. 
 

 
StuG IV, unidade ignorada. 

 
StuG IV, unidade ignorada. 

 
 

 
StuG IV, outono de 1944, saindo da linha de mon-

tagem da Krupp-Grusonwerk em Magdeburg. A 
pintura é no esquema “ambush” com a cor básica 
de Dark Yellow, com Red Brown e Dark Green. 
Eles recebiam a camada de Zimmerit já na fá-

brica, mas essa prática foi descontinuada em se-
tembro de 1944. 

 
 

 
StuG IV, unidade ignorada, linha do Oder, 1945. 

A pintura é no esquema “ambush”. 
 
 

 
StuG IV, unidade ignorada, Hungria, janeiro de 

1945. 
 
 

 
StuG IV, unidade ignorada, Alemanha, maio de 

1945. 
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Brasões conhecidos das unidades de Sturmgeschütz 

 
 

Kits: Existe uma variadíssima gama de kits do 
Sturmgeschütz no mercado, em diversas escalas.  
Na escala 1/144, a DML/Dragon tem vários produ-
tos com dois kits em cada, todos com lagartas link-
by-link e partes em photo-etched.  As “dobradi-
nhas” são: StuG III Ausf. G & Sturm-Infanterieges-
chutz 33 de 15 cm; StuG III Ausf. B & StuG III Ausf. 
F/8; StuG III Ausf. A & StuG III Ausf. F/8 e StuH 42 
& StuG IV. 
 
 

 
StuG III Ausf. B & StuG III Ausf. F/8 da 

DML/Dragon, escala 1/144. 

A Fujimi domina a linha na escala 1/76, com dois 
kits: StuG III Ausf. D e StuG III Ausf. G. 
 
 

 
StuG III Ausf. D escala 1/76 da Fujimi. 

 
 

Vários fabricantes tem produtos na escala 1/72. A 
Attack Hobby tem dois kits, sendo um do StuG III 
Ausf. E e outro do Ausf. F; a DML/Dragon tem kits 
com detalhes em photo-etched do Stug III Ausf. G 
“Early” e do StuG IV (“Early” e “Later”); a Fujimi, a 
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Italeri e a Revell alemã têm kits do StuG III Ausf. 
G; a Hat também tem o kit do StuG III Ausf. G (vem 
dois kits na caixa, cujo título não informa o mo-
delo); a Trumpeter tem kits de quase todos os mo-
delos: StuG III Ausf. B, C/D, E, F, G e StuG IV. 
 
 
 

 
Stug III Ausf. E 1/72 da Attack Hobby. O kit vem 
com decalques para dois veículos no front russo. 

 
 
 
 

 
Stug III Ausf. F 1/72 da Attack Hobby. A ilustração 

da caixa é do 191º StuGAbt. 
 
 
 
 

 
Stug III Ausf. G “Early” 1/72 da DML 

 

 
StuG IV “Early” 1/72 da DML 

 

StuG IV “Late” 1/72 da DML 
 

 
StuG III Ausf. G 1/72 da Fujimi. 

 

 
Stug III Ausf. G na escala 1/72 da Italeri. Esse kit 
vem com opção de decalques de Smolensk, Nor-

mandia e Itália. 
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StuG III Ausf. G (StuG 40 no título da caixa) es-
cala 1/72 da Revell alemã. O kit vem com decal-
ques para um veículo do front ocidental em 1945. 

 
StuG III 1/72 da Hat. A tampa da caixa não in-

forma que se trata de um kit do Ausf. G. 

 
StuG III Ausf. B 1/72 da Trumpeter. 

 
StuG III Ausf. C/D 1/72 da Trumpeter. 

 
StuG III Ausf. E 1/72 da Trumpeter. Este kit tem 

lagartas de vinil. 

 
StuG III Ausf. E 1/72 da Trumpeter. Este kit tem 

lagartas de vinil. 

 
StuG III Ausf. G 1/72 da Trumpeter. 

 
StuG IV 1/72 da Trumpeter. 

 
 
Na escala 1/48, a Tamiya tem kits do Ausf. B, e 
duas versões do Ausf. G. 
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StuG III Ausf. B escala 1/48 da Tamiya. Ele vem 
com decalques para 3 versões (a da tampa da 

caixa é do 203º StuGAbt). 
 

 
StuG III Ausf. G, escala 1/48 da Tamiya. 

O kit vem com duas opções de mantelete. 
  

 
StuG III Ausf. G “Early”, escala 1/48 da Tamiya. O 

kit inclui uma figura. 
 
 
Na escala 1/35, a Academy nos oferece um kit do 
StuG IV; a Cyber-Hobby tem kits do StuG III Ausf. 
E, F e dois do G (um deles com dispositivo para 
travessia de cursos d’água); a Czech Master tem 
um kit do StuG IV; a DML/Dragon tem a maior va-
riedade de modelos nessa escala, tendo kits do 
Ausf. A, C/D, F, F/8 e G (3 versões); a Tamiya tem 
kits do StuG III Ausf. B e G e do StuG IV. 
 

 
StuG IV 1/35 da Academy. 

 

 
StuG III Ausf. E 1/35 da Cyber-Hobby. 

Entre alguns detalhes interessantes, este kit vem 
com lançador de fumaça, além de uma figura. 

 

 
StuG III Ausf. F 1/35 da Cyber-Hobby. 

 

 
Stug III Ausf. G 1/35 da Cyber-Hobby. O kit vem 
caracterizado como o veículo do ás dos StuGs 

Georg Bose. Tem partes em photo-etched, super-
detalhamento e o canhão vem com culatra. 
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StuG III Ausf. G com dispositivo para travessia de 
cursos d’água da Cyber-Hobby na escala 1/35. O 
kit tem partes em photo-etched e o canhão tem a 

culatra detalhada. 

 
StuG IV 1/35 da Czech Master. 

 

 
StuG III Ausf. A 1/35 da DML/Dragon. O kit vem 

com marcas do Leibstandarte Adolf Hitler durante 
a invasão da URSS (Operação Barbarossa). Tem 
partes em photo-etched e a figura do ás de tan-

ques Michael Wittmann. 

 
StuG III Ausf. C/D 1/35 da DML/Dragon. 

 
StuG III Ausf. F com canhão L/48 na escala 1/35 
da DML/Dragon. O kit tem lagartas link-by-link 

para lama (“Ostketten”) e partes em photo-etched. 

 
StuG III Ausf. F/8 1/35 da DML/Dragon com lagar-

tas de neve (“Winterketten”). 

 
Stug III Ausf. G “Early” 1/35 da DML/Dragon. 

 

 
StuG III Ausf. G 1/35 da DML/Dragon. Este kit é 
caracterizado como o veículo do ás dos StuGs 
Bodo Spranzs, do 237º StuGAbt no front russo. 
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StuG III Ausf. G 1/35 da DML/Dragon. Este kit re-
presenta um veículo de final de produção, com 
metralhadora aperada por controle remoto no 

teto, mantelete “Saukopf” com metralhadora co-
axial2 e rolestes de retorno de metal. Curiosa-

mente, na tampa da caixa vem escrito: “Não dis-
ponível na Europa e Japão”. 

 

 
StuG III Ausf. B 1/35 da Tamiya. O kit tem canhão 

de alumínio e partes em photo-etched. Ele vem 
com 3 versões de decalques e uma figura.  

 

 
StuG III Ausf. G “Early” 1/35 da Tamiya. O kit vem 

com opção para StuH 42.  
 

                                                      
2 Eu sei que o termo “coaxial” se aplica a dois objetos 
que tenham o mesmo eixo, o que é obviamente impos-
sível para um canhão e uma metralhadora, mas esse é 

 
StuG IV 1/35 da Tamiya. 

 
 

Por fim, temos um extravagante kit de StuG IV de 
metal na escala 1/6 da Field of Armor Models. 
Além de ser super-detalhado, as instruções dele 
vem num CD. O preço? Na faixa de US$ 600,00. 
 
 
Apesar de tudo o que foi dito acima, você deve es-
tar atento para o fato de que as fábricas param de 
produzir alguns kits ou relançam kits que saíram 
de linha anos antes. Portanto, você pode ter al-
guma dificuldade em encontrar algum modelo es-
pecífico. 
 
Até a próxima! 

o termo que se usa para dizer que ambos estão instala-
dos no mesmo mantelete. É errado, mas o que eu posso 
fazer? 


