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ENTREVISTA: Giovanni Luisi, SVP Commercial do Consórcio IvecoOto Melara
O Forças Terrestres entrevistou com exclusividade o SVP Commercial do Consórcio
Iveco-Oto Melara, Giovanni Luisi, que traz novas informações sobre o Centauro II e a
oferta para o Exército Brasileiro.
ForTe – Como e quando surgiu o Centauro? Quais foram os
requisitos que levaram ao surgimento do blindado?
Giovanni Luisi – Na década de 80, o Exército Italiano decidiu
renovar toda a sua frota de veículos blindados e confiou esta
tarefa ao Consórcio Iveco Defence Vehicles-Oto Melara (CIO) –
pertencente em igual participação às empresas Iveco e Oto
Melara (que agora é Leonardo) – para conceber uma nova
família de veículos com rodas e lagartas. Sendo assim, foram
desenvolvidos o Centauro 8×8, Puma 4×4 e 6×6, Ariete MTB e
Dardo AIFV.
Em 1985, o Exército Italiano emitiu os primeiros Requisitos Operacionais para um novo
conceito de sistema de armas 8×8. O Centauro, o primeiro Mobile Gun System (MGS) do
mundo, nasceu para a defesa do território nacional e para atuar em operações de
preservação da paz ao redor do mundo.
A situação geopolítica da Itália nos anos 80 levou à emissão dos Requisitos Operacionais
para um MSG. Questões como a ameaça da Guerra Fria, o fato da Itália fazer fronteira
com países signatários do Pacto de Varsóvia, além os 1.300 km de costa italiana voltados
à antiga Iuguslávia, foram importantes para esta decisão.

ForTe – Como “caça-tanques”, como se compara o desempenho do Centauro B1 com o
MBT Leopard 1?
Giovanni Luisi – O poder de fogo do Centauro foi, desde o princípio, o mesmo de um
Tanque de Batalha Principal, sendo que a torre é equipada com um canhão de 105mm.
Obviamente, a proteção era diferente devido à maior leveza. Nossa filosofia era: “Dispare
e fuja”, graças às rodas e à excelente velocidade alcançada pelo Centauro.
ForTe – Qual é a proteção blindada do Centauro B1?
Giovanni Luisi – Não podemos abrir esses dados.
Centauro B1

ForTe – Quais as versões da família Centauro?
Giovanni Luisi – O Centauro contou com duas versões: com canhão de 105 mm
destinado aos Exércitos da Itália e da Espanha e 120 mm para a Guarda Real de Oman.
Além disso, a Famiília VBM Freccia e suas versões Combat, AIFV, Mortar Carrier, Antitank,
Command Post e Recovery derivam do famoso Centauro com esquema de transmissão Htype.
ForTe – Como foi a performance do Centauro em operações no exterior?
Giovanni Luisi – O Exército Italiano tem utilizado o Centauro de maneira bem-sucedida
em várias Operações Militares Internacionais. A primeira em 1993, na Somália, depois
disso, ele também foi utilizado no Líbano, no Kosovo e nas Operações de Paz no Iraque e
Afeganistão.

ForTe – Quais são as tecnologias e melhoramentos presentes no Centauro II?
Giovanni Luisi – O Centauro II é um veículo completamente novo, sendo que as
principais diferenças em relação ao Centauro são:
Alta Mobilidade: Um novíssimo motor V8 Iveco com potência de saída de 720CV e uma
nova caixa de engrenagens e linha de transmissão capazes de gerenciar o aumento de
potência e torque;
Peso Bruto: no Veículo do Centauro II foi aumentado em mais de 5 toneladas para
melhorar a sua proteção e a carga útil para missões e sistema de armas mais sofisticados.

Alta proteção: contra minas, IED e proteção cinética com um novo casco em forma de V,
projetado especificamente para esse modelo e totalmente diferente do anterior, acoplado
a sofisticadas camadas para proteção balística em diferentes configurações.
Alto Poder de Fogo: Canhão 120/45mm de nova geração com carregamento
semiautomático, capaz de disparar munições programáveis, nova artilharia e mira
panorâmica estabilizada, computador balístico digital com rastreamento automático;
Torre modular: capaz de integrar um canhão de 105/52 mm de acordo com os requisitos
do usuário final. A Plataforma Veicular Centauro II possui uma arquitetura totalmente
digitalizada baseada no barramento CAN J1939 capaz de integrar verticalmente todos os
componentes do veículo, trocar dados com o BMS do veículo, armazenar e elaborar os
dados logísticos da plataforma.
Alta Conectividade: tecnologias de ponta Leonardo no campo das comunicações centradas
na rede (com os 4 canais inovadores de Rádio Definido por Software) e de Comando e
Controle.

Centauro II
ForTe – Existem componentes em comum entre o Centauro e o VBTP Guarani da Iveco?
Giovanni Luisi – Em termos de componentes, o VBTP-MR 6×6 e o Centauro II 8×8
compartilham diferentes subsistemas e componentes, sendo os mais relevantes as

reduções finais do cubo, o Sistema CTIS (Central Tires Inflation System), as rodas
14.00R20 completas, com aros e run-flats, o sistema de suspensão totalmente
hidropneumática (esquema Mac-Pherson) e a Logistic Box que é o coração digital da
Arquitetura Eletrônica de ambos os veículos. O motor e a caixa de câmbio são diferentes,
mas ter os mesmos fornecedores para componentes tão importantes representa uma
grande simplificação da cadeia de suprimentos. Por último, mas não menos importante, a
estrutura do casco de ambos os veículos é baseada no mesmo material e tecnologia de
soldagem, simplificando assim a industrialização do Centauro II na planta IVECO DV no
Brasil onde o VBTP-MR está atualmente em produção.
ForTe – No início de 2019 foi noticiada a oferta de veículos Centauro B1 ao Exército
Brasileiro. Se esta oferta existe realmente, vocês poderiam detalhá-la?
Giovanni Luisi – No início de março de 2020, uma RFI para o novo 8×8 VBC Cav foi
emitida pelo Comando de Logística do Exército Brasileiro e o CIO enviou uma Declaração
de Interesse.
ForTe – Qual seria o custo de aquisição do Centauro B1 e do Centauro II?
Giovanni Luisi – Esses dados não podem ser disponibilizados.
ForTe – O Centauro pode receber sistemas de proteção ativa como o Trophy ou similar?
Giovanni Luisi – Com certeza sim!
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