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Começa o futuro para Exército com o mais avançado blindado de sua categoria. 

O Diário Oficial da União (DOU) publicou na ultima quinta-feira, dia 22 de dezembro, a 

assinatura do contrato para aquisição do lote de amostra da viatura blindada de combate 

de Cavalaria – média sobre rodas (VBC Cav) Centauro II entre o Exército Brasileiro e o 

Consórcio Iveco – OTO Melara (CIO), uma “joint venture” entre as empresas italianas Iveco 

Defence Vehicles (IDV) e Leonardo, com sede em Roma, vencedora da concorrência 

internacional.  

O projeto VBC Cav prevê a aquisição de no mínimo 98 viaturas 8X8 Centauro II, equipadas 

com canhão de 120 mm.  
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A assinatura do contrato, que ocorreu no dia 15, pode ser vista como o renascimento do 

Exército como força de combate, já que este passará a operar o mais avançado e poderoso 

veículo blindado de combate sobre rodas do mundo. Esse projeto vai impactar positivamente 

todas as próximas aquisições da Força Terrestre, como a modernização dos carros de 

combate Leopard 1A5 (e seu posterior sucessor). Nesse sentindo, a chegada do Centauro 

II vai elevar o Exército a um patamar tecnológico e operacional nunca antes atingido na sua 

história.  

 

A escolha do Centauro II poderá determinar a utilização da torre HITFACK MkII na 

modernização dos CC Leopard 1A5 e/ou de seu sucessor (Foto: Leonardo) 

Aguarda-se para o inicio do próximo ano a apresentação das viaturas e o inicio dos testes 

para sua homologação e, conforme os lotes forem adquiridos, terão inicio os programa de 

compensação (“offset”), como a produção da munição de 120mm, pela IMBEL, o 

desenvolvimento do simulador da viatura, pela AEL Sistemas, dentre outros.  
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