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Destaques das Palestras da Conferência 

Anual de Treinamento e Simulação em 

VANT em Londres, em maio de 2010:



Artilharia Real do Reino Unido

• Operou extensivamente o Hermes 450 no 

Afeganistão (mais de 35.000 horas acumuladas)

• Treina Pilotos de VANT que chegam sem 

experiência prévia ou histórico em aviação

• Operadores são militares alistados 

• O treinamento dura de 6 a 8 semanas

• Em paralelo ao uso operacional do Hermes 450, a 

Artilharia Real está se preparando para a entrada em 

serviço do sistema Watchkeeper



US Marines

• Opera o Shadow 200 e está em processo de obtenção 
de alguns outros sistemas

• Utiliza tripulantes da Marinha dos EUA como 
Comandantes de Missão após duas semanas de 
treinamento

• Operadores de Veículo Aéreo (AVO) e Operadores de • Operadores de Veículo Aéreo (AVO) e Operadores de 
Equipamento de Missão (MPO) são homens alistados e 
treinados por um período de seis meses

• Está em processo de desenvolvimento uma carreira 
específica para VANT (operadores de sistemas aéreos 
em vez de tripulantes de aeronaves da Marinha)

• Estão analisando a questão dos homens alistados como 
Comandantes de Missão 



Força Aérea Italiana

• A regulamentação atual na Itália prevê que 

somente pilotos certificados podem voar um 

VANT

• Eles estão em processo de excluir os mini • Eles estão em processo de excluir os mini 

VANTs dessa regulamentação



Força Aérea Belga

• Opera o B-Hunter A regulamentação atual na 

Itália prevê que somente pilotos certificados 

podem voar um VANT

• Leva dois anos de treinamento até que um • Leva dois anos de treinamento até que um 

operador esteja pronto para o combate 

• Boa parte desse tempo é devido a restrições 

meteorológicas



Força Aérea Canadense

• Opera o Heron no Afeganistão

• Adotou vários padrões do mundo de aeronaves 

tripuladas

• Usa pilotos como operadores



Força Aérea Suiça

• Opera o Ranger de tecnologia antiga

• A principal missão é patrulha de fronteira

• Currículo da carreira: 

- Escola de vôo da Força Aérea- Escola de vôo da Força Aérea
- Licença comercial
- Conversão para operador de VANT

• Alguns dos Operadores de VANT são capitães 

de companhias aéreas

• Livre para voar no espaço aéreo comercial em 

toda a Suíça



Real Força Aérea (RAF)

• Voa o Reaper de 5 toneladas no Afeganistão

• Operadores são pilotos certificados

• Realizou um estudo de um ano sobre se não-• Realizou um estudo de um ano sobre se não-

pilotos podem se tornar operadores. 



Discussão

Considerações (1/3):

• Tecnologia - alguns sistemas têm um design 

moderno, com Interface e Autonomia de ponta, e 

são fáceis de operar (por exemplo, Hermes 450), são fáceis de operar (por exemplo, Hermes 450), 

enquanto que outros são complexos, complicados 

e exigem alto nível de "pilotagem" no seu 

funcionamento (por exemplo, Predador I, Ranger )



Discussão

Considerações (2/3):

• Herança cultural regulamentos locais - Usuários 

acham mais fácil manter a sua forma de conduta 

do que para desenvolver soluções operacionais do que para desenvolver soluções operacionais 

novas e mais eficientes. Isto também é verdade 

para as organizações nacionais de certificação. 

Em alguns casos pode chegar ao absurdo, por 

exemplo, na Itália, onde para pilotar um mini 

VANT ainda precisa ser um piloto certificado!



Discussão

Considerações (3/3):

• "Política - Temos percebido com alguns clientes 

um fenômeno em que a Força Aérea está a tentar 

impor regras mais duras sobre a seleção impor regras mais duras sobre a seleção 

Pilotos/Operadores de VANT. Isso às vezes é 

percebido como uma tentativa de proteger o 

controle da Força Aérea sobre os VANT, em vez 

de uma necessidade real de todos os sistemas de 

VANT



Conclusão

O Hermes 450 foi especialmente projetado para 

operadores não-piloto. O nível de autonomia, o nível 

de redundância e a Interface permitem aos 

candidatos sem experiência em aviação a concluir o 

curso de operador em um curto período de tempo e a curso de operador em um curto período de tempo e a 

operar o sistema de forma segura e eficiente. 

Isto foi provado ao longo dos anos e, 

especificamente, nos últimos 3 anos em que a 

Artilharia Real do Reino Unido tem usado o sistema 

no Afeganistão. 
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Skylark II

A família de VANT da Elbit
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