Material para piloto privado: afinal, o que é necessário?
Quem está no processo de se tornar um Piloto Privado sabe: são muitas decisões a se tomar e a
quantidade de conteúdo a ser estudado é grande. A pressão é constante, vem de todos os lados. Então,
para aliviarmos um pouco dessa tensão, trouxemos neste post uma boa quantidade de material para
piloto privado. Listamos desde materiais de estudo até produtos para planejamento e execução de
voos. Trata-se de um suporte fundamental para trazer mais confiança nos próximos passos da sua
carreira.
Não importa se você já é um piloto privado formado ou ainda está em preparação para conseguir uma
licença, a necessidade de atualização e de profissionalização é constante. Se você não estiver bem
preparado para uma próxima prova ou não estiver bem equipado para um próximo voo, tudo pode
terminar em desastre.
Portanto, preste atenção nos artigos para aviação abordados neste post. Eles serão extremamente úteis
para que o tapete do despreparo não seja puxado com você em cima!

Leia para crescer na carreira
Vamos mostrar aqui os principais títulos da Editora Bianch para te ajudar a estar sempre preparado no
seu dia a dia pelos céus. São livros fundamentais na formação e aperfeiçoamento de um piloto privado.
Todas os títulos estão disponíveis em nosso site:

Livros preparatórios para a prova da ANAC
Meteorologia para pilotos
Contém todos os pontos exigidos pela ANAC. O livro foi desenvolvido pela Bianch Pilot Training para
deixar o aluno preparadíssimo para a prova. Esta obra traz dois conteúdos em um: o curso de piloto
privado e o curso técnico de piloto comercial. Portanto, você não vai precisar comprar outro livro para
estudar para a licença de piloto comercial!
Navegação visual — Piloto Privado
Este livro de navegação traz um assunto que é considerado complexo de forma simples, didática e sem
mistérios. Com figuras e uma organização que possibilita uma leitura dinâmica e objetiva, este material
para piloto privado faz o profissional aprender a parte teórica e a aplicação prática da navegação aérea
visual durante os voos.
Teoria de voo — aviões
Este livro é voltado para a prova teórica de Piloto Privado e Comercial de Avião. Traz conceitos simples
e objetivos.
Conhecimentos técnicos — aviões
Desenvolvido pela Bianch Pilot Training, este livro traz ao estudante a matéria inicial de Conhecimentos
Técnicos com linguagem simples e objetiva, além de ilustrações técnicas que auxiliam o aprendizado.
Regulamentos de tráfego VFR e IFR

Este é um dos livros sobre aviação mais comercializados do Brasil. São aproximadamente 4,8 mil
unidades em 7 anos de vendas! Sempre acompanhando as mudanças da ANAC, o aprendizado é
facilitado com ilustrações e dicas que descomplicam a matéria.
É indicado para Piloto Privado e Comercial. Quando o assunto é regulamento de tráfego aéreo, este é o
livro mais indicado para alunos, escolas e aeroclubes.
Simulado de provas - Piloto Privado
Você não quer chegar na hora H sem saber o que espera, não é? Este livro é voltado para a prova de
conhecimentos teóricos da ANAC. Desenvolvida pela Bianch Pilot Training, esta publicação treina o
aluno para o momento decisivo, com tudo aquilo que foi aprendido por meio dos cinco títulos
preparatórios da Bianch, que pudemos ver anteriormente.
Todas as simulações seguem o mesmo formato aplicado pela ANAC. Dessa forma, o aluno não tem
surpresas desagradáveis com o modelo da prova.

Livros que aperfeiçoam sua carreira de piloto
Aprendendo a voar em Simuladores de Voo
Com mais de 20 mil cópias vendidas, este sucesso de vendas é voltado tanto para iniciantes quanto para
profissionais experientes. Ele traz dicas valiosas para quem está iniciando ou aperfeiçoando suas
técnicas em simuladores de voos reais.
Regulamentação do Aeronauta
Este livro é da série “50 Dicas de Aviação”. Em um formato de perguntas e respostas, você encontra
diversos pontos da legislação aeronáutica e um panorama da aviação civil brasileira. É para aprender
obrigações e limites dos “navegadores dos céus” de uma maneira simples e didática.
Formação de Pilotos nos Estados Unidos
Outro livro da série “50 Dicas de Aviação", esta obra trata da formação de piloto no exterior,
principalmente junto à Federal Aviaton Administration (FAA), a agência de aviação norte-americana.
Essa é uma realidade cada vez mais comum entre os aviadores brasileiros.

Tenha o melhor equipamento para pilotos
Todo piloto precisa estar bem equipado para voar com tranquilidade e destreza. Conheça alguns dos
equipamentos essenciais para os pilotos privados que você encontra em nosso site:

Computador de Voo
Este é um instrumento fundamental na aviação, pois resolve os principais cálculos da navegação aérea
. O modelo E6B, fabricado pela Jeppesen, uma das grandes marcas do setor, está à venda e é feito em
papelão plastificado.
Mais barato que outros similares no mercado, tem ótima durabilidade. É recomendado para a disciplina
de Navegação Aérea para resolução de cálculos, conversões e compensações. Sem este instrumento,
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os problemas matemáticos seriam resolvidos através da aplicação de fórmulas.

Régua para Navegação
Instrumento maleável e dobrável, a régua para navegação possibilita a medição de cartas náuticas,
mesmo sem suporte de superfícies planas, como nos casos de voos de cruzeiro.

Caderneta individual de voo
Material para piloto privado fundamental para o registro de horas de voo. Este modelo está à venda em
nosso site e foi desenvolvido nos padrões da ANAC.

Navegadores GPS
Os navegadores por GPS (Global Positioning System) são um dos instrumentos de trabalho que mais
ajudam os pilotos atualmente. Eles são precisos no cálculo de rotas e na identificação da posição do
avião.
Um dos modelos mais acessíveis no mercado é GLO GPS For Aviation, da fabricante Garmin, que
possibilita conexão via Bluetooth com seu dispositivo móvel, tem bateria com mais de 12 horas de
duração, atualização de posição de 10 vezes por segundo, travamento de posição 20% mais rápido
quando usando GPS e GLONASS, além de ser certificado pela Apple.
Agora que você conhece o suprassumo do material para piloto privado, pode ter todas essas
ferramentas em suas mãos para poder brilhar em sua carreira. Não se esqueça de sempre se manter
atualizado sobre as novidades da aviação e estudar o máximo possível para se destacar
profissionalmente.
Gostou de conhecer o que há de mais importante em material para piloto privado? Então, não perca
tempo e acesse o nosso site para adquirir os melhores artigos de aviação.

