POR ONDE COMEÇAR,
COMO COMEÇAR,
QUAL PRÓXIMO PASSO?
‘Antes de iniciarmos, é preciso lembrar que
para chegar ao topo dessa carreira existem
algumas fases e que não adiantam atalhos.
As principais etapas são essas..’

É aqui que começa efetivamente a sua jornada para
ser um piloto!
Mas espera aí, Comandante! Não é agora que você
vai entrar na cabine e assumir os comandos. Pelo
menos não ainda...
No curso teórico você vai aprender as seguintes
habilidades:

❏ Teoria de Voo;
❏ Regulamento de Tráfego Aéreo
❏ Meteorologia;
❏ Navegação Aérea;
❏ Conhecimentos Técnicos
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A hora é agora de testar os seus
conhecimentos!
Para fazer a prova é necessário antes solicitar no site
da ANAC.
Isso irá gerar uma taxa, chamada GRU, que deve ser
paga em uma agência bancária para a liberação da
prova.
Segue os estados abaixo onde você poderá fazer
sua prova:
❏ Belém
❏ Belo Horizonte
❏ Brasília
❏ Campinas
❏ Campo Grande
❏ Curitiba
❏ Fortaleza
❏ Manaus
❏ Porto Alegre
❏ Porto Velho
❏ Recife
❏ Rio de Janeiro
❏ Salvador
❏ São Paulo
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Os exames são muito simples, ele se chama CMA (certiﬁcado
Médico Aeronáutico) serão feitos em clínicas credenciadas e
apenas será checado sua saúde e se você possui algum
impedimento para pilotar.
Mas ﬁque tranqüilo. Não existem condições preexistentes que
impeçam alguém de ser piloto!
Somente clínicas e médicos registrados na ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil) podem realizar esses exames.
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Finalmente! Depois de tanto estudo e dedicação, você poderá entrar
na cabine e iniciar seu sonho de pilotar uma aeronave. Como nas
fases anteriores é necessário dedicação e comprometimento SEU!
Aqui existem alguns caminhos possíveis:
1. Você pode se tornar um piloto privado e sair por aí pilotando seu
jatinho/helicóptero/planador particular.
Este curso são 40 horas mínimas de voo
2. Você pode se tornar um piloto comercial e ter a chance de se
habilitar a trabalhar em companhias aéreas.
3. Você pode se tornar um piloto agrícola.
- Canal no Youtube - Tudo Nivelado explica como.
Independente do seu objetivo, eis o seu próximo passo...
Fazer sua inscrição em um Aeroclube
PP é a sigla que designa os Pilotos Privados.
Nessa etapa você aprenderá como lidar com os comandos de uma
aeronave e será iniciado o seu curso prático, aqui você aprenderá
todos os passos para pilotar uma aeronave sozinho.
Por isso, muita atenção a tudo que seu instrutor lhe ensinar!
Ao ﬁnal desse período, um voo de check será marcado.
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Chegou o grande dia!
Este é um voo onde um instrutor da ANAC vai comprovar que você
possui as habilidades necessárias para ser um piloto.
É um voo curto, com duração de 1h (aproximadamente), ao ﬁnal do
voo no qual você receberá a sua CHT de PP Piloto Privado.

PARABÉNS!
Agora você já pode sair por aí pilotando sua aeronave.

Sei que esta cheio de duvidas ainda!?
E agora, o que eu faço?
Fique ligado em nosso canal que logo teremos maiores dicas
e ebooks para tornar sua carreira de Piloto ainda mais fácil.
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