Leituras Adicionais
Relevantes e Importantes
Esta coleção de slides foi preparada por
Paulo Dirceu Dias, de Sorocaba, SP, com a
finalidade de oferecer informações aos
possíveis interessados nas atividades da
pilotagem aeronáutica. Neste caso são
sugestões para leituras, voltadas ao
aperfeiçoamento e à prevenção de
acidentes e incidentes em voos.
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Paulo Dirceu Dias

paulodias@pdias.com.br
Sorocaba - SP

Mais informações sobre a aviação
em geral você encontrará em:
http://snookerclube.com.br/categoria/aviacao/
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Leituras Adicionais, Relevantes e Importantes

Em razão da necessidade de se dedicar
intensamente aos estudos que permitirão
vencer a primeira etapa na sua carreira, para
obter o credenciamento como Piloto Privado,
sugiro que deixe a leitura dos livros a seguir
comentados para depois que tenha em mãos
a sua habilitação (“Brevê”), de PPA, quando
você estará mais disponível e, principalmente,
precisando de informações adicionais, em
razão da normal falta de experiência.
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Além do estudo tradicional e da prática
assimilada em seus próprios voos, um importante
meio de aprender mais e melhor são os diálogos
mantidos com os pilotos mais experientes, de
sua confiança, ao lhe transmitirem valiosas
informações sobre experiências relevantes, que
facilitarão o seu desempenho em situações
similares. Esses comentários e orientações serão
importantíssimos e ajudarão muito, portanto,
procure-os e lhes ofereça a melhor de sua
atenção!
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Simultaneamente, além de sempre relembrar as
matérias já estudadas, principalmente nas
constantes atualizações de “Regulamentos”, a boa
leitura especialmente dirigida também é valiosa e
indispensável. Existem muitas edições que lhe serão
úteis. Quanto mais você ler sobre as atividades
aeronáuticas, menores serão as chances de você
ser “surpreendido” em uma “nova” e inesperada
situação. No futuro, com certeza, você terá a
confirmação de que o conhecimento prévio de
ocorrências diversas lhe serão extremamente úteis.
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Então, quando já credenciado
como Piloto Privado Avião PPA, entre as muitas leituras
úteis disponíveis, tomo a
liberdade de sugerir as que
seguem.
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Leitura bastante interessante.
Livro: Você e o Voo - Editora Bianch - 2012
Marcos J. A. Palharini - 84 páginas.

Embora dirigido especialmente à
passageiros, condição em que os
comentários também lhe serão úteis,
essa leitura “curta” e agradável lhe
auxiliará no melhor conhecimento das
condições e situações encontradas
pelos usuários da aviação, ampliando
a eficiência das suas providências
para assegurar a tranquilidade,
segurança e satisfação dos seus
futuros passageiros.

Leitura indispensável.
Livro: Medicina de Aviação - Ed. Bianch - 2012 - Conhecimentos
para um voo seguro. Marcos J. A. Palharini - 110 páginas.
Sobrecargas orgânicas, fatores fisiológicos, patológicos
e psicológicos com influências emocionais, enjoo,
ergonomia, equilíbrio e desorientação espacial, a
gestante, emergências médicas, e muito mais sobre a
medicina em ambiente aeroespacial. E..., ficaram
“longe” e pouco lembradas aquelas 12:00 h das
aulas de Medicina de Aviação, ministradas no início
do seu curso PPA! E são importantíssimas para sua
auto avaliação, decidindo se está em condições de
voar, bem como nas possíveis ocorrências com sua
tripulação e/ou entre seus passageiros! Como
reconhecer e qual a melhor maneira de agir para
minimizar essas ocorrências? Certamente é
necessário rever a matéria, e sempre relembrar e se
atualizar. Exigindo pouco tempo e de conteúdo
bastante agradável, é leitura obrigatória!
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Leitura indispensável.
Livro: O Rastro da Bruxa - EdiPUCRJ - A história por meio de
acidentes. Cmte. Carlos Ari César Germano da Silva - 382 páginas.
Nessa “altura” de sua carreira, como PPA,
certamente você já tem conhecimento sobre os
“Relatórios Finais de Investigações de
Acidentes e Incidentes”, de leitura importante e
altamente instrutiva. Entretanto, quando apreciados
na reprodução em bons livros, especialmente à eles
voltados, que excluem os textos exclusivamente
burocráticos, que nada de importante adicionam aos
voos, as avaliações e comentários adicionalmente
inseridos tornam a leitura altamente produtiva,
transferindo orientações adicionais por meio de
comentários de experientes pilotos. Ouso sugerir
que a leitura desses bons livros é indispensável à
segura carreira do piloto seriamente compenetrado
nas suas atividades.
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Leitura indispensável.
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Livro: Acidentes Aéreos - Editora Bianch - 2013 - Avaliação dos
aspectos jurídicos dos acidentes. Professor Kalazans - 210 páginas.
Embora um tanto repetitivo em diversas situações,
descrições e comentários, não pode ser
desconsiderada a leitura desse livro, que traz aos
pilotos e controladores do tráfego aéreo a avaliação
de detalhes de acidentes e incidentes aeronáuticos
sob a ótica jurídica, lado sempre ignorado nos
relatórios finais de acidentes e incidentes. Ele
adiciona aos pilotos importantes conhecimentos a
respeito de implicações à que estarão sujeitos na
ocorrência de acidente e/ou incidente, além de
oferecer muitos detalhes e reavaliações sobre
algumas ocorrências “famosas” dos últimos tempos.
Em razão da forte conscientização que promove, em
relação pessoal e no envolvimento de terceiros, a
sua leitura é seguramente indispensável.
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Depois de conseguir a sua habilitação como Piloto
Comercial Avião - PCA, a leitura do livro a seguir
sugerido também lhe será extremamente útil.
Esclareço; o seu conteúdo é altamente importante
e útil às operações avançadas, e também bastante
técnico e instrutivo, mas utiliza fartamente termos,
referências, descrições e linguagem técnica nem
sempre familiares ao piloto iniciante! Com a
experiência de PCA você assimilará muito mais e
melhor os ensinamentos disponíveis nesse livro.
Vale a pena a sua leitura.
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Leitura importante (Sugestão: para “após o seu PCA”).
Livro: Além dos Manuais - Somos Editora - Uma conversa sobre
segurança de voo. Nelson de Souza Taveira - 263 páginas.
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REVENDAS DE LIVROS, PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PELA INTERNET
IMPORTANTE - Você encontrará os livros indicados, e muitos
outros, centenas deles, nas casas especializadas em produtos
para a aviação. As informações do slide seguinte tem apenas a
finalidade de facilitar e orientar as pesquisas dos interessados.
Não tenho parcerias, vantagens ou interesses comerciais com
qualquer dos autores, editores e fornecedores indicados. Outros
não listados podem e devem ser consultados.
Entretanto, por ser cliente desde sua fundação e confiar
plenamente nesse fornecedor, que atende com segurança e
eficiência, oferecendo linha ampla e completa, sempre com bons
preços e condições acessíveis, tenho especial preferência pela
Bianch, de São Paulo, capital e interior.
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Revendas pela Internet
Bianch (SP - V. Mariana): http://www.bianch.com.br/
Casa do Aviador (SP - Congonhas): http://www.casadoaviador.com/

Piloto Brasil (?): http://portal.pilotobrasil.com.br/home.php

15

Esperando ter colaborado na orientação
das suas primeiras leituras,

lhe desejo sucesso!
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Outros temas diretamente vinculados aos
mesmos assuntos aqui abordados estão
disponíveis em páginas apropriadas, em:
http://snookerclube.com.br/categoria/aviacao/

