
AVALIBLE SERVICES

• Engines inspections and repair

• Avionics repair

• Structural repairing and painting

• Descarbonification

• Electrical systems test and repair

• Radionavigation equipment test and repair

• Pumps and servo actuators repair

• Upholsterer Services

• Fluid analysis

• Non-Destructive Trials with Penetrating Liquid, Magnetic Particles, Parasite Current and 

Ultrasound

• credentialized by CTA, and X-Ray homologated by CNEN

• Metrology with dimensional analysis and instruments calibration

Maintenance
AIRCRAFT

DESCRIPTION

The Naval Air Base of São Pedro da Aldeia - BAeNSPA, located in Rio de Janeiro State, performs 2nd and 3rd levels 
maintenance and repairs services in Brazilian Navy´s aircrafts. 
The Base has specialized professionals with expertise in preventive and corrective maintenance on SuperLynx 
MK.21A, Superpuma (AS 332), Squirrel (AS 350/355), Bell Jet Ranger 206 A/B helicopters and AF1(A-4) aircraft. 
BAeNSPA also provides maintenance services on aircraft and aviation equipment for military, auxiliary and civil 
organizations having Maintenance Organization Certificate No 0610-05/ANAC.
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS

• Inspeções e reparos em motores

• Reparo em equipamentos aviônicos

• Inspeções, reparos e pinturas estruturais

• Inspeções calendáricas e descarbonização

• Reparo e testes em sistemas elétricos

• Reparo e testes em equipamentos de radionavegação

• Revisão e reparo de componentes dinâmicos como bombas e servos atuadores

• Serviços de estofaria

• Análise de fluidos

• Ensaios Não-Destrutivos com Líquido Penetrante, Partículas Magnéticas, Corrente 

Parasita e Ultrassom, credenciados pelo CTA, e Raio-X homologado pela CNEN

• Metrologia com análises dimensionais e calibrações de instrumentos

De Aeronaves
MANUTENÇÃO

A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia - BAeNSPA, com sede no Estado do Rio de Janeiro, tem propósito de executar 
serviços de manutenção e reparos de 2º e 3º escalões nas aeronaves da Marinha do Brasil, e de desenvolver tecnologias 
aplicáveis à manutenção dos meios aeronavais. 
A Base conta com profissionais especializados, com experiência em manutenção preventiva e corretiva em 
helicópteros SuperLynx MK.21A, Super Puma (AS 332), Esquilo (AS 350/355), Bell Jet Ranger 206 A/B e em  
aeronaves AF1 (A-4). A BAeNSPA também presta serviços de manutenção em aeronaves e equipamentos de aviação 
para Forças Singulares, Auxiliares e para organizações civis, possuindo Certificado de Organização de Manutenção  
nº 0610-05/ANAC.
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