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Aircraft Propeller Serviços Aeronáuticos Ltda 
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Palavra do Diretor Executivo 
É com muito orgulho e satisfação que iniciamos este informativo sobre a APS Brasil, uma ferramenta única para nos 

comunicarmos com nossos clientes, colaboradores, familiares, enfim, todos os nossos amigos. Pelas várias edições que vamos 

passar, iremos mostrar nossos valores, nossa cultura e, claro, isso inclui o ser-humano. Por isso em todas as edições vamos 

falar também da nossa família APS, que é pautada na amizade, na transparência das relações e, sobretudo, na segurança em 

todos os aspectos. Para nós, a segurança e a qualidade não é um diferencial, mas sim o nosso dever do dia-a-dia. Trabalhar 

com excelência e fazer certo da primeira vez, sem retrabalhos, faz parte do nosso DNA. Quero deixar um agradecimento 

especial ao nosso Marco Ferracini, que teve a iniciativa de criar este informativo, brilhante! Vamos estar todos juntos nessa 

jornada e com certeza seguros! Abração! 

 EMPRESA 

A APS Aircraft Propeller Serviços Aeronáuticos é uma 

empresa subsidiária da americana Aircraft Propeller Service, 

LLC. A APS é uma das empresas líderes no mundo em 

manutenção de propulsores de aeronaves comerciais e de 

aviação geral desde 1953, e em janeiro de 2016 iniciou sua 

operação em Atibaia, São Paulo, com uma oficina de 

manutenção dedicada para reparo de hélices e seus 

componentes, bem como atuadores hidráulicos de 

helicópteros em geral. A APS Brasil tem no seu portfólio de 

reparo e revisão geral capacidade para o conjunto propulsor 

568F, que equipam os ATR 500/600 e a aeronave militar CASA 

C295, e também capacidade para os servos atuadores do rotor 

principal e de cauda dos helicópteros Esquilo 

(EC130/AS350/355/AS550) e Dauphin (AS565/AS365) do 

fabricante Airbus Helicopters, A109 e A119 do fabricante 

Leonardo, sendo toda essa capacidade de reparo mencionada 

autorizada pelo fabricante UTC Aerospace Systems. A APS 

Brasil é uma oficina certificada pela ANAC (COM1605-41), 

EASA (EASA145.0800), Força Aérea Brasileira (DIRMAB 2016-

005), Exército Brasileiro (DMAVEX-2017.06), AS9100D e 

ISO9001/2015 (CERT-0117421), bem como também é um site 

aprovado pelos fabricantes ATR, Airbus Military & Defence e 

UTC Aerospace Systems. 

Única empresa licenciada pelo fabricante UTC 

Aerospace Systems, na América Latina, para revisão 

geral dos propulsores das aeronaves ATR500/600 e 

CS C295 (568F- e 568F-5). 

REPARO E REVISÃO GERAL DE PROPULSORES 568F 

 

MARCO WAGNER é casado e filho de um experiente comandante de jatos executivos, de onde vem seu entusiasmo pela aviação 

desde criança. Tem uma vasta coleção de revistas e livros sobre o assunto, o seu maior hobby. Iniciou na APS Brasil como consultor 

para um processo de licitação com o Exército Brasileiro o qual sua experiência e performance foi surpreendente ajudando a 

empresa a vencer a concorrência. Após o objetivo alcançado foi convidado a fazer parte do time da empresa como representante 

comercial, desde então vem desenvolvendo novos clientes.   

Única empresa licenciada pelo fabricante 

UTC Aerospace Systems, na América 

Latina, para revisão de servo atuadores 

do rotor principal e de cauda dos 

helicópteros AIRBUS Esquilo/Dauphin e 

LEONARDO A109 e A119. 

REPARO E REVISÃO GERAL DE SERVO COMANDO 

 

A APS Brasil é uma empresa aprovada pela ANAC 

para a realização dos serviços especiais de 

Ensaios não destrutivos, pintura aeronáutica, 

metalização por aspersão térmica (flame spray) 

e reparos estruturais em materiais compósitos 

em fibras de carbono, kevlar e vidro realizados 

na empresa e em campo. 

SERVIÇO 

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS                                                                                           

* Ultrassom conforme AMS-STD-2154                              

* Partícula magnética conforme ASTM E1444            

* Corrente Parasitas conforme MIL-HDBK-728/2    

* Líquido Penetrante conforme ASTM E1417                      

* Termografia  

LICENÇAS E CERTIFICADOS 
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