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     MISSÃO: Atender nossos clientes brasileiros e latino-americanos 

da melhor forma possível, trabalhando para que os mesmos tenham 

sucesso comercial em parceria com a PBA AVIATION.   

    VISÃO: Ser a melhor provedora de aeronaves, peças e produtos 

aeronáuticos da América latina.  

    QUEM SOMOS: Localizada no município de Cachoeira do Sul - RS, a 

PBA Aviation Ltda. foi fundada no ano de 1999, e iniciou suas 

atividades através de vendas de aeronaves agrícolas, sendo elas 

usadas e novas. Além disso, a empresa se destaca pelas 

representações comerciais em aviação, através de diversas marcas e 

modelos.  

 

 



       

Atualmente, a PBA Aviation Ltda. concentra seus objetivos 

no comércio de vendas de aeronaves agrícolas e 

executivas, peças de reposição e óleos lubrificantes, além 

de trabalhar com arrendamento operacional de aeronaves 

agrícolas e executivas.  

Também fazemos parte do grupo empresarial Aero 

Agrícola Santos Dumont Ltda., fundada em 1977, e é 

dedicada à formação de pilotos privados, comerciais e 

instrutores de pilotos agrícolas, além de manutenção de 

aeronaves e aviação agrícola.  



Aviação Agrícola     Manutenção de aeronaves 

Escola de Aviação - PP , PC , INVA y CAVAG 

 Formação de pilotos 



2ª TURMA 

69 

3ª TURMA 

70 

4ª TURMA 

71 

5ª TURMA 

72 

Início : 

18/05 

Início: 

06/07 
Início: 

24/08 

Início: 

12/10 

Final: 

20/06 

Final: 

08/08 

Final: 

26/09 

Final: 

14/11 

Recheques – consulte os valores 

- PAGA ( Piloto Agrícola )   

- MONO + PAGA ( + monomotor Piloto Agrícola )  

- PREÇO HORA AVULSA E PACOTE DE 10 HORAS: 

 

 

CURSO CAVAG - curso completo de piloto agrícola  

Consulte os valores 

Para maiores informações:  

(51) 3723-7000 

santosdumont@aviacaoagricola.com.br 

CESSNA 170 

CESSNA 140 

CESSNA 152 



  

Treinamentos e Formaturas CAVAG– Aero Agrícola 

Santos Dumont  



     CERTIFICAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS:  

A empresa é certificada ANAC (Agência Nacional de 

Aviação Civil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia), Ministério da Agricultura, FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental) e O.A.B. RS. Também 

elaboramos laudos técnicos de avaliação de aeronaves, 

defesas jurídicas e pareceres técnicos. Somos responsáveis 

pela elaboração de projetos de financiamentos para os 

bancos BADESUL, BRDE e demais agências.  



CERTIFICADOS: 

FEPAM – Licença 

Ambiental 

ANAC – Certificado 

de Operador  

Aéreo 

CREA - 

Engenharia 

TRACE - Certificação 

Internacional 

Ministério da Agricultura 



Nosso objetivo é atender aos nossos clientes com máxima 

excelência e eficácia. Para isso, participamos de feiras e 

eventos internacionais sobre aviação, a fim de ampliarmos 

nossos conhecimentos e proporcionar bons resultados aos 

clientes.  



Venda de peças de reposição para 

aeronaves agrícolas e executivas  



DIVISÃO INDUSTRIAL - Fabricação de acessórios  

Ground Support Equipments  Cintos de segurança 

Difusor de Sólidos – aeronaves pequenas  

Exportação 

    Difusor de sólidos – aeronaves 

grandes  



Nossa empresa conta com o serviço PBA RH, que atua na seleção e 

recrutamento de técnicos na área de aviação em geral, devido à ampla 

experiência e conhecimento de profissionais do ramo. 

Para o candidato: o currículo do profissional fica armazenado em nosso 

banco de dados durante um ano consecutivo.  

Para a empresa: vasta cartela de candidatos ao cargo que estiver 

precisando. A partir de uma pré-seleção, os mesmos são indicados para 

entrevista com o responsável pela empresa.  

PBA - RH 

A PBA RH participa de todo o acompanhamento e mediação entre a 

empresa e o candidato.  



  

CONTATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

SEDE ADMINISTRATIVA : Rua General Câmara, 982 .   

Conjunto 401, 402 e 403 – Edifício General Câmara,   

Bairro Centro, em Cachoeira do Sul - RS - Brasil .  

Telefone: +55 51 3724 4002 

 Site : www.pbaaviation.com.br  

E - mail: vendas@aviacaoagricola.com.br 

 

 
SEDE OPERACIONAL : Aeroporto Municipal Nero Moura 

S / N, em Cachoeira do Sul - RS - Brasil . 

 Telefone: +55 51 3723 7000  

Site : www.aviacaoagricola.com.br  

E - mail: santosdumont@aviacaoagricola.com.br 

 

 



PBA AVIATION USA 

CORPORATION  
Venda de peças e aeronaves para atender aos 

clientes do Brasil, América Latina e também 

Estados Unidos  



Importação, exportação, localização, inspeção, pré-compra, oficina 

homologada e inspetor FAA para fazer certificado de exportação ou 

inspeção de importação, desmontagem, conteinerização, envio ou 

recebimento de aeronaves para qualquer parte do mundo.  

Conteinerização Desmontagem 

PBA USA SERVICE  



 

 

SERVICE STATION  

Fazemos certificação, modificações ou instalação homologadas 

FAA, STC, AD, SB, dentre outros.  

 

Importação e montagem Exportação e desmontagem 



 

 

Entregas realizadas aos clientes da PBA Aviation  



 

 

Entregas realizadas aos clientes da PBA Aviation  



Acompanhamos a rota de nossas aeronaves importadas e exportadas  

para o cliente. A PBA Aviation Usa Corporation trabalha realizando 

compra e exportação de toda linha de aeronaves novas e usadas e peças 

para o mercado americano e, após, para os mercados norte e sul 

americanos, africanos e asiáticos.  

REPRESENTAÇÃO: 



LOCALIZAÇÃO/ CONTATO: 

Office: PBA Aviation USA Incorporated, 4010 Galt 

Ocean Dr. Unit 2015 Fort Lauderdale fl USA 33308 

Hangar: Executive Airport Fort Lauderdale.  

E-mail: pba@aviacaoagricola.com.br  

Phone/Fax: + 1954565 6696  


