
Origem: SAR ANAC Página 1 de 20 

 

Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-101-04 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Elaboração da Folha de Especificação. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 00, substitui a revisão 1 do Manual de Procedimentos de 

Homologação – MPH-230 de 10 de setembro de 2008. 

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha atividades relacionadas ao processo “Executar o plano e emitir certificado de 

tipo”, contido no MPR/SAR-101 Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico.  

4. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é estabelecer os tipos de folha de especificação e o conteúdo necessário 

para elaboração, emissão e atualização de folha de especificação. 

5. APLICABILIDADE 

Esse documento se aplica aos servidores da SAR que utilizam Folhas de Especificação. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AFM Aircraft Flight Manual 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

APU Auxiliary Power Unit 

CAS Calibrated Airspeed 

CFR Code of Federal Regulation 

CG Centro de Gravidade 

CMA Corda Média Aerodinâmica 

COP Certificado de Organização de Produção 

CT Certificado de Tipo 

EA Especificação de Avião 

EAS Equivalent Airspeed 

EB Especificação de Balão e Dirigíveis 

EGT Exaust Gas Temperature 

EH Especificação de Hélice 
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EM Especificação de Motor 

EP Especificação de Planadores e Motoplanadores 

EPR Engine Pressure Ratio 

ER Especificação de Aeronaves de Asa Rotativa 

FE Folha de Especificação 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GPC Coordenador de Programa de Certificação 

IAS Indicated Airspeed 

IFR Instrument Flight Rules 

ISO International Organization for Standardization  

ITT Inter Turbine Temperature 

MPH Manual de Procedimentos de Homologação 

MPR Manual de Procedimentos 

NBR Norma Brasileira 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

RPM Rotações por Minuto 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SI Sistema Internacional 

TAS True Airspeed 

TCDS Type Certificate Data Sheet 

VFR Visual Flight Rules 

VNE Never Exceed Speed 

6.2. Definições 

Folha de Especificação: a folha de especificação é o documento onde estão relacionadas as 

limitações e informações que identificam o projeto de tipo aprovado. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 RBAC 21 Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico 

 MPR/SAR-101-R00 – Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Instruções Gerais  

8.1.1. Finalidade e Tipos 

A Folha de Especificação é emitida juntamente com o Certificado de Tipo (CT) e tem a finalidade 

de identificar o projeto de tipo aprovado e suas limitações. 
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A Folha de Especificação varia conforme o projeto de tipo aprovado, podendo ser:  

 Especificação de Avião – EA 

 Especificação de Balão e Dirigíveis – EB 

 Especificação de Aeronaves de Asa Rotativa – ER 

 Especificação de Planadores e Motoplanadores – EP 

 Especificação de Motor – EM 

 Especificação de Hélice – EH  

8.1.2. Idioma 

A Folha de Especificação de produtos nacionais deverá ser emitida em português e em inglês. 

Para produtos aeronáuticos importados a Folha de Especificação deverá ser emitida somente em 

inglês. Para mais detalhes ver item 8.2.6. 

8.1.3. Numeração de Documentos 

A Tabela 1, mostra a numeração e controle dos documentos adotados pela ANAC/GGCP bem como 

a simbologia de documentos e respectivos significados. 

Tabela 1: Numeradores de controle da GGCP 

Tipo de 

Documento 
Significado das Siglas 

Numeração adotada 

até Dez/ 98) 

Numeração Atual                     

(após Jan/99) 

EA Especificação de Aviões 

Ex-AAXX-ZZ 
AAAATXX-ZZ 

(ref. CT-revisão) 

EB Especificação de Balões e Dirigíveis 

ER Especificação de Helicópteros 

EP Especificação de Planadores e Motoplanadores 

EH Especificação de Hélices 

EM Especificação de Motores 

CT Certificado de Tipo AAXX AAAATXX 

Onde: 

AAAA é o ano de emissão do documento 

Ex é o tipo de Folha de Especificação 

XX é o número sequencial de emissão no ano dado pelo sistema; 

ZZ representa o número da revisão da Folha de Especificação; e 

T significa Tipo.  

Exemplos: 

1. Para um avião cujo CT é Nº 7402, a sua terceira emissão de Folha de Especificação será 

numerada por EA-7402-03, ou seja, mantém-se a numeração original (ano) e segue-se com o 

número da revisão; 

2. Para uma especificação emitida com a nova sistemática de numeração, cita-se Folha de 

Especificação, baseada no CT, emitida em 1999, em sua primeira revisão, ou seja, EA-

1999T06-01. Para um motor cujo CT é 7601, a segunda revisão da Folha de Especificação 

será numerada por EM-7601-02 (pela numeração anterior a 1999). 

3. A Folha de Especificação EM-2005T02-03 refere-se à segunda emitida no ano de 2005 

em sua terceira revisão. 
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8.1.4. Unidades de Medidas para FE emitida em português 

Os parâmetros da Folha de Especificação serão no Sistema Internacional - SI, devendo ter sempre, 

entre parênteses, as unidades toleradas pela ANAC-GGCP. Para o caso de especificações de 

produtos aeronáuticos importados, serão aceitas as unidades do país de origem, após as unidades SI. 

Deve-se atentar para a notação dos números, que deve obedecer ao SI. Assim, por exemplo, devem 

ser escritos 7 620 m e não 7,620 m; e 12,25 em vez de 12.25, segundo ABNT NBR ISO 1000:2006 

(Unidades SI e recomendações para o uso dos seus múltiplos e de algumas outras unidades). 

8.1.5. Unidades de Medida para FE emitida em inglês 

Para Folha de Especificação emitida na língua inglesa, valem as considerações da seção anterior 

8.1.4 quanto às unidades do SI. 

Para as notações dos números na Folha de Especificação adota-se o ponto (.) para as casas decimais 

dos números, por exemplo: 12.25 e não 12,25. Isso evita interpretações errôneas, já que a vírgula 

poderia ser entendida como símbolo de 103 (por exemplo, o valor 12,25 poderia ser entendido como 

12 250). 

Nota 1: As seguintes unidades deverão ser obrigatoriamente convertidas: 
Peso lb para kg 

Altitude ft para m 

Velocidade vertical (razão de subida) ft/min para m/s 

Medidas in para cm  e  ft para m  

Temperaturas ºF para ºC  

Velocidade kt para km/h 

Pressão In Hg para hPa 

 

Nota 2: As seguintes unidades deverão ser mantidas: Força, Pressão, Torque e Velocidades 

Aeronáuticas (IAS, EAS, TAS ou CAS). 

Nota 3: As forças (inclusive peso) serão dadas em kg (lb). 

8.1.6. Assinatura 

As Folhas de Especificação são assinadas pelo Gerente-Geral da GGCP, que também rubricará 

todas as suas páginas. 

8.1.7. Emissão 

É de responsabilidade do GPC preparar a Folha de Especificação - FE, juntamente com o CT, após 

a conclusão do processo de certificação do avião. Uma vez assinada, a Folha de Especificação deve 

ser disponibilizada na intranet e na internet da ANAC/GGCP. 

8.1.8. Marcas de Revisão 

As partes revisadas da Folha de Especificação deverão ser identificadas em vermelho. 

8.2. Estrutura da Folha de Especificação 
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A FE é estruturada da seguinte forma: identificação, informações técnicas e itens adicionais para 

aeronaves importadas.  

8.2.1. Identificação da Folha de Especificação 

A Folha de Especificação deve deixar claro que ela faz parte de um determinado CT e prescreve 

condições e limitações sob as quais o produto, para o qual o CT foi emitido, satisfaz aos requisitos 

de aeronavegabilidade contidos nos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil. 

Ela deverá conter as seguintes informações administrativas: 

1. Nome e logotipo da ANAC 

2. Número do documento contendo o número da revisão 

3. Número da página 

4. Nome do detentor do CT 

5. Modelos aprovados (em ordem alfabética ou numérica) 

6. Nome do fabricante e endereço 

7. Mês e ano de emissão 

8.2.2. Informações Técnicas 

As informações técnicas necessárias variam de acordo com o tipo de certificação. Este documento 

foi estruturado da seguinte forma: 

 O item 8.2.3 e o APÊNDICE 1 trazem as informações técnicas relativas às Folhas de 

Especificação de aeronaves: EA, ER, EP e EB. 

 O item 8.2.4 traz as informações técnicas relativas às Folhas de Especificação de Hélice, 

EH. 

 O item 8.2.5 e o APÊNDICE 2 trazem as informações técnicas relativas às Folhas de 

Especificação de motor: EM 

8.2.3. Folhas de Especificação de Aeronaves 

As folhas de especificação de aeronaves dos tipos avião, helicóptero, planador, motoplanador, balão 

e dirigível devem conter as informações técnicas identificadas no APÊNDICE 1.  

Motor (Engine): deve ser informado o nome do fabricante, o tipo e designação completa dos 

modelos dos motores para os quais o fabricante do avião obteve a aprovação, e a identificação da 

EM brasileira. 

Combustível (Fuel): devem ser informados os dados de especificações brasileiras, ASTM e Military 

Specification (nesta ordem). Quando aplicável, indicar o grau de octanagem do combustível. 

Nota 1: a potência pode ser menor que, mas nunca exceder à potência para o motor conforme 

indicado na especificação do motor. Qualquer redução deve ser baseada em problemas estruturais, 

de vibração, desempenho ou outros requisitos. No caso de motores com super-alimentadores, as 

potências devem ser indicadas para o nível do mar e para altitude crítica e deve ser colocada uma 

indicação da variação de potência entre as altitudes. 

Nota 2: para pequenos motores, sem super-alimentadores, cuja potência de decolagem é igual à 

máxima contínua a expressão: "para todas as operações", normalmente, é suficiente. 

Limites do motor (Engine Limits): devem ser informados os limites do motor 

 Exemplo para aviões: 
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 Empuxo estático: decolagem e máximo contínuo 

 Rotação do motor: N1 e N2 

 Temperatura inter turbina (ITT): decolagem, máximo contínuo e partida 

 Temperatura do óleo: máxima e mínima 

 Pressão do óleo: máxima e mínima 

 Exemplo para Helicópteros: informar a velocidade (% e rpm) e temperatura dos gases de 

exaustão para as seguintes condições: 

 Decolagem (5 min) 

 Máx Contínuo 

 Máx Transitório (5 s) 

APU (APU): deve constar o nome do fabricante e a designação completa dos modelos. 

Limites do APU (APU Limits): deve constar a potência máxima contínua do motor (RPM Máxima) 

para cada modelo do motor. Estes dados devem estar alinhados com os do motor. Completa este 

item a temperatura, referente à “Máxima EGT” - Exaust Gas Temperature. 

Óleo Lubrificante (Oil): deve conter as especificações do óleo lubrificante do motor e APU. 

Hélices e Seus Limites: deve conter fabricante, modelo, diâmetro, tipo, quantidade, características 

do material empregado na fabricação das hélices. 

Velocidades Limites (EAS/IAS/CAS/TAS) (Airspeed Limits (IAS/EAS/CAS/TAS)): a terminologia 

para cada velocidade deve ser a mesma que a usada nos RBAC sob os quais o avião foi certificado, 

porém o tipo de velocidade aeronáutica indicada deve ser especificado em EAS, IAS, CAS ou TAS. 

Para helicópteros devem ser fornecidas as velocidades máximas nunca a ser excedidas, VNE, para 

com potência-power on e sem potência-power off. 

Passeio do Centro de Gravidade (CG Range): deve informar o passeio do CG aprovado para as 

condições de carregamento extremas (a partir da linha de referência). As dimensões devem ser 

fornecidas com uma precisão de até a primeira casa decimal. Para aviões de categoria transporte, o 

passeio do centro de gravidade pode ser fornecido, também, em percentagem (entre parêntesis) de 

Corda Média Aerodinâmica - CMA. 

Se o trem de pouso for retrátil, devem ser fornecidos os valores com o trem de pouso baixado e isto 

deve ser informado. A variação do momento devido à retração do trem de pouso, também, deve ser 

incluída na especificação. 

No caso de aviões não convencionais ou os de categoria transporte, onde os limites do centro de 

gravidade variam com o peso as informações podem ser indicadas por meio de tabelas, ou 

apresentadas de uma maneira que não venha a induzir erros de interpretação. 

Nota 1: para modelos que não sejam da categoria transporte, é desejável que um passeio do centro 

de gravidade único seja usado para todos os pesos (isto é, envelope retangular). Para decidir se vai 

ser indicado o passeio único para todos os pesos, deve ser feito um estudo do Relatório de Inspeção 

de Tipo, do Relatório de Peso e Balanceamento, bem como do envelope do passeio do CG. 

Os seguintes fatores devem ser levados em consideração: 
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Os equipamentos e lastros (se houver), instalados à frente do limite dianteiro do CG e considerando 

a possibilidade de colocação de equipamento adicional à frente. 

As posições relativas do CG vazio com o limite dianteiro do CG, ou seja, de que forma o CG do 

avião carregado se aproxima ou excede a área limite permitida pelo envelope, levando-se em 

consideração equipamento adicional e possíveis modificações do avião em serviço. 

Os efeitos na segurança do avião se o limite dianteiro do CG for ultrapassado em pequenos valores. 

As seguintes condições são pré-requisitos de qualquer consideração para envelope retangular de 

CG: 

 O limite traseiro do CG, conforme indicado pelo Relatório de Inspeção de Tipo, deve 

ser constante para todos os pesos. 

 A área faltante para completar o retângulo não deve ser muito grande, isto é, o maior 

peso permitido para o qual a posição máxima dianteira do CG deve ser, no máximo, 

80% do peso máximo aprovado. 

 O envelope do CG, utilizado no projeto estrutural, deve ser, também, retangular ou 

possuir uma área suficiente para incluir um envelope retangular final. 

Plano de Referência (Datum): o plano de referência definido pelo requerente deve ser sempre um 

local definitivo, inequívoco e invariável. Deve ser definido de maneira que possa ser facilmente 

identificado. 

Referência de Nivelamento (Leveling Means): incluir a descrição dos meios previstos para 

nivelamento de aviões, sua localização e acesso. 

Corda média aerodinâmica (Mean Aerodynamic Chord): para aviões da categoria transporte, 

informar a menor distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga-CMA. 

Pesos máximos (Maximum Weight): incluir as informações relativas ao peso máximo de rampa, 

decolagem, pouso e zero combustível. Para planador e motoplanador, incluir o peso total e somente 

da fuselagem. 

Tripulação Mínima (Maximum Crew): incluir o número mínimo de pilotos requeridos. Caso haja 

diferença para tipos de operação, indicar neste campo (e.g. operação VFR e IFR). 

Número de Assentos ou Máximo de Passageiros (Number of Seats or Maximum Passengers): 

indicar o número máximo de assentos ou o número máximo de passageiros. 

Número máximo de passageiros para aviões da categoria transporte: o número máximo de 

passageiros é limitado pelos requisitos de saídas de emergência, pela capacidade de evacuação de 

emergência ou pela resistência estrutural do piso. Comissários não devem ser incluídos no número 

máximo de passageiros. 

Número de assentos para aviões de outras categorias exceto a de transporte: deve ser indicado o 

número de assentos e os braços de momento de seus ocupantes. O CG do ocupante deve ser adotado 

como sendo um ponto localizado 250 mm à frente e 280 mm acima da interseção do encosto com o 

fundo do assento. 

Estas dimensões devem ser tomadas levando-se em conta a deformação do estofamento da poltrona, 

quando esta é ocupada. Normalmente os braços de momento de assentos ajustáveis são dados a 

partir das posições médias, mais onde o passeio do CG for crítico e as posições extremas devem ser 

definidas. 
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Nota: este item é N/A para cargueiros. 

Bagagem Máxima (Maximum Baggage): indicar o peso máximo de bagagem por área de cada local 

capaz de transportar bagagem. 

Capacidade de Combustível (Fuel Capacity): informar o volume total e de cada tanque de 

combustível instalado na aeronave, indicando: 

 O volume máximo utilizável, o número de tanques, volume individual e respectivo 

braço de momento. 

 O volume não utilizável total e de cada tanque. 

Nota: o bocal de enchimento do tanque deve ser marcado com o volume máximo utilizável. 

Capacidade de Óleo Lubrificante (Oil Capacity): indicar a capacidade total e o braço de momento. 

Quando forem indicadas as capacidades de combustível e óleo, os mesmos devem ser informados.  

Capacidade Reservatório de Óleo Hidráulico (Hydraulic Fluid Capacity): indicar o volume de cada 

reservatório. 

Capacidade Reservatório de Fluido Anti-gelo (Wing Anti-Ice Fluid Capacity): indicar o volume do 

reservatório de fluido anti-gelo. 

Altitude Máxima de Operação (Maximum Operating Altitude): indicar a altitude máxima de 

operação. 

Data Pertinent To All Models 

Limites de Temperatura de Operação (Temperature Operating Limits): informar as temperaturas 

mínimas e máximas para diferentes altitudes como por exemplo: nível do mar, 7 620 m (25 000 ft), 

10 973 m (35 000 ft) e 11 278 m (37 000 ft). 

Deflexões das Superfícies de Controle (Control Surface Movements): indicar o curso total, em cada 

sentido, para cada superfície de comando do avião: profundor, leme, aileron, flape, estabilizador, 

spring tab, servo tab, spoiler, etc. 

Quando as características de voo do avião requerer uma precisão nestas deflexões, é obrigatória a 

referência em nota do método de medição das deflexões, de tal forma que a utilização desta 

informação permita uma medição precisa. Nestes casos, é mais indicado fornecer estas deflexões 

máximas, expressas em milímetros correspondentes a um ponto bem definido, ao invés de expressá-

las em graus. Quando forem expressas em graus, deve ser especificado o ponto de medição. 

Número de Série do Fabricante (Serial Numbers Eligible): informar o número de série do fabricante 

de acordo com os dados de motor. 

 Deve ser incluído o número de série do fabricante para todos os aviões fabricados de 

cada modelo específico.  

 Quando um avião de um dado modelo for modificado mediante a instalação de um 

motor que é aprovado para um outro modelo do mesmo fabricante e mesmo tipo, é 

usual mudar-se a designação do modelo, desde que o avião modificado esteja em 

conformidade com o novo modelo. Esta conformidade inclui o número de série; 

como consequência, se houver alguma razão, segundo a qual a modificação não 

possa ser feita, esta deve ser especificamente proibida e citada no item "número de 

série". 
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 Quando o número de série do fabricante for desconhecido, como no caso de aviões 

militares considerados excedentes e que podem ser aprovados para uso civil, o 

número de série militar pode ser utilizado. 

Base de Certificação (Certification Basis): informar a data do pedido e emissão do CT, os 

RBHA/RBAC aplicáveis e suas emendas, condições especiais, níveis equivalentes de segurança, 

requisitos para emissões de combustível drenado e emissões de escapamento de aviões com motores 

a turbina. 

Certificação de Produção (Production Certification): informar o número do Certificado de 

Organização de Produção. Deve ser citada quando a produção é feita sob licença do detentor do CT. 

Se não foi emitido o COP, a seguinte inscrição deverá ser feita à frente do item: "Não. Antes da 

vistoria inicial para emissão do Certificado de Aeronavegabilidade original, um representante da 

ANAC/GGCP deve executar uma inspeção detalhada quanto à mão-de-obra, materiais, 

conformidade com os dados técnicos aprovados e características de voo".  

No caso em que o COP for cancelado e o CT permanecer válido a situação de produção é definida 

como segue: "Antes da vistoria inicial para emissão do Certificado de Aeronavegabilidade original 

de cada avião fabricado após (coloque a data de cancelamento do COP), um representante da 

ANAC/GGCP deve fazer uma inspeção detalhada da mão-de-obra, materiais, e conformidade com 

os dados técnicos aprovados e uma verificação das características de voo". 

Equipamentos Requeridos (Required Equipment): este item deve conter a seguinte citação: “Os 

equipamentos básicos requeridos de aeronavegabilidade (vide Base de Certificação) deverão ser 

instalados no avião. Os equipamentos aprovados estão listados no... (identificar o documento). O 

Manual de Voo..., (identificar o Manual) aprovado pela ANAC/GGCP deverá estar a bordo do 

avião." 

Se for julgado necessário que equipamentos especiais ou adicionais devam ser instalados para 

certificação de tipo ou se forem permitidas exceções aos equipamentos mínimos previstos pelos 

requisitos, estes devem ser relacionados. Equipamentos opcionais aos mínimos necessários devem 

ser relacionados. 

Itens de equipamentos opcionais não são relacionados na especificação de aviões, porém, devem ser 

relacionados na lista de equipamentos fornecidos pelo fabricante, junto com cada avião. 

Planadores e Motoplanadores: os seguintes equipamentos devem estar instalados: 

Equipamentos básicos e instrumentos para planadores e motoplanadores da categoria utilidade: 

 Velocímetro 

 Altímetro 

 Bússola magnética 

 Indicador de velocidade vertical 

 Indicador de derrapagem 

Equipamentos básicos e instrumentos para planadores e motoplanadores da categoria acrobática: 

 Todos os equipamentos citados no item 1 desta secção. 

 Acelerômetro, capaz de reter os valores máximo e mínimo de aceleração para 

qualquer período selecionado de voo. 

Instrumentos de voo e de navegação para voo em nuvem: 
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 Todos os instrumentos citados no item 1 ou 2 desta secção (de acordo com a 

categoria da aeronave) e horizonte artificial. 

Limites do Rotor (Rotor Limits): informar as velocidades (% e rpm) do Mínimo Contínuo e 

Máximo Contínuo, com e sem potência (power on e power off), Alarme aural de alta rotação (low 

Nr aural warning) e alarme aural de baixa potência (high Nr aural warning) 

Limites de Transmissão de Torque (Transmission Torque Limits): informar as porcentagens de 

Máxima Decolagem, Máximo Contínuo e Máximo Transitório. 

Envelope (Envelope): informar o volume do envelope, pressões máxima e mínima. 

Temperatura Máxima no Envelope (Maximum Temperature in the Envelope): Informar a 

temperatura máxima permitida no envelope. 

Queimador (Burner): informar o tipo e o modelo do queimador empregado e seus desenhos. 

Cesto (Basket): indicar o desenho do cesto. 

Gás de Sustentação (Lifting Gas): informar o tipo e a pureza do gás de sustentação empregado. 

Peso do Piloto com Pára-Quedas (Pilot Weight with parashoot): informar neste os pesos máximo e 

mínimo do piloto. 

Lastro (Balast): informar que deve ser utilizado lastro caso piloto possua peso inferior ao peso 

mínimo. 

Lastro D'água (Water Balast): informar a localização e a capacidade máxima de água dos tanques 

de lastro. 

Carga de Tração Máxima no Cabo de Reboque ou de Lançamento (Aerotowing or Winchtow Weak 

Links): informar a carga de tração máxima no cabo de reboque ou de lançamento. 

Dados Aplicáveis a Todos os Modelos (Data Pertinent To All Models): incluir os dados comuns aos 

diversos modelos. 

NOTA 1 - Peso e Balanceamento (Weight and balance): nota reservada a peso e balanceamento, 

relação de equipamento e instruções de carregamento, quando necessário. Pode também ser 

utilizada quando for necessário incluir, por exemplo, informações sobre combustível não utilizável 

ou sistema de combustível e óleo, ou, variação no passeio do centro de gravidade. 

NOTA 2 - Marcas e Placas (Marking and placards): nota reservada para a lista de placas exigidas, 

incluindo aquelas relativas à operação da aeronave e que visem o cumprimento de suas limitações 

operacionais. Para quaisquer outras informações que se julgarem necessárias, referentes a esta nota, 

vide RBAC 45. 

Os seguintes dizeres deverão constar desta nota: “Todas as marcas e placas requeridas pelos 

regulamentos de certificação (ver Base de Certificação) e pelos regulamentos de operação deverão 

estar instaladas nos lugares apropriados do avião. Todas as placas exigidas pelo Manual de Voo 

devem ser instaladas nos lugares apropriados”. 

Qualquer placa que não estiver listada no Manual deve ser listada na nota. 
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NOTA 3 – Aeronavegabilidade Continuada (Continuing Airworthiness): nota reservada para 

relacionar as vidas limites de componentes estruturais previamente estabelecidos durante a 

certificação de tipo. 

Estes limites devem ser colocados no Manual de Voo ou em placas, ou no Manual de Manutenção 

(se for exigido) e referenciados na Folha de Especificação. Estes documentos referenciados na FE 

devem ser identificados pelo título, seção, data, e incluída uma declaração, indicando que estas 

limitações não podem ser mudadas sem a aprovação da ANAC/GGCP. Devem ser feitas revisões 

nos documentos referenciados e na FE, para qualquer modificação na vida limite. No caso de 

limitações mais restritivas, deve ser proposta a emissão de uma Diretriz de Aeronavegabilidade. 

Quando o Manual de Manutenção for requerido, a nota deve declarar que estão contidos nas 

mesmas informações essenciais para manutenção adequada. 

Notas Adicionais (Additional Notes): o uso de notas deve ser evitado sempre que possível e as 

explicações de detalhes devem ser incluídas dentro do item ao qual elas se referem. Deve-se usar 

este princípio, mesmo que seja necessário repetir uma informação várias vezes. Somente nos casos 

onde o tamanho ou complexidade das informações redundar em uma situação impraticável, a 

informação pode ser fornecida por meio de nota separada, tornando necessário à inclusão de uma 

referência a tal nota junto ao item. A partir da Nota 3 são utilizadas notas adicionais numeradas 

sequencialmente para registar informações conforme a necessidade. 

8.2.4. Folha de Especificação de Hélice 

Tipo (Type): descrever resumidamente as características da hélice e citar as NOTAS 3 e 4, quando 

aplicáveis. 

Eixo do Motor (Engine Shaft): identificar o tipo de acoplamento do motor necessário para a hélice 

em questão. 

Material do Cubo (Hub Material): citar o tipo de material empregado na confecção do cubo da 

hélice. 

Material da Pá (Blade Material): Citar o tipo de material empregado na confecção do cubo da 

hélice. 

Número de Pás (Number of Blades): informar o número de pás da hélice. 

Designação dos Modelos do Cubo ou da Hélice (Hub Models or Propeller Model Designations): 

listar os modelos do cubo, da hélice ou designações e referenciar a NOTA 1, se aplicável. 

Combinações Pás-Cubo Aprovadas (Blades-Hub Eligible): relacionar a Potência Máxima Contínua 

(Max Continuous Power), Potência de Decolagem (Take off Power), Diâmetro Nominal (Nominal 

Diameter), Torção da Pá mínima e máxima (Min and Max Blade Twist), Peso Máximo (Max 

Weight) aproximado. 

Base de Certificação (Certification Basis): informar a data do pedido e emissão do CT, os 

RBHA/RBAC aplicáveis e suas emendas, condições especiais, níveis equivalentes de segurança, 

requisitos para emissões de combustível drenado e emissões de escapamento de aviões com motores 

a turbina. 

Certificação de Produção (Production Certification): informar o número do Certificado de 

Organização de Produção. Deve ser citada quando a produção é feita sob licença do detentor do CT. 
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Se não foi emitido o COP, a seguinte inscrição deverá ser feita à frente do item: "Não. Antes da 

vistoria inicial para emissão do Certificado de Aeronavegabilidade original, um representante da 

ANAC/GGCP deve executar uma inspeção detalhada quanto à mão-de-obra, materiais, 

conformidade com os dados técnicos aprovados e características de voo".  

No caso em que o COP for cancelado e o CT permanecer válido a situação de produção é definida 

como segue: "Antes da vistoria inicial para emissão do Certificado de Aeronavegabilidade original 

de cada avião fabricado após (coloque a data de cancelamento do COP), um representante da 

ANAC/GGCP deve fazer uma inspeção detalhada da mão-de-obra, materiais, e conformidade com 

os dados técnicos aprovados e uma verificação das características de voo". 

NOTA 1 - Designação dos Modelos do Cubo ou da Hélice (Hub Model Designation or Propeller 

Model Designation): descreve a designação do modelo de cubo, ou a designação do modelo da 

hélice, aquele que for aplicável. Números ou letras que componham a designação do modelo do 

cubo ou da hélice, normalmente identificam características, tais como, projeto básico, número de 

pás, dimensão da raiz da pá, dimensão do flange do motor ou ranhuras necessárias para instalação 

da hélice. 

Uma série de sufixos pode ser usada para indicar modificações menores que não afetam a 

aprovação e/ou características de modificações maiores tais como embandeiramento. O uso de um 

esquema de codificação (diagrama) é considerado útil para indicar o significado de cada número ou 

letra que apareça na designação do modelo.  

Casos onde a hélice também é usada por órgãos militares, a NOTA 1 é denominada “Designação de 

modelo de hélice” e a hélice deve ser identificada por meio de um sufixo acrescido à designação do 

modelo do cubo. O modelo da pá da hélice deve ser adicionado à designação do cubo quando 

incluído na especificação de tipo da aeronave. 

NOTA 2 - Designação dos Modelos das Pás (Blade Model Designation): como no caso de 

designação de modelo de cubo, um esquema de codificação (diagrama) é considerado útil para 

indicar o significado de quaisquer números ou letras e para descrever o sistema usado pelo 

requerente para identificar as pás telescópicas ou com cortes ou com cortes quadrados. A seguinte 

nota deverá ser incluída para explicar “limites de diâmetros” na tabela de “pás aprovadas”. 

Limites de diâmetro são os diâmetros nominais da hélice montada e não incluem a tolerância da 

fabricação permissível de ± 0.3175 cm (1/8 in) para hélices com diâmetro básico menor que 4.667 

m (14 ft) ou de ± 0.635 cm (1/4 in) para hélices com diâmetro básico de 4.667 m (14 ft) ou maior. 

NOTA 3 - Controle de Passo (Pitch Control): descreve o controle de passo da hélice. Os 

governadores devem ser identificados pelo nome e também pela designação do modelo. 

NOTA 4 - Embandeiramento e Reversão (Feathering and Reversing): identifica os modelos que 

embandeiram e/ou permitam reversão e indica os tipos de controle aprovados. 

NOTA 5 - Modelos de Rotação Anti-Horária (Left-Hand Models): indicar os modelos de pás de 

rotação anti-horária, de uma pá de rotação normal aprovada. Quando aplicável, o dígito 5 deverá ser 

colocado nas “Notas” da tabela de “pás aprovadas" no lado oposto à designação do modelo da pá de 

rotação anti-horária aprovada. Incluir ainda a seguinte informação: “A versão de rotação anti-

horária de um modelo de pá aprovada é certificada nas mesmas condições de operação e diâmetro 

conforme estabelecidas para o modelo de rotação normal”. 



19/04/2017 101-04 Revisão 00 
 

Origem: SAR ANAC Página 13 de 20 
 

NOTA 6 - Pás Intercambiáveis (Interchangeable Blades): relacionar as pás intercambiáveis em 

grupos. Tais pás deverão ter designações de modelo diferentes, porém serão de qualquer modo 

similares. 

NOTA 7 – Acessórios (Accessories): listar os acessórios aprovados, tais como spinners, 

equipamentos de degelo e antigelo. 

NOTA 8 - Carenagens da Junção da Pá (Shank Fairings): indicar a comprovação quando uma pá foi 

modificada a fim de incorporar carenagens ou mangas de hastes. Se o modelo de pá inclui 

carenagens ou mangas de haste, quando originalmente certificado, não é exigida a NOTA 8 porque 

a designação de modelo de pá terá identificação suficiente a este respeito. 

NOTA 9 - Limites Especiais (Special Limits): indicar a combinação de motor e hélice aprovados em 

relação à vibração para uso na categoria normal de aeronaves monomotoras à tração, ou indicar as 

instalações aprovadas de hélices conforme RBAC 21.29. 

No caso de combinações motor-hélice aprovadas quanto à vibração para uso em aeronave categoria 

normal, monomotor com hélice tratora, utilizar uma Tabela de Combinações Motor-Hélice listando: 

o modelo de cubo, modelo de pá, modelo de motor, diâmetro máximo e mínimo que podem ser 

usados sob o ponto de vista de vibração e placa. 

No caso de instalações aprovadas de hélices aprovadas quanto à vibração e desempenho da hélice 

para uso em uma combinação aeronave-motor, utilizar a Tabela de Instalações Aprovadas listando: 

o modelo da hélice, modelo da aeronave, modelo de motor e especificação da ANAC do motor. 

NOTA 10 - Instalação da Hélice (Propeller Installation): esta nota deve conter a seguinte 

afirmativa: “The propeller installation must be approved as part of the aircraft type certificate to 

demonstrate compliance with the applicable aircraft airworthiness standards.” 

NOTA 11- Limites Especiais (Special Limits): indicar limites especiais da hélice quando aplicável. 

Notas Adicionais (Additional Notes): o uso de notas deve ser evitado sempre que possível e as 

explicações de detalhes devem ser incluídas dentro do item ao qual elas se referem. Deve-se usar 

este princípio, mesmo que seja necessário repetir uma informação várias vezes. Somente nos casos 

onde o tamanho ou complexidade das informações redundar em uma situação impraticável, a 

informação pode ser fornecida por meio de nota separada, tornando necessário à inclusão de uma 

referência a tal nota junto ao item. 

8.2.5. Folha de Especificação de Motor 

As folhas de especificação de motor devem conter as informações técnicas identificadas no 

APÊNDICE 2.  

Modelo (Model): listar os modelos dos motores. 

Tipo (Type): descrever o tipo de motor, número e arranjos de cilindros, ciclo utilizado, tipo de 

resfriamento, injeção de combustível, bypass, números de compressores e estágio de turbinas, fluxo 

axial ou radial, quando aplicável ao respectivo tipo de motor. 

Regime (Ratings): Informar para cada modelo, indicando a pressão de referência: a taxa de potência 

máxima (Takoff, Max Continuous) velocidade rotacional, pressão de altitude, temperatura ambiente 

ou outras condições que se julguem aplicáveis. A Nota 1 complementa estas informações e pode ser 

referenciada. 
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Fator de Redução da Hélice (Propeller Drive Ratio): informar o fator de redução da hélice. 

Flange de Acoplamento da Hélice (Propeller Mouting Flange): informar o diâmetro, quantidade e 

disposição geométrica dos parafusos do flange de acoplamento. 

Sistema de Controle (Control System): informar para cada modelo o sistema de controle. 

Combustível (Fuel): informar a especificação e o tipo de combustível utilizado. 

Bomba de Combustível (Fuel Pump): informar o modelo e tipo da bomba de combustível, para cada 

modelo.  

Óleo Lubrificante (Oil): informar a especificação do óleo lubrificante. 

Sistema de Ignição (Ignition System): descrever o sistema de ignição do motor e listar os Part 

Numbers (P/N).  

Limites de Temperatura (Temperature Limits): informar para cada modelo as temperaturas máximas 

permitidas e suas localizações. 

Limites de Pressão (Pressure Limits): referenciar as Notas 2 e 5 e informar, para cada modelo, os 

limites de pressão para combustível e óleo. 

Dimensões Principais (Principal Dimensions): informar para cada modelo as dimensões relativas ao 

comprimento e ao raio máximo do motor 

Peso (Weight): informar o peso de cada modelo e o que está sendo considerado no peso (acessórios, 

equipamentos, etc). 

Centro de Gravidade (Center of Gravity): informar a localização do centro de gravidade do motor. 

Equipamentos e Componentes (Equipment and Components): listar os equipamentos e/ou 

componentes que compõem o conjunto do motor. 

Sistema de Controle Eletrônico do Motor (Engine Control System): identificar o sistema de controle 

do motor. 

Limitações (Limitations): referenciar a Nota 1. 

Especificações da Haste da Hélice (Propeller Shaft-Specifications): incluir as informações relativas 

às especificações de motores turboélice ou referenciar o manual aplicável. 

Extração de Ar (Air Bleed): referenciar a Nota 6. 

Refrigeração (Refrigeration): informar o tipo de refrigeração. 

Compressão (Compression): informar para cada modelo de motor alternativo: diâmetro, volume 

deslocado, razão de compressão e outras informações que se julgarem necessárias e úteis a este 

item. 

Base de Certificação (Certification Basis): informar a data do pedido e emissão do CT, os 

RBHA/RBAC aplicáveis e suas emendas, condições especiais, níveis equivalentes de segurança, 

requisitos para emissões de combustível drenado e emissões de escapamento de aviões com motores 

a turbina. 
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Certificação de Produção (Production Certification): informar o número do Certificado de 

Organização de Produção. Deve ser citada quando a produção é feita sob licença do detentor do CT. 

Se não foi emitido o COP, a seguinte inscrição deverá ser feita à frente do item: "Não. Antes da 

vistoria inicial para emissão do Certificado de Aeronavegabilidade original, um representante da 

ANAC/GGCP deve executar uma inspeção detalhada quanto à mão-de-obra, materiais, 

conformidade com os dados técnicos aprovados e características de voo".  

No caso em que o COP for cancelado e o CT permanecer válido a situação de produção é definida 

como segue: "Antes da vistoria inicial para emissão do Certificado de Aeronavegabilidade original 

de cada avião fabricado após (coloque a data de cancelamento do COP), um representante da 

ANAC/GGCP deve fazer uma inspeção detalhada da mão-de-obra, materiais, e conformidade com 

os dados técnicos aprovados e uma verificação das características de voo". 

NOTA 1 – Regime do Motor (Engine Ratings): incluir as informações relacionadas à taxa de 

potência baseadas no desempenho do motor. 

NOTA 2 – Temperatura Máxima Permitida ou Limites de Temperatura (Maximum Permissible 

Temperature or Temperatures Limits): incluir os limites de temperatura da inter turbina para as 

condições de decolagem normal e decolagem máxima, máximo contínuo e transiente, para cada 

modelo. 

NOTA 3 – Limites de Velocidade da Haste ou Fan (Shaft or Fan Speed Limits): informar os limites 

de velocidade do eixo ou fan para as condições de decolagem, máximo contínuo, sem carga e 

transiente, para cada modelo. 

NOTA 4 – Limites de Torque no Eixo (Shaft Torque Limits or EPR Thrust Limits): deve conter os 

limites de torque ou limites EPR. 

NOTA 5 – Limites de Pressão do Óleo e do Combustível (Fuel and Oil Pressure Limits): deve 

conter os limites de pressão referentes ao óleo e ao combustível. 

NOTA 6 – Provisões de acoplamento de Acessórios (Accessory Drive or Mouting Provions): para 

cada acessório (starter, alternator, vacum pump, governor, fuel pump, ver-counter, water pump, oil 

pump, etc) identificar as provisões de acoplamento (mounting provisions), direção de rotação da 

chave (rotation facing drive pad), razão de velocidade da manivela (speed ration to crankshaft), 

torque máximo e momento máximo. 

NOTA 7 – Descrição do Modelo (Model Description): descrever o modelo em relação às suas 

similaridades, diferenças e características especiais. 

NOTA 8 – Acessórios (Accessories): incluir o statement: “The following accessories are provided 

as part of the engine (or are optional) and comply with the aircraft installation requirements for 

(make/model) aircraft. Compliance findings need to be determined, or delegated, by the appropriate 

certification office”. 

NOTA 9 – (motores convencionais a pistão) Aceleração Tratora ou Impulsora (Thrust - Tractor or 

Pusher) Informar a aceleração nas condições tratora e impulsora. 

NOTA 10 – (motores convencionais a pistão) Instalação Horizontal ou Vertical – Informação de 

Helicóptero (Horizontal or Vertical Installation – Helicopter Information): descrever as instalações 

horizontal e vertical para equipamentos pertinentes a helicópteros. 
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NOTA 11 – (motores convencionais a pistão) Centro de Gravidade (Center of Gravity): incluir os 

dados dos cálculos do centro de gravidade dos motores caso estes não forem citados no campo 

específico da Folha de Especificação para este item. 

NOTA 12 – (motores convencionais a pistão) Limitações das Vibrações (Vibration Damper 

Provision Limitations): informar as limitações devido a vibrações. 

NOTA 13 – (motores convencionais a pistão) Boletins dos Fabricantes e Instruções Especiais 

(Manufacturers Bulletins and Instructions Covering Matters of Special Interest): incluir 

informações sobre os Boletins de Serviço do fabricante cobrindo assuntos de interesse específico. 

NOTA 14 – (motores convencionais a pistão) Regimes Especiais (Special Ratings): incluir as 

informações referentes às taxas de potência de motores alternativos. 

NOTA 15 – (motores convencionais a pistão) Modelos Militares (Military Models): listar os 

motores de aplicação militar. 

NOTA 16 – (motores convencionais a pistão) Equipamentos Especiais (Special Equipment): listar 

os equipamentos especiais. 

NOTA 17- (motores convencionais a pistão) Modelos de Hélices Aprovados (Approved 

Propellers): listar os modelos de hélices aprovadas. 

NOTA 9 - (motores a turbina) Velocidades de Rotação (Rotational Velocities at Standard and 

Overspeed, Alternate Ratings, etc). 

NOTA 10 - (motores a turbina) Extração de Air (Bleed Air Extraction) 

NOTA 11 - (motores a turbina) Combustíveis Alternativos (Alternate Fuel) 

NOTA 12 - (motores a turbina) Aditivos de Óleo e Combustível (Fuel or Oil additives) 

NOTA 13 - (motores a turbina) Equipamentos de degelo e anti-gelo (Anti-Icing, De-icing 

Equipment) 

NOTA 14 - (motores a turbina) Razão de Potência para não-standard (Power Ratings for non-

standard) 

NOTA 15 - (motores a turbina) Provisões Especiais para Integridade do Disco do Rotor e 

Contenção de Pá do Rotor (Rotor Disk Integrity and Rotor Blade Containment Special Provisions) 

NOTA 16 - (motores a turbina) Torques de Operação, Ajustes de Potência e Outros Limites 

Especiais (Operational Torques, Power Settings, and Other Special Limits) 

NOTA 17 - (motores a turbina) Sistema de Fixação do Motor (Engine Mount System) 

NOTA 18 - (motores a turbina) Aumento de Potência, Injeção (Power Boost, Injection) 

Notas Adicionais (Additional Notes): o uso de notas deve ser evitado sempre que possível e as 

explicações de detalhes devem ser incluídas dentro do item ao qual elas se referem. Deve-se usar 

este princípio, mesmo que seja necessário repetir uma informação várias vezes. Somente nos casos 

onde o tamanho ou complexidade das informações redundar em uma situação impraticável, a 
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informação pode ser fornecida por meio de nota separada, tornando necessário à inclusão de uma 

referência a tal nota junto ao item. 

8.2.6. Itens Adicionais para Aeronaves Importadas 

As Folhas de Especificação de Aeronaves Importadas devem ser elaboradas tendo como base o 

documento equivalente do país de origem. 

Além dos itens dos obrigatórios, de acordo com o tipo de produto, as Folhas de Especificação de 

Aeronaves Importadas devem fazer referência aos requisitos de importação definidos durante a 

validação de tipo. 

Autoridade Primária (Primary Authority): incluir neste item a autoridade primária e o número do 

TCDS. 

Base de Certificação (Certification Basis): incluir neste item a informação de que a base de 

certificação brasileira será o requisito brasileiro em vigor na data do pedido de certificação da 

aeronave no país de origem, acrescentando, entre parêntesis, o 14 CFR Part correspondente, bem 

como sua(s) emenda(s). 

Requisitos de Importação (Import Requirements):  

Listar as informações específicas para cumprimento com os regulamentos brasileiros definidos 

durante a validação de tipo. Como por exemplo as diferenças específicas para que a ANAC possa 

receber o produto, tais como: instrumentos, adendos, particularidades, prerrogativas e tudo mais que 

possa esclarecer sua aceitação. 

Para aeronaves importadas incluir a seguinte informação: “A Brazilian Certificate of Airworthiness 

must be issued based on the Exporting Authority and Primary Authority Export Certificate of 

Airworthiness (in case they are not the same), and they must  include the following statement: "The 

aircraft covered by this Certificate has been inspected and found to be in conformity with the 

Brazilian approved type design as defined by the ANAC Type Certificate Nr AAAATXX, and is in 

condition for safe operation"”. 

Para motores/hélices importados incluir a seguinte informação: “Each engine/propeller imported 

separately and/or spare parts must be accompanied by an export airworthiness approval issued by a 

Primary Authority approval attesting that the particular engine/propeller and/or parts were 

submitted to the governmental quality control before delivery and are in conformity with the ANAC 

approved type design”. 

Aplicabilidade para Importação (Import Eligibility): neste item deverá constar o 

tipo/modelo/número de série das aeronaves que poderão ser importadas. É utilizado, em geral, para 

aeronaves mais antigas quando a ANAC entender que modelos anteriores não satisfazem o 

regulamento brasileiro. 

Nota Adicional – Diferenças para o Projeto de Tipo Básico (Aditional Note - Differences to the 

Basic Type Design): incluir as diferenças do projeto de tipo validado para o projeto de tipo 

certificado pela autoridade primária incluindo AFM Brasileiro, Marcas e Placares. 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 – Parâmetros Necessários para a Folha de Especificação por Tipo de Aeronave 
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Apêndice 2 – Parâmetros Necessários para a Folha de Especificação por Tipo de Motor 

 

19 de abril de 2017 

 

 

 

 

César Rodrigues Hess 

Gerente de Programas de Certificação



19/04/2017 101-04 Revisão 00 
 

Origem: SAR ANAC Página 19 de 20 
 

APÊNDICE 1 – Parâmetros Necessários para a Folha de Especificação por Tipo de Aeronave 

PARÂMETRO EM PORTUGUÊS PARÂMETRO EM INGLÊS AVIÃO HELICÓPTERO PLANADOR DIRIGÍVEL BALÃO 

MOTOR ENGINE  x x S/A x N/A 

COMBUSTÍVEL FUEL x x S/A x x 

LIMITES DO MOTOR ENGINE LIMITS x x S/A x N/A 

APU APU x S/A N/A S/A N/A 

LIMITES DO APU APU LIMITS x S/A N/A S/A N/A 

ÓLEO LUBRIFICANTE OIL x x S/A x N/A 

HÉLICES E SEUS LIMITES PROPELLER AND PROPELLER LIMITS S/A x S/A x N/A 

VELOCIDADES LIMITES (EAS/IAS/CAS/TAS) AIRSPEED LIMITS (IAS/EAS/CAS/TAS) x x x x N/A 

PASSEIO DO CG CG RANGE x x x x N/A 

TREM DE POUSO ABAIXADO LANDING GEAR DOWN x S/A x N/A N/A 

PESO MÁXIMO VAZIO MAXIMUM EMPTY WEIGHT x x x N/A N/A 

PLANO DE REFERÊNCIA DATUM x x x x N/A 

REFERÊNCIA DE NIVELAMENTO LEVELING MEANS x x x N/A N/A 

CORDA MÉDIA AERODINÂMICA MEAN AERODYNAMIC CHORD x N/A x N/A N/A 

PESOS MÁXIMOS  MAXIMUM WEIGHT x x x x x 

TRIPULAÇÃO MÍNIMA MINIMUM CREW x x N/A x x 

NUMERO DE ASSENTOS ou MÁXIMO DE 
PASSAGEIROS 

NUMBER OF SEATS OR MAXIMUM 
PASSENGERS 

x x x x x 

BAGAGEM MÁXIMA MAXIMUM BAGGAGE x x x S/A N/A 

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL FUEL CAPACITY x x S/A x N/A 

CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE OIL CAPACITY x x N/A x N/A 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE ÓLEO 
HIDRÁULICO 

HYDRAULIC FLUID CAPACITY x S/A x N/A N/A 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE FLUIDO ANTI-
GELO 

WING ANTI-ICE FLUID CAPACITY x S/A N/A N/A N/A 

ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO MAXIMUM OPERATING ALTITUDE  x x N/A x N/A 

ALTITUDE MÁXIMA DE POUSO E DECOLAGEM 
TAKEOFF AND LANDING MAXIMUM 
ALTITUDE 

x x N/A N/A N/A 

LIMITES DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO TEMPERATURE OPERATING LIMITS x x N/A N/A N/A 

DEFLEXÕES DAS SUPERFÍCIES DE CONTROLE CONTROL SURFACE MOVEMENTS x N/A x N/A N/A 

NÚMERO DE SÉRIE DO FABRICANTE SERIAL NUMBERS ELIGIBLE x x x x x 

BASE DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICATION BASIS x x x x x 

BASE DE PRODUÇÃO PRODUCTION CERTIFICATION x x S/A N/A N/A 

EQUIPAMENTOS REQUERIDOS REQUIRED EQUIPMENT  x x S/A x x 

LIMITES DO ROTOR ROTOR LIMITS N/A x N/A N/A N/A 

LIMITES DE TRANSMISSÃO DE TORQUE TRANSMISSION TORQUE LIMITS N/A x N/A N/A N/A 

ENVELOPE ENVELOPE N/A N/A N/A x x 

TEMPERATURA MÁXIMA NO ENVELOPE 
MAXIMUM TEMPERATURE IN THE 
ENVELOPE 

N/A N/A N/A N/A x 

QUEIMADOR BURNER N/A N/A N/A N/A x 

CESTO BASKET N/A N/A N/A N/A x 

GÁS DE SUSTENTAÇÃO LIFTING GAS N/A N/A N/A x N/A 

PESO DO PILOTO (COM PÁRA-QUEDAS) PILOT WEIGHT N/A N/A x N/A N/A 

LASTRO BALAST N/A N/A S/A N/A N/A 

LASTRO D'ÁGUA WATER BALAST N/A N/A S/A N/A N/A 

CARGA DE TRAÇÃO MÁXIMA NO CABO DE 
REBOQUE OU DE LANÇAMENTO 

AEROTOWING OR WINCHTOW WEAK 
LINKS 

N/A N/A x N/A N/A 

DADOS APLICÁVEIS A TODOS OS MODELOS DATA PERTINENT TO ALL MODELS x x x x x 

NOTA 1 PESO E BALANCEAMENTO NOTE 1  WEIGHT AND BALANCE x x x x x 

NOTA 2 MARCAS E PLACAS NOTE 2  MARKING AND PLACARDS x x x x x 

NOTA 3 AERONAVEGABILIDADE CONTINUADA NOTE 3  CONTINUING AIRWORTHINESS x x x x x 

NOTAS ADICIONAIS ADDITIONAL NOTES x x x x x 

 

 

Legenda: 

X – parâmetro necessário 

S/A – parâmetro necessário se aplicável 

N/A – parâmetro não aplicável 
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APÊNDICE 2 – Parâmetros Necessários para a Folha de Especificação por Tipo de Motor 

PARÂMETROS DO MOTOR 
TURBOÉLICE 

(TURBOPROP) 
TURBOJATO 
(TURBOFAN)  

TURBOEIXO 
(TURBOSHAFT) 

CONVENCIONAL À PISTÃO  
(RECIPROCATING) 

MODE x x x x 

TYPE x x x x 

RATINGS x x x x 

PROPELLER DRIVE RATIO x N/A N/A N/A 

PROPELLER MOUTING FLANGE x N/A N/A N/A 

CONTROL SYSTEM x x x x 

FUEL TYPE x x x x 

FUEL PUMP x N/A N/A N/A 

OIL LUBRICATION x x x x 

IGNITION SYSTEM x x x x 

TEMPERATURE LIMITS x x x x 

PRESSURE LIMITS x x x x 

PRINCIPAL DIMENSIONS x x x x 

WEIGHT x x x x 

CENTER OF GRAVITY LOCATIONS x x x x 

EQUIPMENT/COMPONENTS N/A x x N/A 

ELECTRONIC ENGINE CONTROL SYSTEM N/A x N/A N/A 

LIMITATIONS N/A N/A x N/A 

PROPELLER SHAFT SPECIFICATIONS N/A N/A x N/A 

AIR BLEED N/A N/A x N/A 

REFRIGERATION N/A N/A N/A x 

COMPRESSION N/A N/A N/A x 

CERTIFICATION BASIS x x x x 

PRODUCTION BASIS x x x x 

IMPORT REQUIREMENTS x x x x 

NOTE 1 - ENGINE RATINGS x x x x 

NOTE 2 - MAXIMUM PERMISSIBLE TEMPERATURE OR TEMPERATURES 
LIMITS x x x x 

NOTE 3 - SHAFT (OR FAN) SPEED LIMITS x x x x 

NOTE 4 - SHAFT TORQUE LIMITS (OR EPR THRUST LIMITS) x x x x 

NOTE 5 - FUEL AND OIL PRESSURE LIMITS x x x x 

NOTE 6 - ACCESSORY DRIVE OR MOUTING PROVIONS x x x x 

NOTE 7 - MODEL DESCRIPTION x x x x 

NOTE 8 - ACCESSORIES x x x x 

NOTE 9- ROTATIONAL VELOCITIES AT STANDARD AND OVERSPEED, 
ALTERNATE RATINGS, ETC.  x x x N/A 

NOTE 10 - BLEED AIR EXTRACTION x x x N/A 

NOTE 11 - ALTERNATE FUEL INFORMATION x x x N/A 

NOTE 12 - FUEL OR OIL ADDITIVES  x x x N/A 

NOTE 13 - ANTI-ICING, DE- ICING EQUIPMENT, REQUIREMENTS  x x x N/A 

NOTE 14 - POWER RATINGS FOR NON-STANDARD CONDITIONS  x x x N/A 

NOTE 15 - ROTOR DISK INTEGRITY AND ROTOR BLADE CONTAINMENT 
(WHERE SPECIAL PROVISIONS APPLY)  x x x N/A 

NOTE 16 - OPERATIONAL TORQUES, POWER SETTINGS, AND OTHER 
SPECIAL LIMITS  x x x N/A 

NOTE 17 - ENGINE MOUNT SYSTEM  x x x N/A 

NOTE 18 - POWER BOOST, INJECTION x x x N/A 

NOTE 9 - THRUST - TRACTOR OR PUSHER N/A N/A N/A x 

NOTE 10 - HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION – HELICOPTER 
INFORMATION N/A N/A N/A x 

NOTE 11 - CENTER OF GRAVITY N/A N/A N/A x 

NOTE 12 - VIBRATION DAMPER PROVISION LIMITATIONS N/A N/A N/A x 

NOTE 13 - MANUFACTURERS BULLETINS AND INSTRUCTIONS COVERING 
MATTERS OF SPECIAL INTEREST N/A N/A N/A x 

NOTE 14 - SPECIAL RATINGS N/A N/A N/A x 

NOTE 15 - MILITARY MODELS NOTE N/A N/A N/A x 

NOTE 16 - SPECIAL EQUIPMENT N/A N/A N/A x 

NOTE 17- APPROVED PROPELLERS MODELS  N/A N/A N/A x 

ADDITIONAL NOTES x x x x 
 


