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Esta especificação, que faz parte do CHT No 2001T08, prescreve condições e limitações sob as quais o produto, para 
o qual o CHT foi emitido, satisfaz os requisitos de aeronavegabilidade contidos nos Regulamentos Brasileiros de 
Homologação Aeronáutica. 

I - Modelo AMT-600 “GURI” (Categoria Primária), homologado em 12 de dezembro de 2001. 
 
 
MOTOR Um (1) Textron Lycoming modelo 0-235-N2C (ver nota 5). 
  
COMBUSTÍVEL Gasolina de aviação, mínimo de 100 octanas. 
  
LIMITES DO MOTOR 86,6 kw (116 hp)/2 800 rpm (decolagem, 5 minutos). 

86,6 kw (116 hp)/2 800 rpm (Max. contínua). 
  
ÓLEO LUBRIFICANTE Ver última revisão da “Lycoming Service Instruction nº 1014”. 
  
HÉLICE E SEUS LIMITES Uma (1) Sensenich modelo 72CK-0-50. 

Diâmetro 1 829 mm (72 pol). 
Não é permitida a redução do diâmetro. 

  
VELOCIDADES LIMITES (CAS) Velocidade nunca exceder (VNE): 122 kt (226 km/h) 
 Velocidade de cruzeiro estrutural máx. (VNO):   85 kt (157 km/h) 
 Velocidade de manobra (VA):   85 kt (157 km/h) 
 Velocidade máxima com os flapes abaixados 

(VFE): 
  87 kt (162 km/h) 

  
PASSEIO DO C. G.  + 1 058 mm a + 1 155 mm. 
  
LINHA DE REFERÊNCIA Face dianteira da parede de fogo. 
  
REFERÊNCIA DE NIVELAMENTO Cunha de nivelamento de 500 x 24,5 mm posicionada sobre o 

trilho do canopy (ver Manual de Vôo). 
  
CORDA MÉDIA AERODINÂMICA 1 386 mm. 

O bordo de ataque da CMA está a + 786 mm (30.9 in). 
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PESOS MÁXIMOS Decolagem 900 kg. 
 Pouso 900 kg. 
  
TRIPULAÇÃO MÍNIMA Um (1) piloto. 
  
NÚMERO DE ASSENTOS Dois (2) lado a lado, na posição + 1 050 mm (41.3 in). 
  
BAGAGEM MÁXIMA 10 kg na posição + 1 820 mm (71.7 in). 
  
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL 90 litros (24 US gal) totais; 88 litros (23.5 US gal) utilizáveis [2 

tanques  nas  asas,  cada  um  de  45 litros  (12 US gal) na 
posição  + 1 240 mm (48.8 in); 2 litros (0.53 US gal) não utilizáveis 
1 litro (0.26 US gal) em cada tanque]. 

  
CAPACIDADE DE ÓLEO 
LUBRIFICANTE 

5,7 litros (6.0 quarts) no reservatório do motor, na posição – 400 mm   
(15.7 in). 

  
ALTITUDE MÁXIMA DE  
OPERAÇÃO 

3 500 m (11 483 ft). 

  
DEFLEXÕES DAS SUPERFÍCIES  Profundor: 25° ± 2° para cima 22° ± 2° para baixo 
DE CONTROLE Compensador 

do profundor: 
 
22° ± 2° para cima 

 
22° ± 2° para baixo 

 Leme: 28° ± 2° para direita 28° ± 2° para esquerda 
 Aileron: 27° ± 1° para cima 15° ± 1° para baixo 
 Flapes: 15° ± 1° ou 30° ± 1° para baixo. 
   
NÚMEROS DE SÉRIE DO 
FABRICANTE 

600.001 e seguintes. 

  
BASE DE HOMOLOGAÇÃO RBHA 23 – Categoria Normal, correspondente ao “US FAR Part 

23” – Normal Category, da “Federal Aviation Administration”, 
incluindo da Emenda 23-1 até a Emenda 23-53, de 30 de abril de 
1998,  adotado como o conjunto básico de requisitos aplicáveis 
de aeronavegabilidade de acordo com o RBHA 21.24 (Categoria 
Primária), exceto que: 

– as seguintes seções do RBHA 26, correspondente ao JAR-VLA, 
incluindo da emenda VLA/91/1 até a emenda VLA/92/1, de 01 
de janeiro de 1992, são adotadas em vez dos correspondentes 
requisitos RBHA/FAR 23: 
- §572 “Damage tolerance and fatigue evaluation of structure”, 

em lugar do RBHA/FAR 23.573; 
- §629 “Flutter”, em lugar do RBHA/FAR 23.629; 
- §701 “Flap interconnection”, em lugar do RBHA/FAR 23.701; 
- §865 “Fire protection of flight controls and other flight 

structure”, em lugar do RBHA/FAR 23.865;  e  
- §971(a) “Fuel tank sump”, em lugar do RBHA/FAR 23.971(a); e 

– os seguintes requisitos, além daqueles que são claramente 
não-aplicáveis ao projeto proposto, foram explicitamente 
considerados como não sendo aplicáveis ao AMT-600:  
- RBHA/FAR 23.867 – “Electrical bonding and protection 

against lightning and static electricity”; e 
- RBHA/FAR 23.954 – “Fuel system lightning protection”. 
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BASE DE HOMOLOGAÇÃO 
(Cont.) 

RBHA 21 “Procedimentos de Homologação para Produtos e Partes 
Aeronáuticas”, incluindo Emenda 21-01 de 29 de julho de 1993.  

RBHA 36 “Padrões de Ruído - Certificado de Homologação de 
Tipo”, correspondente ao “US FAR Part 36” da “Federal Aviation 
Administration”, incluindo da Emenda 36-1 até a 36-22, de 13 de 
dezembro de 1999. 

  
BASE DE PRODUÇÃO CHE E-7411-01. 
  
EQUIPAMENTOS Os seguintes equipamentos devem estar instalados: 

- velocímetro; 
- altímetro; 
- indicador de velocidade vertical; 
- indicador de curva e derrapagem; 
- indicador de rpm do motor; 
- indicador de temperatura de óleo do motor; 
- indicador de pressão de óleo do motor; 
- indicador de pressão de combustível; 
- amperímetro; 
- bússola magnética; 
- indicador de quantidade de combustível de cada tanque; 
- 2 cintos de segurança aprovados; 
- manual de vôo aprovado pela ANAC; e 
- extintor de incêndio. 

  
NOTAS:  
  
NOTA 1 Peso e balanceamento.   Deve ser fornecido para cada aeronave, por ocasião da vistoria inicial, 

um relatório de peso e balanceamento atualizado, incluindo a lista de equipamentos que fazem 
parte do peso vazio homologado e incluindo instruções para o carregamento, quando 
necessário. 
O peso vazio básico certificado e a correspondente posição do CG deve incluir o combustível 
não utilizável de 1,45 kg (3.19 lb) na posição + 1 240 mm (48.8 in) e todo o óleo de 4,8 kg (10.6 
lb) na posição - 400 mm (17.7 in). 

  
NOTA 2 Marcas e placas.   As marcações dos instrumentos e as placas apresentadas no Manual de Vôo, 

Seção 2, Parágrafo 2.17, deverão estar instaladas nos locais apropriados da aeronave.  
  
NOTA 3: Aeronavegabilidade continuada.  Para procedimentos e informações sobre inspeções, 

vida limite, manutenção, reparos, pintura e outros requisitos para aeronavegabilidade 
continuada,  ver o Manual de Manutenção. 

  
NOTA 4: Todas as superfícies externas da aeronave expostas à luz do sol devem ser pintadas de 

branco, exceto as marcas de nacionalidade e de matrícula. 
  
NOTA 5 O motor O-235-N2C também é designado como O-235-NBR quando montado pela 

Aeromot S/A e aeronaves montadas com este motor não são elegíveis para exportação. 

 


