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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO
(Type Certificate)

MOTOR IMPORTADO (IMPORTED ENGINE)

NÚMERO: 2001105
(Number)

Este Certificado, emitido com base na Lei 7565 "Código Brasileiro de Aeronáutica", de 19 de dezembro de 1986, é conferido a
(This Cerlificale, issued in lhe basis of lhe Law 7565 "Código Brasileiro de Aeronáulica', daled 19 December 1986, is 9ranled 10

GENERAL ELECTRIC COMPANY - GE Aircraft Engines
por ter o projeto de tipo do produto abaixo citado satisfeito às condições de aeronavegabilidade do Regulamento Brasileiro de Homologação
for having lhe type design of lhe producl menlioned below mel the airworlhiness requiremenls of lhe 'Regulamenlo Brasileiro de Homologação

Aeronáutica RBHA n!!.

Aeronáulica' RBHA No.
21.29 desde que sejam observadas as limitações operacionais e demais condições prescritas neste regulamento e

provided are nol exceeded lhe operalional limilalions and olher condilions prescribed in lhe Regulalion and

na Especificação de
in lheTypeCertificaleDala Sheel

MOTOR (ENGINE) EM-2001T05No.
No.

Modelos (Models): GE90-90BandGE90-94B
Este Certificado e a respectiva Especificação de MOTOR (ENGINE)
(This Cerlificale and ils Type Cerlificale Dala

do qual faz parte serão válidos até que
Sheel which is a pari hereof shall remain in eftecl unlil

sejam cancelados por devolução, suspensos, revogados ou um prazo limite seja estabelecido pela Agência Nacional de Aviação Civil.
surrendered, suspended, revoked ar a lerminalion dale is olherwise eslablished by lhe Agência Nacional de Aviação Civil.)

Datado Pedidode Homologação:
(Daleof Applicalion)

18 de julho de 2001
(July)

Data de Emissão: 11 de outubro de 2001
(Oclober)(Dale of Issuance)

Revisado em 11 de junho de 2008
(Revisedon) (June)
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CLÁUDIOPASSas SIII(AO
GerenteGeral,CertificaçãoProdutosAeronáuticos

(Manager,AeronauticalProduc!sCertificalion)

oo
o
N
u.. Este Certificado poderá ser transferido, porém uma notificação deverá ser enviada à ANAC

(This Cerllficale may be Iransferred, bul a nolification musl be senl to ANAC)
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. BRASIL

Adendo 1 ao (Addendum1 to)

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO
(Type Certificate)

Novos Modelos:
(New Models)

GE90-768

GE90-11081

GE90-1138

GE90-1158
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GerenteGeral, CertificaçãoProdutosAeronáuticos

(Manager, Aeronau!ical Products Certifica!ion)

MOTOR IMPORTADO (IMPORTED ENGINE)

NÚMERO: 2001 TOS
(Number)

Data do Pedido de Homologação:
(Date of Applicalion)

17 de novembro de 2003
(November)

12 de dezembro de 2007
(December)

12 de dezembro de 2007
(December)

12 de dezembro de 2007
(December)

Revisadoem: 11 de junho de 2008
(Revisedon) (June)

Data de Emissão:
(Dale of Issuance)

15 de dezembro de 2003
(December)
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11

de junho de 2008
(June)

de junho de 2008
(June)

de junho de 2008
(June)
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