
CERTIFICADO DE TIPO 
(Type Certificate) 

AERONAVE IMPORTADA (IMPORTED AIRCRAFT) 

NÚMERO: 9411 
(Number) 

Este Certificado, emitido com base na Lei 7565 "Código Brasileiro de Aeronáutica", de 19 de dezembro de 1986, é conferido a 
(This Ce rtificate, issued in the basis of lhe Law 75 65 "Código Brasileiro de Aeronáutica", dated 19 December 1986, is granted 10 

THE ENSTROM HELlCOPTER CORPORATION 
por ter o projeto de tipo do produto abaixo citado satisfeito às condições de aeronavegabilidade do Regulamento Brasileiro da Aviação 
for ha v ing the Iype design of lhe product mentioned below me t the airworthiness reQuiremenls of the ' Regulamento Brasileiro da Av i açao 

Civil RBAC n~ 21.29 desde que sejam observadas as limitações operacionais e demais condições prescritas neste regulamento e 
Civil" RBAC No. provided are n o t exceeded the operational limitalions and o ther condilions prescribed in the Regulalion a nd 

na Especificação de AERONAVE (AIRCRAFT) No. ER-9411 
in the Type Certificale Data Sheet No . 

Modelos (Models): 480 
Este Certificado e a respectiva Espe cificação de AERONAVE (AIRCRAFT) do qual faz parte serão válidos até que 
(This Certifica te and its Type Certificate Data Sheet which is a parI hereof shall remain in eflect until 

sejam cancelados por devolução, suspensos, revogados ou um prazo limite seja estabelecido pela Agência Nacional de Aviação Civil. 
surrendered, s uspended, rev oked or a lermination date i s otherwise estab lished by the Agência Nacional de Aviaçao Civil.) 

Data do Pedido de Certificação: 03 de setembro de 1993 Data de Emissão: 12 de setembro de 1995 
(September) (September)(Date of Application) (Date of Issuance) 

Revisado em 15 de outubro de 2013 
(october) 

;::- J/~~~ j/) ~Vvo 
HÉLIO TARQuíNIO JÚN R HIKU RA 

'" Gerente-Geral de Certificação de Produ o Aeronáutico Sliperintendente de Aeronavegabilidades 
(General Manager, Aeronautical Producl Certification) (Airworthiness Superintendent)-' 

o 
6 
o 
N Este Certificado poderá ser transferido, porém uma notificação deverá ser enviada áANACLl. 

(This Certificate may be transferred , bul a nOlifica'ion mus t be sent lo ANA C) 



ANAC 
AGEIIlCIA NA.CI ONAL. 

DE A.VIAC10 CIVi l 

Adendo 1 ao (Addendum 1to) 

CERTIFICADO DE TIPO 
(Type Certificate) 

AERONAVE IMPORTADA (IMPORTED AIRCRAFT) 

NÚMERO 
(Number) 

9411 

Novos Modelos: 
(Ne w M odels) 

480 B 

Data do Pedido de Certificação: 
(Date of Appli cat ion) 

23 de janeiro de 2004 

Data de Emissão: 
(Date of Issuance) 

OS de outubro de 2005 

~ 

~ Emitido em: 15 de outubro de 2013 
(") y/j (Issued on) (October)o
:::r 
~I HÉLIO TARQuíNIO JúNIOR 
~ 

o Gerente-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico Superintendente <kl Aeronavegabilidade 
o (General Manager, Aeronautical Product Certification) (Airwortl1iness SUp€finlendenl)
o 
N 

t.L 


