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entendendo o cass
O CASS (Continuing Analysis Surveillance System) – também conhecido por SASC (Sistema de Análise
e Supervisão Continuada) – é um sistema de gerenciamento da qualidade para empresas de transporte
aéreo e operadores comerciais, com o propósito de monitorar e analisar o desempenho e eficácia dos
programas de manutenção e inspeção. O SASC está previsto na IS 120-079A e deve ser cumprido pelos
operadores 121 e 135.
Os requisitos para o SASC foram implantados em 1964, pelo FAA (Federal Aviation Administration), e
posteriormente adotados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Sua adoção foi motivada pela
preocupação com a segurança de voo, em função de fraquezas encontradas durante as investigações de
alguns acidentes, bem como pelos resultados de inspeções de supervisão das atividades de manutenção.
A obrigatoriedade desse sistema foi estabelecida juntamente com outras iniciativas para reforçar os
requisitos aplicáveis às atividades de inspeção e manutenção das empresas de transporte aéreo.
Objetivo de um CASS/SASC
A ANAC espera que cada operador estabeleça o SASC para garantir que a condução dos programas
de manutenção e inspeção esteja de acordo com os regulamentos e manuais, e que esses programas
sejam eficazes para atingir os resultados desejados, consistentemente com a necessidade de que
somente aeronaves aeronavegáveis sejam aprovadas para retorno ao serviço. Para que o SASC atinja
seus objetivos, a ANAC espera que os gerentes do operador estabeleçam que a segurança de voo esteja
sempre no topo das prioridades da organização e que todo o pessoal esteja comprometido e atue em
conjunto para atingi-lo.
Duas questões básicas devem ser respondidas pelo SASC:
I – Os procedimentos e os manuais de manutenção e inspeção estão sendo seguidos?
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A análise continuada e a supervisão do desempenho dos programas de inspeção e manutenção
referem-se ao processo de coleta e avaliação de informações, para determinar se esses programas
estão sendo executados de acordo com a regulamentação, manuais do operador e outros requisitos
aplicáveis. Esta parte do SASC consiste da condução e da análise dos resultados de auditorias e as
tendências da auditoria para verificar que o operador está seguindo os seus programas de inspeção e
manutenção da forma como foi escrito, e que o está executando como pretendido. A análise conduzida
nessa área também identifica deficiências no sistema, se houver, além de procedimentos usados para
executar os programas de manutenção e inspeção.
II – Ao seguir os manuais e procedimentos, as aeronaves aeronavegáveis estão sendo consistentemente
liberadas?
A análise continuada e a supervisão da eficácia dos programas de inspeção e manutenção referem-se
ao processo de coleta e avaliação de dados operacionais para verificar se os programas não só estão
sendo executados como escrito, mas que também estejam produzindo o resultado desejado. Ou seja,
que as aeronaves estejam sempre aeronavegáveis ao serem aprovadas para retorno ao serviço, com
uma confiabilidade consistente com os objetivos dos programas de inspeção e manutenção. O termo
“confiabilidade” é usado aqui em sentido amplo, isto é, da probabilidade de que um item – incluindo
um avião, motor, hélice ou componente – irá executar sua função em determinada condição, sem falhar
durante um tempo especificado.
O teste de eficácia consiste em coletar e analisar dados operacionais de desempenho, como:
•

Cancelamentos e atrasos devido à manutenção;

•

Proporção de falhas de partes e componentes depois de aprovados para retorno ao serviço;

•

Proporção de discrepâncias em aviões após manutenção pesada;

•

Análise de tendências.
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As quatro atividades básicas do SASC: Supervisão, Análise, Ações corretivas e Acompanhamento.

Como determinar se o SASC está funcionando corretamente
Por que um SASC deve ser avaliado?
Assim como outros sistemas ou programas do operador, o SASC deve se avaliado, de forma que
qualquer pessoa responsável por ele, como a alta gerência, tenha confiança de que o sistema está
realizando sua função. Tal verificação também é uma tarefa primária do inspetor da ANAC na empresa.
Uma ideia comum, porém equivocada, é que um operador pode avaliar seu SASC baseado somente
nos resultados dos programas de inspeção e manutenção. Ou seja, é comum supor que se a aeronave
estiver constantemente aeronavegável, o SASC deve estar cumprindo seu papel. Porém, esse resultado
favorável pode ocorrer devido a outras razões, como o extraordinário zelo ou memória de alguns
indivíduos. O propósito do SASC é assegurar – com uma abordagem estruturada e orientada a sistema
– que os programas de inspeção e manutenção estejam sendo corretamente executados, e sejam
consistentemente eficazes devido ao projeto, e não à sorte. O operador não deve supor que uma boa
manutenção significa, necessariamente, que o SASC esteja cumprindo seu papel.
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Portanto, aqueles que se responsabilizam pelo SASC precisam saber que o operador tem políticas
e procedimentos completos para monitorar e avaliar os programas de inspeção e manutenção; que
essas políticas e procedimentos estão sendo realizados, e que funcionam. Por exemplo, para assegurar
que o SASC está funcionando corretamente, um gerente sênior do operador não analisaria as taxas de
remoção de componente, mas verificaria se o SASC está analisando essas taxas, detectando tendências
e implementando ações corretivas quando necessário.
O operador deve ter procedimentos, seja no manual do SASC ou nele referenciados, mas contidos
em outro documento (como o manual do programa de avaliação interna), para avaliar o SASC e
informar a alta gerência sobre sua eficácia. Os regulamentos não só requerem programas de inspeção
e manutenção que satisfaçam muitos padrões específicos, como também exigem um sistema para
monitorar esses programas.
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Identificou algum risco à operação?
Acesse o site da Líder Aviação e faça um
relatório de prevenção - RELPREV
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