INTERNATIONAL VIRTUAL AVIATION ORGANISATION
DIVISÃO BRASILEIRA
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE VÔO

V01/2007
“RVSM ‐ Reduced Vertical Separation Minimum”
RVSM– Separação Mínima Vertical Reduzida
Escrito Victor Andrade [ ID 166549 ]

1. Introdução.
O RVSM foi planejado por Instituições de Gerenciamento
Aéreo na década de 80, após o notável crescimento de vôos no Pacífico,
Atlântico Norte e Europa. Dessa forma, chegaram à conclusão que para
aumentar o espaço aéreo, para haver mais aeronaves no ar, deveriam
diminuir o espaçamento entre elas.
O Brasil, sendo membro da ICAO – International Civil
Aviation Organization, com sede no Canadá ‐, desde o ano de 1991 vem
desenvolvendo através da ANAC (antigo DAC) e DECEA (Força Aérea
Brasileira) um planejamento para a aprovação do RVSM em seu espaço
aéreo.
No dia 20 de Janeiro de 2005, ficou determinado que o Brasil
estaria com 100% de seu espaço aéreo condicionado ao RVSM em seus
níveis de vôo 290 ao 410 (inclusive), tornando a separação mínima
pretendida em 1000ft (mil pés).
É importante lembrar‐mos que nem toda a aeronave é
certificada para o RVSM.

2. Objetivo.
O RVSM (Reduced
Vertical Separation Minimum)
tem como objetivo reduzir a
separação vertical mínima entre
aeronaves, entre o nível de vôo
290 e 410, daqueles antigos 2000ft
(CVSM) para 1000ft (RVSM),
mantendo‐se mesmo assim, a
segurança de vôo a todos.
A implementação da RVSM nas Regiões do Caribe e América do Sul
(CAR/SAM) permitirá o uso de seis níveis de vôo adicionais acima do FL 290. Os níveis
de vôo adicionais aumentarão a capacidade do espaço aéreo, proverão perfis mais
eficientes de vôo e proporcionarão maior flexibilidade operacional para os órgãos de
controle tráfego aéreo que são responsáveis pela provisão dos Serviços de Tráfego Aéreo
nas Regiões CAR/SAM. A implementação da RVSM também permitirá o
estabelecimento de uma área RVSM homogênea entre as Regiões da América do Norte
(NAM), Caribe (CAR) e América do Sul (SAM).

3. Regra do “ Semi‐circular” – RSVM.
A regra quanto o rumo de vôo, mais conhecidos por nós como
“rumo de FL ímpar (000º a 179º) e rumo de FL par (180º a 359º)” continuam
valendo, entretanto, com a implementação do RVSM, acima do FL290
criou‐se 6 (seis) novos FL pares: 300, 320, 340, 360, 380 e 400.
Acima do FL410, mantém‐se o CVSM (Conventional
Vertical Separation Minimum), ou seja, separação vertical de 2000ft por
2000ft. Por exemplo: sabendo‐se que o último FL RVSM ímpar é o FL410,

então o FL430 será FL CVSM par, o FL450 será FL450 CVSM rumo ímpar,
e assim por diante.

4. Política do RVSM / MNPS na IVAO.
A única MNPS aplicável no mundo virtual é o altímetro e o autopilot
estarem funcionando plenamente. Assim, nós consideramos que todas as aeronaves
capazes de voar acima do FL290 são aprovadas para RVSM.
Contudo, uma aeronave é considerada NON‐RVSM (SEM RVSM) se:
▪ o piloto preferir voar desse modo e especifique isso no Plano de Vôo.

4 NON‐RVSM tem que constar no campo Remarks (se não, a aeronave
será considerada aprovada para RVSM).
▪ Níveis de vôo RVSM (300‐320‐340‐360‐380‐400) podem ser
preenchidos no Plano de Vôo mas voar no espaço aéreo RVSM (entre FL 290 e 410
inclusive) pode ser negado por um controlador CTR de acordo com sua carga de
trabalho no momento .
▪ uma falha de autopilot e/ou altímetro ocorrer (para aqueles usando o
CH Client ou as falhas do FS).
▪ declarar ao controlador CTR, que manterá a aeronave em espaço aéreo
RVSM o máximo que conseguir e depois aplicar a separação de 2000 pés em vez de
1000.
Assim :
▪ Aeronaves RVSM não têm restrições (a grande maioria das aeronaves
virtuais).
▪ Aeronaves sem RVSM podem ser aceites ou recusadas em espaços
aéreos RVSM de acordo com a carga de trabalho do Centro no momento.

à Em espaços aéreos RVSM, os ATCs CTR em questão usarão os
níveis RVSM onde aplicáveis conforme segue :
▪ de acordo com o novo sistema semi‐circular RVSM mostrado acima (a
não ser que nas cartas indique o contrário).
▪ Separação de 1000 pés para aeronaves aprovadas para RVSM.

à Separação de 2000 pés para :
▪ aeronaves non‐RVSM após uma falha de instrumentos.
▪ aeronaves non‐RVSM indicadas no Plano de Vôo se o tráfego permitir
(se não, será pedido às aeronaves que permaneçam fora do espaço aéreo RVSM, ou seja,
abaixo do FL 290 ou acima do FL 410, menos nas fases de subida / descida).
▪ Handoffs de vôos utilizando os níveis RVSM têm que ser
particularmente coordenados (por chat) entre os controladores CTR.

5. Resumo.
à Em áreas e países RVSM :
▪ separação vertical de 1000 ft abaixo de FL 410 a menos que seja caso
particular (veja abaixo).
▪ separação vertical de 2000 ft acima de FL 410.
▪ FL 300, 320, 340, 360, 380 e 400 agora podem constar nos Planos de
Vôo.
▪ coordenação via Chat entre CTRs altamente recomendada,
particularmente para transições para espaços non‐RVSM.
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