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    Trem de alta velocidade: 
           afinal, que trem é esse?

LAURINDO JUNQUEIRA*

ste artigo veio à cena no 
bojo do propósito de inse-
rir no contexto das discus-
sões sobre o TAV e de ou-
tros trens rápidos a opinião 

até agora quase ausente das comunidades 
nacionais e locais de transporte urbano, in-
cluindo as empresas públicas de metrôs, de 
trens e de ônibus, bem como as organiza-
ções não governamentais do transporte pú-
blico, especialmente aquelas das cidades a 
serem a ele conectadas. Afinal, se o TAV de-
veria buscar ligar as maiores cidades do país, 
integrando-se aos seus territórios e às suas 
redes de transporte, ignorar a opinião des-
sas cidades e dessas comunidades, impondo 
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modelos tidos como em desacordo com a 
realidade brasileira e não consentâneos com 
os desejos das forças vivas dessas cidades e 
estados, poderia vir a ser a melhor forma de 
continuar a não ter sucesso nos continuados 
e até agora malsucedidos certames licitató-
rios. Neste artigo, apenas alguns aspectos 
considerados como política e tecnicamente 
mais relevantes serão abordados, apesar de o 
trabalho que deu origem a ele ser bem mais 
extenso e contar com centenas de lâminas de 
informações obtidas da União Internacional 
dos Caminhos de Ferro (UIC) e das empresas 
operadoras de TAV de todo o mundo.

Por oportuno, há que se dizer que não se 
trata, aqui, de defender os sempre abomináveis 

regionalismos nem os execráveis corporativis-
mos que costumam manifestar-se em ocasiões 
e empreendimentos de grande porte e que ul-
trapassam os limites regionais. De fato, deles 
o projeto atual do TAV parece já estar pleno. E 
agir dessa forma somente traria prejuízos para 
os interesses nacionais, regionais e locais.

O fato de a União estar se propondo a in-
vestir pesadamente em uma ferrovia de alto 
desempenho como o TAV, não deixa de ser 
positivamente surpreendente, considerando 
o descaso com as estradas de ferro que mar-
cou TODOS os últimos governos federais. A 
mudança dessa atitude de descaso com os 
trens, da qual ora a União vem tentando se 
redimir, é muito bem-vinda, portanto, já que 
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custo do trem e do serviço que ele presta-
rá, assim como o subsídio que será aportado 
pelo governo, tem que ser cotejado frente à 
atratividade que ele exercerá sobre os pas-
sageiros potenciais, considerando-se a tarifa 
a ser cobrada. No caso do TAV brasileiro, a 
busca desse compromisso, embora certa-
mente respaldada em estudos técnicos com-
petentes, feitos por empresas de renome, 
resultou efetivamente, até agora, em várias 
tentativas não bem-sucedidas de resolver o 
problema e em uma década de celeuma. E 
a desejável autocrítica apresentada para ex-
plicar esse insucesso, deu lugar, na verdade, 
a desculpas pouco convincentes e a críticas 
a outrem que não os próprios promotores 
do TAV, mais parecendo uma tentativa de 
“jogar a culpa” sobre empreiteiros, fornece-
dores, investidores e sobre “recalcitrantes” 
autoridades locais, do que de fato de buscar 
uma possível reformulação do enunciado do 
problema a ser resolvido e o consequente re-
encaminhamento de sua solução.

Essa importância da garantia de “acessibi-
lidade” urbana do TAV foi reiterada por TODOS 
os especialistas em serviços de trens de alto 
desempenho, de todo o mundo, vindos recen-
temente a São Paulo para um curso promovido 
pela Revista Ferroviária, para duas centenas de 
técnicos e autoridades de transporte. Vários 
dos técnicos estrangeiros demonstraram pre-
ocupação com o projeto do TAV brasileiro, por 
conta da falta de redes urbanas de transporte 
público coletivo de qualidade e acessibilidade 
compatível com o serviço pretendido. 

Mas, apesar de, no Exterior, essa condição 
da qualidade interna da circulação das cida-
des servidas pelos trens de alta velocidade ser 
considerada como crucial, no TAV do Brasil as 
cidades afetadas pelo seu traçado não foram, 
de fato, suficientemente envolvidas e instadas 
a participar de fato do projeto e a opinar efe-
tivamente sobre ele. Também a concepção do 
empreendimento pouco ou nada se dispôs a 
promover a construção de meios de ligação do 
TAV com as redes urbanas de transporte. Por 
ser essa uma condição tida como essencial e 
por serem nossas cidades desprovidas da aces-
sibilidade exigida, diferentemente da maioria 
das demais cidades servidas por trens de alta 
velocidade, em outros países, essa preocupação 
faz muito sentido. Quanto a essa participação 
das cidades, ao contrário, apenas uma mímica 
do dever cumprido parece ter sido seguida pe-
los empreendedores federais. Apesar dos recla-
mos insistentes de cidades onde se concentra a 
maior demanda previsível do TAV, a respeito de 
que teriam que ser ouvidas sobre o mérito do 
projeto e não somente sobre aspectos perfunc-
tórios; e apesar de que houve esforços notáveis 
por parte da União, de “divulgar” o projeto do 

a denominação que se lhes dê –, que o seu 
sucesso junto aos viajantes depende não só 
do tempo gasto durante a viagem no trem 
propriamente dito, como também dos demais 
tempos parciais gastos para acessar as esta-
ções, no trânsito urbano, adquirindo passa-
gens, embarcando bagagens, no check-in e 
no chek-out etc. Em outras palavras, o su-
cesso de um TAV, entre outros fatores, de-
pende da garantia de acessibilidade ao trem, 
por parte dos potenciais usuários, desde 
as suas origens nos bairros de onde partem 
até os seus destinos finais nos locais a que 
se dirigem. Surpreendentemente, dado que 
os tempos urbanos de viagem (fora do trem) 
costumam ser da mesma ordem de grandeza 
dos tempos de viagem gastos entre as cida-
des (dentro do trem), o papel da integração 
com as redes urbanas de transporte público 
passa a ser um condicionante fundamental 
para o sucesso de qualquer TAV, incluindo o 
brasileiro. A facilitação desse acesso ao trem 
é condição essencial para garantir a atrativi-
dade dos futuros usuários e para garantir a 
rentabilidade econômica e a efetividade so-
cial do empreendimento. Se o financiamento 
do TAV tem caráter público-privado, no caso 
de ele não ser suficientemente provido dessa 
acessibilidade ele não se sustentará e exigirá 
subsídios, normalmente vultosos e, como é 
habitual, garantidos pelo poder público.

Em São Paulo, os potenciais viajantes do 
TAV concentram-se, presumivelmente, em 
bairros de renda mais alta, os quais somente 
teriam acesso rápido e confiável ao trem por 
meio de uma rede de transporte público de 
qualidade equivalente à pretendida para o 
TAV. Essa desejável rede, apesar do grande 
avanço observado nos últimos dez anos no 
transporte paulistano, ainda não está sufi-
cientemente disponível e qualificada como 
no Japão ou na Europa. Nas demais cidades 
a serem servidas pelo TAV brasileiro, então...

Ao se buscar obter viabilidade para o 
TAV, inúmeras condicionantes técnicas e 
econômicas se apresentam, exigindo sempre 
uma solução de compromisso, sendo que o 

transporte é, por excelência, insumo podero-
so para a economia e instrumento vital para 
o desenvolvimento social e o combate às 
gritantes desigualdades que vigem no Brasil.

Uma no cravo, outra na ferradura, um 
exemplo contrário a essa boa iniciativa da União 
está na visão equivocada sobre o uso de recursos 
auferidos pela CIDE, tributo criado para fomen-
tar o transporte coletivo e público urbano. Essa 
contribuição teve, nas suas origens, nascidas na 
comunidade brasileira de transporte público, a 
intenção de se vir a criar um “imposto verde”, 
que seria destinado a incentivar iniciativas pou-
padoras de gases de efeito estufa e de outros 
poluentes locais. E a medida principal a ser to-
mada seria a incrementar o transporte público 
e coletivo nas cidades. Apesar dessa origem no-
bre, seu propósito original vem sendo desvirtu-
ado ano a ano, servindo a CIDE, por exemplo, 
para subsidiar o gás e a gasolina do transporte 
individual, em detrimento de investimento em 
transporte público coletivo. Assim, os quase 80 
bilhões de reais arrecadados desde 2001, infeliz-
mente, foram destinados não para o transporte 
público, mas sim... para sustentar o preço do gás 
da Bolívia, a folha de pagamento do governo 
federal, o preço da gasolina dos automóveis do 
transporte individual e, indiretamente, a Petro-
bras, numa inversão total de valores. Ao cabo, o 
subsídio à gasolina vem provocando a sua im-
portação a preços mais elevados que os nacio-
nais, no mercado externo, assim como a expor-
tação de diesel a preços menores que os desse 
mesmo mercado (consome-se menos diesel que 
o produzido, no Brasil), provocando reações dos 
acionistas da Petrobras na Bolsa de Valores. O 
Brasil vem gastando cerca de 25 bilhões/ano de 
dólares com a compra de derivados de petróleo. 
A essa empresa, que está ciente dessa distorção, 
talvez viesse a interessar muito mais exportar 
petróleo bruto neste momento em que o pre-
ço do barril foi às alturas, do que vê-lo sendo 
consumido a baixo custo nas ruas das cidades 
brasileiras...

Sabe-se bem, em países com larga expe-
riência em trens “rápidos”, de “alto desempe-
nho” ou de “alta velocidade” – seja qual for 

Trem de Alta Velocidade – TAV 
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TAV nacionalmente, de fato a participação efe-
tiva dos estados e municípios a serem servidos, 
quanto ao mérito do projeto, foi quase nula ou 
muito pouco consentida e assumida. Com isso, 
ao invés de colecionar aliados entre os poten-
ciais ou explicitamente declarados amigos do 
projeto do TAV, situados nessas cidades e es-
tados, os agentes da União conseguiram acu-
mular críticas e aglutinar opositores ao trem, 
mesmo entre esses amigos potenciais do TAV.

Para poder competir comercialmente de 
forma exitosa com outros modos concorren-
tes, entre os quais as aerovias, os trens de 
alta velocidade, além de terem o “tempo de 
viagem” como um fator crucial de sucesso, 
também têm na “confiabilidade” do serviço 
um requisito crucial. Seus horários têm que 
ser estritamente observados. Esse requisito é 
tão importante que alguns serviços de trens 
de alta velocidade devolvem o valor integral 
da passagem, caso a viagem se atrase além 
de 5 minutos, em trajetos de cerca de meros 
150 minutos e extensões de 650 quilômetros. 

A ETERNA BUSCA DA RAPIDEZ, 
INSCRITA NO INCONSCIENTE
COLETIVO DA HUMANIDADE

A “alta velocidade” tem provocado, sem-
pre, ao longo de toda a história da civilização, 
um sentimento inebriante nos seres humanos. 
Não por menos os cavalos, domesticados há 
4 000 ou a 6 000 anos, quem sabe, ainda 
continuam servindo às propagandas de mar-
cas de cigarro e de automóveis, incluindo a 
Ferrari e a Marlboro. E os trens, mesmo que 
“meio fantasmas” no Brasil real e concreto 
das últimas duas décadas, ainda continuam 
animando os sonhos de nossos parques de di-
versão e bufês de festas infantis, emoldurados 
por trenzinhos e, agora, surpreendentemen-
te, também por incríveis e simpáticos mo-
notrilhos. Essa renitência dos cavalos e dos 
trens no imaginário popular tem algo a ver, 
certamente, com a psique mais profunda das 
sociedades humanas, especialmente no perí-
odo da Modernidade. O que será que de tão 
fulgurante e belo veriam nos “velozes” trens 
as criancinhas e, continuadamente, também 
os seus papais e vovôs? De fato, os sociólogos 
identificam no espírito “faustiano” que ani-
mou todas as manifestações técnicas e artís-
ticas do período moderno, a razão para essa 
busca perene de superação dos limites huma-
nos e naturais por parte dos seres humanos.

Se há algo que salta à vista, em todo o 
mundo, nas discussões sempre acerbas sobre 
os trens de alta velocidade, é exatamente a 
questão de: “o que se entende por alta ve-
locidade”... De fato, os novos trens, ao longo 
da história, sempre nos têm sido brindado 
como a última palavra da tecnologia e da 

rapidez humana. 
A noção de alta 

velocidade é sempre 
relativa, dependendo 
da época e da cultu-
ra local. Aquilo que 
era “alta velocidade” 
no passado, rapida-
mente deixou de sê-
lo logo depois, assim 
como o que hoje se 
considera como “alta 
velocidade” também 
será superado nas 
décadas que hão de 
seguir. Quando D. 
Pedro II inaugurou 
a primeira ferrovia 
do Brasil (e uma das primeiras do mundo), 
a descrição da primeira viagem revelou o es-
panto que todos sentiram: os 36 km/h que o 
trem oferecia eram algo inimaginável para a 
época, assustadores, mesmo, diante dos 17 ou 
18 km/h que os cavalos a galope conseguiam 
perfazer. Essa era a “alta velocidade” há 150 
anos...

Recentemente, os engenheiros especializa-
dos em ferrovias velozes houveram por bem 
estabelecer em 250 km/h o limite mínimo para 
que um trem pudesse vir a ser qualificado como 
sendo de “alta velocidade”. As velocidades fer-
roviárias menores passaram a ser consideradas, 
numa penada da UIC – para contragosto dos 
ferroviários mais antigos e responsáveis por 
excelentes e consagrados serviços de trens rá-
pidos – como não sendo mais “altas” e, sim, 
apenas e simplesmente, “médias”, “grandes”, 
“rápidas”, ou qualquer outro qualificativo, 
sempre de fato entendido como depreciativo. 
O conceito de “alta velocidade”, justificada-
mente, tem passado a fazer parte das políticas 
de marketing da indústria ferroviária mundial, 
sempre interessada em oferecer utilidades re-
vestidas com ar de novidade, atendendo ao 

espírito moderno e arrojado dos consumidores 
de viagens. Por essas razões, essa definição da 
UIC, embora justificável, ainda continua sendo 
considerada como controversa na comunidade 
de transporte ferroviário.

O Shinkansen (Trem Bala), inaugura-
do no Japão em 1964, ofereceu com muito 
sucesso, por décadas, 220 km/h como ve-
locidade máxima, nos 515 quilômetros que 
separam Tóquio de Osaka. Esse trem, que 
hoje conta com linhas de 300 km/h, tem até 
hoje os mais espetaculares índices de suces-
so: cerca de 400 000 viajantes/dia entre as 
duas maiores cidades japonesas e mais de 9 
bilhões de viajantes em 46 anos de operação. 
Já na França, o TGV (Train de Grand Vitesse), 
foi inaugurado em 1981, com 420 quilôme-
tros, entre Paris e Lyon, operando também 
com cerca de 220 km/h e transportando, 
nessa linha original, 25 milhões de passagei-
ros/ano. São estas as linhas ferroviárias ditas 
de alto desempenho com melhor resultado 
econômico, dentre todas as demais de todo 
o mundo. As demais, via de regra, são todas 
subsidiadas pelos governos (tabela 1).

Apesar disso, hoje, 13 países têm trens de 

Desde o início das ferrovias, a busca da rapidez no transporte 

Tabela 1
Trens de Alta Velocidade pelo mundo
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alta velocidade em operação, com mais de 
15 000 quilômetros de extensão de linhas; e 
12 outros países estão construindo mais 9 300 
quilômetros e projetando outros 17 600 qui-
lômetros de linhas. Os trens em operação são 
integrados às redes de transporte urbano, ten-
do boa acessibilidade e formando malhas que 
cobrem grandes territórios urbanos, regionais e 
nacionais. Esses números, de fato, chegam a ser 
espantosos e o Brasil, como país continental e 
em ascensão no concerto das principais nações, 
não poderia isentar-se de estar se inserindo no 
contexto mundial de operadores de trens de alta 
performance. Resta saber qual seria a velocida-
de “razoável” que o nosso TAV deveria ter.

O TAV BRASILEIRO:
QUE TREM É ESSE, AFINAL?

O Brasil vem se destacando há décadas, 
mundialmente, por ter conseguido instalar 
serviços de alta qualidade de metrôs, do-
tados dos mais altos padrões tecnológicos 
mundiais. Há 40 anos, os técnicos europeus 
duvidavam explicitamente da nossa capaci-
dade de absorver, de por em marcha, de ope-
rar de forma confiável, de manter e de de-
senvolver as tecnologias metroviárias mais 
avançadas, de sinalização, potência e au-
tomatismo embarcado, que estavam sendo 
postas à disposição do mercado ferroviário 
pelas então recentes conquistas espaciais. 
Embora os TAV exijam tecnologia intensiva 
da melhor qualidade, a experiência brasileira 
com os metrôs, assim como com a bem-su-
cedida fabricação de aviões e com a exitosa 
exploração petrolífera em águas profundas, 
faz crer que os técnicos brasileiros também 
teriam preparo bastante para ter sucesso na 
construção, operação e manutenção do TAV. 

A Cia. do Metrô de SP conquistou recente-
mente o título de “O melhor metrô das Améri-
cas” e se inseriu no distinto rol dos três melho-
res serviços de metrô do mundo, juntamente 
com o de Londres (o melhor da Europa) e o de 
Cingapura (o melhor da Ásia). O comitê que 
decidiu o prêmio foi composto por 250 execu-
tivos internacionais, 70 deles dirigentes de me-
trôs de outras cidades do mundo. A imprensa 
brasileira de grande porte não noticiou o fato, 
talvez porque ande sempre muito ocupada em 
só dar notícia ruim daquilo que é reconheci-
damente bom em nosso país. Só a galinha do 
vizinho é que bota ovo amarelinho...

O processo que norteou a concepção 
funcional do TAV brasileiro parece ter ig-
norado essa história de sucesso recente da 
tecnologia brasileira aplicada ao transporte 
sobre trilhos e a existência de pessoal com-
petente para opinar sobre meios de trans-
porte com tecnologia intensiva e de primeira 
linha. Brasília, nesse sentido, ainda parece 

muito distante das demais cidades brasilei-
ras, e da realidade nelas existente. Talvez por 
ter sido muito “acanhada” ao consultar os 
atores estratégicos para o sucesso do projeto 
e do empreendimento do TAV, a Presidên-
cia da República tenha criado um verdadeiro 
“mico” e esteja, agora, infelizmente, diante 
de um “imbroglio” difícil de resolver.

OS TRENS DE ALTA VELOCIDADE
DO EXTERIOR

Hoje, são muito grandes os tempos de via-
gem perdidos no trânsito cotidiano das cidades 
em que o TAV brasileiro vai passar, como São 
Paulo, Rio e Campinas, onde os congestiona-
mentos urbanos e rodoviários são uma vicissitu-
de cotidiana. Viagens internas às cidades e que 
tomam tempos de duas, três ou quatro horas 
por dia, em São Paulo, ou duas a três horas, no 
Rio, e uma a duas horas em Campinas, são fatos 
corriqueiros, mesmo que para vencer pequenas 
distâncias urbanas. Como esse fato não é uma 
singularidade apenas brasileira, a recomenda-
ção da UIC para cidades como as europeias, é de 
que as viagens urbanas até as estações dos trens 
de alta velocidade, no trajeto interno às cidades 
de origem e de destino das viagens, não devam 
tomar mais do que “30 minutos”, sob pena de se 
inviabilizar comercialmente os empreendimen-
tos de TAV. Por mais altas que sejam as velocida-
des dos trens, elas são ainda muito inferiores à 
dos aviões. Se o mesmo preceito tivesse que ser 
adotado no Brasil, o TAV teria que estar neces-
sariamente conectado a redes públicas urbanas, 
preferencialmente sobre trilhos, com padrão de 
serviço metroviário, para evitar perdas de tem-
po tão elevadas no lento trânsito urbano, lotado 
de automóveis. De fato, de pouco adiantaria um 
trem que fizesse em menos de 80 minutos a 
viagem de mais de 400 quilômetros entre duas 
importantes capitais regionais, como Rio e São 
Paulo, se a verdadeira maratona que representa 
a soma dos tempos das viagens internas a essas 
cidades viesse a tomar o dobro do tempo de via-
gem pretendido para o TAV. A competição com 
os aviões, carros e ônibus se mostraria difícil 
de ser vencida, para conseguir atratividade de 

passageiros pelo TAV, nesses casos (tabela 2).
O cálculo da competitividade de trens de 

alta velocidade frente a seus concorrentes 
depende do trato bem feito de complexas 
equações matemáticas, sujeitas a muitas va-
riáveis de difícil avaliação. Esse cálculo passa 
pela soma de todos os tempos parciais en-
volvidos nos traslados urbanos, na compra 
de passagens, no check-in e no check-out 
nos terminais, no embarque e no desembar-
que de malas etc. Os trens que vêm se mos-
trando imbatíveis frente aos concorrentes 
em distâncias de cerca de 500 quilômetros, 
percorridas a velocidades de 200 km/h a 300 
km/h, têm-se mostrado inviáveis economi-
camente, frente às aerovias, para distâncias 
maiores, já que os aviões voam a velocida-
des bem mais altas e conseguem compensar 
os altos tempos de viagem gastos no acesso 
terrestre urbano aos aeroportos. As estações 
de trem têm maior facilidade de aproximar-
se dos baricentros de origem e de destino 
das viagens e de se integrar às redes urbanas 
de transporte público de alto desempenho, 
como os metrôs etc., normalmente locali-
zadas nos centros das cidades. As recentes 
autocríticas de especialistas chineses quanto 
ao insucesso retumbante de seus trens de 
alta velocidade, reforçam essa preocupação.

É evidente, portanto, que as cidades que 
viessem a ter estações do TAV, assim como as 
instituições locais de planejamento urbano, 
deveriam, obrigatoriamente, ter podido opinar, 
de forma realmente participativa sobre a lo-
calização das estações em cada município, a 
melhor forma de acessá-las, o traçado aproxi-
mado da linha na cidade, os impactos ambien-
tais urbanos; e, por decorrência, ter podido 
influenciar – mesmo que indireta e parcial-
mente – a decisão sobre o partido tecnológico 
a ser adotado. Com efeito, quanto mais altas as 
velocidades propostas, maiores são os raios de 
curvatura e maior é a inflexibilidade do tra-
çado, tornando maior a necessidade de túneis 
e elevados e de se impactar negativamente o 
meio urbano com desapropriações – tudo isso 
muito caro e gerador de resistências políticas 

Tabela 2
Estudo de tempo de deslocamento entre modais de transporte
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contra o empreendimento (figura 1).
Por outro lado, a instalação de um ser-

viço ferroviário de alto desempenho entre RJ 
e SP implicará atrair demandas das aerovias 
que hoje servem os seus aeroportos, todos eles 
congestionados. No eixo RJ-SP-Campinas es-
tão os aeroportos com melhor resultado eco-
nômico do Brasil, responsáveis por mais de 
70% da receita da Infraero. É com a receita 
gerada por eles que se sustenta a operação de 
muitos dos demais aeroportos brasileiros, ten-
do ela garantido, inclusive, o verdadeiro fausto 
que regeu a recente reconstrução de muitos 
deles. É estranho que Guarulhos não teve sua 
terceira pista construída, apesar de ser o maior 
aeroporto nacional, assim como causa espécie 
a tacanhez da reforma feita em Viracopos, que 
é um dos dois principais aeroportos de carga 
e um dos cinco principais aeroportos de pas-
sageiros do país. Ao afetar a lucratividade dos 
principais aeroportos, há que se ter consciên-
cia de que centenas de ligações aéreas, bem 
como quase 60 aeroportos, todos eles econo-
micamente inviáveis, espalhados por todo o 
país, serão submetidos a restrições orçamentá-
rias oriundas da desejável perda de movimento 
por parte dos aeroportos do Sudeste... 

Em que pese o fato de que é altamente 
desejável que a verdadeira farra que assistiu à 
construção desses aeroportos teria que ser en-
cerrada mais dia, menos dia, também é fato que 
a manutenção de serviços de aerovias interli-
gando as principais cidades brasileiras, especial-
mente as mais distantes, situadas a distâncias 
continentais das demais capitais, tem um alto 
peso para a manutenção da integridade na-
cional. É sabido que o Correio Aéreo Nacional 
(CAN) teria sido criado por razões de ordem 
geopolítica, pelas forças armadas brasileiras, 
com o objetivo fundamental de preservar a in-
tegridade nacional. Partiu-se, então, na déca-
da de 1930, da constatação de que uma nação 

sagrados em produzir trens com esse gabarito 
tão estrito? Quantos seriam os trens circulando 
comercialmente no mundo, com velocidade de 
350 km/h? Haveria algum risco de se estar res-
tringindo exagerada, desnecessária e arriscada-
mente o mercado fornecedor a apenas este ou 
aquele fornecedor, sujeitando todo o processo 
de escolha a suspeição difícil de vir a ser supera-
da e capaz de fazer “micar” o empreendimento? 
Haveria risco de se estar optando por uma tec-
nologia ainda não totalmente consagrada sob 
os pontos de vista técnico e econômico, como 
vem ocorrendo com os trens chineses de tec-
nologia semelhante? Apesar das manifestações 
acerbas da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e dos órgãos representan-
tes dos fabricantes de trens de que a lisura do 
processo estaria garantida pelo fato de “haver 
oito fabricantes mundialmente consagrados” 
(?), os recentes graves acidentes e insucessos 
econômicos monumentais ocorridos na China, 
mostram o tamanho do risco em que o governo 
federal e o Brasil estariam se metendo.

Como se sabe, os gastos com energia, em 
trens de alta velocidade, sobem quase pro-
porcionalmente ao quadrado da velocidade 
do trem, passando a impactar alta e progres-
sivamente as equações de viabilidade eco-
nômica que regem o empreendimento todo 
do TAV. Não são poucos nem irrelevantes os 
reclamos que as empresas de transporte fer-
roviário eletrificado no Brasil têm feito sobre 
as tarifas absurdas (horo-sazonalidade etc.) 
cobradas pelas concessionárias (com a com-
plascência da União). Teria sido levado em 
conta – e está se levando em conta, agora, 
em 2012 –, o fato largamente noticiado pela 
imprensa de que os chineses estariam renun-
ciando aos 350 km/h de velocidade máxima 
pela qual optaram no início de seu projeto, 
exatamente porque o custo da eletricidade 
estaria impactando demasiadamente as tari-
fas de seus trens e, com isso, afastando seus 
usuários potenciais? Estar-se-ia levando 
em conta, neste momento, o fato de que os 
trens de alta velocidade chineses, construí-
dos de forma tão rápida, “barata” e eficaz (“a 
forma chinesa de fazer as coisas”?), que, de 
tão atabalhoada, irresponsável e até mesmo 
criminosa, como dito pelas próprias autori-
dades chinesas (basta ver as punições que 
estão sendo aplicadas aos dirigentes), con-
seguiram o fato pouco comum entre trens 
de alta velocidade, de se chocar uns com os 
outros, quebrando um paradigma tecnoló-
gico historicamente consagrado (figura 2)?

Deve-se enfatizar que havia um único ser-
viço de trens operando comercialmente a 350 
km/h em todo o mundo até há dois meses, na 
China, e que o governo chinês houve por bem 
reduzir em 50 km/h a velocidade desse trem 

tão imensa quanto a nossa, situada dentre as 
quatro maiores do mundo, só poderia se manter 
íntegra e resistir a possíveis intenções separatis-
tas e invasivas de outras nações, caso se con-
seguisse sustentar serviços aéreos com ligações 
rápidas entre as distantes cidades fronteiriças 
e as cidades capitais localizadas no litoral. A 
criação e a sustentação econômica das várias 
empresas aéreas brasileiras, como a Varig, a 
Cruzeiro do Sul, a Transbrasil e a Vasp, depois 
dos anos 1930, e também a outras, mais tarde, 
atendeu, em parte, a esses mesmos interesses 
de integração nacional do Brasil, país que tem 
porte continental e é desprovido de ferrovias 
e rodovias capazes de manter de forma una e 
confiável nosso território. O CAN teve, verda-
deiramente, importante função estratégica para 
a Nação, embora isso seja pouco conhecido e 
reconhecido. Nada a favor da farra dos aeropor-
tos e aerovias brasileiras, teriam os projetistas 
(políticos) do TAV levado em conta as possíveis 
repercussões da construção desse trem, sobre 
o futuro das aerovias e aeroportos brasileiros?

POR QUE 350 KM/H?
Tem restado não respondida uma dúvida 

crucial que surgiu durante o processo de dis-
cussão do TAV brasileiro e, apesar de reiterada 
e publicamente posta, nunca foi devidamente 
esclarecida pelos empreendedores governa-
mentais, talvez por falha nossa. Qual seria a 
razão de se ter adotado o partido inicial de 
projeto de que o TAV deveria desenvolver 350 
km/h, e não outra velocidade qualquer, fos-
se ela maior ou menor? Que número mági-
co seria esse? Como se sabe nos bastidores, 
essa definição foi realmente feita não pelos 
técnicos que projetaram o TAV, mas sim pela 
União, antes que o estudo técnico viesse à luz 
e como condição inicial e indescartável.

Mais outras dúvidas restaram insatisfeitas: 
quantos seriam os fabricantes mundiais con-

Figura 1 - TAV Campinas – São Paulo – Rio de janeiro
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e dos demais trens de velocidades menores, 
alegadamente “para diminuir o gasto energé-
tico e assim poder tornar mais atrativa a tarifa 
e maior o número de usuários de sua imensa 
rede de alta performance”... Essa decisão foi 
tomada, felizmente, antes da colisão entre dois 
trens rápidos, aliás, ocorrida, segundo a versão 
oficial, “por falta de energia” (e, consequente-
mente, por falta de segurança da sinalização 
automática, que jamais poderia ter sua con-
fiabilidade vulnerável a eventos casuais como 
esse). A rede de TAV chinesa, segundo notícia 
veiculada pelo próprio governo chinês, estaria 
causando enormes prejuízos àquele país, dada 
a superestimação da demanda e a subestima-
ção dos custos de construção e de operação. 
Ou seja, as previsões chinesas de demanda que 
sustentaram os seus projetos, falharam redon-
damente e agora se está tentando desespera-
damente mitigar o prejuízo monumental que 
esses trens vêm causando ao povo chinês. Isso 
tudo foi acompanhado da demissão (e da pri-
são) do ministro e do principal técnico respon-
sável pelo projeto chinês. Também os respon-
sáveis chineses por outros projetos ferroviários 
malconcebidos estão agora sendo condenados 
à prisão perpétua e até mesmo à morte... Mais 
recentemente, o governo chinês suspendeu a 
fabricação de mais de uma centena de trens de 
alta velocidade, além de reduzir drasticamen-
te suas velocidades para o máximo de... 200 
km/h. Esse caso da China Continental, porém, 
não é o único exemplo chinês de falha indes-
culpável de projeto de trens de alta velocidade. 
Em Taiwan, a demanda foi tão equivocada-
mente estimada que hoje é possível verificar 
a presença de apenas um quarto dos usuários 
necessários para amortizar os investimentos 
no prazo inicialmente estimado (houve supe-
restimação de 300%, portanto...). Isso vem re-
sultando em enorme rombo para o orçamento 
público do país. 

Também se sabe, conforme afirmado por 
representantes de TODOS os países que pos-
suem serviços de trens de alto desempenho, 
que eles são subsidiados pelos governos cen-
trais e, em alguns casos europeus, também 
pelos governos locais. Esses subsídios al-
cançam, em média, 50%. Ou seja, quase ne-
nhum dos empreendimentos hoje existentes 

no mundo é lucrativo (uma 
das poucas exceções seriam 
as linhas Tóquio-Osaka e 
Paris-Lyon). Essa necessida-
de de subsídio, porém, não 
deve nos induzir a pensar 
em diminuir a importância 
dos trens de alta velocida-
de para o desenvolvimen-
to econômico e social dos 
países em geral e de nosso 

país, em particular, para a substituição dos 
demais modos de locomoção regionais que 
hoje geram muitas externalidades negativas, 
como as aerovias e as rodovias. Em São Pau-
lo, todas as dez rodovias que dão acesso à 
cidade vivem congestionadas.

Na dita “hora agá”, isto é, do chamado 
“vamuvê”, os prejuízos desses empreendi-
mentos privados todos têm sido socializados 
por meio de subsídios governamentais, em 
todos os países, já que os TAV são sempre 
vistos como empreendimentos de altíssimo 
interesse público e nacional. Independente-
mente de ser a favor dessa consideração, é 
evidente que o processo de decisão sobre a 
construção de um TAV precisaria, no Brasil, 
também ser socializado ANTES de sua efeti-
vação, para que os inevitáveis riscos de in-
sucesso econômico pudessem vir a ser com-
partilhados por toda a Nação, caso venham 
a se efetivar. Como o governo federal não 
deu a conhecer eventuais estudos de via-
bilidade comparativos, contemplando trens 
com velocidades máximas distintas, meno-
res e maiores (teriam sido feitos esses estu-
dos para trens de 200 km/h, 220 km/h, 250 
km/h, por exemplo?), pouco se sabe sobre a 
razão que teria levado o governo federal a 
adotar esse partido de projeto (350 km/h) e 
não qualquer outro. Por que um trem de 220 
km/h (como a maioria dos trens de alta ve-
locidade japoneses e europeus, há décadas), 
seria ele menos viável técnica e economica-
mente no trecho pretendido entre Rio e São 
Paulo? Não há como responder a essa ques-
tão, por parte das cidades e estados afeta-
dos, se nos basearmos na ausência gritante 
de informação por parte da União.

Pergunta-se novamente: dentre os oito 
(?) possíveis fornecedores de trens de “alto 
desempenho” existentes no mundo (de acor-
do com a Abifer, a tradicional e elogiosa as-
sociação brasileira da indústria ferroviária), 
quantos seriam, efetivamente, aqueles que 
seriam capazes de, comprovadamente, cons-
truir e garantir o sucesso técnico e operacio-
nal de um trem de 350 km/h? Em quantos 
lugares do mundo esses oito operadores te-
riam trens desse tipo funcionando comercial-
mente e de forma economicamente susten-

tável? E quanto aos potenciais fornecedores 
de equipamentos, seriam eles os detentores 
reais e concretos das complexas tecnologias 
envolvidas, ou seriam apenas “empacotado-
res” (quando não “maquiadores”) de partes 
componentes feitas de fato por alguns pou-
cos fabricantes (por mais consagrados que 
viessem a ser), estes, sim, reais e concretos 
detentores da tecnologia dos TAV, TGV, ICE, 
AVE, Pendolino e que tais? Estaria a indis-
pensável integrabilidade das partes compo-
nentes de um projeto tão sensível quanto o 
do TAV, suficientemente garantida? A colisão 
de trens ocorrida na China não adviria des-
sa falta de integrabilidade, ao invés de uma 
mera “falta de energia”...? Dada a elogiável 
insistência do governo federal em obrigar 
o consórcio vencedor a repassar tecnologia 
para os brasileiros, estaríamos nós prevenidos 
contra os artifícios das possíveis e costumei-
ras maquiagens tecnológicas em contratos 
com tão alto valor tecnológico agregado? 
Quanto à “invasão chinesa”, os justos recla-
mos da indústria nacional – que agora, após 
dez anos de apoio incondicional ao governo 
federal, resolve paralisar com passeatas nas 
ruas (quem diria!) o maior centro econômico 
do país: a capital paulista –, não estariam na 
contramão do apoio inconteste que vem sen-
do dado ao TAV?

Essas questões não são mera perfumaria 
– como o dizem alguns dos responsáveis pelo 
projeto do TAV. A Presidência da República 
realmente está em palpos de aranha, dian-
te da dificuldade de vir a mudar de rumo, 
considerando a anterior “imexibilidade” da 
ANTT, agora tão atabalhoadamente mexida. 
Essas perguntas dizem respeito ao âmago 
da questão do TAV brasileiro e não há razão 
alguma para crer em que não continuem a 
ser solenemente negligenciadas (onde está 
a capacidade de autocrítica?) pelos mesmos 
responsáveis de sempre, apesar do reiterado 
insucesso das licitações do TAV.

O partido de projeto de 350 km/h impõe 
aos trens e à sua via permanente restrições 
críticas quanto ao traçado, à localização das 
estações, à obrigação de fazer túneis e eleva-
dos e de adotar tecnologias mecânicas, ele-
trônicas e de resistência dos materiais muito 
especiais, críticas, mesmo, e que encarecem 
muito o empreendimento e o tornam poten-
cialmente inseguro, se adotada a via chinesa 
“rápida” de resolução de problemas de trens 
rápidos. Há, no mundo, vários trens com ve-
locidades ainda mais rápidas, mas ainda em 
teste. Haverá um dia, felizmente, em que eles 
estarão circulando soberanos sobre nossas 
cidades, competindo com os aviões e os ôni-
bus de forma pródiga. Mas os custos de um 
TAV com velocidade hoje tão alta (350 km/h) 

Figura 2 - Críticas que vem sendo feitas ao TAV 
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resultariam muito mais impactantes do que 
no caso de velocidades um pouco menores 
(embora, ainda assim, potencialmente atrati-
vas para os passageiros, em relação aos con-
correntes). É de se crer que nesse caso, ou 
seja, de velocidades de até 220 km/h, haja, 
quem sabe, “oito” fornecedores consagrados 
por experiências de reconhecido sucesso téc-
nico. Ao cabo, se adotada a solução proposta 
pela União, o impacto econômico e financei-
ro de um trem de 350 km/h se estenderia ao 
orçamento do país como um todo, incidindo 
não só sobre o bolso dos futuros usuários flu-
minenses e paulistas (e especialmente sobre 
os bolsos dos campineiros), como também 
sobre o bolso de todos os demais cidadãos 
brasileiros, de todos os rincões nacionais. 
Estariam os cidadãos desses rincões brasilei-
ros, assim como seus filhos e netos, poten-
ciais coadjuvantes futuros do pagamento dos 
custos do empreendimento, suficientemente 
advertidos quanto aos riscos do TAV para as 
futuras contas nacionais, como não o estão, 
hoje, os figurantes técnicos e as autoridades 
locais? Cremos que não.

SOBRE A DEMANDA E O CUSTO DO TAV
O que parece importar no assunto do 

TAV brasileiro é se é do interesse NACIO-
NAL investir em trens de alto desempenho, 
ou não. Quanto a nós, cremos que sim! É 
de interesse vital para o Brasil vir a investir 
em soluções ferroviárias de transporte rápi-
do entre capitais regionais e cidades muito 
importantes. Mas, se caso assim viessem a 
ser, as regiões envolvidas, assim como o país 
inteiro, deveriam estar se sentindo conven-
cidos da importância de se vir a investir nes-
se trem e na sua pretendida linha inicial, que 
atende não só diretamente a RJ e SP como, 
indiretamente, a todo o território nacional. 
É claro que a investidura presidencial da Re-
pública dá à presidente Dilma a atribuição 
legal de tomar qualquer decisão de caráter 
executivo. Mas, como o impacto potencial 
da decisão sobre o TAV nas contas nacio-
nais presentes e futuras, bem como o risco 
de insucesso do empreendimento, são muito 
altos, seria conveniente que o processo de 
decisão viesse a ser política e tecnicamente 
mais democrático, apesar das dificuldades 
inerentes. É importante saber que, no caso 
de uma PPP para o TAV, a conta privada a ser 
paga seria alta demais e, na verdade, poderia 
vir a ser até mesmo impagável. Assim sendo, 
o risco de que todos nós, cidadãos brasilei-
ros, tenhamos que vir a arcar com as conse-
quências financeiras da decisão de construir 
o TAV, seria muito grande. Afinal, não parece 
ser por acaso que as sucessivas alternativas 
colocadas em certame pela União venham 

fazendo água umas após outras, apesar das 
desculpas sucessivamente reelaboradas e da 
pretensa assertividade cabal que vem carac-
terizando todas as manifestações de júbilo, 
após cada insucesso, por parte da ANTT.

De novo, uma no cravo, outra na fer-
radura...: por todas essas razões, há que se 
constatar que a demanda do trem de alta ve-
locidade resulta ser, sempre, muito difícil de 
ser avaliada. Como a estimativa de passagei-
ros potenciais é fundamental para se estabe-
lecer as equações de viabilidade econômica 
e financeira de qualquer empreendimento, o 
TAV fica sujeito a uma permanente “espada 
de Dâmocles” sobre sua cabeça. A maneira 
adotada pelos demais países quanto a essa 
incerteza crucial é a de dar as garantias ne-
cessárias para sustentar o empreendimento 
em caso de insucesso, qual o “pedágio som-
bra” das rodovias portuguesas. Tomando-
se como exemplo o caso japonês da linha 
Tóquio-Osaka, o entorno do seu traçado de 
cerca de 500 quilômetros pelo território ja-
ponês (semelhante ao do TAV RJ-SP), e que 
antes era relativamente pouco denso em 
ocupação territorial, foi de fato totalmente 
preenchido por habitações e empresas, de-
pois de apenas quatro décadas desde a sua 
inauguração. De fato, parece ser uma ver-
dade incontestável que o trem-bala japonês 
teria induzido um excepcional desenvolvi-
mento imobiliário lindeiro ao longo do seu 
percurso, agregando progressivamente de-
mandas de passageiros e de negócios a si 
próprio. Esses efeitos sinérgicos são difíceis 
de avaliar, mas o fato concreto de que mais 
de 1 000 cidades brasileiras nasceram e vi-
cejaram ao longo das ferrovias construídas 
desde o Brasil Colônia, não deixa de ser um 
forte indicativo quanto ao que poderia vir a 
ocorrer ao longo do traçado do nosso TAV. É 
de se esperar que cresceria a sinergia de ati-
vidades das duas principais capitais estadu-
ais brasileiras, bem como das demais cidades 
atendidas. E isso também poderia vir a bene-
ficiar outras regiões e cidades brasileiras. E 
esses fenômenos todos incentivariam o cres-
cimento dos fluxos que atingem o território 
beneficiado, e, ao cabo, o Brasil inteiro.

Caso venhamos a considerar que São 
Paulo vem sendo tida como 
uma das cidades elencadas 
no estreito rol das assim 
chamadas “cidades mun-
diais”, uma nova categoria 
geográfica atinente a não 
mais do que algumas dúzias 
de importantes metrópoles, 
a ligação rápida por trem 
com o Rio seria fator es-
sencial para consagrar essa 

classificação tão distintiva e importante para 
o desenvolvimento integral do país.

Com efeito, mais e melhor transporte qua-
se sempre significa desenvolvimento maior 
da sociedade como um todo. Ou seja, há uma 
inegável e forte correlação entre a construção 
de novos meios de transporte e: (a) o mais 
adequado aporte de insumos à economia; (b) 
a indução de crescimento econômico; (c) a 
melhoria da integração territorial; (d) o in-
cremento do exercício do direito de ir e vir; 
e (e) a maior e melhor interrelação de todas 
as atividades sociais, que, em seu conjunto, 
beneficiam o mais pleno exercício da nacio-
nalidade e da cidadania, o mais pleno apro-
veitamento das potencialidades nacionais, a 
melhor organização do processo de desenvol-
vimento e a eliminação de impedâncias hoje 
impostas aos fluxos nacionais (figura 3).

Nenhuma dessas considerações teóricas, 
porém, poderia eximir os cálculos de demanda, 
como apresentados pelos projetistas, de con-
testações e de alegações de exageros intencio-
nais, como vem ocorrendo. A melhor maneira 
de evitar as desconfianças seria, exatamente... 
a democratização do processo de discussão.

Já sobre a estimativa do custo total do 
TAV brasileiro paira outra dúvida crucial: ele 
poderia estar sendo muito subdimensiona-
do. Realmente, essa condição duplamente 
negativa, de se crer que a demanda estaria 
superdimensionada e de que o custo estaria 
sendo subdimensionado, pode vir a ser mor-
tal para o projeto, já que nenhum investidor 
se arriscaria a apostar no TAV caso viesse a 
desconfiar de estimativas tão básicas. Tendo 
em conta a comparação com os custos de 
outros empreendimentos assemelhados, em 
todo o mundo; os custos recalculados com 
os mesmos parâmetros adotados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES); e os custos calculados com 
base na prática atual das empreiteiras inte-
ressadas no empreendimento; alega-se que 
o custo total do TAV seria quase 100% mais 
do que o anunciado, segundo a visão priva-
da e de técnicos governamentais. Os cálculos 
feitos por empresas e consórcios interessa-
dos no TAV teriam levado a estimativas que 
montariam a 50 bilhões de reais ou até 60 

Figura 3 - Tarifas
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bilhões de reais, contra os 34 bilhões de reais 
estimados pela União. Apesar de ser habitual 
entre os partícipes de licitações públicas a 
reclamação quanto aos custos calculados pe-
los governos, a própria evolução exponencial 
verificada nos custos anunciados para o TAV 
por parte da União, ao longo dos últimos dez 
anos, mostra um grau de incerteza inaceitá-
vel em projetos com essa importância. 

O argumento adotado no Brasil, quanto 
ao nosso próprio TAV, de que houve cálcu-
los cuidadosos e relativamente precisos de 
demanda e de tarifas, resulta agora, mais do 
que nunca, ficar muito enfraquecido, porque 
também na China e em Taiwan é de se espe-
rar que os cálculos tenham sido feitos cuida-
dosamente... Claro que estamos no Brasil e 
não na China e em Taiwan...

Mas os cálculos de demanda e de custos 
apresentam outro recorte politicamente muito 
significativo para obter o sucesso do TAV. Se 
a distribuição da demanda do TAV vier a ser 
iníqua ao longo do seu traçado, isto é, muito 
distinta entre os vários trechos, variando mui-
to, por exemplo, nos percursos entre Campinas 
e São Paulo e Rio e Resende, caberá aos con-
sumidores de viagens situados no trecho do 
TAV de maior demanda (Campinas etc.) arcar 
com a maior parte do custo do investimento e 
da operação do TAV por inteiro, já que o em-
preendimento terá que ser ressarcido, em sua 
maior parte, pela tarifa a ser paga pelos usu-
ários. Isso significará, inevitavelmente, uma 
transferência de receitas entre trechos distin-
tos, situados em cidades e em regiões brasi-
leiras diferentes, cabendo aos consumidores 
de viagens dos trechos mais beneficiados pela 
demanda subsidiar os menos beneficiados. Es-
taria suficientemente clara e divulgada essa 
condição que rege o TAV do Brasil? Saberiam 
os viajantes de Campinas e de São Paulo que a 
eles estar-se-ia incumbindo arcar com a “parte 
do leão” dos custos operacionais e, portanto, 
de construção do TAV? Teria isso sido nego-
ciado democraticamente com os envolvidos 
“prejudicados”?

É sabido que, de resto, essa iniquidade 
de demanda ocorre com todo e qualquer 
meio de transporte. De fato, a análise da dis-
tribuição da demanda ao longo dos vários 
trechos do TAV mostra um perfil insólito e 
preocupante: dois terços dos consumidores 
potenciais das viagens do pretendido TAV 
brasileiro estarão situados no trecho pau-
lista entre Campinas, São Paulo e São José 
dos Campos, cabendo ao terço restante estar 
situado majoritariamente no Estado do Rio.

Já a distribuição dos custos de constru-
ção e de operação do TAV mostra outro fato 
curioso: dois terços desses custos estarão situ-
ados no trecho de menor demanda, localizado 

primordialmente no RJ, entre a capital flumi-
nense e São José dos Campos. Um raciocínio 
simples levaria à surpreendente constatação 
de que ao trecho paulista de maior demanda 
incumbirá... “pagar” pela construção e pelo 
custeio do trecho mais caro de se construir e 
de se operar, situado quase todo ele no RJ..., já 
que o investimento e o custeio serão cobertos, 
em sua maior parte, ao cabo, pela tarifa que 
virá a ser cobrada dos viajantes. 

Um raciocínio que se poderia acusar de 
simplista seria o de que se estaria incumbin-
do à pródiga região de Campinas vir a subsi-
diar viagens da ainda não tão pródiga região 
do sul fluminense. E (como de fato ocorreu, 
para contrapor-se a este argumento) vozes 
nacionais de outras regiões brasileiras, um 
tanto quanto afetadas, real ou artificial-
mente, se levantariam contra, bramindo por 
“maior espírito de nacionalidade dos irmãos 
paulistas ricos do Sul, que não levam em 
conta as necessidades prementes de seus ir-
mãos pobres de outros estados”. E aí, então, 
os “ricos do Sul” responderiam que... Numa 
polêmica sem fim, o TAV vem se desenrolan-
do e se enrolando novamente em procrasti-
nações que só poderiam ser resolvidas caso 
a União decidisse a questão.

Há que se concordar, em defesa do projeto 
atual do TAV, que, realmente, a iniquidade do 
comportamento da demanda ao longo de todo 
o trecho servido pelo trem é um fato comum 
a todo e qualquer empreendimento de trans-
porte de longa distância, em qualquer lugar do 
mundo, exceto raras exceções. Em qualquer 
país há desigualdades regionais ao longo do 
traçado de estradas de ferro e também é ver-
dade que essas iniquidades podem ser mitiga-
das, a termo, por projetos de desenvolvimento 
estimulados por serviços ferroviários de alta 
performance, como seria o caso do TAV.  A 
construção de uma ferrovia pode, de fato, in-
duzir desenvolvimento em regiões mais caren-
tes e assim ajudar a combater desigualdades 
regionais, desinteressantes do ponto de vista 
da nacionalidade. Com esse objetivo, é preciso 
admitir que o atual projeto do TAV brasileiro 
atende a interesses regionais e nacionais am-
plamente defensáveis, já que transporte e de-
senvolvimento são variáveis biunivocamente 
influenciadas: quanto mais fluxos uma cidade, 
uma região ou um país observarem, maior é a 
tendência de que venha a ter desenvolvimento 
econômico e social; vice-versa, quanto mais 
desenvolvido forem, mais fluxos de transpor-
te, de trânsito e de todos os tipos eles tendem 
a ter. E a correlação entre “circulação e de-
senvolvimento” costuma ser tão reconhecida, 
que essa formulação veio a se tornar um coro-
lário de uma lei econômica consagrada desde 
o século XIX: a Lei de Say, um engenheiro e 

economista. Mas, sendo assunto de interesse 
nacional, caberia ao governo federal assumir 
financeira e economicamente a sua responsa-
bilidade na questão, e não repassá-la para os 
consumidores de viagens de outras cidades, 
regiões e estados...

Tudo a favor nesse caso, portanto, de se 
vir a construir uma ferrovia entre RJ e SP, se 
com essa iniciativa a União busca induzir de-
senvolvimento econômico e social para uma 
região reconhecidamente carente do Brasil, e 
caso se pretenda diminuir desigualdades re-
gionais e locais gritantes, incentivar a siner-
gia entre as duas mais importantes capitais 
brasileiras, frente à concorrência exacerbada 
das demais cidades ditas “mundiais” ou “glo-
bais” de todo o mundo. O desenvolvimento 
da região lindeira ao traçado pretendido para 
o TAV certamente deverá ser benéfica ao país.

Tudo depende, porém, do tamanho do fô-
lego financeiro dos investidores, incluindo os 
da União, e do tamanho das prioridades outras 
que o país possui. Mas, quem sabe, se o TAV 
tivesse uma velocidade comercial (média, ope-
racional) suficientemente competitiva com os 
aviões, os ônibus e os autos que hoje atravan-
cam TODAS as ligações entre o RJ, SP, Cam-
pinas e Vale do Paraíba, mesmo que limitada 
a patamares inferiores aos mais destacados 
existentes no mundo (e que ainda não foram 
suficientemente testados...), a aprovação desse 
TAV “mais modesto” não viesse a ser consagra-
da por toda a Nação? E, nesse caso, não viesse, 
de fato, a ser construída?

Dado o montante do investimento e o 
risco de insucesso envolvido no TAV brasi-
leiro, incumbiria aos empreendedores (no 
caso, o governo federal, mas sem descartar, 
também, como na Europa, os governos lo-
cais) discutir essa questão nacionalmente, 
para, no mínimo, informar devidamente os 
cidadãos dos demais estados que deverão 
arcar com os seus custos. Afinal, quando da 
definição das tarifas, poder-se-á correr o ris-
co de se vir a estabelecer uma enorme e pro-
longada transferência de renda dos usuários 
do TAV campineiros, paulistanos e vale-pa-
raibanos para os coirmãos fluminenses, além 
de se perenizar a possibilidade de que todos 
os demais estados federativos venham a ter 
que contribuir com essa conta. Essa infor-
mação parece não ter sido suficientemente 
tornada pública, assim como a correspon-
dente “consulta nacional” não teria sido su-
ficientemente feita (no caso, ao Congresso). 

Por óbvio, o desenvolvimento do sul flu-
minense é assunto do maior interesse para 
o governo do Estado do Rio, já que se tra-
ta de uma região pobre e carente de meios 
de transporte de qualidade, os quais seriam 
fundamentais para lhe garantir a necessária 
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articulação com todas as regiões vizinhas, 
que são mais desenvolvidas. Além disso, cer-
tamente, esse intento pode vir a ser também 
de grande interesse para o governo federal, 
já que é dele o papel (inalienável) de, ao bus-
car compreender as necessidades nacionais 
(mesmo que situadas local ou regionalmen-
te), fomentar iniciativas de indução de de-
senvolvimento e de combate a desigualdades 
territoriais expressivas. Afinal, desenvolver o 
sul fluminense pode significar aliviar as al-
tas pressões demográficas incidentes sobre a 
cidade do Rio de Janeiro, assim como sobre 
as cidades mineiras e paulistas vizinhas e, 
agora, também, sobre as cidades capixabas 
beneficiadas pelo boom do petróleo. Mas, 
indubitavelmente, caberia discutir com os 
governos que representam estadual e mu-
nicipalmente os potenciais usuários do TAV, 
sobre se eles estariam dispostos a vir a pagar 
por mais essa conta, dentre as inúmeras que 
já pagam, em nome do espírito republicano 
– como vem sendo publicamente proposto 
pelos responsáveis pelo projeto do TAV. 

E caberia, também, discutir com as demais 
regiões do país, sobre se a prioridade de vir a 
se desenvolver o sul fluminense e as cidades 
“globais”, paulistana e carioca, não irá implicar 
perdas de investimento em projetos de maior 
prioridade dessas mesmas cidades, ou de outras 
regiões e cidades, tão ou mais carentes de ações 
de fomento à infraestrutura. Afinal o bolo orça-
mentário nacional é finito e o aumento de uma 
fatia desse “bolo” em benefício de uma dada 
região e de um determinado projeto, só poderá 
ser feito em detrimento das demais fatias desti-
nadas a outros projetos e a outras regiões.

FORMULAÇÕES VÁRIAS DO 
PROBLEMA DO TAV

Afinal, que trem é esse? Quais seriam os 
objetivos centrais de sua construção? Quais 
as necessidades reais e concretas existentes 
na ligação entre RJ e SP, de tal sorte a que 
esse trem pudesse vir a atendê-las? Essas 
perguntas não parecem ter sido feitas de 
modo suficiente, bem como as respostas da-
das a elas não parecem ter sido convincentes 
o bastante, ou, ao menos, discutidas o bas-
tante. Como se sabe, a formulação adequada 
de um problema pode representar pelo me-
nos a metade da sua solução (figura 4).

Tudo isto posto, que problema essen-
cial viria ele resolver? Que outros problemas 
acessórios estariam também sendo resolvidos 
com a sua construção? Qual seria a real fun-
ção logística, social, econômica e de política 
nacional, regional e local a ser cumprida pelo 
pretendido TAV brasileiro? Seu papel principal 
seria o de suprir com serviços de trens de “alta 
velocidade” as cidades do RJ e de SP? Ou seria 

o de servir com uma ou duas ferrovias regio-
nais, com velocidades não tão altas quanto os 
350 km/h, fazendo as ligações entre as cidades 
paulistas de Campinas, São Paulo e São José 
dos Campos, ou, entre a cidade do Rio de Ja-
neiro e Barra Mansa e Resende, por exemplo, 
no sul fluminense? Essas três possibilidades 
(dois serviços ferroviários rápidos regionais e 
um serviço de alto desempenho) poderiam ser 
sobrepostas sobre a mesma via e abrigadas sob 
o mesmo empreendimento de um TAV? Nesse 
caso, sua tecnologia deveria alçar inevitavel-
mente os 350 km/h?

Não se deve olvidar o fato essencial de 
que em apenas dois trechos de cerca de 100 
quilômetros cada um (Campinas-São Paulo-
São José dos Campos), estariam DOIS TER-
ÇOS dos viajantes potenciais e apenas UM 
terço do custo total do investimento do TAV 
brasileiro... Já no trecho restante, de mais de 
300 quilômetros, estariam apenas UM TER-
ÇO da demanda e DOIS TERÇOS dos custos 
do investimento e da operação do TAV. A im-
portante função de interligar os municípios 
do Sul Fluminense, no Vale do Paraíba, com 
a capital do Estado do RJ, para que venha a 
ser cumprida, precisaria levar em conta essa 
peculiaridade difícil de ser equacionada. Se 
já a viabilidade econômica da ferrovia toda é 
questionável, quanto mais seria a desse tre-
cho em separado... Poder-se-ia pensar que 
ao abarcar os três tipos de serviços (dois 
trens regionais + um TAV) num único em-
preendimento, essas diferenças regionais 
de demanda e custo estariam mutuamente 
se compensando. Mas isso implicaria a real 
transferência de receitas do TAV do trecho 
paulista para o trecho fluminense. Embora 
do ponto de vista da nacionalidade não se 
possa ter nada contra isso, se alguém tivesse 
que pagar essa conta, esse alguém não po-
deria ser o consumidor de viagens paulista... 
Ou poderia (e deveria)? 

Ou seria, ainda, a função do TAV a de 
vir a ser um trem de “alta velocidade” (ou 
de “alto desempenho”, ou “rápido”) do tipo 
tradicional (como é a maioria dos trens eu-
ropeus e asiáticos), com desempenhos entre 
160 km/h a 220 km/h? Nesse caso, sua fun-
ção fundamental seria a de ligar (embora de 
forma não muito competitiva em relação às 
aerovias) as duas principais capitais estaduais 
e várias outras importantes 
cidades do país? Talvez com 
isso também viesse a se criar, 
apesar da performance um 
pouco mais baixa, condições 
altamente desejáveis de ob-
tenção de maior sinergia de 
desenvolvimento conjunto 
para as duas cidades princi-

pais, aliviando rodovias e aerovias já satura-
das e atraindo novas oportunidades de inves-
timento para o país?

Faria parte do enunciado do problema 
em pauta, também, a necessidade de que o 
Brasil viesse a fixar e desenvolver tecnologia 
de TAV? Argumenta-se que, tendo em vista a 
imensidão de nosso território e a necessidade 
de projetar outras linhas semelhantes, ligando 
Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, por exem-
plo, com o RJ e SP, seria desejável absorver e 
desenvolver tecnologia a respeito desses trens 
(como o fizemos... e perdemos, no caso dos 
metrôs...). Será que a construção do TAV RJ-
SP e a desejável absorção dos conhecimentos 
que o embasam, seria um elo fundamental 
a ser constituído, para que a Nação viesse a 
dominar a complexa cadeia tecnológica indus-
trial dos trens de alta velocidade, provendo-
nos de futuras extensões dessas ferrovias de 
alto desempenho? Seriam essas pretendidas 
outras ligações suportáveis pelo país, do ponto 
de vista econômico e financeiro? Embora alta-
mente desejável, essa condição não poderia ser 
impeditiva para viabilizar o empreendimento 
(figura 5).

Também vem sendo questionada a impor-
tância relativa que teria hoje o TAV para o país, 
neste momento, vis a vis outras necessidades 
logísticas hoje não atendidas, como as referen-
tes à circulação urbana das cidades de grande e 
médio porte, ou as necessidades de infraestru-
tura para o transporte de carga, por exemplo?

De fato, teríamos nós fôlego para susten-
tar uma indústria de TAV, competitiva frente 
ao mercado mundial, mesmo que viéssemos a 
ampliar significativamente, no futuro, a rede 
nacional de TAV, como vem sendo propalado 
pelo governo federal? Esse argumento da ne-
cessidade fundamental de que o Brasil venha a 
absorver tecnologia de trens de alto desempe-
nho tem sido muito usado pelos defensores do 
TAV, quando se colocam em defesa do projeto 
atual. Mas é de se perguntar por que não po-
deria o Brasil vir a se iniciar na tecnologia dos 
serviços ferroviários de alto desempenho con-
tando, primeiramente, com trens regionais não 
“tão rápidos” quanto o pretendido no caso do 
TAV, mas ainda assim relativamente competiti-
vos com os demais modos concorrentes, cujas 
viagens se pretende substituir? Na Europa, to-
dos os serviços de trens ditos (à época de sua 

Figura 4 - Demandas
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criação) de “alta velocidade” (TGV, Pendolino, 
Boa, Talgo, ICE, Maglev, AVE etc.) iniciaram 
suas trajetórias viajando a 160, 220, 250 e até 
mesmo 300 km/h. E o fizeram com grande su-
cesso técnico, embora todas as linhas venham 
sendo subsidiadas pelo poder público, seja 
na fase de teste, seja na operação comercial. 
Eles exerceram, por décadas, um importante 
papel de desenvolvimento regional e nacional, 
não só de substituição das pouco desejáveis e 
muito caras viagens aéreas, da função funda-
mental de promover a integração do território 
(dantes fragmentado por sucessivas guerras) 
da Comunidade Europeia, como também de 
desenvolvimento tecnológico. No Japão ocor-
reu algo parecido com todas as modalidades de 
trem-bala que hoje servem todo o seu territó-
rio, depois de décadas de aprovação total dos 
serviços pelos usuários. 

O sucesso de público desses trens todos 
foi internacionalmente notório. Eles atra-
íram volumes expressivos de usuários dos 
demais modos de transporte concorrentes 
e geraram, também, novas demandas, antes 
insuspeitas ou inexistentes. E isso apesar de 
seu desempenho hoje (espantosamente) não 
mais ser enquadrado atualmente como de 
“alta velocidade”... Somente muito recente-
mente, na Europa e na Ásia, se passou a ado-
tar alguns (poucos) serviços que oferecem 
300 km/h, ou até mesmo um pouco mais, 
embora com problemas técnicos, alguns 
deles muito sérios (vide o caso da ligação 
Madri-Barcelona e dos graves acidentes com 
os trens chineses e alemães). 

Lembremo-nos do início mais recente da 
discussão sobre o TAV brasileiro, quando a 
então ministra e atual presidente da República 
Dilma Rousseff recebeu a incumbência de re-
solver a crise dos aeroportos do Sudeste, que 
haviam passado por acidentes muito graves, 
com centenas de mortos, tendo essa missão 
sido alardeada, então, como um dos moti-
vos de sua investidura no cargo de ministra 

e, mesmo depois (e 
apesar do insucesso 
repetido), como um 
dos motivos de sua 
indicação como su-
cessora do presiden-
te da República... O 
velho TAV ressurgiu 
várias vezes das cin-
zas, nessas ocasiões, 
como a maneira de 
resolver o chamado 
“apagão aéreo” e, 
de quebra, resolver 
também o problema 
de prover de acesso 
rápido os estádios de 

futebol da Copa do Mundo de 2014, bem como 
das Olimpíadas de 2016. À época, o problema 
principal de ambos os eventos esportivos era 
alardeado como sendo o da necessária liga-
ção terrestre rápida e confiável, entre RJ e SP, 
diferentemente do que ocorre hoje, quando 
imprensa e governantes insistem em fazer crer 
que o problema principal da realização desses 
eventos esportivos estaria na construção das 
“arenas” e não mais na forma de se chegar e de 
se sair delas... Enfim, hoje o momento é outro e 
não há eleição federal à vista nos próximos me-
ses. Seriam essas mesmas, ainda – e não outras 
– as missões primordiais de Dilma com respeito 
ao TAV? Viria o TAV, hoje, ainda, para resol-
ver o apagão aéreo, como no início dos anos 
2002? Viria ele para atender aos jogos aludi-
dos? Fariam esses aspectos parte do enunciado 
do problema a ser resolvido? Tudo leva a crer 
que não mais, já que a demora foi tamanha 
que já não há mais tempo de construir o TAV 
para atender aos objetivos esportivos. Quanto 
à crise dos aeroportos, ela continua cada vez 
mais grave e ameaça ser não só o grande pro-
blema da Copa de Futebol e das Olimpíadas, 
como de outras necessidades nacionais muito 
mais importantes 
(figura 6)...

Diante de 
tantas perguntas 
parciais, outras 
mais ainda se co-
locam: quem sabe 
o TAV viria para 
atender apenas 
e simplesmente 
à necessidade de 
criar obras civis 
bilionárias, como 
afirmam alguns? 
Apesar de a dúvi-
da ter sido levan-
tada, ao cabo foi, 
de fato, o posicio-

namento contrário à construção do TAV, to-
mado pelas grandes construtoras, ao menos 
nos moldes pretendidos pelo governo fede-
ral, que contribuiu decisivamente para que a 
concorrência viesse a dar vazia.

Não fossem essas as razões a explicar o 
TAV, teria ele servido apenas como marke-
ting eleitoral e governamental de um perí-
odo já superado pelo país, que teria visado 
conquistar o eleitorado nacional (e especial-
mente o fluminense) com um projeto tecno-
lógico espetacular (e de desenvolvimento da 
carente região sul do Estado do RJ)? Quem 
sabe o anúncio tantas vezes repetido de que 
o TAV viria mesmo a ser construído tivesse 
servido para não mais do que “apagar” da 
mídia as sucessivas notícias sobre os repe-
tidos e vários apagões logísticos (portuário, 
aeroviário, rodoviário, energético, informa-
cional), todos muito reais e concretos, que 
marcaram e ainda marcam os últimos 12 
anos da história do Brasil? Afinal, em São 
Paulo, houve um empreendimento de trans-
porte, denomidado “fura-fila”, que parece 
ter sido o principal responsável por eleger 
um certo prefeito... Não é de se crer que a 
irresponsabilidade tivesse sido tamanha e 
que assim tenha sido no caso do TAV, não...?

Ou serviria o TAV, na melhor das inten-
ções, ao propósito de criar um serviço ferro-
viário de alto desempenho, capaz de atrair de 
forma muito competitiva os passageiros de 
outros modos de transporte menos “susten-
táveis”, que são mais poluentes, causadores 
de congestão viária e de acidentes, consumi-
dores de recursos escassos como o petróleo 
e inibidores do mais pleno desenvolvimento 
do país? Esse serviço, além do transporte 
de passageiros, poderia também atender ao 
intenso transporte de cargas leves, de en-
comendas (“courrier”), de informações e de 
serviços, entre as duas principais capitais 
brasileiras, em torno das quais giram quase 

Figura 5 - Carregamento do TAV

Figura 6 - Expansão da rede de alta velocidade no Brasil
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dois terços da logística e metade da produ-
ção da riqueza nacional?

As discussões sobre os trens de altas ve-
locidades, diferentemente do que ora vem 
sendo feito no Brasil, deveriam centrar-se 
em definir se o fulcro do problema em pauta 
estaria no TREM e na VELOCIDADE de seu 
deslocamento, ou se estaria, muito ao contrá-
rio, no SERVIÇO ferroviário de alto desempe-
nho a ser propiciado pela ferrovia, pelas esta-
ções e terminais, pelo trem, pelo atendimento 
que caracteriza a sua qualidade de serviço, 
pelo respeito ambiental do entorno etc. Es-
tas são formas muito distintas de enunciar o 
problema e a maneira de formular adequada-
mente a questão é sempre essencial para o 
encaminhamento correto da solução. Mais do 
que um mero assunto de “semântica” (como 
alguns, infelizmente, assim entendem) nos 
parece ser este o método mais adequado de 
abordar o problema: o que de fato se pretende 
quando queremos interligar as duas principais 
cidades do país com uma estrada de ferro? 
Que trem é esse, afinal?

O que se tem visto nas inúmeras apresen-
tações oficiais dos vários projetos do TAV brasi-
leiro é uma profusão de distintas “formulações 
do problema” desse empreendimento, sem que 
haja uma conexão clara entre elas e sem que 
o cerne da questão seja evidenciado de forma 
aceitável e crível.

Tudo isto posto, qual seria o enunciado do 
problema referente ao trem de alta velocidade 
entre RJ e SP? Que trem seria esse, afinal? 

Se nossos colegas técnicos que estuda-
ram detida e competentemente a questão, 
conforme ela lhes foi proposta pela União (e 
pelo governo do Estado do RJ), observaram, 
passo a passo, a metodologia mais indicada 
para tratar de assunto tão caro e tão penoso, 
temos que reconhecer que esse caminho não 
restou suficientemente conhecido e claro 
para quase todos os demais atores estraté-
gicos que também têm parcela importante 
do poder real de interferir sobre a decisão 
do caminho a ser trilhado pelo TAV brasilei-
ro. Será que o envolvimento de toda a co-
munidade estrategicamente essencial para 
a solução do problema do TAV, não deveria 
também ter feito parte do processo de exe-
cução da “formulação da questão” a ser re-
solvida? Teriam sido realmente estratégicos 
os atores locais envolvidos nesse processo de 
discussão e de decisão para a formulação, o 
conhecimento e a solução do problema do 
TAV brasileiro? Ao que parece, não... Teria 
sido o processo de envolvimento adotado de 
fato participativo quanto a esses atores? Ou 
teria sido ele do tipo: “participo-vos que...”?

Como exemplo representativo da igno-
rância a que foram relegados alguns dos ato-

res realmente estratégicos, apesar das afir-
mações em contrário, a cidade de São Paulo 
foi a última a conhecer e a ser efetivamente 
“consultada” sobre o traçado do TAV a ser 
por ele seguido dentro dos limites da própria 
cidade... Considerando-se que mais de 70% 
da demanda estimada para o TAV tem essa 
cidade como referência, esse desprezo pela 
opinião local dessa “pequena cidade” não 
teria sido motivo para que a comunidade in-
ternacional de investidores em trens de alta 
velocidade viesse a ter tantas dúvidas sobre 
a efetiva confiabilidade dos rumos a serem 
seguidos pelo TAV? Ignorariam os investi-
dores internacionais, acostumados a aplicar 
na Bolsa de Valores de SP, o fato de que essa 
cidade foi deixada “de lado” na formulação, 
no conhecimento e na resolução do impor-
tante problema de construir um TAV ligando 
a cidade com o RJ com outras cidades im-
portantes de SP? Acreditariam eles que esse 
desprezo com relação às formulações locais 
seria irrelevante para o sucesso do empreen-
dimento? É de se crer que não...

Não houve suficiente cuidado em per-
guntar aos paulistas e paulistanos sobre se 
a estação do TAV em SP poderia estar aqui 
ou acolá; se ela deveria ou não estar me-
lhor conectada às redes de metrô, ferrovia 
e ônibus municipais e metropolitanos, tão 
proficuamente integradas nestes últimos 
sete anos, ou se deveria estar a 1 quilô-
metro dessas redes todas. Também não se 
questionou ninguém sobre se o TAV deveria 
atender ou não a este ou àquele aeroporto 
da cidade... Aos planificadores do TAV pa-
rece ter parecido muito conveniente ignorar 
a existência dos vários e complementares 
planos de transporte existentes nas várias 
instâncias de governo estadual, metropoli-
tano e municipal e que abrangem todas as 
principais cidades a ser servidas pelo TAV. 
Talvez tenha sido interessante para os to-
madores de decisão do TAV, como estraté-
gia política de eliminação das resistências 
locais (que todo plano desse porte sói ter), 
simular um envolvimento de todos os atores 
estratégicos locais, independentemente de 
sua importância específica, meio que “fin-
gindo ouvir” aqueles que são secundários 
(mas, apesar disso, muito importantes) e 
olvidando de fato os atores determinantes 
para o sucesso do projeto do trem... A ci-
dade de São Paulo, que detém as principais 
fontes de demanda para o projeto econômi-
co do TAV, foi, de fato, esquecida durante 
o planejamento e o projeto desse trem, tal-
vez na tentativa vã de deixá-la “de lado”, 
para quando fatos consumados viessem a 
impedir qualquer alteração do projeto, tal 
qual formulado pelo governo federal, com a 

velha desculpa de “agora não dá mais para 
mexer no projeto”...  

O pouco envolvimento local teria causa-
do receio nos potenciais investidores priva-
dos de que haveria risco de que o governo 
do Estado de SP viesse a tomar a improvável, 
mas, ainda assim, possível, atitude de lan-
çar licitações paralelas, muito mais palatá-
veis para os investidores, de construir vários 
trens regionais paulistas movidos a veloci-
dades menores, mas entendidas por investi-
dores, e por técnicos, como mais adequadas 
para resolver os problemas de transporte 
realmente existentes, em trechos de gran-
de demanda regional – alguns deles coinci-
dentes com o traçado atualmente proposto 
para o TAV. Embora essa ameaça fosse irreal 
e nunca tivesse vindo a público, ela sempre 
pairou no ar.

O envolvimento dos governantes locais 
nas decisões do TAV poderia ter sido, de 
fato, apenas uma tática primária e simplória 
de exercer a “mímica do dever cumprido”... 
Quer dizer, de simular uma consulta “demo-
crática” aos atores reconhecidos como estra-
tégicos, para não vir a ser alvo, depois, da 
acusação de exclusivismo e de pouca demo-
cracia na decisão. Mas o risco dessa eventu-
al alternativa, que poderia ter sido seguida 
pela União (ocorreu, de fato?) seria eviden-
te: os agentes econômicos e governamentais 
poderiam – como de fato o fizeram – exercer 
também a mímica do dever cumprido e fazer 
de tudo para deixar o projeto do TAV “fazer 
água” por conta própria. E deu no que até 
agora deu...

Sabe-se perfeitamente que a localização 
das estações de um trem de alto desempe-
nho atende a critérios técnicos atinentes ao 
TODO do empreendimento, não podendo os 
desejos particulares, comumente apresen-
tados pelas cidades, embora legítimos, pre-
valecerem sobre a racionalidade desse todo, 
sob o risco de inviabilizar o TAV economica-
mente. Mas – também é verdade! – o projeto 
do TAV como um todo não deveria, da forma 
pretensamente soberana e realmente antipá-
tica com que foi apresentado, ignorar limi-
narmente as idiossincrasias locais, devendo, 
sim, a localização do traçado e das estações 
resultar de uma complexa solução de com-
promisso entre os interesses do projeto geral 
do TAV, com os interesses das dezenas de 
partes componentes da solução final (esta-
dos, cidades, comunidades). Teria essa es-
tratégia sido considerada como muito difícil 
de ser seguida e, assim, eliminada das con-
siderações pelo governo federal? Apesar de 
se poder estar consonante com uma decisão 
como essa, parece ser esta uma condição de 
contorno inevitável para a complexa solução 
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do problema do TAV, verificada em todos os 
países que já se aventuraram a construir fer-
rovias – e não só as de alto desempenho. Não 
nos esqueçamos de que, mesmo no Brasil, 
por causa da decisão federal de vir a cons-
truir uma ferrovia no Sul brasileiro, tivemos 
a Guerra do Contestado, que motivou a mor-
te de dezenas de milhares de conterrâneos, 
há pouco mais de um século (história essa 
talvez insuficientemente conhecida). Teria 
sido essa solução de compromisso (que le-
vasse em conta interesses nacionais, regio-
nais e locais) suficientemente buscada pe-
los tomadores de decisão federais do TAV? 
Parece-nos que não...

A definição a priori de que o TAV deveria 
ter 350 km/h como velocidade máxima im-
plica severos constrangimentos sobre todas 
as demais partes do projeto, como o traça-
do, a localização das estações, a qualidade 
dos materiais, a segurança da sinalização, a 
qualidade do serviço e da mão de obra, o 
custo etc. A otimização do comportamento 
cinemático do TAV é fator essencial para que 
se possa usufruir ao máximo o seu potencial 
produtivo de viagens. Não considerá-lo sig-
nifica desperdícios de energia, excedentes 
de material rodante, aumento de custo de 
construção e de operação e, por isso, de tari-
fas mais altas e perda de atratividade de pas-
sageiros relativamente aos meios concorren-
tes. Assim sendo, caso a velocidade do trem 
viesse a ser menor do que o limite previa-
mente estipulado pelo governo federal (350 
km/h), os custos do TAV poderiam ser muito 
mais baixos e também as reivindicações lo-
cais poderiam ser mais bem atendidas? De 
fato, em que parcela dos 511 quilômetros 
de extensão do TAV a velocidade máxima 
de 350 km/h virá a ser de fato atingida? 
Que importância relativa teria esse valor de 
velocidade sobre o tempo total da viagem 
(quantos minutos e quantos usuários esta-
ríamos ganhando ou perdendo com as várias 
alternativas)? A relação benefício/custo de 
ter motores, materiais, gastos energéticos, 
estruturas civis e mecânicas, sistemas de si-
nalização etc. preparados para condições tão 
críticas, seria econômica, ambiental e social-
mente compensadora? Esse cálculo compa-
rativo teria sido feito? Se foi feito (e é de se 
crer que o tenha!), teria sido ele apresentado 
ao menos aos tomadores de decisão do em-
preendimento? Qual seria a relação de cus-
to/benefício para várias outras velocidades 
máximas, fossem elas maiores ou menores? 
Qual seria a consequente matriz de decisão 
sobre a tecnologia a ser adotada, incluindo 
esses critérios todos e também todas as de-
mais reivindicações locais consideradas re-
levantes? Teria essa matriz de decisão sido 

feita? Caso sim, não teria sido o caso de tê-la 
submetido a conhecimento público?

Na escolha da tecnologia a ser adotada, 
pode ter ocorrido de a União ter antepos-
to o carro aos bois: “o trem tem que ser de 
350 km/h !” – parece ter sido uma condição 
política inicial, colocada de forma peremp-
tória, isto é, indiscutível e irretorquível para 
os técnicos projetistas... Ou não teria sido 
assim? Não se deu a conhecer para os atores 
estratégicos envolvidos os porquês de se ter 
adotado essa e não outra velocidade qual-
quer... Durante os oito últimos anos, restou 
ao menos uma dúvida no ar: como poderia 
essa velocidade ter sido determinada de for-
ma tão decidida, antes que a função deter-
minante a ser atendida pelo TAV, de caráter 
social, econômico e de transporte, tivesse se 
tornado claramente conhecida e sido consi-
derada inequívoca para todos os atores es-
tratégicos do projeto? Considerando-se que 
as novas tecnologias de trens que implicam 
altas velocidades têm por hábito serem tes-
tadas durante décadas, às vezes, em que ou-
tra experiência operacional exitosa estaria o 
Brasil se baseando para definir de modo tão 
enfático os 350 km/h?

Dessa forma, não restou claro qual se-
ria, afinal de contas, o enunciado que rege-
ria a busca da solução da questão do TAV. 
Por que não se optou por proceder à for-
mulação exaustiva do problema, seguida da 
busca de uma solução com razões técnicas 
minimamente consensuais e amplamente 
conhecidas? Estaria o mesmo “entulho au-
toritário” que ajudou a destruir as ferrovias 
nacionais, até o ano 2000, ainda a deixar 
marcas sobre o presente e o futuro das mui-
to desejáveis estradas de ferro brasileiras, 
embora agora travestido sob a roupagem 
de fazê-las reviver? A agora presidente Dil-
ma teria que repensar esse modelo de TAV, 
dantes por ela mesma aceito quando foi in-
vestida no cargo de ministra.

Em princípio não pode haver nenhum 
argumento a priori contra o limite de velo-
cidade estabelecido (350 km/h). Nem a fa-
vor de qualquer outro limite. É sabido que, 
quando um trem vai além dos 220 km/h, as 
tecnologias ferroviárias convencionais dei-
xam de ser aplicáveis ao empreendimento e 
novos patamares tecnológicos se impõem, 
para que se garanta a segurança, o desem-
penho, a resistência dos materiais etc., do 
novo trem. Uma coisa é correr a 220 km/h 
e outra, muito distinta, é fazê-lo a 300 ou 
350 km/h! E o upgrade tecnológico que isso  
implica significa tanto mais custo quanto 
mais alta é a velocidade máxima pretendi-
da. Um trem com velocidade de 350 km/h 
requer raios de curvatura muito maiores que 

os de 200 km/h, por exemplo. Além disso, 
rampas mais tênues e traçados mais retos são 
uma condição sine qua non para o trem mais 
veloz. Isso significa, quase sempre, desapro-
priações mais volumosas e vultosas, túneis 
mais extensos, intervenções de engenharia 
ambientalmente muito mais impactantes e, 
por conta disso, custos generalizados mui-
to maiores, que impactam de modo crucial 
o retorno econômico do investimento. Para 
os empreendedores privados interessados na 
PPP do TAV, conforme proposta pela União, 
esses custos se mostraram muito difíceis de 
assumir e, mais ainda, de pagar, tanto no que 
diz respeito ao investimento inicial quanto 
ao custeio operacional. Como o empreendi-
mento resultou ser considerado como muito 
mais caro do que o pretendido pelo governo 
federal, toda e qualquer medida de economia 
a ser adotada na revisão do edital de licita-
ção seria fundamental para evitar um quarto 
insucesso licitatório.

Já quanto à localização da estação pau-
listana ter sido pretendida no Campo de 
Marte, onde está hoje o terceiro aeroporto 
da cidade (e um dos mais movimentados por 
aeronaves, em todo o país), a mudança de 
local, recém-anunciada pela União, de Marte 
para a Barra Funda ou para a Água Bran-
ca, conforme vinha sendo reiteradamente 
sugerido pela prefeitura paulistana e pelo 
governo do Estado (com sucessivas negati-
vas por parte da União), demonstra apenas 
a fragilidade dos partidos de projeto que vi-
nham sendo adotados pelos empreendedores 
federais. Por ser esse um caso exemplar, vale 
a pena revisitar a questão, já que ela pode-
rá voltar a manifestar o mesmo equívoco de 
fundo que vem sendo cometido no projeto 
do TAV como um todo. Assim como se ig-
norou soberbamente todos os alertas feitos 
no decorrer das poucas discussões dantes 
realizadas com São Paulo, agora se resolveu 
mudar o local da estação... sem mais nem 
por quê! Talvez uma breve autocrítica téc-
nica tivesse sido saudável nesse caso, não? 
É por essa razão que vale a pena continuar 
a insistir na mesma tecla, já que a alteração 
recente das regras da concessão não garan-
te, absolutamente, que o mesmo equívoco 
não continuará a ser cometido, mesmo que, 
agora, sob a égide do empreendedor privado 
que vier a ganhar a outorga. Ao que parece, 
a União, malsucedida até agora, tenha resol-
vido achar um futuro culpado que poderá vir 
a ser imputado como causador de todos os 
males, que não ela própria...

A análise primária da geografia e da his-
tória paulistana poderia ter alertado os pro-
jetistas para aspectos que não poderiam ter 
sido olvidados, mas que o foram. Também o 

Art Eng Transporte 611.indd   111 03/10/2012   14:37:12



ENGENHARIA I  I ENGENHARIA

www.brasilengenharia.com.br engenharia 611 / 2012www.brasilengenharia.com.brengenharia 611 / 2012112 113

ENGENHARIA I TRANSPORTE

WWW.BRASILENGENHARIA.COM.BRENGENHARIA 611 / 2012112

conhecimento dos recentes e maciços inves-
timentos feitos em todas as redes de trans-
porte paulistanas, durante a última década, 
os quais vêm transformando todos os quatro 
sistemas estruturais da cidade em uma rede 
metropolitana integrada tanto tarifária quan-
to operacional, física e institucionalmente, 
permitiria importantes aportes para o projeto 
do TAV. Esse descuido poderia ter sido evita-
do facilmente, conforme alertado aos autores 
do projeto. O Aeroporto de Marte fica jun-
to ao centro da cidade e ao lado da avenida 
de maior movimento de veículos do Brasil (e 
quiçá do mundo): 1 milhão de autos circula 
diariamente na avenida marginal ao Rio Tietê, 
congestionando totalmente a via e causando 
milhares de acidentes, em que cerca de meia 
centena de pessoas são mortas a cada ano. As 
incertezas causadas pelas “condições de limiar” 
em que opera o trânsito dessa avenida, não só 
congestionada como até mesmo inundada nas 
épocas de chuva, em que qualquer incidente 
um pouco mais grave pode ocasionar perda 
total de confiabilidade da viagem, podem oca-
sionar perdas significativas de atratividade do 
TAV. É essa mesma condição que hoje prejudi-
ca a confiabilidade de todas as ligações aéreas 
que atendem ao Aeroporto de Guarulhos e que 
o TAV estaria se propondo a mitigar...

Além disso, em Marte não há estações de 
metrô, de ferrovia ou de ônibus rodoviário 
que estejam próximas. O que desejariam os 
empreendedores federais? Que os viajantes 
do TAV, depois de centenas de quilômetros 
de viagem percorridos em algumas dezenas 
de minutos, viessem a se deslocar a pé, ou 
de ônibus, ou de táxis até as redes de metrô, 
para, só então, poder atingir os seus desti-
nos? Estabelecer a estação do TAV em Marte 
significaria não prover o empreendimento 
da acessibilidade que lhe é essencial. As duas 
estações de metrô mais próximas estão situ-
adas a mais de 1 quilômetro do local (de vias 
congestionadas), o que é muito, caso se pre-
tenda oferecer predicados suficientemente 
atraentes para os usuários potenciais do TAV.

Há também um fato econômico que 
não poderia ter sido ignorado: o Aeroporto 
de Marte teria que ser desativado para vir 
a abrigar empreendimentos comerciais as-
sociados ao TAV (muito importantes para 
agregar receitas auxiliares e garantir maior 
viabilidade financeira ao empreendimen-
to). Mas em Marte há, hoje, um aeroporto 
municipal em que se realizam mais de 250 
operações de vôo por dia, o que é mais do 
que a SOMA da maioria dos aeroportos de 
todo o País, incluindo alguns de várias ca-
pitais estaduais e excluindo, talvez, apenas 
os cinco maiores. São Paulo tem a segunda 
maior frota de helicópteros do mundo (quase 
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500 unidades), apenas atrás de Nova York, 
grande parte dela sediada em Marte. E abri-
ga nesse local a maior parte dos voos de ae-
ronaves executivas que servem a negocian-
tes, industriais e fazendeiros espalhados nos 
1 026 municípios sob a influência da cidade 
(dados do IBGE). A desativação desse aero-
porto não teria sido suficientemente discu-
tida com os atores estratégicos envolvidos, 
como o Ministério da Aeronáutica e a Infra-
ero – do próprio governo federal –, e como a 
municipalidade paulistana, as empresas aé-
reas e os usuários do aeroporto. Além disso, 
sobre Marte há ditames e restrições legais 
estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico 
de São Paulo, os quais não parecem ter sido 
considerados no projeto do TAV.

Mas há também considerações de ordem 
histórica, política e cultural a fazer sobre o 
Campo de Marte, as quais também não de-
vem ter sido levadas em conta. Esse aeroporto 
foi tomado pelo governo ditatorial da União, 
como presa de guerra, em 1932, durante a 
Revolução Constitucionalista promovida por 
SP. A cidade e o Estado de SP contestam há 
décadas, na Justiça, aquilo que os paulistas 
consideram como uma impropriedade política 
e jurídica, em vigor há oito décadas. Ignorar 
a história da cidade e propor impropriedades 
que contrariam os interesses locais não pare-
ce ser uma boa técnica nem uma boa tática 
política de construção de um empreendimen-
to como o TAV, que depende em tão alto grau 
da própria cidade de São Paulo.

Por causa da velocidade de 350 km/h e 
para assegurar empreendimentos comerciais 
associados ao trem e às estações, que seriam 
instalados no enorme terreno do aeroporto, o 
TAV teria que entrar em São Paulo por meio de 
um túnel de 23 quilômetros e, além disso, vir a 
ser construído em Marte e não em outro lugar, 
segundo argumentos dos projetistas. A ex-
tensão desse túnel representaria cerca de um 
quarto do comprimento de todos os túneis do 
TAV, os quais representam quase um quinto da 
extensão total da linha... Como é sabido, o cus-
to de túneis, especialmente no caso de trens 
de alta velocidade, encarece muito a constru-
ção. Por que o TAV não poderia entrar em São 
Paulo em elevado, como o fazem, soberanos e 
belos, servindo como verdadeiros marcos re-
ferenciais e cartões de visita, todos os demais 
trens de alta velocidade existentes no mundo?

De fato, nos países mais adiantados da 
Europa e da Ásia, poucas coisas da tecnologia 
de transportes há, que sejam tão belas quanto 
os trens de alta velocidade, sempre circulando 
velozes, às escâncaras, como que pairando nos 
ares, bem próximos do rés do chão, embora ce-
nicamente distantes o bastante para não inco-
modarem a paisagem, e especialmente sobera-

nos quanto aos demais meios de transporte que 
lhe correm paralelos. Por que ter que enterrar 
algo tão belo e emocionante como o TAV, em 
sua entrada em São Paulo? Seria para garantir 
mais 23 quilômetros de túneis (dos mais de 90 
quilômetros que o limite de 350 km/h ajuda a 
impor)? Se a velocidade de 350 km/h for um 
condicionante insuperável para esse pretendido 
túnel paulistano do TAV (e para vários dos de-
mais túneis), por que manter a todo custo esse 
limite de velocidade mundialmente tão pouco 
usual e, agora, marcado por insucessos técni-
cos e financeiros? Talvez os poucos fabricantes 
mundiais de trens que produzam essa tecnolo-
gia agradeçam a esse parâmetro tão estranha-
mente definido, sem maior discussão, mas... 
quem vai pagar a conta dessa decisão?  Com 
efeito, as cidades a serem atingidas pelo traça-
do e os cidadãos a serem afetados pelas tarifas 
do TAV, cujos custos serão cobrados dos seus 
usuários e dos contribuintes em geral, não têm 
razões suficientes para se sentirem devidamen-
te esclarecidos a respeito.

Essa não é uma questão de pouca im-
portância para o Brasil. Não se está, aqui, a 
tratar de picuinhas técnicas e de idiossincra-
sias locais ou regionais desprezíveis. Um trem 
que viesse a praticar 220 km/h, por exemplo, 
gastaria talvez apenas a metade daquilo que 
o Brasil terá que gastar ao construir um TAV 
de 350 km/h. Se esta não for uma verdade 
inconteste, que se demonstre, pelo menos, 
o contrário! Por que esse cálculo teria sido 
evitado de ser feito, ao menos publicamente?

O consumo de energia elétrica de um trem 
que corre a 200 km/h é quase a metade do 
consumo de eletricidade de um trem de 350 
km/h. E o custo final da energia elétrica uti-
lizada para tração (nos metrôs, ferrovias, VLT, 
monotrilhos e tróleibus) vem sendo inexplicá-
vel e incessantemente majorado, há décadas, 
no Brasil, com o beneplácito do governo fede-
ral (vide recente resolução da Agência Nacional 
de Energia Elétrica, a Aneel). O custo da ener-
gia para os sistemas de transporte metroferro-
viários e de tróleibus, que representava apenas 
2% do valor dos insumos há 40 anos, hoje im-
pacta em 20% – ou seja, dez vezes mais! – os 
custos totais de todos os meios de transporte 
que usam eletricidade para tração. A mesma 
presidente Dilma Rousseff que apregoa (há 
oito anos) a construção do TAV, é originária da 
administração dos serviços nacionais de ener-
gia elétrica e, portanto, absolutamente não 
alheia a essas decisões da Aneel.
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