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Inaugurado no Japão em 1964, o primeiro trem-

bala corria a 220 km/h

Fabiano Onça | 01/03/2008 00h00

Durante a reconstrução que se seguiu à 

Segunda Guerra Mundial, o Japão esteve diante 

de um grande problema. O país já tinha uma 

extensa rede de portos para o transporte de 

carga, mas seus habitantes não conseguiam 

viajar com agilidade. A melhor alternativa eram 

os trens, mas o território não ajudava. Como 

cerca de 70% do relevo do país é coberto por 

montanhas, as ferrovias faziam grandes desvios 

e as composições andavam devagar.



Foi aí que os japoneses iniciaram sua 

revolução. Em 1959, começaram as obras do 

primeiro trecho de uma ferrovia de trens-

bala, entre Tóquio e Osaka. Em vez de 

contornar as serras, as construtoras 

dinamitaram o interior das montanhas e 

criaram túneis. A inauguração do primeiro 

modelo, o Série 0, aconteceu em outubro de 

1964. Atualmente, o Japão possui 2 459 

quilômetros de linhas de alta velocidade, com 

modelos de séries como 300, 700 e 800. As 

Série 0, que entraram para a história como as 

primeiras do mundo, ainda estão em 

operação, mas por pouco tempo. Depois de 

uma bela carreira de 44 anos, elas serão 

aposentadas em 2008.







Movido a energia elétrica, ele poderá ter um

traçado com 518 quilômetros e fazer a viagem

entre Rio de Janeiro e São Paulo em cerca de

uma hora e meia. Nome oficial ele até já tem:

Trem de Alta Velocidade (TAV), mas falta o

governo federal fechar seu projeto definitivo, o

que pode ocorrer agora em abril. Depois, ainda

é preciso abrir uma licitação para escolher as

construtoras que farão a obra e muita paciência

para vê-lo finalmente correndo pelos trilhos. Na

melhor das hipóteses, uma pequena parte do

trajeto entrará em operação apenas em 2014.

Com base em alguns detalhes divulgados pelo

governo e de projetos já estudados pelo

Ministério dos Transportes, dá para ter uma

idéia de como o nosso trem-bala poderá ser.



Movido a energia elétrica, o trem-

bala é uma variação sofisticada dos 

trens comuns que já circulam no país. 

O que o ajuda a ser mais veloz é 

principalmente o traçado especial 

(mais reto, com curvas mais abertas) 

e o menor número de paradas.

Por que são 

rápidos?



Vagões !

Tudo vai depender do tipo de 

trem escolhido pelo governo. 

Mas, tomando como exemplo o 

modelo japonês N700, cada trem 

seria capaz de levar 546 

passageiros em oito vagões, três 

vezes a capacidade do avião 

mais usado no Brasil.





Experimentalmente, um trem-

bala da linha francesa TGV já 

chegou à velocidade máxima de 

515 km/h! Na prática, porém, 

no dia-a-dia de viagens, o 

modelo que anda mais rápido 

vai de Lyon a Aix-en-Provence a 

uma velocidade média de 263,3 

km/h. Ele também é um TGV 

francês, sigla de Train à Grande 

Vitesse - "Trem de Alta 

Velocidade". Andando a quase 

300 km/h, os trens-bala são um 

meio de transporte mais rápido 

que o avião para percorrer 

distâncias de até 650 

quilômetros. Apesar de os 

aviões voarem a cerca de 800 

km/h, os passageiros perdem 

muito mais tempo para 

embarcar num aeroporto do que 

numa estação de trem. 



Se houvesse um TGV entre Rio de Janeiro e 

São Paulo, por exemplo, o tempo de viagem 

seria de 1 hora e 38 minutos. Um vôo entre as 

duas cidades não chega a 1 hora, mas perde-se 

pelo menos uns 50 minutos nos procedimentos 

de check-in e embarque no aeroporto. 

Curiosamente, a tecnologia dos trens-bala não 

tem nada de espetacular. Eles são puxados por 

uma espécie de locomotiva elétrica, da 

mesma forma que os metrôs, só que 

abastecidos por correntes até nove vezes 

maiores. As linhas também são planejadas 

para alta velocidade, apresentando poucas 

curvas, estações distantes entre si e ausência 

de tráfego de trens mais lentos. O primeiro 

trem de alta velocidade foi o japonês 

Shinkansen, que estreou em 1964 na linha 

Tóquio-Nagoya- Kyoto-Osaka.





Eles conseguem fazer isso graças a poderosos 

eletroímãs – peças que geram um campo 

magnético a partir de uma corrente elétrica –

instalados tanto no veículo quanto nos trilhos. 

Os maglevs (abreviação de “levitação 

magnética”), como são chamados, nada têm a 

ver com os famosos trens-bala que circulam no 

Japão e na Europa com motores elétricos e rodas 

comuns e atingem até 300 km/h. Já os maglevs, 

que ainda não entraram em operação em 

nenhum lugar do mundo, poderão superar os 500 

km/h, pois não sofrerão nenhum atrito com o 

solo. As vantagens não param por aí. Eles 

consumirão menos energia, serão mais 

silenciosos e não precisarão de tanta 

manutenção. 



A expectativa é de que esses trens flutuantes 

possam competir até com vôos regionais, 

revolucionando o transporte entre cidades.

Um maglev venceria a distância entre Rio e São 

Paulo em 50 minutos, praticamente o mesmo 

tempo da ponte aérea, mas a um custo bem 

inferior. Por que, então, eles ainda não estão em 

funcionamento? O problema é o enorme 

investimento necessário para instalar linhas 

totalmente novas – enquanto os trens-bala comuns 

podem aproveitar as ferrovias já existentes. O 

primeiro maglev, de tecnologia alemã, tem sua 

inauguração programada para o ano que vem na 

China, fazendo a ligação entre a cidade de Xangai 

e seu aeroporto, a 40 quilômetros de distância.



http://mundoestranho.abril.com.br/


