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 RESUMO 

O seguinte estudo realiza uma análise das localizações propostas pelo governo brasileiro, que irão 

receber as estações de embarque e desembarque de passageiros, para o Trem de Alta Velocidade que 

será implantado no Brasil, ligando Rio de Janeiro a Campinas. O desenvolvimento dessa pesquisa é 

feito por meio do método de Análise Envoltória de Dados, e tem como o principal objetivo, identificar 

dentro da ótica logística, de acordo com as variáveis utilizadas, as cidades que apresentam a maior 

eficiência para o recebimento dessas estações. O resultado demonstra que existe uma tendência 

comum, se comparado às cidades propostas e as indicações feitas pelo sistema, mas que, no entanto, 

algumas cidades que não apresentam a maior eficiência, aparecem na lista das propostas do governo, 

demonstrando que apesar da importância da ótica logística, outros fatores são levados em consideração 

na hora da escolha final.  

Palavras-Chave: Localizações; Trem de Alta Velocidade; Análise Envoltória de Dados 
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ABSTRACT 

 

The following study performs an analysis of the locations proposed by the Brazilian Government, 

which will receive the stations of embarkation and disembarkation of passengers, for the high-speed 

train that will be implanted in Brazil, linking Rio de Janeiro to Campinas. The development of this 

research is done by using the Data Envelopment Analysis method, and as main objective, identify 

logistically, according to the variables used, the cities that show the highest efficiency for receipt of 

these stations. The result demonstrates that there is a common trend, compared the proposed cities and 

the statements made by the system, but that, however, some cities that do not present the greater 

efficiency, appear in the list of the proposals of the Government, showing that despite the 

importance of the logistics perspective, other factors are taken into consideration at the time of the 

final choice. 

Keywords: Locations; High-speed Train; Data Envelopment Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Mapa sugerido do TAV 16 

Figura 2 – Comparação entre as fronteiras dos modelos BCC e CCR 31 

Figura 3 - Estrutura básica do uso da metodologia 37 
Figura 4 - Aceleração e Desaceleração de Trens de Alta Velocidade 43 

 



9 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Comparação do uso do transporte no Brasil referente a 2011 18 

Gráfico 2 - Comparação do transporte brasileiro com outros países 19 

Gráfico 3 - Aproveitamento dos transportes 19 
Gráfico 4 - Frota do Brasil 2000-2010 21 

 

  



10 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Classificação metodológica usada no desenvolvimento da pesquisa 27 

Quadro 2 – Listagem dos Estudos de Trasnporte de Ferrovia de Passageiros 33 

Quadro 3 – Relação das variáveis de Input com a pesquisa 34 

Quadro 4 – Relação das variáveis de Output com a pesquisa 35 

Quadro 5 – Seleção das variáveis 36 

Quadro 6 – Relação das Variáveis de Acordo com as Cidades do Rio de Janeiro 38 

Quadro 7 – Relação das Variáveis de Acordo com as Cidades de São Paulo 39 

Quadro 8 – Resultado de Eficiência 41 

Quadro 9 – Resultado das Cidades Eficientes I 42 

Quadro 10 – Resultado das Cidades Eficientes II 44 

Quadro 11 – Resultado das Cidades Eficientes III 44 

 

 
  



11 
 

 

SUMÁRIO  

. 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 12 

2 JUSTIFICATIVA 12 

3 OBJETIVO 13 

4 INTRODUÇÃO 14 

5 REVISÃO DE LITERATURA 15 

5.1 Corredor Rio de Janeiro - São Paulo 15  

5.2 Logística de Transporte no Brasil 16 

5.3 Logística Ferroviária de Transporte de Passageiro    21 

5.4 Trem de Alta Velocidade 22 

5.5 Localização 24 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 25 

6.1 Data Envelopment Analysis 28 

6.2 Seleção das Variáveis da DEA 32 

6.3 Cidades Envolvidas no Trajeto 37 

7 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 40 

8 CONCLUSÃO 45 

9 REFERÊNCIAS 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O estudo se inicia com base na consideração de que foi elaborado um planejamento 

político de implantação de uma linha ferroviária de alta velocidade entre os estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, para que seja feita a conexão entre as cidades do Rio de Janeiro, São 

Paulo, e Campinas. 

Considerando essa proposta, a localização geográfica das estações intermediárias eu 

irá atender por entre o corredor estabelecido no projeto do governo brasileiro, sofrerá 

influência de variáveis de prospecção do Trem de Alta Velocidade – TAV. 

Análises vêm sido realizadas, e além dos estudos financeiros, análise de fatores 

econômico, e dos impactos socioambientais, existe o estudo de localização das estações de 

embarque e desembarque durante o percurso. São propostas oito estações obrigatórias para 

atender a demanda de passageiros, com possibilidade de aumentar esse número com estações 

opcionais caso haja necessidade, até mesmo depois do projeto estar concluído, pois não há 

conhecimento científico consolidado sobre essas localizações, que ficarão situadas no 

decorrer do traçado. 

O problema se delimita em responder a questão de onde seriam as melhores indicações 

para implementar as estações intermediárias, ou seja, aquelas que estão dentro do corredor por 

onde o TAV irá percorrer, desconsiderando os pontos finais que são as estações  do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Campinas, analisando através de uma abordagem de eficiência, dentro da 

ótica logística. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 O projeto proposto para a que seja implantado o TAV no Brasil poderá ter uma grande 

repercussão principalmente na região dos eixos Rio de Janeiro e São Paulo. A cidade que 

acolherá a estação intermediária possivelmente sofrerá mudanças principalmente na sua 

infraestrutura, também serão afetados os seus fatores ambientais, e com o possível aumento 

potencial de população e visitantes, poderá gerar impactos também na sua economia. 

Devido a grande repercussão das decisões políticas tomadas a cerca de projetos, e a 

forte crítica da sociedade em relação a essas tomadas de decisões, viu-se a possibilidade de 

realizar uma análise técnica e dessa forma fortalecer a consistência política e apoiar na 

identificação dessas localizações com fatores de eficiência logística, causando o menor 
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transtorno, e criando o maior benefício para a sociedade, diminuindo assim a desconfiança 

política envolvida na escolha dessas cidades, por parte da população.  

   

 

3 OBJETIVO 

 

O objetivo que norteia a pesquisa é de identificar o melhor conjunto de estações 

intermediárias de embarque e desembarque de passageiros, que serão implantadas para 

atender o projeto do TAV, considerando as cidades com a localização de eficiência máxima, 

de acordo com as variáveis de prospecção analisadas, dentro da ótica logística. 

Para que o objetivo seja atendido, será preciso utilizar a metodologia de Análise 

Envoltória de Dados, realizar a definição de quais variáveis serão utilizadas como inputs e 

outputs na avaliação das localizações, e depois de determinadas, aplicar o método para obter a 

indicação das localizações eficientes, para que se tenha um resultado a ser comparado com a 

proposta das cidades que foi realizada pelo governo e pelas instituições envolvidas.  
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4 INTRODUÇÃO 

 

Pressupõe se que o meio de transporte sempre acompanhou a evolução do homem, 

mudando e se adaptando para enquadrar nas expectativas e nas necessidades de cada tempo. 

Desde a criação da roda, passando pelo uso de animais para transportar pessoas e cargas, 

como alimentos, utensílios artesanais, dinheiro, até a evolução para as embarcações, o 

domínio sobre um terreno onde o medo e as incertezas reinavam, e finalmente chegando aos 

céus, e cada vez mais longe nele, transporte entre países, continentes, e mais recentemente, 

mandando homens ao espaço, a Lua.  

Atualmente percebe-se que a capacidade de se locomover é uma necessidade básica 

que tem grande importância nos centros urbanos, e com o crescimento da frota de veículos, 

junto a complexidade dos transportes alternativos, como metrôs, trens, a utilização da rede 

aquaviária, gera a necessidade de desenvolvimento de uma rede logística de transporte que 

seja eficiente para a sociedade, para que ela seja transportada com segurança e eficiência. 

Consequentemente, construções de rodovias que consigam acolher essa demanda, o 

desenvolvimento dos transportes públicos, a criação de meios alternativos para separar o 

transporte de cargas dos transportes de passageiros, são exemplos de medidas que podem 

suprir a necessidade da população dos centros econômicos. 

As empresas operadoras de transporte público urbano prestam um serviço essencial ao 

proporcionar a locomoção que ajuda no funcionamento econômico das cidades, e apesar de 

haver evidências de que seja possível desenvolver ainda mais os meios de transportes 

públicos, são eles que visivelmente amenizam os impactos, principalmente ambientais, e 

sociais.  

De acordo com a Empresa de Planejamento e Logística S/A (2013), visto a 

possibilidade de melhoria na infraestrutura brasileira de transporte, em 2008, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) comissionou a Halcrow Group Limited e a 

Sinergia Estudos e Projetos Limitada para preparar um estudo de viabilidade para uma linha 

ferroviária de alta velocidade a ser implantada no Brasil. As viagens existentes nesse trecho 

que são feitas em sua maioria por carros particulares, ônibus, ou por via aérea, contará com 

um Trem de Alta Velocidade (TAV), em uma linha de velocidade máxima de 350 km/h, ao 

longo de 511 quilômetros, ligando as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, no 

Brasil. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

5.1 Corredor Rio de Janeiro – São Paulo  

 

O sistema rodoviário entre Rio de Janeiro e São Paulo, embora bem desenvolvido, é 

afetado pelos congestionamentos nas duas áreas urbanas e por altos índices de acidente, de 

acordo com relatório da CCR Nova Dutra (2014), concessionária que administra a rodovia BR 

116, em 1997, os dados apontavam a ocorrência de 773 acidentes, em média, por mês, e em 

2012, o índice mensal foi de 1.005 acidentes, aproximadamente 30% superior aos registrados 

em 1997. Os acidentes fatais, apesar de terem diminuídos entre o período de 1996 e 2012, de 

520 para 195, respectivamente, apontam uma média de uma morte a cada dois dias. 

De acordo com a Empresa de Planejamento e Logística S/A (2013), não existe 

atualmente nenhum serviço de transporte ferroviário de passageiros ativo entre as duas 

cidades e o projeto de ferrovia de alta velocidade deve preencher essa lacuna, oferecendo um 

serviço rápido, confiável e seguro entre as duas maiores áreas economicamente desenvolvidas 

do Brasil. E segundo a EPL (2013), além de servir como uma forma de liberar esse trânsito, 

um dos objetivos desse trajeto desenvolvido para o TAV é de conectar os aeroportos de 

Viracopos, de Guarulhos e o Galeão, com as principais áreas urbanas.  

Ainda com base na EPL (2013), o traçado proposto irá dispor de estações de embarque 

e desembarque obrigatórias nas cidades de Campinas, seguido pelo aeroporto de Viracopos, e 

a seguir como uma alternativa opcional de que seja feita a implantação da estação na cidade 

de Jundiaí, partindo para a estação obrigatória em São Paulo e ligando com uma estação 

também obrigatória em Guarulhos, e São José dos Campos. Em Aparecida tem se uma 

estação opcional, fechando assim as estações de embarque e desembarque de passageiros no 

estado de São Paulo. Segundo informações da EPL (2013), é definido que no estado do Rio de 

Janeiro, a única estação opcional se encontra na cidade de Resende, e no meio do traçado 

aparecem as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa como opções para receber a estação 

obrigatória, que ainda não tem definido o lugar a ser implantada. Aparece a seguir a estação 

obrigatória no aeroporto internacional Galeão, ligando a estação final no Rio de Janeiro. 

Essa conexão irá otimizar o fluxo de passageiros, de acordo com a EPL (2013), bem 

como diminuir a espera que até então eles são obrigados a enfrentar devido a uma estrutura 

que ainda está em desenvolvimento principalmente no setor aéreo, iniciando com uma 

operação de ligações intermodais, com a conexão entre os principais aeroportos, com as zonas 

urbanas, através da ferrovia. 



16 
 

A Figura 1 trata-se de um mapa que apresenta o percurso do TAV e suas principais 

paradas sugeridas, onde se destacam as paradas opcionais que poderão ser construídas até 

mesmo depois da implantação do TAV, e as obrigatórias, dentro da proposta apresentada pela 

Empresa de Planejamento e Logística S/A junto a Halcrow Group Limited. 

 

 Figura 1 – Mapa Sugerido do trajeto do TAV.

 

Fonte: Empresa de Planejamento e Logística S/A (2013) 

 

5.2 Logística de Transportes no Brasil 

 

A denominação de logística surgiu, segundo Rodrigues (2003), com uma definição 

mais próxima do que é hoje, durante o século XVII, quando um dos generais franceses, sob o 

comando de Napoleão Bonaparte, chamado Barão Henri de Jomini (1779-1869), onde ele 

referiu a ela como a arte prática de movimentar exércitos, para o então Barão, a palavra 

logistique é derivada de um posto existente no exército Frances durante aquele período, 

chamado Marechal dês Logis, que era o responsável pelas atividades administrativas 

relacionadas com os deslocamentos, alojamentos e o acampamento das tropas em campanha.  

De acordo com Rodrigues (2003), o significado de Logística adquiriu uma amplitude 

muito maior durante a Segunda Guerra Mundial, em consequência da amplitude das missões 
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militares utilizando, portanto, grandes quantidades e variedades de suprimentos jamais 

atingidos anteriormente, e a partir disso, as Forças Armadas compreenderam que a Logística 

abrangia então todas as atividades relativas a previdência e administração dos recursos úteis, 

seja material, pessoal, ou instalações, além da obtenção e prestação de serviços de apoio, 

passando a ser então o conjunto de atividades relativas a previsão e a provisão de todos os 

meios necessários à realização de uma guerra. 

De acordo com Rodrigues (2003), na década de 90, com o fim de um século 

vulnerável a turbulências, marcado pelo fim da Guerra Fria, a concepção de Logística se 

tornou muito mais voltada ao âmbito empresarial do que o militar. 

Rodrigues (2003, p. 126) mostra o conceito de logística como sendo:  

 
“conjunto de atividades direcionadas a agregar valor, otimizando o fluxo de 

materiais, desde a fonte produtora até o consumidor final, garantindo o suprimento 

na quantidade certa, de maneira adequada, assegurando sua integridade, a um custo 

razoável, no menor tempo possível e atendendo todas as necessidades dos clientes.” 

 

Segundo Ballou (1993), a logística contribui com a tentativa em que se identifique um 

denominador comum entre a oferta e a demanda, de modo que sejam abastecidos, produtos e 

serviços, no local e no tempo em que os clientes realizarem seus pedidos, e que estes recebam 

os mesmos produtos ou serviços na condição requisitada. 

Martins (2000, p.252) defende que a logística “é responsável pelo planejamento, 

operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora 

até o consumidor”. 

De acordo com Carvalho (2002), a logística é dividida em dois tipos de atividades - as 

principais e as secundárias, sendo as principais, Transportes, Gestão dos Estoques, e 

Processamento de Pedidos, e as secundárias, Armazenagem, Manuseio de materiais, 

Embalagem, Obtenção ou Compras, Programação de produtos e Sistema de informação. 

Segundo Sakai (2005) hoje a logística empresarial se associa de maneira direta ao fato 

de uma instituição relacionar-se com o cliente, com interação de forma eficiente com a cadeia 

produtiva para que seja conquistado o objetivo final, que é de estar competitiva no mercado 

de atuação.  

A matriz de transporte brasileira, fortemente apoiada no modo rodoviário, conforme o 

Gráfico 1 gera alto impacto na economia do país, de acordo com o Ministério Público da 

União (2013) 
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 Gráfico 1: Comparação do uso do transporte no Brasil referente a 2011. 

 

Fonte: Ministério Público da União (2013). 

 

De acordo com a International Union of Railways - UIC, 2002, tomando como 

unidade de medida “litros de petróleo por 100 passageiros – km”, tem-se o consumo de 2,5 

unidades para o TAV, 6 para o automóvel e 7 para o avião, e a observeção desses dados 

revela impactos ambientais provenientes principalmente dos resíduos das máquinas e pessoas 

envolvidas no processo da movimentação da carga, além da grande emissão de poluentes que 

podem criar alterações climáticas e efeito estufa.  

De acordo com Fleury (2003, p.247) o transporte concebe em média, 64% dos custos 

logísticos, aproximadamente 4,3% do faturamento e dependendo do caso, pode representar o 

dobro do lucro. 

Como se pode observar no Gráfico 2, de uma análise retirada do World Economic 

Forum (2009), o Brasil, apesar de ser um país com dimensões territoriais continentais, tem 

relativamente um baixo desenvolvimento no modo ferroviário, com uma qualidade ferroviária 

abaixo da média mundial. 
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Gráfico 2: Comparação do transporte brasileiro com outros países. 

 

 Fonte: World Economic Forum, 2009. 

 

O Gráfico 3 faz a utilização de uma escala de frequência onde os resultados são 

classificados em valores numéricos de 1 a 5. 

 

 Gráfico 3: Aproveitamento dos transportes 

 

Fonte: Nazário, P. 2000, p.129. 
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O gráfico compara os modos de transporte do país, onde o menor valor será o de 

melhor aproveitamento, ou seja, o modo que obtiver a menor pontuação será a melhor opção 

de escolha, considerando a eficiência da velocidade, a disponibilidade, confiabilidade, 

capacidade e frequência. Assim sendo, com pontuação geral, vê-se que o sistema ferroviário, 

apesar de suas limitações, nos aspectos apresentados, se encontra em uma posição favorável, 

ocupando a segunda melhor opção de escolha.  

De acordo com Nazário (2000), o item velocidade considera o menor tempo entre a 

origem e o destino, e o setor aéreo é o mais eficiente, em relação a disponibilidade, trata-se do 

quanto eficiente é o modo escolhido para levar o passageiro e a carga a seu destino, no caso o 

rodoviário é o melhor porque consegue realizar um serviço de porta a porta, levando em 

consideração que as rodovias conseguem atingir quase todas as regiões do país, nesse caso os 

sistemas aquaviário, dutoviário, e aéreo saem em desvantagem por conta da falta de 

flexibilidade e de traçados no território. 

Nazário (2010) defende que a questão da confiabilidade, é a certeza da entrega do 

passageiro ou produto no tempo acordado, como o sistema dutoviário sofre pouca ou 

nenhuma alteração devido ao clima e outros itens externos como congestionamento, e a 

execução é feita de forma continua, gerando um alto nível de padronização, faz dele o mais 

confiável na entrega entre os demais. Nazário (2010) diz que a capacidade faz referência a 

quantidade de peso que cada modal consegue transportar, o setor aquaviário é o destaque, 

seguido do setor ferroviário.  

Segundo Nazário (2010), a consideração final classificada como frequência é a relação 

de movimentações programadas pelo meio de transporte, e é o principal item a ser 

desenvolvido no setor ferroviário.O resultado da pesquisa aponta como o melhor dos 

transportes, o modo rodoviário, seguido pelo modo ferroviário, aéreo, dutoviário e aquaviário, 

respectivamente. Apesar dessa indicação, o trânsito de veículos é cada vez mais denso, como 

se pode observar no Gráfico 4, retirado do Departamento Nacional de Transito (Denatran), o 

número de veículos cresceu de uma forma significativa, teve um aumento de mais de cem por 

cento no período desde 2000 até 2010. 

Fruto de investimento e parcerias entre governo e empresas, como a recente redução 

na taxa de Impostos sobre Produtos Importados – IPI, e os subsídios para o estabelecimento 

de novas plantas de produção de veículos em território nacional, geram um custo menor e o 

consequente aumento de vendas no país, como pode se observar no Gráfico 4. 

De acordo com Ballou (2001) o transporte é um dos itens fundamentais que 

influenciam as composições dos custos da logística, e Faria (2001) defende que a 
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intermodalidade é a combinação de diferentes modos de transporte, quando esta é feita em 

uma experiência de viagem contínua, ou seja, quando há a transação do ônibus para o trem, do 

trem para o avião, do avião para o navio, ou navio para táxi, por exemplo, que é realizado por 

um processo comum de entrega de serviços e distribuição. 

 

 Gráfico 4: Frota do Brasil 2000-2010

 

Fonte: Denatran, 2013 

 

5.3 Logística Ferroviária de Transporte de Passageiro  

  

A primeira ferrovia do Brasil surgiu em 1854, com 15 quilômetros de extensão ligando 

a Praia da Estrela com sentido a Petrópolis, de acordo com Rodrigues (2004). O criador desse 

marco foi Irineu Evangelista de Souza, conhecido por Barão de Mauá, no final do século XIX 

para melhorar a distribuição de produtos agrícolas, principalmente o café e açúcar na região, 

que passaram a ser levados da fazenda diretamente aos portos para comercialização e 

exportação. 

Segundo Rodrigues (2004), sua obra foi fortemente apoiada pela Inglaterra, que tinha 

vasto domínio sobre esse tipo de transporte desde aquela época, e posteriormente também 

participou do processo de criação de outros trajetos como o de Recife a São Francisco, Bahia 

a São Francisco, Santos a Jundiaí, e a Estrada de Ferro Central do Brasil. Consequentemente 

este foi um modo que marcou um importante passo na questão dos transportes do país, pois 

foi através dele que começaram as transações comerciais envolvendo cargas maiores, destinos 

entre cidades mais distantes e comércio com outros países. 
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De acordo ainda com Rodrigues (2004, p. 58), a característica do modo ferroviário se 

destina a transportar um maior volume de cargas a longas distâncias, porém absorve um custo 

elevado em implementação e manutenção. 

 

5.4 Trem de Alta Velocidade 

 

De acordo com a International Union of Railways - UIC (2002) é possível formar 

quatro combinações distintas no sistema operacional ferroviário, que são os seguintes: 

 

 O sistema ferroviário exclusivo a alta velocidade, que usa o sistema de levitação 

magnética (Maglev – Magnetic Levitation), em que pode atingir uma velocidade 

operacional de até quinhentos quilômetros por hora, é usado atualmente como conexão 

entre o Aeroporto Internacional de Pudong, na China, e a cidade de Shangai, 

percorrendo uma distância total de trinta quilômetros.  

 

 Outra combinação no transporte de alta velocidade, considerando agora que a ferrovia 

utiliza o sistema tradicional de roda trilho, é o qual nela trafega trem de alta 

velocidade, mas que este, utiliza também, linhas tradicionais, que consequentemente 

faz reduzir a velocidade, e aumentar o tempo necessário para concluir a viagem.  

 

 Existe ainda um conjunto de linhas ferroviárias de alta velocidade, que recebem trens 

convencionais, e trens inclinadores (tilting trains), que são aqueles que contam com 

um sistema de inclinação para realizar as curvas, estes podem chegar a uma 

velocidade final de até duzentos e vinte quilômetros por hora. Neste caso, o trem de 

alta velocidade não trafega em outro tipo de ferrovia. Nesse ambiente, existe a 

otimização do uso da ferrovia de alta velocidade, com alguns tipos diferentes de trem 

passando por ela, o que se faz necessário, observar atentamente o tráfego, e ter uma 

boa gestão do fluxo das máquinas, para que não haja perda de capacidade no 

transporte dos passageiros. 

 

 E, a última forma de combinação entre o trem e a ferrovia, é onde a ferrovia comporta 

tanto o trem convencional como o de alta velocidade, e os trem que por ela trafegam, 

tem o mesmo comportamento, podendo trafegar nos dois tipos de ferrovia. 
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O primeiro exemplo, de acordo com a UIC (2002), onde há uma separação evidente dos 

outros modos de transporte de ferrovia, é o que mais tira proveito do que a tecnologia oferece, 

e como consequência isso traz um custo elevado na utilização. O restante dos tipos de 

transporte faz com que a tecnologia envolvida não seja completamente usada, ou seja, a 

capacidade de transporte é maior do que a que é realmente usada, estes tipos de transporte, 

podem, no entanto, se justificar de acordo com as características dos ambientes envolvidos. A 

escolha do sistema ótimo operacional deve estar adequada ao tipo de ferrovia envolvida, e de 

acordo ainda com a UIC (2002), a coexistência de tráfego de trens de carga e trens com 

velocidades acima de 300 km/h pode afetar a capacidade, como também envolve sérias 

restrições de geometria por causa da limitação de superelevação. Por estas razões, operações 

acima de 300 km/h devem ser restritas, em princípio, ao primeiro e segundo modo 

operacional, ou seja, ao Maglev e ao trem de alta velocidade, desde que este esteja 

percorrendo o curso em uma linha de alta velocidade, respectivamente. 

Segundo a UIC (2002), para classificar uma ferrovia como sendo de alta velocidade, é 

importante que seja considerado uma combinação de elementos que são responsáveis pelo 

sistema, são eles, o material rodante, as condições operacionais, e também toda a estrutura, 

seja ela projetada para essa velocidade, ou linhas tradicionais que são adaptadas para o uso de 

alta velocidade. E ainda, Para que seja justificada a construção ou adaptação de linhas de alta 

velocidade, algumas peculiaridades devem ser observadas, para que se tire o melhor proveito 

econômico, são elas a distância entre os centros populacionais, a demanda prevista, e a 

capacidade que será disponibilizada, além da competitividade com outros modos de 

transporte, e a distribuição da população ao longo da linha. Portanto, o sistema de transporte 

deve operar de forma que combine com as características locais.  

UIC (2002) apresenta que durante mais de quarenta anos, vêm sido construídas novas 

linhas ferroviárias por todo o mundo, com o modo operacional de roda-trilho, especificamente 

construída para essa finalidade, torna-se capaz de se obter velocidades de até 350 km/h, esse 

sistema é amplamente usado na Europa e no Japão, já as convencionais, podem ser adaptadas 

para que se tenha alta velocidade, como foi visto anteriormente neste capítulo, e em um país 

com menos receita, ou que não tenha no percurso onde será implantado o TAV, 

desenvolvimento tecnológico suficientemente alto, esta pode ser a melhor solução. Cada linha 

ferroviária depende do seu ambiente, e adota suas características de acordo com ele. 

Ellwanger (2002) defende que em distâncias menores que 500 km, o trem de alta 

velocidade oferece grande vantagem competitiva, entre 500 e 1000 km, há grande competição 
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entre o TAV e o modo aéreo, e em distâncias superiores a 1000 km, o transporte aéreo é o 

mais competitivo. Isso porque a ferrovia de alta velocidade traz uma grande vantagem 

competitiva quando esta cobre distâncias médias. Para distâncias curtas ou longas, os outros 

modos são mais eficientes.  

 

5.5 Localização 

 

De acordo com Arantes (2005), vários fatores influenciam no custo do transporte, 

tanto de cargas quanto de passageiros. Os fatores podem estar relacionados ao produto, ou 

serviço prestado, como também estar relacionado a localização da demanda, ou seja, a 

identificação que determina o destino desse produto e serviço. Devido a essa afirmação, a 

localização da demanda, ou seja, dos usuários em potencial, é primordial para o sucesso do 

projeto.  

Para Hunt e Koulamas (1989), num mundo globalizado e altamente competitivo, é 

necessário que a empresa tenha vantagem competitiva, principalmente no que diz respeito ao 

acesso às fontes de matéria-prima e aos mercados potenciais. Sendo assim, uma decisão 

importante para o sucesso organizacional é a referente à localização de suas unidades para que 

se faça possível atender da melhor forma possível, de maneira mais eficiente, e atendendo as 

expectativas dos clientes que utilizarão o serviço, em relação ao tempo, seguridade, 

confiabilidade, custo, entre outros fatores. 

De acordo com Porter (2000), as decisões relativas à seleção de alternativas de 

localização de um negócio podem ter um impacto substancial na habilidade de a empresa 

estabelecer e manter vantagem competitiva, ou seja, uma localização ineficiente pode levar o 

projeto ao fracasso. 

Slack, Chamber e Harland (1997) dizem que a decisão de localização reside em 

solucionar o problema de posicionamento geográfico de uma operação, relativamente aos 

recursos, a outras operações e aos clientes com os quais interage. De acordo ainda com os 

autores, a determinação da localização é certamente uma das escolhas que tem maior impacto 

nos resultados operacionais da empresa, além de apresentar impacto em toda a cadeia de 

gestão e estratégia.  

De acordo com Leme (1982) quando é feita a identificação para a localização de uma 

instalação empresarial, os componentes que são agregados na escala de observação dos 

responsáveis, são denominados fatores locacionais. Ou seja, esses fatores correspondem a 

todas as partes que são capazes de influenciar o total de lucro da empresa, e estão 



25 
 

correlacionados com a macrolocalização, e a microlocalização, em que determina em que país 

e região é a mais adequada para se implantar um projeto, e identificado esse ponto, dentro 

dessa região, onde será o melhor local, respectivamente.  

 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo com Minato (1994) o procedimento metodológico apresenta qual é a 

direção, dentro da metodologia, utilizada na pesquisa. Ele busca apresentar o “caminho do 

pensamento” e quais foram, consequentemente, as práticas exercidas de acordo com o 

objetivo esperado. Os procedimentos e as técnicas aplicadas que foram o caminho seguido na 

pesquisa para que se obtenha os resultados almejados já identificados no objetivo dessa 

análise, são apresentadas com uma formatação cronológica no Quadro 1. 

Segundo Carvalho et al (2000) o conhecimento pode ser desmembrado em: senso 

comum, artístico, filosófico, teológico e científico. O conhecimento científico se difere dos 

demais por seguir quatro princípios ou características: (a) Não se prende a objetivos imediatos 

e sim entender os princípios envolvidos em determinado evento e não somente seu efeito 

final; (b) Procura a generalização, há preocupação se o conhecimento adquirido por ser ou não 

aplicado em outras situações esta; (c) Procura enquadrar sob quais condições determinado 

conhecimento é válido; e (d) necessita divulgar suas descobertas para que o conhecimento 

seja avaliado e ampliado. 

Roesch (2005, p. 122 – 124) defende os paradigmas como sendo quantitativos e 

qualitativos, sendo que: 

Quantitativo – parte do principio filosófico que o mundo social existe 

externamente ao homem e que suas propriedades devem ser medidas através de 

métodos objetivos. Sendo orientado por oito proposições, sendo elas: (a) 

independência; (b) isenção de valor; (c) causalidade; (d) hipotético-dedutivo; (e) 

operacionalização; (f) reducionismo; (g) generalização; e (h) análise transversal. 

Qualitativo – parte da perspectiva de que o mundo e a “realidade” não são 

objetivos e exteriores ao homem, mas socialmente construídos e recebem 

significados a partir do homem. 

Para Silva (2008, p. 14) a natureza pode ser definida da seguinte forma: 

“Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço 

da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. 

Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.” 
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Em relação ao objetivo, a pesquisa pode ser considerada conforme Jung (2003), Silva 

(2004) e Gil (2008) em exploratória, descritivas e explicativas. 

Quanto aos procedimentos técnicos ou operacionalização a pesquisa por ser rotulada 

conforme Gil (2008) como: bibliográfica, documental, experimental, ex-post facto, estudo de 

corte, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação e pesquisa participante. 

Jung (2003) acrescenta a pesquisa operacional e Roesch (2005) o delineamento histórico, 

etnográfico e a historias de vida. 

Para Jung (2003) a pesquisa documental tem por intento admitir informações e provas 

existentes sobre o conhecimento científico. Conforme Gil (2008), a pesquisa bibliográfica se 

assemelha muito à documental, sendo que a diferença reside basicamente nas fontes. A 

primeira se vale de fundamentalmente das contribuições dos diversos autores, enquanto a 

documental alça de materiais que ainda não receberam nenhum tratamento analítico ou 

possam ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

O estudo de caso é definido por Gil (2008, p.54) como: “Estudo profundo e exaustivo 

de um ou pouco objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Kassai (2002) defende que a aplicação das técnicas de pesquisa operacional nas 

ciências sociais aplicadas permite maior afastamento entre o objeto de pesquisa e o 

pesquisador, o que auxilia o aumento do rigor científico. 
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Quadro 1: Classificação metodológica usada no desenvolvimento da pesquisa: 

Classe Categoria Definição Na dissertação 

Tipo de 

conhecimento 
Científico 

Forma sistemática para realizar e 

perceber eventos, que explica 
ou/e altera a realidade; 

Características que 
norteiam a 

elaboração da 

pesquisa; 

Paradigma 

filosófico 
Quantitativo 

Parte do principio filosófico que 
o mundo social existe 

externamente ao homem e que 

suas propriedades devem ser 

medidas através de métodos 
objetivos; 

Aplicação da técnica 

DEA que visa medir 

e prever o melhor 
desempenho do 

projeto em estudo. 

Quanto à 

natureza 
Aplicada 

Objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática dirigida à 
solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e 

interesses locais; 

Desenvolve-se sobre 

um problema real e 

pode ser aplicado de 
forma imediata; 

Quanto aos 

Objetivos 
Descritiva 

Visa descrever as características 
de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis; 

O fenômeno 

observado são os 

cenários do projeto 
do TAV brasileiro, e 

se investiga as 

relações das 
variáveis envolvidas, 

buscando as relações 

de eficiência nas 

variáveis 
selecionadas; 

Procedimentos 

técnicos 

Bibliográfica 

Tem a finalidade de conhecer 

diferentes formas de 

contribuição científica que já se 
realizaram sobre determinado 

assunto ou fenômeno; 

Revisão de 

literatura; 

Documental 
Tem por finalidade conhecer 

documentos e provas existentes 

sobre o conhecimento científico; 

Análise dos 

Relatórios; 

Estudo de caso 

Estudo profundo e exaustivo de 

um ou pouco objetos, de 
maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento; 

Análise dos 

impactos 
operacionais do 

TAV; 

Pesquisa Operacional 

Consiste na construção de 

modelos do sistema físico real 
para serem aplicadas técnicas de 

simulação e otimização. 

Análise Envoltória 
de Dados; 

Fonte: Elaboração própria 
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6.1 Data Envelopment Analysis 

 

Rafaeli (2009), diz que o sistema de Análise Envoltória de Dados caracteriza-se por 

um modelo matemático de programação linear para delimitação de uma fronteira de 

eficiência. Tais características foram responsáveis a dar a esse modelo grande visualização e 

diversas aplicações, pois de acordo com Angulo Meza et al (2005), trata-se de uma 

ferramenta que não busca mediocridade, mas sim a excelência, em relação a busca da melhor 

performance do projeto. 

De acordo com Kassai (2002), é comum na literatura a comparação entre a DEA e a 

regressão linear simples, uma vez que uma tende a gerar uma reta paramétrica que passa pelos 

resultados médios e quanto à outra procura os pontos de maior eficiência. A verificação da 

formulação clássica da DEA de acordo com Kassai (2002) é representada na equação 1, 

realizada da seguinte forma: 

 

“Considere N empresas produzindo m quantidades de produtos y a partir de n 

quantidades de insumos x. Uma empresa k qualquer produz yrk quantidade de 

produtos com a utilização de xik quantidades de insumo. O objetivo do DEA é 

encontrar o máximo indicador de eficiência hk onde ur é o peso específico a ser 

encontrado para um produto r e vi é o peso específico de cada insumo i”; 

 

Em formulação matemática: 





s

r

rkrk yuhMaximizar
1

_                                                                                                      (1) 
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n
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1

1                                                                                                                                  (1.2) 

0, ir vu                                                                                                                                      (1.3) 

Onde, 

y = produtos; x = insumos; u, v = pesos r = 1, ..., m ; i = 1, ..., n ; n = 1, ..., N 
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 Dessa forma, quando resolvido sistematicamente para as DMU,por um método de 

programação linear, gera como resultado a curva de máxima eficiência, e possibilita verificar 

a distância a qual cada unidade se localiza da fronteira. 

De acordo com Coelli (1998), a Análise por Envoltória de Dados pode apresentar duas 

orientações: para produtos, ou outputs, e para insumos, inputs. Esse direcionamento admite 

que para cada DMU seja feita a escolha das importâncias de cada variável de entrada ou saída 

da forma que lhe for mais apropriada, desde que essas proporções, aplicadas às outras DMU 

não produzam uma razão superior a 1.  

Na orientação pelos inputs é determinada a eficiência pela otimização da divisão entre 

a soma ponderada das saídas e a soma ponderada das entradas, generalizando, assim, a 

definição de Farrel (1957). Nesse caso, o modelo busca responder a questão de que dado o 

nível de outputs que uma unidade produz em sua totalidade, qual a redução que pode ocorrer 

nos inputs de modo a manter o corrente nível de saídas. Já os modelos orientados para a 

maximização dos outputs procuram responder à questão de que se é dado o nível de inputs 

utilizado, qual seria o maior nível de outputs que se pode alcançar mantendo-se o nível de 

entrada constante, de acordo com Vilela (2004).  

Charnes et al (1994) identificam as principais vantagens e características da ferramenta 

como o foco em observações individuais em contraste com as médias da população, defende 

ainda que a ferramenta produz uma medida agregada individual para cada DMU em termos de 

sua utilização de inputs e outputs, além de poder ser utilizado múltiplos insumos e produtos, 

de não colocar restrições a forma funcional da função de produção, permitir que seja 

incorporado julgamentos, quando desejado, ter ênfase nas melhores opções e práticas ao invés 

de medidas de tendência central, e ainda satisfaz ao critério da equidade estrita na avaliação 

relativa a cada DMU.  

Lins e Ângulo Meza (2000) ainda adicionam que o método difere dos métodos 

baseados em avaliação puramente econômica, que necessitam converter todos os inputs e 

outputs em unidades monetárias, defendem que os índices de eficiência são baseados em 

dados reais, e não em formulação teórica, e que permite estabelecer cenários para serem 

testados, buscando responder a pergunta do que aconteceria se outro fenômeno acontecesse. 

A grande quantidade de itens nas referidas vantagens corrobora a razão pela qual o 

método é aplicado em diferentes áreas do conhecimento e a sua gama de possibilidade de uso, 

estudos e aplicações possíveis se encontra em contínua expansão. 
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Kassai (2002) identifica algumas limitações da técnica, que restringem o uso, e que 

devem ser observadas a fim de que o emprego seja o mais correto possível, gerando assim 

resultados otimizados. Uma das principais é que por ser uma técnica de ponto extremo, 

ruídos, tais como erros de medição, podem comprometer a análise, e como é uma técnica não 

paramétrica, torna-se difícil formular hipóteses estatísticas, ainda problemas muito extensos 

podem consumir elevados tempos computacionais, e, além disso, a capacidade discriminatória 

reduz com o aumento do numero de variáveis; 

Algumas destas limitações são listadas também por Linz e Ângulo Meza (2000) que 

ressaltam ainda mais o ponto da seleção das variáveis, tanto na representatividade quanto na 

quantidade, reforça também a questão de conhecimento do real problema, a fim de se 

conseguir a melhor avaliação e consequentemente os resultados ideais. 

Além das vantagens e características da análise envoltória de dados, ela também 

possui algumas indicações de uso, conforme Paiva (2000) é a solução mais adequada para 

problemas de avaliação estratégica de sistemas, com alta variação de processos e uma 

complexidade moderada. 

Barney e Hesterly (2007) defendem que embora não seja possível prever o futuro, 

projetá-lo ajuda a organização a definir ações baseadas no valor, raridade, imitabilidade e 

organização de seus recursos e realizar investimentos que gerem vantagem competitiva em 

relação a seus concorrentes. Kassai (2002) diz que o instrumento fornece uma visão 

multifacetada, o que permite uma análise dos fatores que irão contribuir para o alcance dos 

resultados esperados. 

Este método foi apresentado com a elaboração e formalidade que se aplica atualmente 

por Charnes, Cooper e Rhodes (1978) em um artigo da área de operações: Measuring the 

Efficiency of Decision Making Units, onde apresentam a DEA em um modelo considerado 

clássico e que em homenagem aos criadores, levou o nome de suas iniciais CCR, conforme 

Rafaelli (2009). O modelo CCR, desenvolve uma superfície linear por partes, não 

paramétrica, de acordo com as informações, e gera retornos constantes de escala, ou seja, 

qualquer mudança nas entradas, ou inputs, consequentemente gera uma variação proporcional 

nas saídas (outputs). Esse modelo é igualmente conhecido como modelo Constant Returns to 

Scale - CRS  

Seguindo a trajetória histórica desse método, no ano de 1984, por Banker, Charnes e 

Cooper, o modelo BCC foi desenvolvido, e agregava ao CCR os conceitos de economia de 

escala. A Figura 2 ilustra uma comparação, e aponta a diferença, entre os dois tipos 

respectivos de fronteiras, referentes ao BCC e o CCR. Uma análise da figura aponta que o 
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modelo BCC pode ser intitulado como o exemplo de retornos variáveis, ou seja, não 

constantes, a escala.  (Variant Returns to Scale - VRS). O método BCC indica que seja 

comparada apenas DMU que trabalhem em escala semelhante, assim, a eficiência de uma 

DMU é obtida dividindo sua produtividade pela maior laboriosidade dentre as DMU que 

proporcionam o mesmo tipo de retorno a escala. Desse modo, a fronteira BCC apresenta retas 

de ângulos diversos, o que assinalar ser uma fronteira linear por partes. 

 

FIGURA 2 - Comparação entre as fronteiras dos modelos BCC e CCR 

 

Fonte: Soares Mello, et al, 2004. 

 

De acordo com Mariano, Almeida e Rebelatto (2006), existem três formas de retorno à 

escala: (a)crescente; (b) constante; e (c) decrescente. 

 

·Retorno crescente: o aumento no número de inputs ocasiona um aumento 

desproporcionalmente maior no número de outputs, o que ocorre quando uma DMU está 

operando muito abaixo da sua capacidade ótima. 

·Retorno constante: o aumento do número de inputs ocasiona um aumento 

proporcional nos outputs, quando uma DMU está operando na sua capacidade ótima. 

·Retorno decrescente: o aumento do número de inputs ocasiona uma variação 

desproporcionalmente menor no número de outputs, se uma DMU está operando naacima da 

sua capacidade ótima.  
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6.2 Seleção das Variáveis da DEA 

 

De acordo com Linz e Ângulo Meza (2000), Kassai (2002), Buarque (2003), as 

variáveis escolhidas para seleção devem conter as seguintes características principais: 

 Relacionamento  Deve haver algo que indique que uma variação no input provoque uma 

alteração no output; 

 Disponibilidade  os dados devem ser correntes, disponíveis em base históricas que 

permitam a análise, e ser possível medi-las, estima-las ou prove-las para cada DMU; 

 Familiaridade  as medidas selecionadas devem ser próximas dos gestores permitindo 

sua assimilação e base para decisão; 

 Extensão  os inputs e outputs devem representar as dimensões operacionais que a DMU 

estuda em relação ao problema abordado. Pouca extensão pode limitar a capacidade de 

ação, enquanto o excesso pode diminuir o poder discriminatório das técnicas não 

paramétricas uma vez que mais de uma variável pode conter a mesma informação; 

 Confiabilidade  as variáveis devem ter origem em fontes confiáveis, com facilidade de 

verificação ou sujeitas a constantes auditorias por órgãos externos; 

 

Para selecionar as variáveis que serão utilizadas como inputs e outputs, é desenvolvida 

uma pesquisa com fins comparativos. A análise por envoltória de dados, em consequência de 

suas características já descritas, é amplamente utilizada no setor de transporte conforme 

pesquisa realizada por Rafaelli (2009). Com a realização da pesquisa voltada ao transporte 

ferroviário, construiu-se o Quadro 2, que apresenta as pesquisas divulgadas que aplicam a 

metodologia, de acordo com o portal da CAPES, 2014. 
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 Quadro 2: Listagem dos Estudos de Transporte de Ferrovia de Passageiros 

Autor 

(es) 

Orientação 

Utilizada 
País 

Variáveis 

Objetivo do Estudo 

Input Output 

Mohajeri 

e Amin 

(2010) 

Orientação 

ao output 
Irã 

 

Nenhum 

Serviço de 

Passageiro; 

Arquitetura e 

Urbanismo; 

Economia; 

Identificar a 

localização ótima de 

uma estação de 

embarque para a 

cidade de Mashad. 

Azadeh, 

Ghaderi e 

Izadbakhs

h (2008) 

Orientação 

ao output 
Irã 

Tempo de 

Viagem do Trem 

de Passageiros e 

Carga. 

Otimizar o tempo de 

viagem; 

Diminuir o custo de 

viagem otimizando 

o tempo de 

confronto no uso da 

linha. 

Jitsuzumi 

e 

Nakamura 

(2010) 

Orientação 

ao input 
Japão 

Ativos fixos; 

Pessoal; 

Despesas 

operacionais 

Serviço de 

Passageiro; 

Externalidade das 

comunidades 

lindeiras; 

Identificar os fatores 

que contribuem para 

a ineficiência do 

modo ferroviário 

japonês em 2007 

Azadeh, 

Ghaderi e 

Izadbakhs

h (2008) 

Orientação 

ao input 
Irã 

Tempo de 

travessia de trens 

de passageiro e 

carga; 

Quantidade de 

passageiros; e 

Tonelada útil; 

Construção de 

cenário eficiente de 

rotas ferroviárias 

urbanas 

Salerian e 

Chan 

(2005) 

Orientação 

ao output 
Austrália 

Empregados; 

Passageiros; 

Vagões; 

Locomotivas; e 

Malha 

Tonelada útil; 

Passageiro por 

quilômetro. 

Medição da 

eficiência dos 

sistemas ferroviários 

de 20 países entre 

1990 e 1998 

 Fonte: Elaboração Própria a partir de Mohajeri e Amin (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), 

Jitsuzumi e Nakamura (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), Salerian e Chan (2005). 

 

Uma vez que as variáveis listadas no Quadro 2, não são padronizadas, conclui-se que 

não existe uma direção ideal de inputs e outputs. O que indica que o autor da pesquisa deve se 

preocupar para que, dentre os resultados almejados, as informações que tem melhor 

representatividade no momento da escolha das variáveis, sejam as usadas, seguindo as 

características já destacadas de acordo com os autores Lins e Ângulo Meza (2000), Kassai 
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(2002), e Buarque (2003). Com base ainda na análise Quadro 1, são verificados as seguintes 

aderências que colaboram para atingir o objetivo, listado no Quadro 3 e 4, respectivamente: 

 

Quadro 3: Relação das variáveis de Input com a pesquisa: 

Input Relacionamento Disponibilidade Extensão Confiabilidade 

Tempo de 

Viagem do 

Trem de 

Passageiro 

Alto Parcial Alta Parcial 

Tempo de 

Viagem do 
Trem de Carga 

Nenhum Disponiível Nenhuma - 

Ativos Fixos Alto Indisponível Alta - 

Pessoal Parcial Indisponível Baixa - 

Despesas 

Operacionais 
Alto Indisponível Alta - 

Tempo de 

Travessia de 
Trens de 

Passageiro e 

Carga 

Parcial Parcial Alta Parcial 

Empregados Parcial Indisponível Alta - 

Passageiros Alto Parcial Alta Parcial 

Vagões Nenhum Indisponível Nenhuma - 

Locomotivas Nenhum Indisponível Nenhuma - 

Malha 

Ferroviária 
Alto Parcial Alta Parcial 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Mohajeri e Amin (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), 

Jitsuzumi e Nakamura (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), Salerian e Chan (2005). 
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Quadro 4: Relação das variáveis de Output com a pesquisa: 

Output Relacionamento Disponibilidade Extensão Confiabilidade 

Serviço de 

Passageiro 
Alto Indisponível Alta - 

Arquitetura e 

Urbanismo 
Parcial Indisponível Parcial - 

Economia Alto Parcial Alta Alta 

Tempo de Viagem Alto Parcial Alta Parcial 

Serviço de 
Passageiro 

Parcial Indisponível Parcial - 

Externalidades das 

Comunidades 
Lindeiras 

Nenhum Indisponível Parcial - 

Quantidade de 

Passageiros 
Alto Indisponível Alta - 

Tonelada Util Nenhum Indisponível Nenhuma - 

Passageiro por 

Kilometro 
Alto Indisponível Alta - 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Mohajeri e Amin (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), 

Jitsuzumi e Nakamura (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), Salerian e Chan (2005). 

Ao utilizar os parâmetros já destacados, percebe-se que a utilização do item 

familiaridade não se aplica a pesquisa, por não se tratar de um assunto empresarial. Para a 

escolha das variáveis, a levar em conta principalmente o relacionamento da informação com a 

pesquisa, e a disponibilidade da mesma para coletar os dados, e após, adaptar as informações, 
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para que o melhor resultado seja obtido, é criado o Quadro 5, de seleção das variáveis, para 

que se obtenha a variável final que será utilizada. 

 
Quadro 5: Seleção das variáveis 

Variável 

Inicial 
Relacionamento Disponibilidade Adaptação Variável Final 

Tempo de 

Viagem do 
trem de 

Passageiro 

Alto, pois o 
tempo de viagem 

é um dos fatores 

que classificam 
o TAV. 

Parcial, visto que 
para alguns 

percursos existe 

uma projeção do 
tempo. O que 

possibilita criar 

uma média 
projetada. 

Elaborar uma média 

proporcional para 

todas as cidades. 

Tempo de viagem com 

origem em cada DMU 
(Cidade) até as 

extremidades de 

Campinas e Rio de 
Janeiro, 

respectivamente. 

Passageiros 

Alto, pois a 
demanda é um 

item primordial 

para o sucesso 

do TAV. 

Parcial, pois o 

TAV não está em 

funcionamento, 
não havendo, 

dessa forma, 

efetivamente o 

número de 
passageiro exato 

ou médio. 

Elaborar uma 

projeção da 

População de cada 
DMU (Cidade). 

População de cada 

DMU. 

Malha 
Ferroviária 

Alto, pois o 

TAV é indicado 

para médias 
distâncias, como 

já foi 

esclarecido. 

Parcial, pois o 

corredor oficial 
não foi 

estabelecido, o 

que tem 

disponível é uma 
sugestão de 

cidades por onde 

ele passará.  

De acordo com cada 

cidade (DMU), 
elaborar uma tabela 

com as respectivas 

distâncias entre as 

mesmas, e as 
extremidades, 

Campinas e Rio de 

Janeiro. 

Distância entre a DMU e 

as extremidades do 

corredor do TAV – 

Campinas e Rio de 
Janeiro. 

Economia 

Alto, pois a 
capacidade 

econômica da 

localização onde 
será implantada 

a estação deve 

ser 

suficientemente 
desenvolvida. 

Disponível, será 

usado o Produto 
Interno Bruto – 

PIB, de cada 

DMU em estudo. 

Sem necessidade de 

adaptação. 
PIB de cada DMU. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Mohajeri e Amin (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), 

Jitsuzumi e Nakamura (2010), Azadeh, Ghaderi e Izadbakhsh (2008), Salerian e Chan (2005). 
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Determinado então quais serão as variáveis utilizadas, o próximo passo é demonstrar 

qual será a intenção do estudo, que é: maximizar os outputs, que é a Quantidade de 

Passageiro, e o PIB de cada cidade, dados os inputs, que são a Distância entre a DMU e as 

extremidades, e o Tempo de Viagem, com a justificativa de que os Inputs são as informações 

que compõem o trajeto e que afeta a viagem, e o Output é uma projeção de dados. 

 

 Figura 3: Estrutura básica do uso da metodologia 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

6.3 Cidades Envolvidas no Trajeto 

 

De acordo ainda com o Relatório Final, disponibilizado pelas instituições responsáveis 

pela realização do projeto, é listada a referência das cidades propostas por onde passará o 

TAV, criando assim o seu corredor. Ele cortará quinze cidades dentro do território do estado 

do Rio de Janeiro, e mais vinte e seis no estado de São Paulo, como é identificado nos 

Quadros 6 e 7, respectivamente. Nos referidos Quadros, são listadas, além das cidades, as 

informações coletadas, que servirão como variáveis na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

DEA 

PIB 
Quantidade de 

Passageiro 

Distância entre 
as DMU's 

Tempo de 
Viagem 

INPUT 

OUTPUT 

METODOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO 



38 
 

 Quadro 6: Relação das Variáveis de Acordo com as Cidades do Rio de Janeiro 

DMU 

Distância 

até 

Campinas
1
 

Distância 

até RJ
1
 

Tempo até 

Campinas
2
 

Tempo 

até 

RJ
2
 

PIB
3
 

População 

Potencial
3
 

Duque de 

Caxias 
501 20.8 144 5,4 30920 855.048 

São João 
de Meriti 

496 26.5 142,6 6,9 12713 458.673 

Belford 

Roxo 
491 32.2 141,2 8,4 10434 469.332 

Nova 

Iguaçu 
488 37.8 140,3 9,8 12822 796.257 

Queimados 478 52.3 137,4 13,6 13509 137.962 

Seropédica 465 72.2 133,7 18,7 11864 78.186 

Paracambi 458 82.4 131,7 21,4 11123 47.124 

Piraí 438 97.4 125,9 25,3 36916 26.314 

Pinheiral 414 120 119 31,2 9813 22.719 

Volta 

Redonda 
400 129 115 33,5 35126 257.803 

Barra 

Mansa 
392 133 112,7 34,5 17916 177.813 

Quatis 383 147 110,1 38,2 14841 12.793 

Porto Real 376 155 108,1 40,3 217465 16.592 

Resende 360 165 103,5 42,8 46520 119.769 

Itatiaia 347 178 99,8 46,2 62199 28.783 

Fonte: Elaboração própria. A partir do 
1
Google Earth (2008), 

2
Empresa de Planejamento e 

Logística S/A (2013), 
3
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Quadro 7: Relação das Variáveis de Acordo com as Cidades de São Paulo 

DMU 

Distância 

até 

Campinas
1
 

Distância 

até RJ
1
 

Tempo até 

Campinas
2
 

Tempo 

até 

RJ
2
 

PIB
3
 

População 

Potencial
3
 

Queluz 330 206 94,9 53,5 9141 11.309 

Lavrinhas 316 217 90,9 56,4 10176 6.590 

Cruzeiro 310 225 89,1 58,4 17380 77.039 

Cachoeira 
Paulista 

294 235 84,5 61 13681 30.091 

Lorena 281 248 80,8 64,4 17374 82.537 

Guaratinguetá 269 263 77,3 68,3 19714 112.072 

Aparecida 263 267 75,6 69,3 13843 35.007 

Roseira 252 274 72,5 71,2 30415 9.599 

Pindamonhangaba 232 292 66,7 75,8 25477 146.995 

Taubaté 224 303 64,4 78,7 34680 278.686 

Caçapava 205 321 58,9 83,4 29414 84.752 

São José dos 
Campos 

182 344 52,3 89,3 39587 629.921 

Jacareí 173 356 49,7 92,4 26933 211.214 

Guararema 166 379 47,7 98,4 18511 25.844 

Mogi das Cruzes 148 408 42,6 106 24595 387.779 

Itaquaquecetuba 129 409 37,1 106,2 11419 321.770 

Guarulhos 106 416 30,5 108 35248 1.221.979 

Caieiras 71.3 460 20,5 119,5 23551 77.039 

Franco da Rocha 70 465 20,1 120,8 14512 131.604 

Jundiaí 39.1 482 11,2 125,2 58351 370.126 

Louveira 27.6 494 7,9 128,3 287646 37.125 

Vinhedo 24 502 6,9 130,4 112670 63.611 

Valinhos 10.6 516 3 134 36536 106.793 

Fonte: Elaboração própria. A partir do 
1
Google Earth (2008), 

2
Empresa de Planejamento e 

Logística S/A (2013), 
3
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014). 
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7 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 O cálculo para que se obtenha a eficiência respectiva de cada DMU é realizado através 

do Sistema Integrado de Administração de Materiais – SIAD. Este é um software onde 

considera os inputs e outputs determinados no estudo para calcular a distância em que cada 

DMU, que nessa pesquisa se identifica como as cidades, estariam da considerada fronteira de 

eficiência 1, que para a técnica de Análise Envoltória de Dados, é a fronteira excelente, ou 

seja, a melhor posição em que uma opção pode estar localizada, já que não se faz possível 

nenhum desempenho superior ao estabelecido. 

Depois de inserir as informações no Sistema Integrado de Administração de Materiais 

SIAD, é gerado o resultado, conforme a quadro 6. Nele é apresentada, em ordem decrescente, 

a eficiência das DMU, classificando desse modo as cidades excelentes, de acordo com as 

expectativas inseridas no processo de escolha das variáveis. 
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Quadro 8: Resultado de Eficiência. 

DMU Cidade Eficiência 

1 Duque de Caxias 1 

13 Porto Real 1 

32 Guarulhos 1 

36 Louveira 1 

38 Valinhos 1 

4 Nova Iguaçu 0,9077 

35 Jundiaí 0,903926 

27 São José dos Campos 0,628835 

37 Vinhedo 0,608297 

3 Belford Roxo 0,540789 

2 São João de Meriti 0,532439 

10 Volta Redonda 0,411959 

25 Taubaté 0,35575 

30 Mogi das Cruzes 0,353296 

14 Resende 0,321122 

15 Itatiaia 0,30375 

8 Piraí 0,269795 

28 Jacareí 0,259656 

11 Barra Mansa 0,255046 

24 Pindamonhangaba 0,218887 

5 Queimados 0,196494 

26 Caçapava 0,181635 

34 Franco da Rocha 0,175158 

21 Guaratinguetá 0,171242 

20 Lorena 0,140322 

18 Cruzeiro 0,13801 

33 Caieiras 0,133521 

23 Roseira 0,133383 

6 Seropédica 0,128279 

7 Paracambi 0,095398 

29 Guararema 0,087235 

22 Aparecida 0,084832 

19 Cachoeira Paulista 0,082516 

12 Quatis 0,079946 

9 Pinheiral 0,067972 

31 Itaquaquecetuba 0,064504 

16 Queluz 0,04863 

17 Lavrinhas 0,044354 

                                                   Fonte: Resultado obtido com auxilio do SIAD. 
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Após listar o resultado obtido, verifica-se que a princípio as oito estações de embarque 

deveriam estar nas seguintes cidades: Duque de Caxias, Porto Real, Guarulhos, Louveira, 

Valinhos, Nova Iguaçu, Jundiaí, e São José dos Campos, respectivamente, conforme Quadro 

9. 

 

Quadro 9: Resultado das Cidades Eficientes I. 

DMU Cidade Eficiência 

Distância 

até 

Campinas 

Distância 

até RJ 

Tempo 

até 

Campinas 

Tempo 

até RJ 
PIB 

População 

Potencial 

1 
Duque de 

Caxias 
1 501 20.8 144.04 15.40 30920 855048 

13 Porto Real 1 376 155 108.10 40.25 217465 16592 

32 Guarulhos 1 106 416 30.48 108.03 35248 1221979 

36 Louveira 1 27.6 494 17.90 128.29 287646 37125 

38 Valinhos 1 10.6 516 13.00 134.00 36536 106793 

4 
Nova 

Iguaçu 
0.9077 488 37.8 140.30 19.80 12822 796257 

35 Jundiaí 0.903926 39.1 482 21.20 125.17 58351 370126 

27 

São José 

dos 

Campos 

0.628835 182 344 52.33 89.33 39587 629921 

Fonte: Resultado obtido com auxilio do SIAD. 

 

Como análise, baseado no que é defendido na pesquisa, o trem de alta velocidade é 

ideal para ser utilizado quando abrange médias distâncias, portanto as cidades que estão 

localizadas em um raio de trinta quilômetros de distância das respectivas extremidades, Rio 

de Janeiro e Campinas, que são as cidades de Duque de Caxias, Louveira, e Valinhos, devem 

ser excluídas da escolha, já que o TAV, em média, precisa de aproximadamente quinze 

quilômetros para realizar sua aceleração até a velocidade máxima, e depois mais 

aproximadamente outros quinze quilômetros, para reduzir sua velocidade até o ponto de 

inércia, de acordo com a figura 4, onde mostra a capacidade de aceleração e desaceleração dos 

trens de material rodante, que é equiparado ao trem do projeto. 
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 Figura 4: Aceleração e Desaceleração de Trens de Alta Velocidade 

 

Fonte: Empresa de Planejamento e Logística S/A, 2009. 

 

Dado essa característica, o posicionamento de uma estação de embarque muito 

próxima à outra, ou a extremidade, tende a ser inviável, já que aumenta o custo, e diminui a 

competitividade, principalmente com os veículos leves, como carros particulares ou taxi, e 

ônibus. Devido a essa propriedade, é criada uma nova relação, onde são excluídas tais 

cidades, com distâncias inferiores a trinta quilômetros de Campinas e Rio de Janeiro, 

acrescentadas as cidades.  

Na demonstração do Quadro 10, são listadas as cidades mais eficientes de acordo com 

as características de atuação do TAV, dentre as quais, ao seguir a mesma linha de estudo 

utilizada para a construção da tabela, tem-se Volta Redonda, que se encontra a uma distância 

de aproximadamente vinte e cinco quilômetros da cidade com maior eficiência, Porto Real, e, 

portanto, deve deixar de ser considerada. 
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 Quadro 10: Resultado das Cidades Eficientes II. 

DMU Cidade Eficiência 

Distância 

até 

Campinas 

Distancia 

até RJ 

Tempo até 

Campinas 

Tempo 

até RJ 
PIB 

População 

Potencial 

13 Porto Real 1 376 155 108,1 40,25 217465 16,592 

32 Guarulhos 1 106 416 30,48 108,03 35248 1221979 

4 
Nova 

Iguaçu 
0.9077 488 37.8 140.30 19.80 12822 796257 

35 Jundiaí 0.903926 39.1 482 21.20 125.17 58351 370126 

27 

São José 

dos 
Campos 

0,628835 182 344 52,33 89,33 39587 629,921 

10 
Volta 

Redonda 
0,411959 400 129 115 33,5 35126 257,803 

25 Taubaté 0,35575 224 303 64,4 78,69 34680 278,686 

30 
Mogi das 

Cruzes 
0,353296 148 408 42,55 105,95 24595 387,779 

Fonte: Resultado obtido com auxilio do SIAD. 

 

Dessa forma, é elaborada uma nova listagem, de acordo com o quadro 11, com a 

desconsideração da  cidade Volta Redonda, e das cidades Resende e Itatiaia, que viriam logo a 

seguir, de acordo com o quadro 8, e a inclusão da cidade de Piraí. 

 

Quadro 11: Resultado das Cidades Eficientes III. 

DMU Cidade Eficiencia 

Distância 

até 

Campinas 

Distancia 

até RJ 

Tempo até 

Campinas 

Tempo 

até RJ 
PIB 

População 

Potencial 

13 Porto Real 1 376 155 108,1 40,25 217465 16,592 

32 Guarulhos 1 106 416 30,48 108,03 35248 1221979 

4 
Nova 

Iguaçu 
0.9077 488 37.8 140.30 19.80 12822 796257 

35 Jundiaí 0.903926 39.1 482 21.20 125.17 58351 370126 

27 
São José 

dos 

Campos 

0,628835 182 344 52,33 89,33 39587 629,921 

25 Taubaté 0,35575 224 303 64,4 78,69 34680 278,686 

30 
Mogi das 

Cruzes 
0,353296 148 408 42,55 105,95 24595 387,779 

8 Piraí 0,269795 438 97,4 125,93 35,3 36916 26,314 

Fonte: Resultado obtido com auxilio do SIAD. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O atendimento ao objetivo principal, que é identificar o conjunto das melhores 

localizações para a implantação da estação de embarque e desembarque intermediária, ou 

seja, que estarão no trajeto do TAV, foi atingido. Como resultado da Análise Envoltória de 

Dados, que é a metodologia usada na pesquisa, foram identificadas no total, duas cidades que 

obtiveram a eficiência máxima sob a ótica logística, considerando as variáveis escolhidas de 

distância e tempo de viagem até as extremidades do trajeto proposto, o PIB e a população de 

cada DMU, que são as respectivas cidades por onde o TAV passará, de acordo com a proposta 

base.  

Para o objetivo proposto, foi necessário atender também os objetivos específicos, que 

são, respectivamente, a realização da definição das variáveis, a aplicação da metodologia de 

Análise Envoltória de Dados, e finalmente atender ao intuito de que seja construído um 

ranking que classifique as cidades potenciais, onde é apresentada a eficiência de cada cidade 

que foi gerada pelo método de análise utilizado. 

A definição da variável a ser utilizada na ferramenta de estudo foi um processo que 

não apresentou uma padronização nas pesquisas relacionadas, fator que seria importante para 

ser levada em consideração, portanto, estar atento a realidade do cenário que é observado para 

eu seja definido quais variáveis utilizar foi fundamental. O projeto em questão é um projeto 

político que está no formato de uma proposta, passando pela fase de análise de investimento e 

consequentemente não está ativo para que fossem coletados os dados mais relevantes. 

Portanto, foi necessário realizar a adaptação dessas informações de acordo com o que os 

autores descrevem como apropriado, na busca de que seja coletado o dado mais próximo a 

realidade a fim de que o resultado seja o mais fidedigno possível dentro das limitações. 

Após a ação de seleção da variável, foi realizado o esforço para coletar os dados de 

cada DMU, ou seja, de cada cidade, para que pudesse ser introduzido então no software que 

foi utilizado, o SIAD, para que fosse gerado o resultado de eficiência identificando a 

pontuação de cada cidade.  

De acordo com as características singulares do Trem de Alta Velocidade, a 

identificação do conjunto de DMU ideal para receber as estações intermediárias de embarque 

e desembarque conta com as seguintes cidades: Porto Real e Guarulhos com a pontuação 

máxima, o que garante que nenhuma outra opção seja mais eficiente quando se é levado em 

conta as variáveis aplicadas, após tem-se Nova Iguaçu e Jundiaí que apresentam uma 
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pontuação de eficiência acima dos 90%, o que representa uma relativa boa pontuação, e para 

fim de que seja completado um total de oito cidades, a ser confrontada com a proposta 

política, a lista continua com as cidades de São José dos Campos, Taubaté, Mogi das Cruzes, 

e Piraí, com eficiências relativamente baixas, com pontuações de 0,62, 0,35, 0,35, e 0,26 

respectivamente. 

Com base no projeto proposto pelo Governo brasileiro, comparando as estações 

intermediárias, partindo da extremidade de Campinas, a primeira estação, de Viracopos, é 

ineficiente devido a sua distância inferior a trinta quilômetros até a extremidade final do 

trajeto. Ter duas estações seguidas faz o trem perder competitividade com outros modos, além 

de não usar, desse modo, sua capacidade total. Aqui, a opção de ligar o aeroporto de 

Viracopos com o TAV, identifica que deve ser realizado de outra forma, que não o uso dessa 

ferrovia. 

A cidade de Jundiaí, que é apontada como uma cidade opcional, apresentou uma 

pontuação relativamente suficiente para atender a instalação de uma estação de embarque e 

desembarque, então ela deveria estar dentro da proposta como uma estação obrigatória. 

A próxima estação, de Guarulhos, não apresenta distorções entre a proposta inicial e a 

proposta verificada. A cidade apresenta a maior eficiência dentre as cidades analisadas, e 

consta no projeto como uma cidade obrigatória para receber a estação intermediária. 

São José dos Campos também é apresentada na proposta do Governo como uma 

cidade que obrigatoriamente irá receber uma estação intermediária, e no estudo em questão, 

ela deteve a quinta melhor pontuação. Apesar de não ser uma cidade eficiente por completo, 

ou seja, de não ter apresentado a eficiência 1, que é característica das cidades ótimas, ela 

apresenta uma pontuação que a destaca dentre as demais. 

A cidade de Aparecida do Norte, que é apontada como uma estação opcional no 

projeto político, apresentou uma classificação inferior a 10% no método utilizado, e sua 

posição entre as demais cidades é insuficiente para que, com as variáveis selecionadas, ela 

esteja entre uma das opções.  

Seguindo pelo Estado do Rio de Janeiro, a situação das opções na qual se encontra a 

estação opcional de Resende, e a indecisão entre as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa 

para receber a estação intermediária, é resolvida pelo sistema utilizado para verificar a 

eficiência das cidades, que apresenta Porto Real, uma cidade situada no meio dessas três 

outras, como a DMU de maior eficiência, junto a Guarulhos. Essa verificação demonstra uma 

inconsistência na decisão de escolha da cidade situada no Vale do Paraíba para receber a 

estação intermediária de embarque e desembarque. 
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A estação do Galeão se assemelha a estação de Viracopos, e torna-se ineficiente 

devido a sua distancia inferior a trinta quilômetros da extremidade do Rio de Janeiro. Além 

disso, tem-se a verificação da cidade de Nova Iguaçu que é classificada como a terceira 

melhor cidade para receber a estação intermediária. 

 Aparecem ainda as cidades de Taubaté, Mogi das Cruzes e Piraí, identificadas como 

mais eficientes dentre as cidades do corredor onde o TAV passará, considerando os fatores 

avaliados e as características do trem em questão, mas que, por conta da baixa pontuação de 

eficiência, deixa ao menos uma questão para verificar, que seria o total do número de estações 

intermediárias que serão instaladas. 

No decorrer da pesquisa, são encontradas algumas limitações em relação a 

disponibilidade de alguns dados que seriam importantes e relevantes para a análise, e que por 

ser um projeto proposto ainda em estudo de viabilidade, e não estar implantado, não se faz 

presente. 

Para a continuidade dessa pesquisa, é proposta que seja realizada uma investigação 

dentro da metodologia de Análise de Dados Envoltória, considerando os valores econômicos, 

fatores de infraestrutura, turísticos e sociais, para que o resultado seja confrontado ao projeto 

proposto pelo governo, e verificar então a situação da cidade de Aparecida do Norte, e a 

ligação entre os dois aeroportos que não entraram na classificação, o de Viracopos e o Galeão, 

respectivamente, com os centros urbanos, identificando qual seria a melhor alternativa para 

que isso seja realizado, através da intermodalidade. 
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