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1. Objetivos da Disciplina
Analisar o histórico, a evolução e características atuais da infraestrutura no Brasil, com
ênfase para a infraestrutura de transportes e energética. Sempre que possível, serão feitas
comparações com outros países. O curso abordará desdobramentos teóricos e empíricos
ligados à temática da infraestrutura, bem como políticas públicas relativas ao setor e também
contato com eventos atuais da economia brasileira. Haverá, adicionalmente, palestras com
especialistas na área. Para esse primeiro semestre de 2016, já há 5 palestras confirmadas,
com membros do Tesouro Nacional (ligados a gerências e trabalhos de infraestrutura),
ANAC, IPEA, ABRACE (Associação Brasileira dos Consumidores de Energia) e outras
ainda a serem acertadas.
2. Conteúdo Programático
Unidade I
• Apresentação do curso;
• Contextualização: a problemática da infraestrutura no Brasil. Infraestrutura como
parte de um problema maior e mais abrangente;
• A relação infraestrutura e crescimento. Qual o papel da infraestrutura no crescimento
econômico dos países? Base teórica e resultados empíricos;
• Características do setor de infraestrutura: justificativa para intervenção estatal.
Regulação e qualidade regulatória;
• Infraestrutura no Brasil. Histórico (séculos XX e XXI), evolução e situação atual.
Comparações internacionais.
Unidade II
• Infraestrutura de transportes e seus setores específicos: aeroportos, portos, ferrovias,
hidrovias e rodovias. Características de cada setor e seus atores/agentes, mudanças
recentes (concessões) e perspectivas para a economia brasileira;
• Mobilidade urbana no país.

Unidade III
• Infraestrutura energética: fontes renováveis e não-renováveis. Tarifas, programas de
governo para o setor, situação atual, desafios e oportunidades;
• Panorama energético mundial.

3. Bibliografia Básica do Curso
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Os três livros acima serão lidos praticamente na íntegra. Porém, outras muitas leituras
obrigatórias e complementares – provenientes de capítulos de outros livros, artigos
científicos nacionais e internacionais, relatórios e publicações de organismos estrangeiros e
brasileiros – serão indicadas ao longo do curso.
4. Critérios de Avaliação
Ainda sendo pensado especificamente, mas abarcará prova e trabalho (artigo).
5. Sites com conteúdo, publicações, estatísticas e notícias a respeito de infraestrutura
energética e de transportes no Brasil e no exterior:
Agência Nacional de Águas (ANA): http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): www.anac.gov.br
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): www.aneel.gov.br
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): www.anp.gov.br
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): www.antaq.gov.br
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): www.antt.gov.br
Amigos da Terra Amazônia Brasileira: http://www.ef.amazonia.org.br/energia2015/
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR): http://www.abcr.org.br/

Brasil, Economia e Governo: http://www.brasil-economia-governo.org.br/
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): www.ccee.org.br
Canal Energia: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/secoes/home.asp
Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás): www.eletrobras.com
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI – FGV): http://ceri.fgv.br/home
Confederação Nacional da Indústria (CNI): www.portaldaindustria.com.br/cni
Confederação Nacional dos Transportes (CNT): www.cnt.org.br
Empresa de Pesquisa Energética (EPE): www.epe.gov.br
International Energy Agency (IEA): www.iea.org
Instituto Acende Brasil: www.acendebrasil.com.br
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): www.ipea.gov.br/portal/
Journal of Transport Literature (JTL): http://www.journal-of-transport-literature.org/
Ministério de Minas e Energia (MME): www.mme.gov.br
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): www.ons.org.br
Petrobras: www.petrobras.com.br
World Economic Forum (WEF): www.weforum.org

