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EDITORIAL

AN P

Num 30 de junho, há exatos 42 anos, nascia a ANTP.

Sempre presente na discussão dos principais problemas da mobili-
dade, a Associação atuou de inúmeras maneiras, ora sugerindo 
soluções, ora participando, ao lado de outras entidades, na elabo-
ração de projetos, se esforçando em interpretar as alternativas e 
determinar diagnósticos escorados em criteriosas análises técnicas.

Realizar congressos e seminários, além de produzir conhecimento 
técnico para auxiliar na resolução dos graves problemas da mobi-
lidade urbana, tem sido a missão da ANTP desde sua fundação há 
mais de quatro décadas.

Uma consulta à nossa biblioteca, cruzando os temas impactantes 
de cada época com artigos e ensaios produzidos então, demons-
trará essa sincronia entre o problema, sua reflexão e, muitas vezes, 
as soluções possíveis para compreendê-lo, buscar formas de 
resolvê-lo ou, em última instância, mitigar seus efeitos.

Isso pode ser corroborado numa visita às milhares de comunica-
ções técnicas apresentadas em nossos vinte congressos, às cen-
tenas de artigos publicados nas mais de 150 edições da Revista 
dos Transportes Públicos (desde 1978), às publicações específicas 
presentes em vários cadernos e revistas técnicas produzidos em 
todos esses anos.

Não há tema que já não tenhamos debatido e estudado à exaus-
tão. Ou que não tenhamos divulgado para abrir o debate e permi-
tir ampla participação de técnicos e especialistas na busca por 
melhor compreensão e melhorias. 
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Um simples exemplo pode ser visto no ano de 1979, quando 
nossa Revista, então em seus primórdios, divulgava estudos do 
Ministério dos Transportes na época em que este propunha o estí-
mulo a corredores e faixas exclusivas de ônibus. Nesta mesma 
edição, um artigo, decorrência de um debate iniciado em nosso 2º 
congresso realizado em Porto Alegre no ano de 1979, apresentava 
a inédita proposta de criação do vale transporte.

Ainda em 1979, o ônibus padron resultava de um projeto proposto 
pela ANTP e desenvolvido pelo Geipot e Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos – EBTU. Da mesma forma, nossa marca este-
ve presente de forma decisiva na construção e aprovação da Lei 
Federal 9.503 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 
promulgada em 23 de setembro de 1997 pelo Congresso Nacional, 
que colocou a segurança, a vida humana e os cidadãos como 
focos centrais. Podemos falar da criação da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano no Governo Federal e, em seguida, do 
Estatuto das Cidades, que se tornaram os embriões do Ministério 
das Cidades, criado para dar atenção, convergência e integração 
às políticas públicas urbanas; o Estatuto do Idoso; o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência; o Estatuto das Metrópoles e a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana.

A esses exemplos podemos somar inúmeros outros e de diversos 
temas tão importantes quanto, mas deixamos ao leitor e a seu 
espírito investigativo o prazer de descobrir a riqueza da contribuição 
que fornecemos ao mundo dos transportes públicos.

Uma instituição assim, escorada em 42 anos de contribuições 
inestimáveis a estudiosos e gestores públicos, a governos e 
empresas operadoras, a universidades e fundações, a associa-
ções da sociedade civil, independente de paixões partidárias ou 
injunções de natureza política, deixou sua marca de forma indelé-
vel no mundo da mobilidade. Impossível falar hoje de qualquer 
tema da área da mobilidade sem citar um estudo sobre ele em 
nossa biblioteca; ou um debate realizado em um de nossos con-
gressos e seminários; ou um artigo, por menor que seja, presente 
em uma de nossas publicações técnicas. Não à toa, fomos (e 
somos) parceiros das principais entidades e instituições públicas e 
privadas do mundo do conhecimento.
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