Programa Ambiental: A Última Arca de Noé
Apresentação

O Programa Ambiental: A Última Arca de Noé, foi criado em agosto de 1995, por Antonio
Silveira R. dos Santos, então juiz de direito, hoje aposentado, advogado e ambientalista, e
apresentado à comunidade científica, ambientalista e interessados nas questões
ambientais, em palestra proferida na 100ª reunião do Centro de Estudos Ornitológicos, no
Anfiteatro de Zoologia da USP (São Paulo/Brasil). O que o torna um dos primeiros
programas ambientais do Brasil.
Trata-se de um programa filantrópico de educação ambiental, idealizado por uma pessoa e
desenvolvido com a ajuda de colaboradores, que se realiza mediante publicações de
artigos em jornais, revistas e boletins, palestras, entrevistas na mídia em geral, criação e
participação em programas e projetos sócio-ambientais. Não se trata de uma ONG.
Destina-se a estudantes dos mais variados níveis e interesses, professores, biólogos,
advogados, juízes, promotores de justiça, políticos, industriais etc.
No decorrer destes anos, o programa ambiental foi citado em inúmeros jornais e revistas,
na mídia falada e televisiva e inclusive em boletins de entidades de reconhecida reputação
na área ambiental. No concurso Starmidia de sites, ficou entre os 10 melhores sites de
meio ambiente do Brasil.
O Programa Ambiental participou de inúmeras atividades ambientais, criando projetos e
programas que muito auxiliaram as comunidades envolvidas. Seu autor colaborou para a
efetivação de vários “tombamentos de bairros” em São Paulo.
Foram mais de 150 palestras proferidas por seu idealizador, Antonio Silveira, nas mais
variadas localidades, instituições, desde escolas de primeiro grau até a pós-graduação,
passando por universidades. Foram publicados mais de 400 artigos de seu idealizador, que
resultou em mais de 2.000 publicações, inclusive em inglês, espanhol, italiano e japonês.
Alguns desses artigos tiveram fundamental importância para a tomada de decisões
políticas ambientais. Outros constam de anais de Câmaras Municipais, em acervos de
instituições, escolas e universidades.
Para dar maior alcance as suas finalidades educacionais ambientais, em maio de 1999 foi
criado o seu site que entrou no ar entrou no ar em 30 de maio de 1999 no então seu
domínio e endereço http://www.aultimaarcadenoe.com/ e posteriormente passou ao novo
domínio www.autimaarcadenoe.com.br e se constitui em um dos projetos do Programa
Ambiental: A Última Arca de Noé, o qual foi instituído em 12.08.95. Atualmente o antigo
domínio (www.aultimaarcadenoe.com) não é mais deste programa.

O site já chegou a ter mais de 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) de page view/mês.
Como site de conteúdo tem sido citado e referendado em incontáveis cursos de graduação,
pós-graduação nas áreas de ecologia, direito ambiental, ornitologia, entre outros, bem
como em várias universidades, sendo referência para muitos professores de todos os
níveis de ensino do Brasil e no exterior. Por conta de um dos interesses específicos do seu
criador, que é o estudo da história natural, em especial da ornitologia (estudo das aves), o
Programa Ambiental, por meio de seu site, tem um setor muito visitado e importante que
é o Aves/Ornitologia, onde são fornecidas listas de aves por localidade e curiosidades
interessantes sobre o tema. Neste setor desenvolvem-se estudos e artigos destinados a
ajudar a implementar no Brasil o turismo de observação, como forma alternativa e menos
impactante para o desenvolvimento do ecoturismo.
Na qualidade de birdwatcher Antonio Silveira tem feito levantamentos da avifauna de
vários locais (vide a Aves- lista por localidade), inclusive com apoio logístico de hotéis e
resorts de renome. Entre os projetos estão o “Levantamento das aves por localidades do
Brasil”, para estudos e também para a divulgação do birding ou birdwathing (observação
de aves). Os levantamentos da avifauna são feitos com o auxílio de binóculos, máquinas
fotográficas, filmadoras e gravadores, não havendo nenhuma forma de coleta, nem
mesmo atitudes que possam interferir no comportamento das aves. Além disso, o birding
tem sido divulgado pelo criador do programa ambiental mediante publicações de artigos
em jornais e revistas, e ainda com consultoria (na forma de apoio-logístico) para a
implantação desta prática com projetos para localidades específicas, resorts e hotéis.
O Programa Ambiental mantém, ainda, para consultas e estudos, um riquíssimo acervo
áudio visual arquivado em vários HDs e centenas de CDs de vídeos e sons da natureza,
produzidos por seu criador Antonio Silveira, com as mais modernas tecnologias na área de
gravação de sons e imagens inclusive digitais, material que também serve para ilustrar as
palestras e dar conteúdo ao site e em canal do Youtube e nos sites do IBC e do XenoCanto .
Por este trabalho sério, filantrópico e de nível técnico cada vez mais aprimorado, o
Programa Ambiental: A Última Arca de Noé tem sido reconhecido como importante
instrumento de educação ambiental.
Para você ter uma idéia do que é o programa ambiental, fizemos esta apresentação em
sua língua. Se você tem interesse em conhecer melhor nosso conteúdo, visite nosso site
que está em português e parte em inglês.
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