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O Studio Cidades e Biodiversidade da UTFPR juntamente com o Centro Internacional de Formação 

de Atores Locais para a América Latina (CIFAL Curitiba), desenvolveu uma metodologia de 

treinamento com o objetivo de introduzir o tema da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos na 

pauta dos governos subnacionais. A metodologia foi testada durante a Rio+20 a pedido do 

Ministério do Meio Ambiente e foi baseada no Guia de Ações e Estratégias para a Biodiversidade 

Local (LBSAP) que o Studio Cidades e Biodiversidade vem auxiliando a consolidar em conjunto 

com a United Nations University-Institute of Advanced Studies, Secretaria da Convenção para 

Diversidade Biológica e ICLEI - Local Governments for Sustainability. 

Participaram 17 representantes de 12 municípios de diversos portes e de todas as regiões do Brasil. 

A ambientação para a aplicação da metodologia se deu em região hipotética localizada no bioma da 

Mata Atlântica. O grupo foi dividido em 4 municípios, nos quais cada componente representou uma 

determinada secretaria municipal. Cada equipe teve desafios de gestão relacionados a serviços 

ecossistêmicos, para os quais deveriam desenvolver soluções, ao mesmo tempo em que mantinham 

o bioma em estado igual ou melhor que o atual. Para isso precisaram inserir a conservação da 

biodiversidade do planejamento estratégico dos municípios e de forma integrada. Como as soluções 

necessitavam de alianças entre os municípios, utilizou-se como espaço de diálogo o Comitê de 

Bacias Hidrográficas Interestadual.  

A metodologia se mostrou capaz de atingir os objetivos de aprendizado propostos, além de 

promover o diálogo e troca de experiências entre os participantes.  
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