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O propósito do presente resumo é apresentar o Studio Cidades e Biodiversidade – Curitiba. Trata-se 

de uma iniciativa conjunta da Universidade das Nações Unidas (UNU-IAS), da Secretaria da 

Convenção para Diversidade Biológica (SCBD) e do ICLEI - Local Governments for Sustainability, 

cujo objetivo é testar o Local Biodiversity Strategies and Action Plan (LBSAP) no município de 

Curitiba, a exemplo do que vem ocorrendo em mais sete cidades no mundo. Em Curitiba, este 

projeto vem sendo desenvolvido na UTFPR, Câmpus Curitiba, por um grupo multidisciplinar de 

professores, alunos e profissionais. Dentre os objetivos do LBSAP destacam-se a conservação da 

biodiversidade local, o uso sustentável dos recursos da biodiversidade urbana e a sensibilização dos 

governos locais para a formulação de políticas e estratégias de proteção à biodiversidade. Com 

início em março de 2012 e dividido em nove grupos de trabalho, cada qual com um eixo temático 

(Gestão e Governança, Urbanização e Geografia, Biodiversidade e Ecologia, Desenvolvimento 

Social, Economia Urbana e Economia Ecológica, Ecologia Industrial, Produção e Consumo, 

Legislação, Letras Português-Inglês), o Studio tem sua dinâmica baseada em duas reuniões 

semanais, com palestras e atividades em que cada grupo apresenta seus resultados parciais e discute 

temas transversais associados à biodiversidade. O relatório final resultante será entregue à ONU, 

para apresentação oficial na 11ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(COP11), que acontece em outubro na Índia. Como subprodutos, foi realizado, durante a 

Conferência Mundial Rio+20, um treinamento sobre Cidades e Biodiversidades para governos 

subnacionais, por solicitação do Ministério do MeioAmbiente, além da participação no Urban 

Nature Forum e ICLEI World Congress em maio/2012, em que foram apresentados os principais 

avanços do Studio. 
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