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Introdução: A importância da biodiversidade para o bem-estar e a saúde
humana só ganhou maior destaque quando o processo de perda da diversidade
biológica alertou para a necessidade da conservação e do uso racional dos recursos
vivos e do reconhecimento do potencial que as espécies têm para a economia humana
em geral.
Objetivo: O objetivo do presente trabalho é avaliar se as pessoas que estão
envolvidas em atividades voltadas à melhoria de qualidade de vida percebem a
existência da biodiversidade em suas práticas.
Materiais e métodos: O estudo levantou iniciativas de projetos relacionados à
melhoria da qualidade de vida da população em dois municípios com diferentes
realidades do estado de São Paulo: Cananeia e São Paulo. Para tanto, foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelos mesmos.
Resultados e Discussão: A Jaci Ateliê é um empreendedorismo criativo nascido
em 2014, no município de Cananeia, com o foco de produção em cosméticos naturais
e florais de Bach. Seus produtos são manufaturados artesanalmente, livres de
derivados de petróleos e substâncias químicas prejudiciais à saúde humana e
ambiental, garantindo maior qualidade de vida aos seus consumidores. Em São Paulo a
Horta Comunitária das Corujas, localizada em um dos bairros mais tradicionais do
município, foi fundada por um grupo de moradores, com o objetivo de aproximar o
cidadão urbano à natureza, com a troca de conhecimento e uso educativo do espaço
público, incrementando nos seus hábitos diversidade de alimentos, refletindo na
qualidade de vida, com o consumo de alimentos mais saudáveis e livres de produtos
químicos.
Conclusão: Foi identificado que a biodiversidade está ligada diretamente ao
modo de vida da sociedade, independentemente do tamanho do centro urbano
analisado, e quando as pessoas são questionadas sobre o papel da biodiversidade na
sua vida e nos seus ofícios, a presença da mesma é evidente e inquestionável.

