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Introdução: A diversidade biológica ou biodiversidade se faz de uma variedade de vida na Terra,
ou seja, é o conjunto de toda vida no planeta, incluindo todas as diferentes espécies de plantas, animais
e microorganismos, estimados em mais de 10 milhões de espécies. Quando se fala em biodiversidade,
incluem-se também os serviços ambientais responsáveis pela manutenção da vida no planeta e os
recursos para nossa subsistência, tais como alimentos, água e medicamentos. A biodiversidade está
cada vez mais ameaçada pelas atividades antrópicas, razão pela qual é providente que se tenha que
valorizá-la.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento e a percepção das pessoas
acerca da biodiversidade nas feiras do município de Sorocaba.
Materiais e métodos: Aplicar corpus em feiras do município de Sorocaba (CEAGESP, Distrital e
feiras convencionais dos bairros Centro e Vila Fiori), totalizando 04 pontos de coleta de informações,
abordando os consumidores locais.
Resultados e Discussões: Dentre as 97 pessoas entrevistadas 66% frequentam as feiras
principalmente para comprar frutos, verduras e legumes do que qualquer outra atividade; 58% das
pessoas não souberam o que é biodiversidade e 62% nem sabiam que a utilizavam no seu cotidiano. Os
frutos mais consumidos foram banana (42%), laranja (25%) e maçã (33%), e 50% disseram que a banana
era originária do Brasil. Somente cinco pessoas responderam o maracujá, estando correto, pois é o
único produto dentre os citados, originário do Brasil.
Conclusão: Conclui-se que os consumidores das feiras, não conhecem a concepção de
biodiversidade e dos frutos nativos do Brasil, muitos acreditam que banana, maçã e laranja seriam
frutos nativos, somente cinco pessoas citaram uma fruta originária do Brasil. A maioria dos
entrevistados possui consciência da importância da biodiversidade e do consumo de produtos
orgânicos.

