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O ser humano como integrante desse planeta e usuário ativo dos recursos naturais torna‐se um 
importante agente para discutir os principais problemas e gerar soluções para o equilíbrio do meio 
ambiente. O objetivo deste trabalho é discutir sobre alguns impactos que a fauna silvestre sofre no 
entorno das Áreas de Proteção Ambiental (APA) tendo como área de estudo a Serra do Japi. 
A Serra possui uma área total de 350 km2 com uma das poucas porções de Mata Atlântica existentes no 
interior do Estado de São Paulo e se expande aos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Bom Jesus de 
Pirapora e Cajamar. A Serra possui diversificadas formas de vida. Essa característica se deve à sua 
transição de formações florestais de Mata Atlântica da Serra do Mar e as florestas do interior paulista. 
(INSTITUTO SERRA DO JAPI, 1998) 
O avanço da presença antrópica neste local esta modificando cada vez mais sua paisagem natural. Além 
das várias indústrias e rodovias que se instalam no local, há também um forte avanço de condomínios 
fechados localizados cada vez mais próximos da área de preservação. 
Conforme as rodovias são implementadas em áreas de manchas de vegetação, elas podem se tornar um 
forte problema para os animais que vivem naquele local. Muitos são encontrados próximos a rodovias 
ou são atropelados gerando fraturas graves. 
A construção de residências próximas às áreas de habitat natural faz com que os animais entrem nas 
residências em busca de alimento, cortar caminhos para outras áreas de vegetação ou ao fugir de 
queimadas. 
Caso não haja uma maior proteção do entorno dessas áreas e uma maior conscientização da sociedade 
frente às questões ambientais, toda essa área de vegetação poderá entrar cada vez mais rápido por um 
processo de fragmentação gerando diversas perdas para a fauna silvestre. As várias redes que têm se 
instalado nesse território como as rodovias, expansão de condomínios, indústrias, ou seja, o sistema 
antrópico, se forem pensados separado do meio ambiente, pode ocasionar no seu desequilíbrio 
ambiental. 


