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A caça é uma das atividades praticadas pelo homem com  a utilização de 

animais para alimentação, vestimentas e produção de artefatos. Constituindo-se 
uma prática essencial para a subsistência de algumas comunidades, exercida 
para complementar as necessidades básicas das famílias carentes. As aves de 
potencial cinegético são espécies consideradas objetos tradicionais para a 
prática da caça. Entre as aves que apresentam potencial cinegético estão 
principalmente as espécies representadas pelas famílias Columbidae, Anatidae, 
Cracidae e Tinamidae, em virtude de seu valor comercial. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a biomassa das espécies 
capturadas ilegalmente nas populações de aves de potencial cinegético da 
Paraíba. 

Buscou-se avaliar por meio de documentos de fiscalização do IBAMA e 
da Polícia Florestal relativos aos anos  de 2001 a 2006 de ações de fiscalização. 
Os documentos consultados foram TAD,TDS e AI. Criou-se um banco de 
dados com as informações obtidas dos documentos e a partir desses dados  
subestimou-se a biomassa retirada da natureza por município. 

 
              Entre os municípios com maior registro de apreensão estão Mãe 
D’água (2037), Brejo do Cruz (607), Aroeiras (448) e Santa Terezinha (363) 
(figura 1). Nestes municípios houve uma grande captura da espécie Zenaida 
auriculata, a qual representa parcela considerável de biomassa das aves de 
potencial cinegético caçadas anualmente no estado da Paraíba. 

É importante ressaltar que muitas vezes o produto de caça é transportado 
para outros municípios onde tem grandes feiras a exemplo de João Pessoa e 
Camp ina Grande. Assim, muitas vezes a ave é caçada em determinada 
localidade e transportada para municípios ou cidades onde se concentram as 
grandes feiras, sustentando o comércio ilegal que é intenso 

Os resultados aqui apresentados representam uma amostra da avifauna 
de potencial cinegético apreendida pela fiscalização do IBAMA e/ou pela 
Polícia Florestal no estado da Paraíba, uma vez que somente uma parcela das 
aves retiradas da natureza anualmente é apreendida pelos órgãos 
responsáveis.Esses valores revelam que existe um forte abate das espécies de 



Columbiformes, de modo que essa excessiva caça pode levar a uma significante 
redução na população. 

   O impacto da caça na avifauna do estado da Paraíba revela que a 
retirada dessas espécies da natureza apresenta uma redução de população em 
longo prazo.Assim, a caça não-sustentável está crescendo cada vez mais, sendo 
agravada quando se pensa na realidade de muitas espécies que estão ameaçadas 
de extinção ainda serem alvos de caça, como as grandes quantidades de abate 
em algumas espécies constatadas nos documentos de apreensão analisados 
nesse estudo.  

 
 Palavras-Chave: Caça, Aves, Impacto. 

 
 

 
 
 

 
 


