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Desde os tempos mais remotos animais são utilizados para diversas finalidades, dentre 
elas, alimentação, fins medicinais, usos mágico-religioso, comércio, criação, atividades culturais 
e também como fonte de proteína. O objetivo deste trabalho foi identificar a preferência da 
fauna silvestre por caçadores locais de uma área da Zona Rural do Município de Fagundes-PB. 
Para a obtenção de dados foram entrevistados 29 caçadores através de questionários 
semiestruturados. Os animais mais citados encontram-se em dois táxons, répteis e aves, os quais 
estão associados à várias modalidades de usos. No grupo dos répteis encontramos em terceiro 
lugar o réptil conhecido como Teju – Tupinambis merinae (n = 10 citações) que é utilizado 
localmente como alimentação (carne) e fins medicinais (banha) no tratamento de inflamações no 
corpo.  Em segundo lugar temos o grupo das aves destacando-se o lambu – Crypturellus spp 
(n = 11 citações), esse sendo utilizado também para a alimentação. E em primeiro lugar também 
no grupo das aves, encontramos a Rolinha - Columbina spp (n = 24 citações), essa sendo 
utilizada exclusivamente para uso alimentar, sendo assim uma das maiores preferências para 
esses caçadores, notando que 24 dos 29 entrevistados citaram a rolinha - Columbina spp, 
mostrando ser um dos focos da caça. Corroborando com outros estudos acerca da caça no 
Nordeste, as aves representaram um dos principais grupos de animais cinegéticos. Considerando 
que a caça é uma prática bastante comum e que se tornou uma atividade cultural consolidada, os 
dados obtidos neste estudo podem ser utilizados para subsidiar políticas de manejo e 
conservação da fauna local por meio de programas educativos direcionados as populações 
usuárias destes recursos naturais. 
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