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RESUMO 
 
Este trabalho foi realizado no distrito de Maniçoba, situado a 28 km de Sertânia localizada 
no Sertão do Moxotó de Pernambuco, região de baixo índice de pluviosidade, com 
temperatura média em torno dos 35º C e com vegetação formada por  arbustos e 
cactáceas. A pesquisa foi realizada no período de março de 2001 a março de 2003, 
através de entrevistas livres e de expedições em campo, participando das “caçadas”. Por 
tratar-se de uma planta tóxica, a maniçoba tem sido muito utilizada pelos habitantes, que 
através dos anos conseguiram aproveitar sua toxicidade para beneficiarem-se nas 
caçadas de  aves. Devido a escassez de água na região, essas aves bebem em qualquer 
“poça d’água” existente nas proximidades. Aproveitando-se disso, os “maniçobeiros” 
cavam cacimbas nos leitos dos rios secos conseguindo uma pequena poça de água 
salobra, ou então, utilizam-se das poças de água que ficam nos “lajedos” após uma 
neblina, que servirão para as aves saciarem sua sede. Quando os pássaros bebem dessa 
água morrem quase que imediatamente.  
 
Palavras Chave: Maniçoba; Envenenamento, Caça de aves; seca, Sertânia, Sertão de 
Pernambuco. 
 
 
ABSTRACT 

 
This work was accomplished in Maniçoba´s district, 28km for from Sertania in the Sertão 
of Moxoto, Pernambuco, a low-rainy-index area with medium temperature around 35°C 
and vegetation formed by bushes and cactaceas. The research was accomplished in the 
period of March of 2001 to March of 2003, with free interviews and expeditions on the field, 
taking part in the hunting. Owing to being a toxicant plant, the maniçoba has been so used 
for the habitants, that through the years they take advantage of its toxicity to benefit in the 
birds hunting. Due to dryness in the area, those birds drink in any “water puddle” in the 
surrounding of the rivers. Taking advantage of that, the “maniçobeiros” dig puddles in the 
borders of the dry rivers getting a small puddle of salted water, or they utilize of the pudlles 
of the flagged floor after a fog to satiate the birds thirst. As soon as the birds drink that 
water they die. 
 
KEY WORDS: Maniçoba, envenomation, birds of hunted, dryness, Sertania, Pernambuco 
of west  
 
 



 

1. INTRODUÇÃO 
 
A análise de dados comparativos em ecologia e etnobotânica foi à técnica utilizada para 
inferir adaptações e comportamentos de etnias em uma região do interior pernambucano. 
Assim, um caráter científico é geralmente de avaliação, quanto ao seu significado 
adaptativo, conforme a análise de suas crenças e as formas de apropriação dos 
conhecimentos sobre a natureza segundo suas próprias visões empíricas (Posey, 1986). 
 
A toxicologia das plantas, relacionada à espécie humana é encarada de um modo 
bastante genérico, assumindo aspectos variados e importantes, interessando aos mais 
diversos campos da medicina e da biologia. A intoxicação aguda por plantas, embora de 
incidência universal, sua distribuição e intensidade assumem aspectos nitidamente 
regionais (Schvartsman, 1992). 
 
As Maniçobas são plantas brasileiras, da família das Euforbiáceas, de muita importância 
pelo seu grande valor econômico, pois fornecem borracha. Desenvolve-se em vastas 
extensões do nosso país, sobretudo no Piauí, Maranhão, Ceará, Goiás, Mato Grosso e 
Pará, vegetando também no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. São árvores 
de pouco crescimento, medindo entre 7 e 12 metros de altura, tendo a copa larga e 
arredondada, e as folhas são de forma oval, glabra, de um verde um tanto desanimado. 
Os solos úmidos não prestam para o cultivo e desenvolvimento (Cruz, 1996). 
 
As Euphorbiaceae possuem um princípio tóxico ainda não bem identificado, parecendo 
ser uma toxoalbumina ou uma saponina ou uma fração solúvel em água, determinando, 
quando ingerida, intensa irritação gastrintestinal, e complicações hidreletrolíticas, com 
cólicas violentas, vômitos e diarréia intensa, que caracteristicamente se iniciam logo após 
a ingestão (Cruz, 1995). 
 
De acordo com Silva (1994), desde que o surgiu, o homem iniciou um processo de 
influência sobre a natureza que pode ser considerado o mais sério impacto que o 
ambiente sofreu e vem sofrendo até hoje. Ao intervir nas condições que o ecossistema lhe 
oferecia, ele começava a inverter a ordem natural das coisas, ou seja, ao invés de 
adaptar-se ao seu habitat de uma maneira menos acentuada, o homem passou a adaptar 
o ambiente a suas condições e, a partir daí, começa a conceber-se inteligente. O homem 
não tem sido capaz de manter esse equilíbrio natural. Talvez aí esteja a maior diferença 
entre ação animal em relação a seus habitats. A maleabilidade ecológica do animal é 
muito menor que a humana. Conforme foi evoluindo, o homem foi passando da condição 
de caçador para a de pastor e, posteriormente, para a de agricultor, o que lhe permitiu um 
crescimento a nível comunitário. 
 
O homem, ser inteligente, aprendeu a criar e cultivar, quebrando, entretanto, o equilíbrio 
natural existente no estreito relacionamento entre o número de seres e o alimento no qual 
dispõe para saciar sua fome. A fauna, por sua vez, sofreu também com a ação do homem 
desde os primórdios (Silva, 1994). 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
Foi escolhido o distrito de maniçoba (nome este porque as serras que o cerca têm sua 
vegetação formada predominantemente por maniçobas), situado a 28 km da sede, 
Sertânia-PE (8º0’S, 37º20’W), localizada no sertão do Moxotó pernambucano, região de 



 

baixo índice de pluviosidade, com temperatura média de 35ºC e vegetação formada por 
arbustos e cactáceas. 
 
A pesquisa foi realizada no período de março de 2001 a março de 2003, através de um 
estudo etnobiológico e etnoecológico, por meio de entrevistas livres e expedições em 
campo, participando das “caçadas” do dia a dia, junto aos “maniçobeiros caçadores” 
residentes no distrito há mais tempo. Para se chegar a esses caçadores, foram utilizadas 
conversas “informais” na primeira etapa dos trabalhos; depois de adquirida a confiança e 
a conseqüente confirmação da veracidade dos relatos, foi possível participar das 
“caçadas”. Para a realização das “caçadas” os maniçobeiros aproveitam-se das pequenas 
poças d’água que restam dos barreiros, açudes e barragens na seca, ou então, das poças 
que ficam nos lajedos após alguma neblina. Usam também, cavar cacimbas nos leitos dos 
rios secos. Para um bom resultado, a “caçada” inicia-se por volta das 04:00 horas da 
manhã, quando eles misturam na água galhos cortados das maniçobas, e, devido ao sol 
causticante da região, os “maniçobeiros caçadores” ficam aguardando em tocaia (à 
sombra debaixo de uma árvore), no máximo até o meio-dia, as aves que vão beber água. 
O recolhimento das aves mortas da beira das poças é determinado de acordo com a 
quantidade. 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao final do estudo, constatou-se que apesar de ser uma planta tóxica, a maniçoba tem 
sido muito utilizada pelos habitantes locais que através dos anos vem conseguindo 
aproveitar sua toxicidade para beneficiarem-se nas “caçadas” de pássaros da região.  
 
Do total de espécies que morrem ao beber das águas envenenadas, algumas são 
aproveitadas para alimentação (Figura 01) e, a grande maioria, como algumas que 
dificilmente são vistas na natureza ficam desprezadas nas margens dos poços (Figura 
02). 
 
Para identificação dos espécimes utilizou-se Nascimento (1996), Sick (1997), Antas e 
Cavalcanti (1998). 
 

FAMÍLIA NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

COLUMBIDAE 

Juriti 
Rolinha Branca 
Rolinha Cafofa 
Rolinha Caldo de Feijão 
Rolinha Cascavel 
Arribaçã 

Leptotilla verreauxi 
Columbina picui 
Columbina minuta 
Columbina talpacoti 
Scardafella squamata 
Zenaida auriculata 

TINAMIDAE Codorniz 
Lambu 

Nothura boraquira 
Cryturellus parvirostris 

EMBERIZIDAE 
Azulão 
Sanhaço 
Sanhaço 

Passerina brissonii 
Thraupis palmarum 
Thraupis sayaca 

FURNARRIDAE Casaca de Couro Pseudoseirura cristata 
CUCULIDAE Papa Lagarta Coccyzus melacoryphus 

TYRANNIDAE 

Bem Te Vi Verdadeiro 
Bem Te Vi Falso 
Bem Te Vi 
Tonta 
Tontinha 

Pitangus sulphuratus 
Tyrannus melancholicus 
Myiozetets cayanensis 
Machetornis rixosus 
Legatus leucophaius 

MUSCICAPIDAE Sabiá Laranjeira 
Sabiá 

Turdus rufiventris 
Turdus leucomelas 

CORVIDAE Cancão Cyanocorax cyanopogon 
PSITTACIDAE Gangarro Aratinga cactorum 
RALINIDAE Três Côcos Aramides cajanea 
CARIAMIDAE Sariema Cariama cristata 

 
Figura 01. Aves que são apreciadas e muito utilizadas como alimentação pelos maniçobeiros. 

A ação da maniçoba confirma o que foi publicado por Hoehne (1939) e Matos (1997).  



 

 
Os animais que são escolhidos para a alimentação (Figura 01), apresentam um maior 
porte, e conseqüentemente, uma maior quantidade de carne, além de estarem isentas de 
quaisquer tipos de preceitos ou folclores quanto ao uso como alimento. Porém de acordo 
com a lista oficial de aves ameaçadas do IBAMA (2003) algumas dessas aves estão em 
processo de extinção o que torna mais grave as ações dessa população. 
 

FAMÍLIA NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
CHARADRIIDAE Tetel Venellus chilensis 

CUCULIDAE 
Anu Branco 
Anu Preto 
Alma de Gato 

Guira guira 
Crotophaga ani 
Piaya cayana 

EMBERIZIDAE 

Tico Tico 
Vim Vim 
Galo de Campina 
Canário 
Golinha 
Caboquinho 
Tiziu 
Salta Camim 

Ammodramus humeralis 
Euphonia chlorotica 
Paroaria dominicana 
Sicalis flaveola 
Sporophila albogularis 
Sporophila bouvreuil 
Volatina jacarina 
Zonotrichia capensis 

FORMICARIIDAE Bizunga Myrmochanes hemileucus 
FRINGILLIDAE Coroinha Carduelis yarrellii 
PLOCEIDAE Pardal Passer domesticus 

TYRANNIDAE 

Freirinha 
Fifiu 
Lavandeira 
Relógio 
Sibito 
Mocinha 

Fluvicola leucocephala 
Empidonax traillii 
Fluvicola nengeta 
Todirostrum cinereum 
Xolmis cinerea 
Xolmis velata 

VIREONIDAE Vem Vem 
Croinha 

Cyclarhis gujanensis 
Hylophilus poicilotis 

Figura 02. Aves que não são utilizadas como alimentação pelos maniçobeiros. 
 
A figura 02, apresenta as aves que são mortas envenenadas com a maniçoba e são 
desprezadas no próprio lugar onde morreram. Todas essas aves são envoltas por lendas 
e folclores que impedem a prática alimentícia com elas e, mesmo assim, morrem 
indiscriminadamente. Além das lendas essas aves são de pequeno porte, o que não atrai 
o consumo por parte dos maniçobeiros para a alimentação e farras de fim de semana. 
 
Segundo Helene e Marcondes (1996), um ambiente natural (físico-químico-biológico) 
desenvolveu-se em cada região da Terra, com suas peculiaridades, em correspondência 
às alterações de clima, que por sua vez são conseqüências de condições geológicas e 
astronômicas pelas quais o planeta passa continuamente. Desde o momento conseguiu 
dominar o fogo, ele passou a interferir e alterar a natureza, em favor de sua subsistência 
(agricultura, pecuária), de sua proteção (casas) e de seu conforto (indústria, transporte, 
comunicação). Assim gerando um impacto ambiente, é, pois, uma espécie de “trauma 
ecológico” que se segue ao choque causado por uma ação ou obra humana em 
desarmonia com as características e o equilíbrio do meio ambiente. 
 
Tendo sua vegetação nativa passado por um processo de exploração devastadora, fato 
este que contribuiu para tornar as estações chuvosas cada vez mais raras e, 
conseqüentemente, levando a região para um gradativo processo de desertificação, a 
população local foi obrigada a desenvolver alguns “artifícios” para conseguir o seu próprio 
sustento. 



 

 
A flora regional não tem segredos para as comunidades que a rodeia (Ferri et al., 1969; 
Pio Corrêa,1991). Os “caçadores maniçobeiros”, são conhecedores do poder tóxico de 
algumas espécies da vegetação local; sabem que cortando galhos de maniçobas e 
misturando-os às águas de cacimbas ou poças, matam qualquer animal que beba dessa 
mistura, assim, aproveitam-se desse mecanismo para “caçarem” aves, que servirão de 
alimentação (mistura) para suas famílias durante a estiagem. O conhecimento repassado 
por seus ancestrais lhes possibilitou ter o conhecimento que mesmo as aves morrendo 
envenenadas, após a retirada de suas vísceras, podem ser ingeridas sem nenhum 
problema. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O conjunto dos hábitos, costumes, tabus, idiomas, habilidades específicas, pratos típicos, 
vestuários, etc., constitui o ambiente cultural de uma Sociedade (Branco, 1995). Nessa 
visão formulou-se algumas conclusões: 
 
• É necessário um trabalho de conscientização, demonstrando uma melhor forma de 

usar esse “mecanismo de caça”; 
• Essas ações contribuem para uma extinção de espécies da fauna local (pois são 

inúmeros os animais que morrem); 
• O ato de envenenar poços e cacimbas pode também envenenar humanos ou a morte 

acidental de bovinos, caprinos e ovinos que bebem dessa água, devido à escassez de 
água na região. 

• Mesmo a Cultura local sendo constituída dessa maneira é de fundamental importância 
a intervenção dos poderes públicos no sentido de fornecer subsídios para transformar 
essa realidade local.  
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