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1. Título da ação:  CORDA DE IMBIRA VERMELHA  

(X) Modo de construir     (  ) Modo de alimentar   (  ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         (X) Pontal de Coruripe         (  ) Outra: 

 

Obs.: A entrevista foi realizada no povoado Poxim com um residente daquela localidade há 

mais de vinte anos, conhecido por “Seu Bé”. A prática da corda de imbira vermelha realizou-se 

regularmente quando este ainda residia no povoado Pontal de Coruripe e a tinha como meio de 

sustento, comercializando-a em feiras da região. 

  
 
3. Descrição da espécie: 
  
Nome científico:  Xilopia frutescens Aubl. 

Nome vulgar:  Embira vermelha, embira preta, embira, pindaíba 

Família:  Annonaceae 

 

“A gente chama a imbira também de araticum apê”. Dona Anadege 

 
 
4. Descrição da prática: 
 

Entrevistas revelaram que o feitio e a comercialização da corda de imbira vermelha 

eram práticas relacionadas ao dia-a-dia da localidade, quando no passado esta corda era 

habitualmente utilizada em embarcações e para prender animais. A imbira era comumente 

encontrada nas matas daquela região.  

 

Em decorrência da expansão das áreas destinadas ao plantio da cana-de-açúcar, da 

produção industrial de cordas de náilon e outros materiais e, com o acirramento das leis 

ambientais, a prática sofreu significativo declínio.  

 

A imbira não está necessariamente ausente nas matas do Poxim, entretanto existe 

uma situação atual, ocasionada principalmente pelo endurecimento das leis ambientais, 
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limitadora da prática, conforme sinalizam as palavras do informante: “Tem o produto sim, na 

mata, mas ninguém usa”. Seu Bé. 

 

A prática da corda de imbira exige trabalho coletivo e divisão de tarefas. No passado 

contribuía para garantir a sobrevivência econômica de seus autores e de seus familiares. A 

corda era comercializada em feiras da região, como Campo Alegre, São Miguel e Jequiá da  

 

Praia. De acordo com o depoimento do informante, a produção do grupo familiar 

variava de 200 a 300 peças da corda.  

 

A unidade de comprimento utilizada na medição da corda é a “braça” que equivale, em 

Poxim a aproximadamente dez palmos. Tal medida, muito antiga e comumente encontrada nos 

relatos holandeses, ainda hoje é amplamente usada não só na região sul do estado de Alagoas 

mas em todo país.  

 

Além da feitura da corda, também ficam sob o domínio do autor a retirada da casca da 

matéria prima e a confecção dos instrumentos necessários ao seu feitio. Com relação à 

identificação da espécie na mata, onde as primeiras etapas da prática da corda tiveram início, 

constatou-se que o reconhecimento da árvore em meio a outras, foi feito com igual facilidade 

pelos acompanhantes de campo. 

 

No passado, a corda de imbira vermelha era utilizada para prender animais como 

cavalo, boi ou bode. Para este caso usava-se a corda fina, com seis braças de comprimento.  

Em decorrência do tempo de estiagem, a corda fina necessitava ser constantemente molhada 

para que aumentasse o tempo de sua durabilidade, normalmente de dois a seis meses. Usada 

em contato direto com a água, a corda de imbira vermelha pode durar anos a fio. Decorre deste 

fato a sua utilização em embarcações (ancorar jangadas, por exemplo). Leia-se descrição de 

um depoente: “Botava uma pedra numa ponta e despejava no mar e amarrava a ôta cabeça na 

jangada”. A corda para embarcações era mais larga e seu comprimento poderia chegar a 30 

(trinta) braças.  

 

Na mata, durante o trabalho de retirada da casca da imbira, verificou-se que as mãos 

do autor da prática avermelhavam-se rapidamente. A reação do sumo da casca com a pele 
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humana impressionou pela tonalidade da cor. Ao indagá-lo sobre o fato, disse que esta 

permaneceria em suas mãos durante dias, aduzindo ainda sobre a crença de que a mesma 

tinta vermelha quando em contato com os pelos pubianos, faria estes caírem. 

 

De acordo com depoimentos de moradores locais, outro fim dado a imbira vermelha 

refere-se a sua antiga utilização na amarração de pequenas bombas usadas em festejos 

juninos ou pescarias em rios, riachos e lagoas. Saliente-se o depoimento de uma moradora do 

Poxim sobre o fabrico de bombas de imbira vermelha no passado:  

 

 “Eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho uma lembrança. Ele (o pai da 

depoente) ia pro mato e trazia aquele monte de imbira. Enrolava assim. Depois botava dentro 

d’água do rio. Ficava uns três dias prá sair aquela tinta. Depois trazia, botava pra enxugar, 

ripava, fazia aquelas tirinha pra enrolar bomba. Na época não tinha essa facilidade de comprar 

o cordão que nem compra hoje. Era tão bem feito. Tão bem cobertinha aquela bomba! O “chio” 

da bomba ficava empezinho e ele enrolava a bomba todinha com imbira. Fazia aqueles traçado 

assim, porque quando aquela pólvora estourasse, aí aquela imbira era muito forte e fazia 

papoco maior. Ficava tão dura a bomba! Bomba de todo tipo. Agora tanto fazia com imbira 

quanto fazia com cordão. Só que na época não tinha como comprar. Então tirava imbira no 

mato pra fazer esse trabalho. Ele também fazia “fogos de vista”. Antes chamava assim, 

aqueles fogos bonitos... Era uma admiração do povo!”   Dona Jura 

 

5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia 

(X) Filmagem 

(X) Gravação de voz 

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo 
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6. Levantamento fotográfico: 

EXTRAÇÃO DA IMBIRA VERMELHA DA MATA 

    

Imbira 01  
Retirada da mata  

Imbira 02  
Retirada da casca 

Imbira 03  
Retirada da casca 

Imbira 04 
Retirada da casca 

    
Imbira 05 
Retirada da casca 

Imbira 06 
Retirada da casca 

Imbira 07 
Retirada da casca 

Imbira 08 
Retirada do tronco 

    
Imbira 09 
Retirada do tronco 

Imbira 10 
Retirada da fibra 

Imbira 11 
Retirada da fibra 

Imbira 12 
Retirada da fibra 
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Imbira 13 
Retirada da fibra 

Imbira 14 
Retirada da fibra 

Imbira 15 
Retirada da fibra 

Imbira 16 
Retirada da fibra 
 
 

    
Imbira 17 
Retirada da fibra 

Imbira 18 
Retirada da fibra 

Imbira 19 
Retirada da fibra 

Imbira 20 
Retirada da fibra 
 

 

    
Imbira 21 
Embrulho para 
transporte 

Imbira 22 
Mãos encardidas pela seiva 

Imbira 23 
Maços de Imbira 

Imbira 24 
Maços de Imbira 
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FEITIO DA CORDA DE IMBIRA VERMELHA 
 

    
Imbira 25 
Fibras umedecidas 

Imbira 26 
Preparação dos 
instrumentos 

Imbira 27 
Preparação dos 
instrumentos 

Imbira 28 
Feitio da Corda de Imbira 
 
 

    
Imbira 29 
Feitio da Corda de 
Imbira 

Imbira 30 
Feitio da Corda de 
Imbira 

Imbira 31 
Feitio da Corda de 
Imbira 

Imbira 32 
Feitio da Corda de Imbira 
 
 

 

    
Imbira 33 
Feitio da Corda de Imbira 

Imbira 34 
Transporte das fibras 
durante o feitio da corda 

Imbira 35 
Feitio da Corda de Imbira 

Imbira 36 
Umedecimento das fibras 
de Imbira 
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Imbira 37 
Nó da primeira linha da 
corda 
 

Imbira 38 
Segunda linha da corda 
 

Imbira 39 
Terceira linha da corda 
 

Imbira 40 
Linhas para corda de 
Imbira 
 
 

    
Imbira 41 
Instrumentos utilizados no 
feitio da corda de Imbira 

Imbira 42 
Trançado da corda de 
Imbira 

Imbira 43 
Instrumentos utilizados no 
feitio da corda de Imbira 

Imbira 44 
Instrumentos utilizados no 
feitio da corda de Imbira 
 
 

    
Imbira 45 
Instrumentos utilizados no 
feitio da corda de Imbira 

Imbira 46 
Corda de Imbira enrolada 
para transporte 

Imbira 47 
Corda de Imbira enrolada 
para transporte 

Imbira 48 
Corda de Imbira enrolada 
para transporte 
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Imbira 49 
Corda de Imbira enrolada para 
transporte 

Imbira 50 
Corda de Imbira 
enrolada para transporte 

Imbira 51 
Corda de Imbira enrolada para 
transporte 

 

 

7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

 

(X) Texto 

* MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

1942. 

IBIRA  

“Seu fruto é oval do tamanho da avelã; de sabor aromático e acre, podendo ser usado 

como pimenta seco e reduzido a pó. Tem uma grande força aromática; não é tão acre como a 

pimenta. A casca separada da árvore serve para corda; é muito flexível; da mesma se fabricam 

estupins necessários para explosões. Quando se tira é branca; separando-se o fusco externo 

torna-se avermelhado, num quarto de hora.” (p. 99) 
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(X) Imagem  

 

 

Imbira 52  - MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 
1942: 99. 

8. Outras Observações:  


