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1. Título da ação: PESCA DE LAMBUDA  

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

 

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

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

obs: a prática também é realizada nas áreas abordadas pela pesquisa. 

 

3. Descrição da espécie: ----------------------- 

 

4. Descrição da prática: 

No sul de Alagoas - estado cortado por um vasto sistema hidrográfico – a pesca 

artesanal realizada no mar, lagoas, rios e riachos coloca-se como uma atividade extrativa de 

grande importância para membros de muitas comunidades.  No Pontal do Coruripe e em 

Barreiras, por exemplo, no modo de vida que os habitantes locais desenvolveram, a pesca 

coloca-se como elemento portador de referência à identidade das pessoas do lugar e como 

atividade que propicia condições de sobrevivência. Para a realização da pesca diferentes 

instrumentos (jererê, puçá, covo) e redes são utilizadas: a “lambuda” é uma delas e dá nome à 

pescaria que reúne diariamente  homens, mulheres e crianças nas águas que margeiam os 

respectivos povoados.  

Para a pesca de lambuda pescadores ao mar lanceiam a rede em um local escolhido.  

Na areia da praia ou “no seco” outros, que integram a mesma equipe, se enlaçam às cordas 

presas em cada uma das duas extremidades da lambuda. Orientados pelos sinais das bóias na 

superfície das águas, a lambuda é puxada para a praia a partir do movimento sincronizado dos 

que integram duas equipes. Para a pesca da lambuda o número de participantes varia 

conforme o tamanho da rede. É uma prática que exige divisão de trabalho e o reconhecimento 

de determinadas regras por parte dos atores que dela participa. Como exemplo podemos citar 

a regra que orienta a divisão do pescado. Entre aqueles que participam da pesca de lambuda 

“ir ao mar” lancear a rede dá direito “às escolhas”. Isto é, os pescadores que em um barco 

adentraram no ambiente “mais perigoso” para lancear a lambuda (atividade que oferece risco à 

segurança física) têm o direito de escolher o pescado antes que este seja dividido entre os 

demais participantes.  
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5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia  

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz  

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo 

 

6. Levantamento fotográfico   

 

   

Lambuda 01 Lambuda 02 Lambuda 03 

   

Lambuda 04 Lambuda 05 Lambuda 06 

   

                          Lambuda 07 Lambuda 08 Lambuda 09 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisas Estudos da Paisagem 
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  7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

 

(X) Texto 

 

* FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. Retirado do Cd-rom que acompanha o 

livro São Paulo: Beca Editora, 2004. 

 

PESCA (de arrastão) (p. 404) 

 

(X) Imagem  

 

  

 

Lambuda 10 –  
Porto do Rio Paraíba, por Montanus, 1671. In: ADONIAS, Isa. Mapa - Imagens da Formação Territorial Brasileira. Rio 
de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht Ed., 1993. pg.156, fig.94 
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Lambuda 11 -  

 

Vista da Alagoas (Marechal Deodoro) Montanus, 1671.  In: ADONIAS, Isa. Mapa - Imagens da Formação Territorial 
Brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht Ed., 1993.pg.187, fig.124. 

 

8. Outras Observações: 

 


