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Resumo. Este artigo teve com objetivo investigar no Pantanal de Cáceres os locais utilizados pelos 
pirangueiros de turismo e  pescadores profissionais  para desenvolvimento de suas atividades, visando a 
contribuir na formação profissional, no planejamento da atividade turística e de pesca, nas pesquisas e nos 
trabalhos de Educação Ambiental. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: trabalho a campo 
para realização de entrevistas não dirigidas junto aos pirangueiros e pescadores profissionais, e por meio 
das geotecnologias (GPS, SIG e SR) proceder ao mapeamento e ao registro fotográfico. Os resultados 
obtidos foram: obtenção de informações sobre o turismo de pesca; geração de carta-imagem e registro 
fotográfico georreferenciado dos locais de pesca, denominado como rodada, e da paisagem. 
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Abstract. This paper was conducted aiming to investigate in the Pantanal of Cáceres the local used by 
tourism fishermen and professional fishermen for development their activities, to contribute in training, 
activities tourism planning and of fishing, in research and in Environmental Education. The methodology 
procedure was based on the fieldwork with interview the tourism fishermen and professional fishermen and 
by geotechnology (GPS, GIS and RS) to make the mapping and photographic register. The obtained results 
was: information about tourism of fishing; generation of photoimage and georeferenced photographic 
register of local of fishing, called dread drift, and of landscape.

Key-words: Tourism, dread drift, environmental management, Upper Paraguay Basin.

1. Introdução

No Pantanal de Cáceres, situado no estado de Mato Grosso, a atividade turística encontra-
se implantada apenas no corredor fluvial do rio Paraguai e seus principais afluentes (rios 
Sepotuba, Cabaçal, Padre Inácio e Jauru), os quais geram emprego e renda para diversos 
segmentos econômicos, benefícios sociais e também problemas de ordem ambiental. Essa 
unidade ambiental apresenta de acordo com a proposta de Ross (1994) uma ecodinâmica 
estável, cuja fragilidade foi classificada como forte, devido aos processos de erosão e 
acumulação (Neves, 2006). 

O turismo de pesca, realizado nesse espaço geográfico, acontece através de pequenas 
embarcações, barcos-hotéis, hotéis-pesqueiros, hotéis, pousadas, campings e ranchos de 
pesca. A situação exposta foi verificada por Tocantins et al. (2006) ao expor que o turismo 
no Pantanal do Mato Grosso está quase inteiramente relacionado à pesca esportiva e ao 
turismo de contemplação, modalidades que usufruem de toda a infra-estrutura hoteleira 
da região pantaneira, incluindo as pousadas e hotéis ao longo da rodovia Transpantaneira 
e os barcos-hotéis do rio Paraguai e afluentes. Porém, essa es trutura fica praticamente 
ociosa de novembro a fevereiro no estado de Mato Grosso, durante o período de defeso 
(piracema), em que a pesca é proibida, que ocorre justamente na época de férias escolares 
e festas de fim de ano, sendo no Brasil o período mais utilizado para realização de viagens. 

Os estudos realizados no âmbito do Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai 
– PCBAP (1997) corroboram com o exposto, pois demonstram que no Pantanal o turismo 
esportivo e cultural teve inicio somente nas décadas de 60 e 70, caracterizado pelo afluxo 
para a região de grupos organizados de estudantes praticando o turismo educativo e 
dos primeiros grupos de pescadores esportivos, atraídos pela alta piscosidade dos rios 
pantaneiros. O turismo da pesca, que se enquadra como turismo esportivo, é sazonal, com 
período de recesso durante a “piracema”, época de reprodução dos peixes. 

De acordo com Catella (2009) a pesca profissional tem um caráter artesanal no 
Pantanal e o principal produto da atividade é o pescado, destinado ao consumo humano. 
Na pesca amadora, o peixe constitui o atrativo e não o produto, pois destina-se ao consumo 
próprio e não pode ser comercializado; o produto desta atividade é o turismo pesqueiro, 
que inclui os serviços adquiridos pelos pescadores, tais como transporte, alimentação 
e hospedagem, entre outros. A pesca de subsistência cumpre importante papel social, 
garantindo proteína nobre para o consumo das populações ribeirinhas de baixa renda ou 
localizadas em regiões isoladas. 

Na perspectiva turística existe a figura do pirangueiro de turismo, que é o profissional 
responsável por conduzir o barco, auxiliar o turista na pesca ou ensiná-lo a pescar  e 
indicar os  locais no rio onde há grande probabilidade de se capturar peixes. No Pantanal 
de Cáceres a informação da localização dos pontos de pescaria é passada oralmente e 
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pela vivência. Geralmente o pirangueiro é filho ou parente de um pescador profissional, 
ou aprende com os colegas de profissão. Assim sendo, os pirangueiros de Cáceres não 
realizaram cursos ou têm acesso a instrumentos (manual, mapa, etc.) para que tenham 
essa informação, que é indispensável para exercício da atividade profissional. 

Entretanto, a situação apresentada tende a ser mudada, pois no município pantaneiro 
de Barão do Melgaço, em novembro de 2009, teve início o curso de qualificação de 
pirangueiros de turismo, que integra o projeto Guardiões do Pantanal que objetiva 
qualificar pescadores profissionais que queiram atuar no segmento turístico. Pois os 
números atuais apontam uma participação em torno de 20% da pesca profissional e 80% 
da pesca amadora no total de pescado desembarcado no Pantanal (Tocantins et al., 2006).

Considerando que o projeto é coordenado pelo governo estadual e pode ser estendido 
aos demais municípios pantaneiros do Estado, e que a pesca amadora é desenvolvida 
principalmente pelo turista, a investigação dos locais de pesca, que tenha como um dos 
resultados a elaboração de um produto cartográfico poderá contribuir na formação dos 
profissionais ligados ao setor turístico de Cáceres, nas pesquisas e no planejamento que 
envolva as temáticas ligadas ao turismo, pesca, pesquisa e Educação Ambiental. 

2. Objetivo

Investigar no Pantanal de Cáceres os locais utilizados pelos pirangueiros de turismo e  
pescadores profissionais  para desenvolvimento de suas atividades, visando contribuir na 
formação profissional, no planejamento da atividade turística e de pesca, nas pesquisas e 
nos trabalhos de  Educação ambiental.

3. Metodologia

3.1- Área de estudo

Está compreendida no corredor fluvial do Pantanal de Cáceres, no segmento do rio 
Paraguai a partir da cidade de Cáceres até a Baía do Cervo, próximo a Porto Conceição 
entre as coordenadas de 16º 10’27”  - 17º 13’15” lat. sul e  57º 47’21” - 57º 19’57” de 
long. oeste (Figura 1). O corredor fluvial delimitado para estudo abrange o canal fluvial 
e seu entorno (área de inundação do rio), pois o conjunto constitui um complexo sistema 
(com rios, lagoas, baías e corixos), condicionado pela vasta planície sedimentar com 
inundações periódicas, topografia plana, cotas variando de 90 a 120 metros de altitude e 
formada por solos hidromórficos em sua maioria (Silva, 2008).

3.2- Trabalho de campo no rio Paraguai

Os locais de pesca foram identificados através da técnica de entrevista não dirigida, 
aplicada junto aos pirangueiros do barco-hotel utilizado no trabalho de campo realizado 
no período de 09 a 16 de julho de 2010. Dentre os pirangueiros a bordo, um deles aceitou 
conduzir a equipe de dois pesquisadores em cada um dos locais de pesca no rio Paraguai, 
em uma embarcação menor, que comportava três pessoas.

Para o registro dos locais de pesca de rodada, ou seja, o trajeto que o barco 
percorre durante a realização da mesma foi utilizado o aparelho GPSMap (Sistema de 
Posicionamento Global) Garmim 60 CSx. Para todos os locais foram feitos os croquis na 
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ficha de campo, com coleta das coordenadas geográficas referente ao inicio e ao fim da 
rodada, identificação de sua denominação e registro fotográfico.

3.3- Trabalho de laboratório 

No laboratório os dados obtidos em campo, através do Gps, foram descarregados por 
meio do programa MapSorce da Garmim, versão 6.13.7, exportados no formato dxf e as 
edições e conversões para o formato shapefile foram realizadas no ArcGis da Esri.

Figura 1. Área de estudo a partir de Cáceres até a Baía do Cervo no rio Paraguai no 
Pantanal de Cáceres, onde a atividade turística é atualmente desenvolvida.

As informações das fichas de campo foram inseridas no banco de dados geográficos, 
implementado no ArcGis, no qual se associou para cada trecho de pesca  as informações 
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coletadas em campo e as fotos georreferenciadas. 
O arquivo vetorial do trajeto (em linha) foi editado a partir das informações dos trechos 

de pesca e da carta-imagem, visando ajustar  possíveis distorções decorrentes da obtenção 
das coordenadas em campo. O arquivo editado foi usado na geração da carta-imagem. 
Para elaboração da carta-imagem foi necessária a criação de projeto no Spring 4.3.3, 
para entrada e manipulação dos dados, no qual se realizou os seguintes procedimentos: 
registro (georeferenciamento) das imagens orbitais Landsat 5, com resolução espacial de 
30m, das órbitas/pontos 227/71 e 72 de 01/04/2010 e 228/71 e 72 de 17/04/2010. Para 
o georeferenciamento das cenas foram utilizados nove pontos de controle  (PC) obtidos 
em campo através de Sistema de Posicionamento Global - GPS (Global Positioning 
System). Foi aplicada uma transformação polinomial de segundo grau, ou quadrática, 
com reamostragem por vizinho mais próximo para a correção geométrica das imagens. 
O erro máximo aceitável foi de um pixel, que representa trinta metros no terreno, dada a 
resolução espacial das imagens. Por fim, realizou-se o mosaico e tratamento das imagens 
(realce e composição colorida). No ArcGis foram calculadas as extensões de cada trecho 
de pesca (rodada) e feita a elaboração do layout. A partir das cartas topográficas da DSG 
de 1968 verificou-se a existência de relação entre os nomes das localidades e dos acidentes 
geográficos da área de estudo com os dados as rodadas pelos pirangueiros.

4. Resultado e Discussões

Na literatura sobre o tema pesca em água doce no ambiente pantaneiro foi possível 
identificar várias modalidades empregadas pelos pescadores amadores, de acordo com o 
tipo de peixe que se deseja pescar, quais sejam: apoitada ou de lance, de batida, rodada, 
de corrico e de fundo. Durante o trabalho de campo foi possível observar que os turistas 
estavam utilizando apenas duas modalidades a apoitada e a de rodada, sendo essa última 
a mais utilizada. Essa constatação foi confirmada por diversos pirangueiros e pescadores 
profissionais durante o período de realização do trabalho de campo. 

A pesca apoitada é quando o barco fica parado, decorrente da utilização de uma poita 
(espécie de âncora) e o pescador arremessa a isca (lance). A pesca de rodada segundo 
Fabichak (1995) é quando se solta o barco no ponto desejado e deixa-se que ele corra o 
rio ao sabor da correnteza, fazendo-se arremessos da isca sempre para frente (contrário à 
correnteza), deixando que a isca fique completamente à vontade. Como o barco é movido 
pela força da água, o pirangueiro ao perceber que ela diminuiu retorna ao ponto inicial 
da rodada, repetindo por algumas vezes ou mudando de local, caso não obtenha sucesso. 

Como a modalidade de pesca de rodada é atualmente a de maior utilização, segundo 
relatos dos pirangueiros, optou-se por seu estudo, procedendo ao registro dos trechos 
usados para o seu desenvolvimento no rio Paraguai, cujo resultado foi a identificação e 
mapeamento de 45 trechos ou rodadas, todos fotografados (Tabela 1; Figura 2).  

A partir da espacialização das rodadas (locais de pesca), verificou-se que a maioria 
tem seu início próximo à foz de baías. Nesses locais há abundancia de alimentos, como 
os peixes pequenos, a exemplo do lambari, pacu-peva, curimba, entre outros e, iscas, 
como a tuvira e o caranguejo. A concentração dessas espécies na saída (boca) das baías 
para o canal principal atrai os peixes de grande porte para essa região do rio (peixes 
nobres), como os de couro e o dourado. Há relação dos nomes das rodadas e os nomes das 
localidades ou acidente geográficos.

Constatou-se ainda, que as rodadas são locais onde o rio apresenta maior capacidade 
de erosão (maior energia), velocidade da água e profundidade. Alguns desses locais são 
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denominados de “remansos do rio” pelos nativos da região. A rodada de maior extensão é 
a do Tucum, neste segmento o canal do rio apresenta o padrão retilíneo, pois está ladeado 
pela margem esquerda por rochas pré-cambrianas (Assine e Silva, 2009), leito rochoso,  o 
que favorece a velocidade da água que não encontra obstáculo, como é o caso das rodadas 
situadas  nos segmentos do rio que apresentam padrão meandrante. 

Tabela 1. Trechos utilizados pelos pirangueiros na pesca de rodada no rio Paraguai, 
discriminando seu nome, extensão e as coordenadas geográficas do ponto inicial e final.

Cód Nome E x t e n -
são Em 

M

Coordenadas do ponto 
inicial

Coordenadas do ponto 
final

Lat (S) Long (O) Lat (S) Long (O)
01 Rodada da Baía da Palha 367,99 16°05’39” 57°43’06” 16°05’46” 57°43’18” 
02 Rodada da Baía do Caiçara 645,25 16°05’55” 57°43’50” 16°06’13” 57°43’57” 
03 Rodada do Fordinho 731,88 16°06’47” 57°43’32” 16°06’48” 57°43’51” 
04 Rodada do Poço do Renato 201,03 16°08’28” 57°44’19” 16°08’ 32” 57°44’23”
05 Rodada do Touro 443,13 16°10’51” 57°47’14” 16°10’ 52” 57°46’59”
06 Rodada da Passagem Velha 366,08 16°10’ 51” 57°47’35” 16°10’ 52” 57°46’59”
07 Rodada da Timba 309,14 16°14’47” 57°46’25” 16°14’57” 57°46’34”
08 Rodada da Jacobina 445,32 16°17’ 10” 57°46’ 21” 16°17’ 24” 57°46’ 14”
09 Rodada do Jatobazinho 543,52 16°19’ 02” 57°46’ 18” 16°19’ 18” 57°46’ 24”
10 Rodada do Simão Nunes 632,16 16°19’30” 57°45’04” 16°19’45” 57°45’13”
11 Rodada da Barra do Jauru 484,00 16°20’ 49” 57°46’ 51” 16°20’57” 57°46’ 44”
12 Rodada do Canto Grande 491,06 16°21’ 42” 57°45’ 48” 16°21’57” 57 45’ 53”
13 Rodada da Ilinha 210,21 16°23’ 49” 57°46’ 37” 16°23’ 53 57°46’ 41”
14 Rodada do Tucum 3.729,19 16°25’ 15” 57°47’ 08” 16°27’07” 57°46’ 59”
15 Rodada do Barranco Vermelho 677,46 16°30’ 29” 57°48’ 02” 16°30’45” 57°48’ 16”
16 Rodada da Baía das Éguas 305,43 16°38’ 33” 57°51’ 48” 16°38’43” 57°51’ 47”
17 Rodada do Morrinho 393,86 16°40’ 02” 57°51’16” 16°40’15” 57°51’ 16”
18 Rodada do Presidente 516,72 16°43’ 29” 57°49’ 30” 16°43’15” 57°48’ 56”
19 Rodada do Tocá 648,13 16°41’ 59” 57°49’ 15” 16°41’46” 57°48’ 57”
20 Rodada da Olaria 722,01 16°42’ 30” 57°47’ 12” 16°42’20” 57°46’ 51”
21 Rodada do Paratudal 499,32 16°41’ 32” 57°45’ 48” 16°41’40” 57°45’ 33” 
22 Rodada do Canto Doce 222,43 16°02’ 04” 57°45’ 30” 16°42’10” 57°45’ 34”
23 Rodada da Baía do Morro 501,20 16°42’ 44” 57°45’ 45” 16°42’53” 57°45’ 29”
24 Rodada do Descalvados 254,62 16°44’ 09” 57°44’ 46” 16°44’13” 57°44’ 38” 
25 Rodada do Índio 297,82 16°45’ 04” 57°42’ 49” 16°45’40” 57°42’ 39” 
26 Rodada do Jatobá 1.234,45 16°44’ 38” 57°42’ 07” 16°44’34” 57°41’ 27”
27 Rodada Cemitério Índio Grande 117,30 16°45’ 11” 57°40’ 16” 16°45’14” 57°40’ 15”
28 Rodada da Piúvinha 417,49 16°46’ 43” 57°40’ 23” 16°46’ 48” 57°40’ 11”
29 Rodada da Piúva 863,13 16°46’ 45” 57°39’ 46” 16°47’ 08” 57°39’ 36” 
30 Rodada da Linha Velha 183,04 16°48’ 38” 57°39’ 10” 16°48’41” 57°39’ 06”
31 Rodada do Poção 320,48 16°48’ 22” 57°38’ 23” 16°48’29” 57°38’ 17”
32 Rodada da Barra do Sararé 236,40 16°58’ 20” 57°23’ 19” 16°58’ 27” 57°23’ 17” 
33 Rodada da Ilha da Gamela 407,10 16°58’ 47” 57°23’ 51” 16°58’58” 57 23’ 44”
34 Rodada interna da ilha da Gamela 157,94 16° 58’ 50” 57°23’ 44” 16°58’ 56” 57°23’ 43” 
35 Rodada do Federalzinho 166,63 16°59’27” 57°23’ 08” 16°59’31” 57°23’ 05”
36 Rodada do Aterradinho 607,19 16°59’31” 57°22’ 32” 16°59’30” 57°22’ 21”
37 Rodada da Baía Branca 260,23 17°01’36” 57°22’ 47” 17°01’37” 57°22’ 38” 
38 Rodada do Pacu Gordo 696,49 17°02’23” 57°24’ 09” 17°02’39” 57°24’ 28” 
39 Rodada do Carrapatinho 817,16 17°02’59” 57°23’ 33” 17°03’11” 57°23’ 22”
40 Rodada Santa Rosa de Lima 474,13 17°04’34” 57°23’ 32” 17°04’36” 57°23’ 45”
41 Rodada do Cassange 303,76 17°06’36” 57°22’ 15” 17°06’40” 57°22’ 08”
42 Rodada da Taquara 188,42 17°07’26” 57°22’ 14” 17°07’28” 57°22’ 08”
43 Rodada da Conceição 425,53 17° 08’30” 57°21’ 51” 17°08’35” 57°21’ 39”
44 Rodada do Baguari 308,42 17°10’18” 57°21’ 23” 17°10’25” 57°21’ 17”
45 Rodada do Cervo 281,21 17°13’09” 57°20’ 07” 17°13’15” 57°19’ 59”

A carta-imagem (Figura 2), a seguir, mostra em detalhe as rodadas situadas no rio 
Paraguai, a jusante da Estação Ecológica de Taiamã.
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Figura 2. Carta-imagem de parte das rodadas situadas a jusante da Estação Ecológica de 
Taiamã.

Visando ao sucesso da pescaria, por parte do pescador profissional, e à satisfação do 
cliente, por parte da atividade turística, o principal destino é nas imediações da Estação 
Ecológica de Taiamã. Antes da Estação tem-se a rodada da Linha Velha e a do Poção e 
após a da Barra do Sararé, onde havia grande quantidade de barcos de pesca.

Na área localizada a jusante da Estação Taiamã, o rio Paraguai flui num padrão 
meandrante, ladeado por diversas lagoas formando uma planície fluvio-lacustre o que 
caracteriza o Pantanal Mato-grossense. Durante o período de cheia essa área fica toda 
inundada o que possibilita a renovação de nutrientes e a reprodução dos peixes.  Outro 
fator que torna essa área atrativa para pesca é o número reduzido de barcos a motor, 
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pois as áreas situadas próximas à cidade de Cáceres, o grande número de embarcações 
interfere na pescaria praticada no rio Paraguai.

Segundo Catella (2004) a intensidade das inundações anuais é o principal fator 
natural que condiciona a produção de peixes do Pantanal. Durante as cheias, os peixes 
encontram um ambiente de alimentação e crescimento nos campos inundados. Com o 
refluxo das águas, eles se concentram nos rios e demais corpos d’água do ambiente, o que 
facilita a captura. Assim, anos mais cheios propiciam maior extensão de áreas alagadas, 
aumentando a produção natural de peixes e, por conseguinte, aumentando o rendimento 
da pesca, ocorrendo o oposto em anos mais secos. Nessa perspectiva o pulso de inundação 
e a velocidade de fluxo da água são elementos que interferem significativamente na 
realização da pesca de rodada.

O pirangueiro de turismo tem papel fundamental na pesca de rodada amadora, pois 
ele é quem define o horário, o local apropriado, o tipo de isca, o tempo de permanência 
no rio e garante que sejam embarcadas apenas as espécies (peixes) na medida (conforme 
legislação vigente). Essa consciência ambiental dos pirangueiros é fruto de anos de 
treinamento e divulgação de regras na imprensa escrita e falada. Trabalhos de Educação 
Ambiental voltados à conservação da ictiofauna, envolvendo pirangueiros e pescadores 
profissionais, são o que garantirão a atividade de pesca nos rios da Bacia do Paraguai 
para as gerações futuras. Apesar de saber da sua importância na preservação dos estoques 
pesqueiros, é comum a localização de pescadores amadores na área da Estação Ecológica 
Taiamã (rios Paraguai, Bracinho e Formoso), muitos destes são conduzidos para área da 
reserva por pirangueiros que têm como intuito agradar o cliente, pois é de conhecimento 
comum entre eles que a área da reserva apresenta-se como um bom local para pescaria.

A pesca, enquanto um produto turístico, em alguns municípios mato-grossenses 
ocupa lugar de destaque nas políticas públicas em detrimento aos outros recursos e 
potenciais existentes que podem ser incorporados ao desenvolvimento da atividade. 
Como exemplo do apresentado, em Cáceres há décadas se realiza o Festival Internacional 
de Pesca - FIP, que motiva por meio do turismo de pesca, as pessoas conhecerem ou 
revisitarem o município. Atualmente, a atividade turística do município tem como base de 
sustentação a modalidade de pesca, relegando ao segundo plano o maior produto turístico 
local, o Pantanal, pois explora apenas um dos seus elementos. Esse direcionamento deve 
ser repensado pelos responsáveis por gerir a atividade, pois um  estudo realizado no 
Pantanal, no Mato Grosso Sul, mostrou que mesmo os  pescadores esportivos que estão 
motivados a visitar o Pantanal principalmente para observar a vida selvagem e desfrutar 
da região como um ambiente natural singular, gastam significativamente mais dinheiro 
em sua viagem, do que aqueles pescadores esportivos que estão motivados sobretudo pelo 
sucesso potencial de suas pescarias ou para descanso (Cattela, 2009). A comunidade local 
tem expectativa do aumento da demanda turística, pois o  município é um dos 65 destinos 
indutores do turismo do Brasil selecionado pelo Ministério do Turismo, e Cuiabá, a 215 
km da cidade de Cáceres, será um dos locais de realização dos jogos da Copa do Mundo 
de 2014.

5. Conclusões

Foi possível por meio das geotecnologias e trabalho de campo gerar informações sobre a 
pesca esportiva (turística) e elaborar um produto cartográfico que pode ser utilizado nas 
atividades de turismo, pesca, pesquisa e Educação Ambiental. 

A pesca de rodada é a mais utilizada pelos pirangueiros de turismo na pesca esportiva 
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no Pantanal de Cáceres, sendo usados 45 trechos do rio Paraguai, dentre esses a rodada 
do Tucum é a que apresentou maior extensão, decorrente do padrão retilíneo apresentado 
pelo rio. 

Há relação entre os nomes das rodadas e os nomes das localidades ou acidentes 
geográficos da área de estudo ou de seu entorno.

Verificou por meio do contato com os pirangueiros a necessidade e o interesse dos 
mesmos em adquirir novos conhecimentos, que podem ser viabilizados por cursos de 
capacitação, com destaque para leitura e interpretação de mapas e de carta-imagem, uso 
do GPS, fauna pantaneira, em especial ictiofauna e vegetação.

As políticas públicas devem priorizar o desenvolvimento de outras modalidades 
de turismo, como ecológico, rural, histórico, entre outros, como alternativas no 
desenvolvimento da atividade, contribuindo para que não ocorra a sobre exploração dos 
estoques nos rios do Pantanal de Cáceres.

6. Notas

Essa proposta foi desenvolvida no contexto dos projetos de pesquisa: Análise, com suporte 
nas geotecnologias, da atividade turística desenvolvida no corredor fluvial do pantanal de 
Cáceres, MT e Sistema de informação turística geográfica de Cáceres, MT: subsídios ao 
planejamento e desenvolvimento local, ambos financiados pela Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso – Fapemat.

Os pesquisadores agradecem aos pirangueiros do barco-hotel pelas informações 
generosamente cedidas, em especial ao Sebastião Picolomini, e ao grupo de pesca 
“Conosko ninguém podosko” por terem permitido a realização do trabalho de campo 
durante sua viagem anual de pesca.
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