Educação profissional e tecnológica
e as transformações em tempos de
pandemia: (re) aprendendo o ensino, a
pesquisa e a extensão.
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Resumo: O peixe é um dos recursos naturais mais abundantes e mais intensamente
explorados na região Amazônica, tanto quando relacionado à alimentação humana, quanto a
seu papel na economia regional constituindo-se num destacado item de exportações, tanto na
forma de pescado semi-industrializado para consumo humano. O estudo foi realizado através
de levantamento bibliográfico sobre as cinco espécies de peixes com consultas a periódicos
científicos do Brasil, relacionados aos hábitos alimentares e classificação tróficas das espécies
matrinxã (Brycon amazonicus), matrinxã regional (Brycon falcatus), curimatã (Prochilodus
nigricans), piau cabeça gorda (Leporinus agassizi) e pescada (Plagioscion squamosissimus),
influência dos períodos hidrológicos nos hábitos alimentares destas espécies e consulta aos
planos de manejo das unidades de conservação localizadas na região de Roraima,
especialmente daquelas localizadas ao sul do estado a fim de entender estas áreas e a
influência que exercem tanto para manutenção dos estoques pesqueiros como as possíveis
pressões de pesca a que possam estar submetidas. Desta forma, este estudo tem como objetivo
realizar revisão da literatura científica relacionada aos hábitos alimentares dos peixes
mencionados acima, espécies exploradas comercialmente pela pesca na região do baixo rio
Branco, em Roraima. Recomenda-se o estudo neste sentido sobre a ecologia trófica das
assembleias de peixes do baixo rio Branco, para favorecer a compreensão da biologia das
espécies e dos mecanismos de exploração dos recursos, e pode obter com uma ação conjunta e
subsidiar políticas de gestão integrada dos interesses ambientais, individuais e coletivos afim
de promover a implantação de diretrizes ambientais e a conscientização da população quanto
à preservação desses ambientes.
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