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Ciência e
tecnologia
devem
estar a
serviço da
população

Esta obra tem como objetivo apresentar
à sociedade informações sobre a
Amazônia produzidas por pesquisadores

que desenvolvem estudos na região. Temas
com prioridade são relativos à biodiversidade,
conservação, ecossistemas, desmatamemo, águas,
origem das civilizações amazônicas e aspectos da
relação do homem com a exploração
dos recursos naturais, aquecimento
global e degradação ambiental.

É importante destacar que houve
uma boa interação entre a prática
jornalística de difundir informações
e a acadêmico-científica de manter o
teor técnico do conteúdo, buscando-
se uma linguagem adequada para a
sociedade.

O processo de elaboração deste livro confirma
a vastidão de informações técnico-científicas
sobre a Amazônia que precisam ser difundidas
em linguagem apropriada para o alcance de
todos. Um volume imenso de conhecimento
já produzido ainda merece ser objeto de
divulgação, inclusive para dar satisfação à
sociedade da produção científica desenvolvida
com os recursos públicos aplicados em pesquisa,

,:f"
mesmo que estes recursos estejam muito aq:'
do ideal.

A ilustração é um dos recursos que
mereceu espaço considerável com o objetivo
de acrescentar aspectos da realidade region
e tomar mais agradável a leitura. Este livro
também possibilitou difundir linhas de atuaçã

de um considerável número de "
pesquisadores e instituições regiona~

É muito positivo que o
conteúdo deste livro seja utilizado
como material de estudo e
aprofundamentos nos diversos
níveis de ensino, ampliando
o conhecimento geral sobre a
Amazônia. Ciência e tecnologia
devem estar a serviço da população

e sua difusão é a base para consolidação do
saber e sua aplicação prática pela sociedade.

É importante destacar a iniciativa do jornal
O Liberal e da Companhia Vale do Rio Doce
de oferecer à sociedade este material, que
certamente preenche uma lacuna na difusão
científica e pode ser um material didático para
contribuir com o ensino e a formação dos
cidadãos, eniatizanâo as amazonidades.

Inocêncio Gorayeb
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maior peixe de escamas
de água doce do pla-
neta, o pirarueu (Ara-
paima gigas), nativo

Amazônia (indua-se aqui a bra-
ira, a peruana, a colombiana e a
iviana) traz história e muitas len-
:, tem uma carne de consistência
ne com gosto tênue; sua gordura,
amas, couro e ossos também são
oveitados na fabricação de bolsas,
IfiOS, bijuterias e na medicina e
cura popular. Além da Amazônia,
:e espalhou por algumas outras
iões brasileiras, notoriamente o
deste e o Centro-Oeste. E não res-
.menor dúvida, é um dos peixes
síleíros mais cobiçados, tanto
a a pesca como para o cultivo.

o Existem relatos do início' do sécu-
lo XXde animais com até 3 metros e
200 kg; hoje em dia os exemplares
encontrados alcançam em média 2
metros e 80 kg, provavelmente devi-
do à pesca predatória e à destruição
da floresta, o que diminui a quanti-
dade de animais e o tamanho do seu
ambiente natural. Uma observação
científica: os peixes têm um contro-
le de crescimento do seu tamanho
que está ligado diretamente à sua
densidade populacional e a disponi-
bilidade de alimentos no ambiente,
por isso, peíxes confinados em am-
bientes menores do que os necessá-
rios atingem a idade adulta com um
tamanho menor do que o esperado.
Esse tamanho pode variar muito,

com a diminuição de dezenas de ve-
zes do seu tamanho natural.

O pirarueu, geralmente, passa
da fase de alevino para a fase juve-
nil dos 2 aos 4 meses de idade, isso
pode variar, dependendo do seu ha-
bitat e disponibilidade de alimento.
Existem grupos de cientistas brasi-
leiros e peruanos tentando estabe-
lecer um método para a "sexagem"
desses animais. Geralmente, esses
métodos são baseados na diversida-
de genética. Utiliza-se muito a téc-
nica de R..APD(Random Amplified
Polymorphic DNA. Em português:
Amplificação Randômica do Poli-
morfismo do DNA.).O DNA (ácido
desoxiribonudéico) é o código gené-
tico de todos os organismo vivo . O
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RAPD é baseado na técnica de PCR
(amplificação em cadeia da enzima
polimerase) e baseia-se em ampli-
ficar (multiplicar em quantidade,
uma seqüência do D A utilizando
a enzíma polimerase do Termophi-
tus aquaticus, um organismo que
resiste a altas temperaturas, pois é
encontrado nos "gêiseres") sequên-
cias aleatórias do D A e assim ve-
rificar se existem diferenças no
D A dos machos e fêmeas do pira-
rueu, elaborando um método para
a distinção sexual dos animais. :--10
entanto, o sucesso das pesquisas
ainda não foi obtido, por isso as in-
vestigações continuam e o ucesso
para a criação do peixe espera por
esse avanço científico.
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