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Vídeos
É muito bom saber que a madeira do pau-
-brasil é excelente para a construção de ar-
cos de instrumentos de cordas e fricção (“Na 
construção de arcos de violino, cada madeira 
é única”). No entanto, é necessário buscar 
alternativas para a conservação da espécie.
Márcio Camilo

Imagine se todo o interesse pelo Cerrado ti-
vesse surgido nas mesmas épocas que come-
çaram as pesquisas sobre a Mata Atlântica 
e a Amazônia (“Mamíferos endêmicos do 
Cerrado surgiram em áreas abertas”). Com 
pesquisas feitas com a mesma intensidade, 
quantos animais mais teríamos descoberto 
naquele bioma?
Eduardo Carvalho

Atlas do Rio
Esse trabalho é muito valioso 
para os estudos sobre o Rio 
(“Atlas interativo do Rio de 
Janeiro”, edição 316).
Eduardo Borsoi

Inovação
Não seria melhor investir na formação de 
ecossistemas setoriais de inovação segundo 
a aptidão geográfica (“Subvenção da Finep 
não conseguiu ampliar o ritmo de inovação 
em empresas”, edição 316)?
Bruno Hannud

Pecuária
Ótima a reportagem de capa “Menos metano 
no pasto” (edição 314). Parabéns a todos os 
envolvidos.
Braz Depoli

FAPESP, 60 
Parabéns à FAPESP e gratidão pelos seus 60 
anos de atuação incansável de apoio à ciência 
no Brasil. Votos de sucesso cada vez maior 
no cumprimento desse nobre compromisso.
Aracy Pereira Silveira Balbani

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.

COMENTÁRIOS cartas@fapesp.br
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Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Extinção de espécies de beija-flores brasileiros pode iniciar efeito cascata  
nas comunidades em que essas aves e plantas interagem de forma mais intensa

bit.ly/igBeijaFlor

O beija-flor-de- 
-garganta-verde vive 
ao longo da costa sul 
e sudeste do Brasil
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