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Prefácio
Constituindo um dos maiores, se não o maior desafio já enfrentado pela humanidade como um 

todo e, ao mesmo tempo, originadas do próprio modo de consumo humano, as mudanças climáticas glo-
bais fizeram crescer o desejo e a ação para a cooperação em amplo senso. Nas ciências, o reconhecimento 
dessas mudanças tem levado ao aumento de projetos de pesquisa interdisciplinares, intra e transnacionais, 
desafiando os limites impostos pelas barreiras departamentais do conhecimento. No Brasil, tal tendência 
se materializou com a criação das redes de pesquisa em mudanças climáticas, entre as quais, a Rede Bra-
sileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (Rede CLIMA) e o Instituto Nacional de Pesquisa 
em Mudanças Climáticas Globais (INCT-MC), ambos vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI). Estas redes, juntamente com as redes estaduais de pesquisa em mudanças climáticas, 
representam um novo paradigma do avanço do conhecimento científico e a utilização deste pela socie-
dade, tanto para a ordenação do uso e ocupação do solo em áreas rurais e urbanas, e a sistematização de 
metodologias de coleta e intercâmbio de dados, quanto para a geração de cenários de mudanças climáticas 
para o Brasil.

O presente livro, fruto do trabalho de pesquisa da Rede de Monitoramento de Habitats Bentô-
nicos Costeiros, a ReBentos, vinculada à Sub-Rede Zonas Costeiras da Rede CLIMA e ao INCT-MC, é 
uma demonstração cabal da eficácia do trabalho de pesquisa em rede para o ordenamento dos protocolos 
de coleta e sistematização de bases de dados no monitoramento permanente dos habitats marinhos ao 
longo da costa brasileira. Ainda que sejam previstos para o futuro, os frutos deste trabalho permitirão 
um intercâmbio científico nacional e internacional vigoroso em áreas afins e, principalmente, naquelas 
que hoje carecem de uma base observacional estruturada dos ecossistemas marinhos para a formulação de 
parâmetros bióticos na modelagem físico-biogeoquímica do sistema terrestre.

Meus cumprimentos a todos os colaboradores e organizadores deste trabalho. Espero que ele seja 
amplamente utilizado por seus muitos leitores.
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