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Prefácio

Este livro fornece uma introdução ao conteúdo, ideias e principais descobertas da ciência ecossis-
têmica contemporânea. Escrevemos o livro principalmente para alunos iniciantes de pós-graduação e 
de graduação avançados, mas ele também deve ser útil para uma ampla gama de cientistas acadêmicos 
e gestores dos recursos, ou até mesmo para amadores dedicados que buscam uma introdução à área. 
A ciência de ecossistema é quantitativa e rigorosa, de forma que partimos do princípio que os leitores 
do livro já tiveram algum curso introdutório em ecologia e conhecimento básico de química e mate-
mática. O livro abrange deliberadamente várias abordagens para a compreensão de ecossistemas (por 
exemplo, o uso de experimentos, teoria, comparações entre sistemas), em múltiplos ambientes (terres-
tre, água doce e marinho; ecossistemas manejados, construídos e naturais), em todas as partes do mun-
do (embora muitos exemplos sejam provenientes da experiência dos autores na América do Norte).

As origens da estrutura deste livro são aulas intensivas de duas semanas sobre Fundamentos da 
Ecologia dos Ecossistemas (curso FEE), as quais ministramos a estudantes graduados de todo o mun-
do a cada um ou dois anos no Cary Institute of Ecosystem Studies desde 1989. Nós, e muitos dos au-
tores dos capítulos, desempenhamos um papel central no desenvolvimento, evolução e administração 
do curso FEE desde sua origem.

Optamos por um livro editado por várias razões, sendo uma das quais sua gênese nesse curso mi-
nistrado em equipe. Ao orientar e integrar os capítulos e seus conteúdos, também deliberadamente 
permitimos — e até mesmo incentivamos — múltiplas abordagens, e, como resultado, várias “vozes” 
ficarão evidentes ao longo do livro. Acreditamos que essa diversidade reflete algumas das inúmeras 
perspectivas e abordagens que são empregadas de forma útil no campo da ciência dos ecossistemas.

O livro contém seis seções principais.O Capítulo 1 apresenta o conceito de ecossistema, explora 
algumas das consequências desse conceito, descreve as ferramentas intelectuais da ciência e analisa 
brevemente a história dessa jovem ciência. Os Capítulos 2 a 8 estabelecem as bases para o estudo dos 
ecossistemas, e abrangem os dois principais ramos da ciência dos ecossistemas: energética (Capítu-
los 2 a 4) e biogeoquímica (Capítulos 5 a 8). Esses capítulos apresentam o conteúdo fundamental da 
ciência dos ecossistemas — o movimento e o destino da energia e dos materiais nos ecossistemas — 
em alguns detalhes. Nos sintéticos Capítulos 9 a 11, revisitamos os principais temas que abrangem 
múltiplas áreas de estudo na ciência dos ecossistemas. Os autores destes capítulos revisam o poder e 
a utilidade do conceito dos ecossistemas, os papéis da heterogeneidade no espaço e no tempo, bem 
como a importância dos vários tipos de controles nos ecossistemas. Os Capítulos 12 a 16 demonstram 
a ciência dos ecossistemas na prática, ilustrando, por meio de cinco estudos de caso, a importância da 
ciência de ecossistema para identificar e resolver uma série de problemas ambientais.

O livro termina com o Capítulo 17, escrito em coautoria com vários dos atuais professores de pós-
-graduação do Cary Institute, o qual estabelece alguns desafios e necessidades para o futuro.
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PREFÁCIO ELSEVIERvi

A ciência de ecossistema de hoje está evoluindo rapidamente, com novas e importantes descobertas 
e ideias surgindo a cada ano. A forma final e as contribuições dessa ciência ainda estão por ser desco-
bertas.

Este livro se beneficiou do trabalho persistente e duro da equipe da Academic Press, especialmente 
Jill Cetel, Candice Janco e vários artistas gráficos. Também tivemos a sorte de ter recebido revisões 
críticas e úteis para os capítulos de colegas, incluindo Clifford Ochs e vários revisores anônimos que 
lecionam a ciência dos ecossistemas; seus comentários melhoraram substancialmente o livro. Agrade-
cemos aos autores dos vários capítulos pela sua erudição, paciência, boa vontade e comprometimento 
para tornar este projeto uma realidade.

O assistente do Cary Institute, Matt Gillespie, também foi muito importante.
Finalmente, as gerações de estudantes do FEE foram, e continuam a ser, um estímulo e inspiração 

para nós e para o campo da ciência dos ecossistemas.
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