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Objetivo
Os sistemas agroalimentares na América Latina e no Caribe enfrentam desafios importan-
tes para atingir seu objetivo fundamental de fornecer uma alimentação de fácil acesso, de 
qualidade, suficiente, saudável para toda a população e respeitosa com nosso planeta. Atu-
almente, esses sistemas se encontram em particular risco pelos efeitos da mudança climá-
tica, dos choques que rompimentos produzem nas cadeias alimentares, dos altos custos 
de produção — agravados pelas fortes restrições que existem para as matérias-primas — e 
da generalização de práticas alimentares pouco saudáveis, especialmente nas populações 
mais pobres (e urbanas).

O objetivo deste número temático da revista Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambien-
tales  é propor como superar os desafios que os sistemas agroalimentares enfrentam na 
conquista de seu objetivo fundamental e, além disso, contribuir para as metas de desenvol-
vimento. Busca-se reunir um conjunto de textos escritos por acadêmicos de diversas disci-
plinas que exponham análises, estudos de casos ou experiências que permitam realizar um 
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estudo crítico sobre o funcionamento dos sistemas agroalimentares com ênfase na Amé-
rica Latina e no Caribe. Dessa maneira, este número investe na contribuição de debates 
atuais sobre os sistemas agroalimentares com reflexões, balanços bibliográficos, análises e 
apresentação de casos que possibilitem avançar numa melhor compreensão das problemá-
ticas, das soluções e das contribuições que podem ser feitas a partir dos diversos setores.

Eixos temáticos
• Casos ou modelos de sistemas agroalimentares sustentáveis que permitam aumentar a

produtividade mediante a adoção ou apropriação de novas tecnologias, especialmente
as que apontam a uma maior sustentabilidade.

• Os ecossistemas e suas interações com os sistemas agroalimentares.
• A cidade-região e suas interações com os sistemas agroalimentares.
• As condições das comunidades e seus territórios como fatores determinantes na im-

plementação e gestão dos sistemas agroalimentares.
• Capacitação e formação direcionadas aos atores envolvidos para a aprendizagem e

implementação de um sistema agroalimentar eficiente e respeitoso com o meio am-
biente.

• Políticas públicas e instrumentos para uma gestão dos sistemas agroalimentares.
• O Pacto de Milão e sua contribuição para o desenvolvimento de cidades mais saudáveis

e sustentáveis.

Tipos de conteúdo
Este dossiê receberá os tipos de conteúdo a seguir descritos.
• Artigo de pesquisa. Artigos originais que apresentam resultados de pesquisa

preliminares ou finais. Podem propor modelos replicáveis, desenvolver análise de
ordem teórica, experimental, histórica, empírico- 
quantitativa etc. ou expor estudos de caso qualitativos.

• Revisão. Artigos que desenvolvem revisões temáticas atualizadas ou reflexões num
campo específico de pesquisa.

• Documento, debate. Textos analíticos que promovem discussões acadêmicas sob dife-
rentes perspectivas. Podem oferecer interpretações ou análises de artigos publicados
pela revista ou outras revistas que publicam temas afins.

• Diálogos. Conteúdos de divulgação acadêmica que contribuem para as discussões con-
temporâneas que envolvam natureza, meio ambiente e sociedade. Estão direcionados a
públicos diversos, pois seu sentido é fomentar o diálogo sobre temas de amplo
interesse tanto para acadêmicos quanto para outros públicos. Exemplo: entrevista, pales-
tra, artigo breve de reflexão, documento de trabalho, resultados preliminares de pesqui-
sa, ensaio fotográfico, exposições comentadas etc. Formatos: texto ou multimídia.

Submissão 
Os textos serão recebidos por meio da plataforma de gestão OJS da revista: https://bit.ly/
NySaplicar. Todas as informações sobre o processo editorial e as normas para preparar e 
elaborar manuscritos se encontram disponíveis em https://bit.ly/NySautores Envie-nos 
suas perguntas em: naturalezaysociedad@uniandes.edu.co
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