
Chamada para apresentação de capítulos de pesquisa 
para publicação de livro digital com o tópico:

Viver e trabalhar em cidades com 
indústria de hidrocarbonetos

Coordinadoras
Dora E. Ramos Muñoz, Daniela Matías Sánchez y Enoc A. García Rivera

A produção, transformação e distribuição de hidrocarbonetos influencia a 
constituição social, econômica e ambiental do espaço onde este tipo de indústria 
está localizado. O interesse do livro é abordar os processos sociais, econômicos 
e ambientais que ocorreram em cidades ou localidades com locais de trabalho 
que derivam da indústria de hidrocarbonetos no México e na América Latina.  A 
esta dinâmica devemos acrescentar o atual contexto de emergência produzido 
pela COVID-19, que teve um impacto sobre a demanda de petróleo, a queda 
dos preços do petróleo e, portanto, uma redução na produção de petróleo, 
mudanças na dinâmica do trabalho, desigualdade de gênero que se traduz 
em desigualdade trabalhista, entre outros. Estas condições nos levam a refletir 
sobre como a dinâmica dentro e fora da indústria de hidrocarbonetos afeta ou 
modifica o ambiente sócioambiental das cidades nas quais ela está estabelecida. 
A fim de aprender e refletir sobre a questão de “viver e trabalhar em cidades 
com uma indústria de hidrocarbonetos”, os autores dos capítulos selecionados 
participarão de um seminário no qual apresentarão o conteúdo de suas propostas: 
questão de pesquisa, metodologia, dados e análise. Cada apresentação será 
organizada tematicamente e incluirá a intervenção de um especialista nesse 
campo, com a intenção de contribuir para a discussão dos autores.

Bases
1. A participação é aberta a trabalhos de pesquisa inéditos (em espanhol, 
português e inglês) sobre tópicos relacionados: 

a. A vida familiar nas cidades petrolíferas.
b. Espaços públicos nas cidades ou com presença de indústria de 
hidrocarbonetos. 
c. A dinâmica trabalhista da indústria e os efeitos da COVID-19. 
d. Mercado de trabalho nas cidades com indústria de hidrocarbonetos.
e. Saúde e risco ocupacional/população.
f. História das cidades com presença de petróleo.
g. Impacto ambiental da indústria de hidrocarbonetos nas cidades.

2. Os interessados devem enviar um resumo de até 600 palavras antes do 2 de 
janeiro de 2022 com: 1) título provável do capítulo; 2) área temática; 3) resumo; 
4) três palavras-chave; e 5) detalhes do autor (nome dos autores, grau acadêmico, 
nacionalidade e afiliação institucional) na plataforma ECOSUR:

https://forms.office.com/r/58L7L7WUPU
a. A plataforma de inscrição estará aberta a partir de 19 de outubro de 2021.

3. A coordenação avaliará a relevância temática dos resumos e os autores serão 
notificados sobre os capítulos selecionados e as especificações editoriais até 10 
de janeiro de 2021.
Aguardamos seu interesse em participar, enviando seu resumo para colaborar 

neste trabalho.
Se tiver alguma dúvida, por favor entre em contato conosco 

librohidrocarburos@gmail.com

Calendario editorial
Publicação da chamada de trabalhos: 11 de outubro de 2021

Submissão de resumos (não mais de 600 palavras): 02 de janeiro de 2022
Notificação dos capítulos aceitos e diretrizes editoriais: 10 de janeiro de 2022

Seminário para apresentação de capítulos e especialistas no assunto:
março ou abril de 2022

Envio dos capítulos: 01 de agosto de 2022 
Capítulos aceitos e correções: outubro 2022

Apresentação dos capítulos corrigidos e início do processo editorial:
01 de novembro de 2022 

O cumprimento do cronograma estará sujeito à resposta do parecer e ao 
processo editorial

https://forms.office.com/r/58L7L7WUPU
mailto:librohidrocarburos@gmail.com

