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BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL PARA IDOSOS 1 

BENEFITS OF FUNCTIONAL TRAINING FOR THE ELDERLY PEOPLE 2 

 3 

RESUMO: O treinamento funcional vem surgindo como alternativa para desenvolver 4 
habilidades físicas necessárias para o desenvolvimento de atividades físicas diárias com maior 5 
segurança. O estudo se desenvolveu acerca do treinamento funcional direcionado para a 6 
melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas, além disso, foram elencadas questões 7 
inerentes às capacidades físicas fundamentais do referido grupo a fim de reduzir suas 8 
limitações buscando oferecer maior autonomia a eles. Deste modo, este trabalho teve como 9 
objetivo verificar na literatura disponível, os efeitos e os benefícios que o treinamento 10 
funcional pode ocasionar na vida de pessoas idosas. O procedimento utilizado foi o 11 
recolhimento, descrição, ordenação e análise de fontes documentais primárias, com 12 
embasamento teórico através de pesquisa bibliográfica e documental, seguindo o método de 13 
pesquisa indutivo e analítico-descritivo. Os objetivos da metodologia visam a descrição 14 
explicativa e uma ação exploratória sobre as fontes até então já pesquisadas. Os resultados 15 
dos estudos revisados são satisfatórios em relação as melhoras que os idosos podem alcançar. 16 
 Pode-se concluir que o treinamento funcional pode ser utilizado para melhoria de 17 
capacidades físicas fundamentais para o idosos poder realizar suas atividades diárias com 18 
menos limitações e mais segurança. 19 
 20 

Palavras chaves: Treinamento funcional. Autonomia. Capacidades Físicas. Idosos. 21 
 22 

ABSTRACT: Functional training has emerged as an alternative to develop physical skills 23 
necessary for the development of daily physical activities with greater safety. The study was 24 
developed about functional workout aimed at improving the quality of life of elderly people; 25 
in addition, issues related to the basic physical abilities of the group were listed in order to 26 
reduce their limitations and provide them a better autonomy. Thereby, this study intended to 27 
verify in the available literature the effects and benefits of that functional workout can cause 28 
in elderly people’s life. The procedure was collected, described, ordered and analyzed of 29 
primary documentary sources, with theoretical basis through bibliographical and documentary 30 
research, following the method of inductive and descriptive analytical research. The 31 
objectives of the methodology are an explanatory description and action on sources 32 
previously studied. In conclusion, a functional workout can be used to improve basic physical 33 
abilities for the elderly people and prepper them to perform their daily activities with less 34 
limitations and reliably. 35 
 36 

Keywords: Functional workout. Anatomy. Physical abilities. Elderly people. 37 
 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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Introdução 1 

 2 

A investigação da capacidade funcional é um dos grandes marcadores da saúde do 3 

idoso e vem surgindo como componente-chave para a avaliação da saúde dessa população. 4 

Daí decorre então, o conceito de capacidade funcional, ou seja, a capacidade de manter as 5 

habilidades físicas e mentais para uma vida independente e autônoma. Trata-se de um 6 

conceito que, segundo o ponto de vista da Saúde Pública, é o mais adequado para 7 

instrumentalizar e operacionalizar a atenção à saúde do idoso (PEREIRA et al., 2017). 8 

De acordo com Scarabottolo et al. (2017), a capacidade funcional está relacionada à 9 

capacidade de realizar atividades da vida diária (AVDs), como: comer, banhar-se, pegar 10 

ônibus, fazer uma ligação telefônica ou caminhar. 11 

Por isso, esse estudo verificar na literatura disponível, os efeitos e benefícios que o 12 

treinamento funcional pode ocasionar na vida de pessoas idosas.                13 

 14 

Revisão de literatura 15 

 16 

Envelhecimento  17 

 18 

Segundo Virtuoso e Tribess (2005), o envelhecimento populacional é um fenômeno 19 

mundial, tanto no que se refere aos países desenvolvidos como aos países em 20 

desenvolvimento. Este crescimento da população idosa é reflexo do aumento gradual da 21 

longevidade, junto com as diminuições das taxas de natalidade e mortalidade. Estimativas 22 

para a população idosa brasileira apontam que até 2020, o país terá 32 milhões de pessoas 23 

com idade superior a 60 anos. 24 

Dados do IBGE (2008) apontam que o Brasil está em direção a um perfil demográfico 25 

cada vez mais envelhecido, apontando modificações na estrutura etária da população 26 

brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 27 

65 anos ou mais. Em 2050, o quadro mudará e para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 28 

172, 7 idosos. (KACHAR, 2010).  29 

Segundo dados do IBGE (2013), o aumento populacional pode ser atribuído aos 30 

avanços da medicina, à melhoria da qualidade de vida, às novas tecnologias resultando no 31 

aumento da longevidade que atingiu em 2012 uma expectativa média de vida de 74,6 anos 32 

para ambos os gêneros. Na diferenciação por gênero, entre as mulheres já ultrapassou 78,3 33 
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anos de idade e entre os homens chegou aos 71,0 anos de idade. (DÁTILO, 1 

CORDEIRO,2015).  2 

Mas, infelizmente, declínios fisiológicos acompanham o envelhecimento e podem 3 

interferir direta ou indiretamente na autonomia da pessoa idosa, como é o caso da sarcopenia. 4 

Estudos epidemiológicos sugerem que diferentes fatores contribuem para o desenvolvimento 5 

da sarcopenia, incluindo alterações hormonais, perda de neurônios motores, nutrição 6 

inadequada, inatividade física e baixo grau de inflamação crônica. Até mesmo em indivíduos 7 

saudáveis e fisicamente ativos, essas alterações estão presentes resultando em perda da massa 8 

muscular de, aproximadamente, 1% a 2% por ano, a partir dos 50 anos de idade. (PICOLI et 9 

al., 2011). 10 

Estima-se que, a partir dos 40 anos, ocorra perda de cerca de 5% de massa muscular a 11 

cada década, com declínio mais rápido após os 65 anos particularmente nos membros 12 

inferiores. (PINHEIRO et al., 2006). 13 

A sarcopenia é caracterizada pela perda de massa e funcionalidade muscular e está 14 

associada a uma série de disfunções e doenças sistêmicas que acometem os idosos. Também é 15 

um dos parâmetros utilizados para definição da síndrome de fragilidade, que é altamente 16 

prevalente em idosos, conferindo maior risco para quedas, fraturas, incapacidade, 17 

dependência, hospitalização recorrente e mortalidade. (NOGUEIRA et al., 2012). 18 

 Conforme Pereira et al. (2015), a sarcopenia caracterizada pela perda lenta mas 19 

progressiva da massa magra e função muscular esquelética vem sendo associada à idade e, em 20 

algumas enfermidades, é fator determinante na perda da força muscular incluindo a força de 21 

preensão manual, em especial nos idosos. Junto com a perda de massa muscular, também 22 

pode haver um ganho de massa gorda que frequentemente é observado em indivíduos idosos, 23 

situação conhecida como obesidade sarcopênica. Rebelatto et al. (2007) avaliaram a força de 24 

preensão manual em idosos que sofreram e idosos que não sofreram quedas. Foi observado 25 

que aqueles que caíram apresentavam níveis de força significativamente inferiores aos que 26 

não caíram. Sendo assim, a força muscular parece ser um determinante importante do índice 27 

de quedas em idosos. 28 

 A literatura vem mostrando que a patogênese da sarcopenia está  relacionada com a 29 

degradação da homeostase do metabolismo oxidativo, levando a uma taxa aumentada de 30 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), causando danos mitocondriais, alterando o 31 

sistema imune e inflamatório, resultando em denervação, perda e atrofia e consequente perda 32 

de força muscular. (NOGUEIRA et al., 2012). 33 
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Segundo Pereira, et al. (2006), com o envelhecimento, os homens têm maior perda 1 

muscular devido ao declínio do hormônio do crescimento (GH), fator de crescimento 2 

relacionado à insulina (IGF-1) e testosterona. No entanto, apesar da perda muscular ser maior 3 

em homens, é importante ressaltar a importância da sarcopenia em mulheres idosas, uma vez 4 

que possuem maior expectativa de vida e alta prevalência de limitações funcionais. 5 

A inatividade física é um fator decisivo para a sarcopenia relacionada ao 6 

envelhecimento. Homens e mulheres idosos com menor nível de atividade física têm também 7 

menor massa muscular e maior prevalência de incapacidade física. A prática regular de 8 

exercícios retarda a perda muscular, e serve como prevenção e recuperação da mesma nos 9 

idosos. (PEREIRA et al., 2006).  10 

As alterações metabólicas e funcionais decorrentes da sarcopenia têm forte 11 

contribuição para o aumento nos estoques de gordura corporal, especialmente na região 12 

abdominal. Tais modificações na composição corporal apresentam impacto direto sobre o 13 

aumento no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, hiperlipidemia e 14 

hipertensão (PEREIRA et al., 2015) 15 

Três estudos de Baumgartner et al. (1998) demonstraram que a sarcopenia está 16 

associada com incapacidade física, pois os indivíduos sarcopênicos têm de 3 a 4 vezes mais 17 

chances de incapacidade física quando comparados com indivíduos com mais massa 18 

muscular. Os idosos com menos massa muscular apresentam maior probabilidade de quedas e 19 

acabam sendo mais dependentes do uso de órteses, perdendo parte de sua autonomia 20 

funcional. 21 

 22 

Autonomia Funcional 23 

  24 

A redução das capacidades físicas: força muscular, resistência aeróbia e a 25 

flexibilidade, influenciam diretamente na realização das funções diárias dos idosos, além de 26 

alterarem a marcha, equilíbrio postural e a autonomia funcional, o que sugere um 27 

comprometimento na qualidade de vida dos idosos (DANTAS et al., 2009). 28 

A mobilidade, por meio da marcha, é um dos aspectos mais importantes da função 29 

física, especialmente como um pré-requisito para a execução de AVDs e manutenção da 30 

independência para o idoso. Assim, uma diminuição significativa no padrão de marcha de 31 

indivíduos idosos dificulta a execução de atividades como caminhar, subir e descer escadas, 32 

entrar e sair da cama ou sentar e levantar de uma cadeira, realizar a higiene pessoal, fazer 33 

compras, permanecer ativo, comprometendo progressivamente a capacidade funcional. 34 
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(REZENDE et al., 2015). Afinal, para essas atividades é necessária a manutenção da 1 

autonomia funcional. 2 

De acordo com Rezende et al. (2015), a autonomia funcional é definida da seguinte 3 

forma: autonomia de ação, referente à noção de independência física; autonomia da vontade, 4 

isto é, a possibilidade de autodeterminação; e autonomia de pensamentos, relacionada à 5 

possibilidade de julgar qualquer situação. A autonomia de ação também é referida como 6 

autonomia funcional, descrevendo a capacidade de um indivíduo idoso realizar de forma 7 

independente suas ações. 8 

Alterações estruturais como a redução de massa e fibras musculares e aumento relativo 9 

nas fibras tipo I, estão associados à fraqueza muscular, força específica e resistência muscular 10 

reduzidas, bem como resistência à insulina e possível desenvolvimento de Diabetes mellitus 11 

tipo 2. (PIERINI et al., 2009). 12 

Um dado importante e bastante estudado sobre a fisiologia do envelhecimento 13 

demonstra que, a partir dos 60 anos, o agravamento das alterações fisiológicas e a perda das 14 

capacidades funcionais básicas (sarcopenia, ataxia, entre outros) encontram-se completamente 15 

instaladas e em velocidade extremamente acentuada. (VALE et al., 2010). 16 

De acordo com Belloni, et al. (2008), alguns fatores, como, a redução da massa 17 

muscular, as mudanças no mecanismo de controle do sistema nervoso, as mudanças 18 

hormonais, a nutrição pobre e, principalmente, a inatividade física, podem contribuir 19 

significativamente para o declínio funcional, causando dependência física.  20 

Uma opção interessante e eficaz para o idoso é a prática regular de exercícios físicos 21 

como, por exemplo, o treinamento funcional. O treinamento funcional visa melhorar a 22 

capacidade funcional, através de exercícios que estimulam os receptores proprioceptivos 23 

presentes no corpo, os quais proporcionam melhora no desenvolvimento da consciência 24 

sinestésica e do controle corporal; o equilíbrio muscular estático e dinâmico, por 25 

consequência diminui a incidência de lesão e aumenta a eficiência dos movimentos. (LEAL et 26 

al., 2009). 27 

 28 

Treinamento Funcional 29 

 30 

Para Dias (2011), o treinamento funcional é um conjunto de exercícios praticados 31 

como preparo físico ou com o fim de apurar habilidades, em cuja execução se procura atender 32 

à função e ao fim prático, ou seja, os exercícios do treinamento funcional apresentam 33 
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propósitos específicos, geralmente reproduzindo ações motoras que serão utilizadas pelo 1 

praticante em seu cotidiano. 2 

O treinamento funcional teve origem com os profissionais da área de fisioterapia e 3 

reabilitação, já que estes foram pioneiros na utilização de exercícios que imitavam o que os 4 

pacientes faziam em casa ou no trabalho durante a terapia, possibilitando, assim, um retorno 5 

mais rápido à sua vida normal e as suas funções laborais após uma lesão ou cirurgia. Assim, 6 

se a tarefa ocupacional do paciente requeresse levantamentos de peso repetidos, a reabilitação 7 

deveria ter como objetivo principal permitir um retorno a essa função o mais breve possível, 8 

com bom desempenho e sem dor. (DIAS, 2011). 9 

Para Leal e colaboradores (2009), o treinamento funcional visa melhorar a capacidade 10 

funcional, por meio de exercícios que estimulam os receptores proprioceptivos presentes no 11 

corpo, os quais proporcionam melhora no desenvolvimento da consciência sinestésica e do 12 

controle corporal; o eq uilíbrio muscular estático e dinâmico; diminuir a incidência de lesão e 13 

aumentar a eficiência dos movimentos. 14 

No treinamento funcional podem ser criados e manipulados, exercícios funcionais que 15 

variam a informação sensorial necessária para controle postural e do movimento, de acordo 16 

com a necessidade de cada indivíduo. (MONTEIRO; EVANGELISTA, 2015).  17 

Algumas alterações podem ser proporcionadas pelo treinamento funcional no controle 18 

neuromotor, o que reflete na melhora das capacidades funcionais e na diminuição de 19 

propensão a quedas, repercutindo na melhora da qualidade de vida dos idosos. (LEAL et al., 20 

2009). Lustosa e colaboradores (2010), acreditam que um programa de treinamento funcional, 21 

embora não priorize especificamente ganho de equilíbrio, flexibilidade ou força muscular, 22 

gera modificações em todas essas variáveis, com melhora na mobilidade, diminuindo a 23 

dependência funcional. Esses autores utilizaram um protocolo de exercícios de flexibilidade, 24 

equilíbrio, coordenação e força muscular, em idosas, durante três meses e notaram melhora na 25 

capacidade física e no equilíbrio estático e dinâmico de idosos. Com essas melhoras, os idosos 26 

melhoram suas capacidades físicas, tornando-os mais independentes. 27 

Para Monteiro e Evangelista (2015), o treinamento funcional procura levar seus 28 

praticantes a um melhor equilíbrio muscular e a uma melhor estabilidade articular. O 29 

treinamento deve ser feito para que o corpo realize movimentos nos três planos anatômicos 30 

(sagital, frontal e transversal). Essa é a principal característica de exercícios funcionais, pois 31 

procura-se imitar situações reais do cotidiano. 32 

O treinamento funcional com cargas, é uma alternativa para desenvolver aptidões 33 

físicas relacionadas as AVD´s e diminuir possíveis limitações. Por isso, esse tipo de 34 
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treinamento vem se consolidando como uma estratégia empregada não apenas com o objetivo 1 

de promover o aprimoramento do desempenho físico, mas também voltado ao processo de 2 

reabilitação e prevenção de lesões. (PEATE et al., 2007).  3 

O treinamento funcional com cargas, consiste em um conjunto de movimentos 4 

multiarticulares caracterizados por níveis de e baixa intensidade, que são realizados com 5 

objetivo da melhoria do controle, estabilidade e coordenação motora, atuando no sistema 6 

nervoso central, como o aumento da massa muscular, sendo esta considerada uma adaptação 7 

ao treinamento de sobrecarga. (HIBBS et al., 2008). 8 

No estudo de Pereira e colaboradores (2012), composto por 20 mulheres fisicamente 9 

inativas, com idades entre 19 e 34 anos, observou-se redução significativa no percentual de 10 

gordura, aumento na massa corporal magra e diminuição do IMC, após as mesmas terem 11 

participado do treinamento funcional com cargas, por um período de 12 semanas. Foram 12 

realizados 4 semanas de adaptação com exercícios de característica neuromuscular, 13 

executando 8 exercícios, 3 séries de 15 repetições, e 60 segundos de intervalo para cada série . 14 

Nas próximas 8 semanas foi realizada a fase específica, tendo exercícios uni e multi-15 

articulares, sendo executados 10 exercícios, 3 séries de 15 repetições e 30 segundos de 16 

intervalo para cada série.  17 

O treinamento de estabilização do centro do nosso corpo, conhecido também como 18 

core, é utilizado também para melhoria de qualidade de vida, saúde, e dor nas costas. A ideia 19 

primária para o treinamento do core é treinar esses grupos musculares para algumas 20 

finalidades específicas, como a diminuição da compressão discal e das forças compressivas na 21 

coluna, e também aumentar a estabilização da coluna lombar. (MONTEIRO; 22 

EVANGELISTA, 2015). 23 

Um core eficiente opera como unidade funcional, por meio do qual toda cadeia 24 

cinética trabalha sinergicamente para produzir força e reduzir e estabilizar dinamicamente 25 

contra uma força anormal. Sendo assim, cada componente estrutural distribui peso, absorve 26 

forças e transfere forças de reação do solo. Para isso acontecer, é preciso que se treine de 27 

forma apropriada para permitir seu funcionamento eficiente durante atividades funcionais. 28 

(MONTEIRO, EVANGELISTA, 2015). 29 

Weiss e colaboradores (2010) realizaram um estudo com jovens adultos, para verificar 30 

se o treinamento de resistência funcional promove efeitos semelhantes ao treinamento de 31 

resistência convencional, no período de sete semanas, nas valências de força, resistência 32 

muscular, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e medidas antropométricas e concluíram que 33 
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ambos os treinamentos são igualmente benéficos para aumentar a força, a resistência e 1 

equilíbrio.  2 

O estudo teve 7 semanas de treinamento, o grupo do treinamento convencional 3 

desenvolveu exercícios em máquinas específicas, e o grupo do treinamento funcional realizou 4 

exercícios livres com base estável e instável.  5 

 Um estudo feito por Leal e colaboradores (2009), constituído por idosas ativas e 6 

praticantes de exercícios físicos regulares há no mínimo três meses, com idade de 60 a 85 7 

anos, concluiu que houve melhora depois do treinamento funcional nas variáveis: equilíbrio 8 

postural, autonomia funcional e qualidade de vida. 9 

Neste estudo teve treinamento específico para equilíbrio, mobilidade, força, postura e 10 

caminhada. Nas 4 primeiras semanas foram realizadas 2 séries de 15 repetições com 50% de 11 

1RM, e nas outras 8 semanas a intensidade foi de 65% a 85% de 1 RM. Os exercícios 12 

realizados foram: Agachamento livre, puxada para trás, abdominal e supino reto, 13 

agachamento apoiado na bola, tríceps FE, panturrilha e rosca bíceps. 14 

Com base nos estudos realizados, pode-se concluir que o treinamento funcional é um 15 

grande aliado às pessoas idosas que possuem limitações para execução de atividades 16 

cotidianas simples. Conforme Leal et al. (2009), a inclusão dos exercícios desta modalidade 17 

resultou numa melhor qualidade de vida, oferecendo maior autonomia. 18 

 19 

Conclusão 20 

 21 

Pode-se concluir que apesar de näo existir muita literatura sobre o treinamento 22 

funcional, nos estudos realizados comprovou-se que este tipo de treinamento pode alcançar 23 

resultados positivos de acordo com o objetivo de cada trabalho.  24 

O treinamento funcional aplicado com segurança, respeitando as limitações e 25 

individualidades biológicas de cada indivíduo, pode promover resultados positivos como: 26 

melhora na mobilidade articular, equilíbrio, coordenação motora, agilidade, força, resistência 27 

muscular, e aumento de massa muscular. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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Anexos 1 

 2 

Normas para apresentação de artigos 3 
 4 

NORMAS EDITORIAIS  5 
 6 
1 Quanto a Modalidade 7 
 8 
a) Resultados de pesquisas sob a forma de artigos. 9 
b) Entrevistas, depoimentos e resenhas sobre publicações recentes. 10 
c) Comunicações. 11 
 12 
2 Identificação do Artigo 13 
 14 
Título do trabalho (em língua portuguesa e em língua estrangeira) na primeira página. 15 
A identificação dos autores deverá ser explicitada abaixo do título e conter as seguintes 16 
informações: 17 
a) Nome(s) completo(s) do(s) autor(es) separados por ponto e vírgula, centralizados. 18 
b) Para cada autor utilizar um número arábico sobrescrito. Fazer chamada abaixo dos autores 19 
para indicar a filiação acadêmica, Instituição a que pertence(m). 20 
c) Endereço completo para correspondência e e-mail do primeiro autor. 21 
 22 
3 Apresentação e Organização 23 
 24 
A partir da segunda página, o corpo do artigo deverá atender a normas relacionadas a seguir: 25 
 26 
3.1 Título do trabalho 27 
 28 
Apresentar o título do Artigo em língua portuguesa e em língua estrangeira 29 
(preferencialmente Inglês). 30 
 31 
3.2 Resumo e Palavras-chave 32 
 33 
Redigido num único parágrafo, composto de uma sequência de frases completas, concisas e 34 
não por numeração de tópicos, o texto deve limitar-se à extensão de, no máximo, 200 35 
palavras. Deve vir seguido das Palavras-chave (de 3 a 5). 36 
 37 
2.3 Resumo em língua estrangeira 38 
 39 
Consiste na versão do resumo, feito em português, para uma outra língua de veiculação 40 
internacional (preferencialmente Inglês - Abstract). Também deve ser seguido das Palavras-41 
chave (Keywords) na língua em que foi versado. 42 
 43 
3.4 Elementos Textuais 44 
 45 
Quanto à composição textual, o artigo deverá conter: introdução contendo os objetivos, 46 
material e métodos, resultados, discussão, considerações finais. Pode, no entanto, essa 47 
estrutura variar de acordo com as especificidades das áreas, assim como objetivos dos autores. 48 
 49 
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3.5 Tabelas e Ilustrações (figuras, quadros e tabelas) 1 
 2 
Quando apresentadas, devem ser coerentemente distribuídas ao longo do texto, devidamente 3 
identificadas (títulos e fontes), de acordo com as normas da ABNT, NBR 14724. Quanto à 4 
numeração, na identificação de tabelas e quadros utilizar números romanos; nas figuras, 5 
utilizar números arábicos. Imagens merecem especial cuidado quanto à sua nitidez. Com 6 
relação à utilização de fotos, deve-se encaminhar, também, o arquivo anexo em “.jpg” (300 7 
dpi). Não devem ser utilizadas CORES, somente tons de cinza e preto. 8 
 9 
3.6 Notas (explicativas) e Complementos 10 
 11 
Notas devem ser numeradas, vir em uma lista ao final do artigo, antes do item Referências, 12 
assim como os agradecimentos e informes complementares, quando explicitados. 13 
 14 
3.7 Pesquisas com seres humanos 15 
 16 
Todo artigo originado de pesquisas com seres humanos, de qualquer natureza, necessitará 17 
estar acompanhado de parecer de aprovação do Comitê de Ética, além de, na sua metodologia, 18 
estar descrito que foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição proponente. 19 
 20 
3.8 Referências 21 
 22 
Todas as referências citadas no texto devem ser listadas em ordem alfabética em letras 23 
maiúsculas de acordo com o primeiro autor. Referências devem ser iniciadas em uma página 24 
separada. 25 
 26 
Exemplos: 27 
 28 
Livros 29 
 30 
NOGARO, A.; SILVA, H.A. Professor Reflexivo: prática emancipatória? Curitiba/PR: CRV, 31 
2015. 32 
 33 
SARTORI, G.L.Z. Reprodução Humana Assistida: um direito fundamental? Curitiba: 34 
APPRIS, 2015. 35 
 36 
STEFFENS, J.; BACKES, G.T.; VALDUGA, A.T. (Org.). Processos tecnológicos, 37 
biotecnológicos e engenharia de processos em alimentos. Erechim: EdiFAPES, 2014. 38 
 39 
STORTI, A.T. et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 3.ed. Erechim: 40 
EdiFAPES, 2013. 41 
Capítulo de Livro 42 
 43 
BORDIN, X.M.; ZANIN, E.M.; ZAKRZEVSKI, S.B.B. Percepção Ambiental: subsídio para 44 
processos participativos em Unidades de Conservação. In: SANTOS, J.E.; ZANIN, E.M. 45 
(Org.). Faces da Polissemia da Paisagem: Ecologia, Planejamento e Percepção. 5ed. São 46 
Carlos/SP: Rima, 2013, p. 325-347. 47 
 48 
Periódicos (os nomes dos periódicos devem ser escritos por extenso) 49 
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FIORI, L.F.; CIONEK, V.M.; SACRAMENTO, P.A.; BENEDITO, E. Caloric content of 1 
leaves of five tree species from the riparian vegetation in a forest fragment from South 2 
Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 27, n. 3, p. 247-253, 2015. 3 
 4 
SILVA, G.M.M.; CONFORTIN, H. Cultura Italiana: Estudo Comparativo – Descritivo da 5 
Culinária Italiana da Itália e da Culinária Italiana do Brasil. Perspectiva, v. 39, n.148, p. 33-6 
45, 2015. 7 
 8 
Teses e Dissertações 9 
 10 
HENTZ, R. Otimização da extração de antocianinas da casca da jabuticaba (Myrciaria 11 
cauliflora) e avaliação da capacidade antioxidante. 2015. 80 f. Dissertação (Mestrado em 12 
Engenharia de Alimentos) – URI Câmpus Erechim, Erechim, RS, 2015. 13 
 14 
Publicações Periódicas em Meio Eletrônico 15 
 16 
MARCONDES, C.B.; XIMENES, M.de F. de M. Zika virus in Brazil and the danger of 17 
infestation by Aedes (Stegomyia) mosquitoes. Disponível 18 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v49n1/0037-8682>. Acesso em: 30 mar. 2016. 19 
 20 
Trabalhos em Anais 21 
 22 
ZANOELLO, S.F.; SILVA, F.L.; VERONEZE, D.J. Ensino de Geometria: uma proposta 23 
desenvolvida pelo PIBID. In: XIV Conferência Interamericana de Educação Matemática, 24 
2015, Tuxtla, Chiapas, México. Anais… Tuxtla, 2015. Disponível em: < http://xiv.ciaem-25 
redumate.org/index.php/xiv_ciaem/xiv_ciaem/paper/view/263>. Acesso em: 13 abr. 2016. 26 
 27 
3.9 Extensão 28 
 29 
Quanto ao número de páginas, os artigos devem ter um mínimo de 10 e máximo de 15. 30 
 31 
3.10 Apresentação gráfica 32 
 33 
a) Papel: formato A4 (21 cm x 29,7cm) 34 
b) Formato e tamanho da letra: fonte Times New Roman, tamanho 12 35 
c) Margens e Alinhamento: margens 2,5 cm; texto: parágrafo justificado; títulos: do artigo 36 
em português e em língua estrangeira, em maiúsculas, negritar e centralizar; subtítulos: 37 
alinhados à esquerda, em negrito, em maiúsculas e minúsculas, Não deverão apresentar 38 
numeração sequencial. 39 
d) Espacejamentos: Texto - utilizar 1,5, com exceção do resumo e abstract nos quais deve-se 40 
usar espacejamento simples. Nas Referências: utilizar espacejamento simples em cada 41 
referência. Entre os itens, utilizar 1,5. 42 
e) Todas as páginas devem ser numeradas, bem como, as linhas de cada página, a partir do 43 
resumo. 44 
 45 
4 Orientações para apresentação de resenhas 46 
 47 
4.1 Referência da obra resenhada, segundo normas da Universidade baseada na ABNT. 48 
4.2 Quanto à extensão, restringir-se ao máximo de quatro páginas. 49 
 50 
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5 Orientações para Comunicações  1 
 2 
5.1 Este espaço é destinado a notas prévias de pesquisa, relatos de informações     sobre temas 3 
relevantes apoiados em pesquisas recentes, sínteses de Dissertações ou Teses em processo 4 
final de elaboração, trabalhos de distribuição de espécies, trabalhos de comunicação de 5 
métodos, validação de métodos. 6 
 7 
5.2 Os manuscritos devem ser organizados em formato semelhante aos artigos com as 8 
seguintes modificações:  O texto deverá ser escrito diretamente, sem seções, e deverá conter: 9 
Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão. Os agradecimentos (opcional), 10 
porém, deverão ser suscintos, com nomes de pessoas e Instituições escritos por extenso.  As 11 
referências citadas, figuras, legendas e tabelas devem seguir as mesmas normas dos artigos 12 
científicos desta Revista. 13 
 14 
5.3 Para este tipo de produção o texto deve ter, um mínimo de 02 e, um máximo de 04 15 
páginas. 16 
 17 
5.4 A diferença básica referente ao texto entre Artigo e Comunicações é a falta de subdivisão 18 
e o menor espaço gráfico da última. Desta forma, todas as demais normas editorias aplicadas 19 
aos Artigos também valem para as Comunicações.  20 
 21 
6 Envio 22 
Os trabalhos devem ser submetidos, via online, através do endereço 23 
http://www.uricer.edu.br/perspectiva atendendo às Normas Editoriais e os prazos 24 
estabelecidos conforme Calendário Anual. 25 
 26 
A confirmação do recebimento do artigo será dada automaticamente pelo sistema por  uma 27 
mensagem enviada ao e-mail do autor. 28 
 29 

A Revista Perspectiva se reserva o direito de NÃO aceitar, artigos que não 30 
atendam a TODAS as normas editoriais de apresentação e envio. 31 

 32 
INFORMAÇÕES, Assinaturas, Solicitações de Números Avulsos: 33 
 URI Erechim - Revista Perspectiva  34 
Av. Sete de Setembro, 1621 Caixa Postal: 743 35 
99709-910 Erechim/RS - Brasil  36 
Fone: 54 – 3520-9000 Ramal: 9020  Fax: 54 – 3520-9090  37 
E-mail: revistaperspectiva@uricer.edu.br  Site: www.uricer.edu.br 38 
 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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