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RESUMO 
 

Objetivou-se com essa revisão de literatura compilar 

informações relevantes sobre alternativas de 

sanitização de ovos para incubação. A sanitização 

dos ovos para incubação é essencial para garantir a 

produção de frangos de corte de alta qualidade. 

Sabe-se que a contaminação excessiva desses ovos 

pode levar à diminuição da capacidade de 

incubação, qualidade, crescimento e desempenho de 

pintinhos. Em vista disso, o uso de um sanitizante 

eficaz na superfície da casca dos ovos é importante 

para reduzir o potencial de contaminação externa e 

interna. 
 
Palavras-chave: eclodibilidade, ovos férteis, 

sanitizantes, viabilidade. 

 
 

 

ALTERNATIVE SANITIZERS TO THE USE OF 

PARAFORMALDEHYDE FOR HATCHING EGGS: 

LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

The objective of this literature review was to 

compile relevant information on alternatives to 

sanitization of hatching eggs. The sanitization of 

hatching eggs is essential to ensure the 

production of high-quality broiler chickens. It is 

known that excessive contamination of these 

eggs may lead to decreased incubation capacity, 

quality, growth and performance of chicks. In this 

point of view, the use of an effective sanitizer on 

the eggshell surface is important to reduce the 

potential for external and internal contamination. 
 
Keyword: fertile eggs, hatchability, sanitizers, 

viability.
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INTRODUÇÃO 
A indústria avícola brasileira é destaque no mercado 

mundial devido aos altos índices de eficiência 

produtiva. Essa eficiência é resultado dos grandes 

esforços da cadeia avícola na área do melhoramento 

genético das linhagens de frango de corte, 

desenvolvimento de formulações compatíveis com 

as exigências nutricionais de cada fase da criação e 

novas tecnologias de manejo, sanidade e ambiência. 

Uma fase importante nesse processo, e que não 

pode ser negligenciada, é a incubação dos ovos. 

A incubação artificial de ovos destaca-se por 

substituir, de maneira eficiente, a prática de choco 

natural das aves, contribuindo positivamente para a 

obtenção de excelentes índices zootécnicos e 

econômicos na avicultura industrial brasileira. 

Entretanto, como existe uma necessidade do 

aumento e do melhoramento da produção de 

frangos de corte devido à alta demanda e custo de 

produção, é crucial melhorar os percentuais de 

eclodibilidade e, sobretudo, a qualidade dos 

pintinhos de um dia, permitindo assim maior 

produtividade nos galpões de criação. 

Antes da incubação artificial os ovos são submetidos 

ao processo de sanitização. Sabe-se que na maioria 

das vezes a contaminação da casca dos ovos ocorre 

após a postura, seja por patógenos presentes na 

cama dos aviários ou provenientes dos ninhos de 

postura. Ovos com elevados níveis de contaminação 

podem resultar em perdas consideráveis na 

eclodibilidade e baixa qualidade dos pintinhos de um 

dia, consequentemente aumento nos custos de 

produção. Assim, faz-se necessário a aplicação de 

técnicas com objetivo de reduzir a carga microbiana 

presente sobre a casca dos ovos. 

A fumigação do formaldeído é a técnica comumente 

mais utilizada na sanitização de ovos férteis. Apesar 

da sua fácil administração e eficiência contra um 

amplo espectro de microrganismos, o uso do 

paraformaldeído foi proibido em diversos países 

devido a sua elevada toxicidade e o seu efeito 

carcinogênico. Nos incubatórios, essa substância 

oferece alto risco aos embriões e à saúde de seus 

manuseadores (CLÍMACO, 2017; KUSSTATSCHER 

et al., 2017). Por isso, vários estudos buscam 

produtos alternativos para sanitização de ovos 

incubáveis. 

 

 

Dentre os métodos alternativos de sanitização de 

ovos incubáveis cita-se a própolis, uma substância 

resinosa coletada de várias partes das plantas por 

abelhas e misturada à cera, pólen e secreções 

salivares (CORRÊA, 2017). Tem como principais 

constituintes os compostos fenólicos e os 

flavonoides, estes os responsáveis por grande parte 

de sua ação farmacológica (BASTOS, 2010), com 

atividades: antimicrobiana, anti-inflamatória, 

antisséptico, anticariogênica, anticarcinogênica e 

antioxidante (CASTALDO & CAPASSO, 2002; 

DUARTE et al., 2008; OLDONI et al., 2011; 

BEZERRA et al., 2012; BUENO-SILVA et al., 2013; 

VALENCIA et al., 2012; TIVERON, 2015; 

FUJIMOTO, 2016; AFROUZAN et al., 2018). 

Os óleos essenciais são compostos complexos de 

substâncias voláteis, lipofílicas, odoríferas e líquidas. 

São muito utilizados no controle de microrganismos, 

devido às suas propriedades antimicrobianas. O 

cravo-da-índia é um botão floral seco que confere 

um composto fenólico volátil, o eugenol (PIERRE, 

2009). Esse composto é responsável por grande 

parte dos efeitos farmacológicos atribuídos ao óleo 

de cravo, com atividades: antimicrobiano, antiviral, 

antiúlcera, antidiabético, antioxidante, antitumoral, 

anestésico, anti-inflamatório, antisséptico, inseticida 

e repelente (GOBBO NETO & LOPES, 2007; 

AFFONSO, 2012; PUSKAROVA et al., 2017).  

As proteínas do soro são extraídas da porção 

aquosa do leite, gerada durante o processo de 

fabricação do queijo (HARAGUCHI et al., 2006). A β- 

lactoglobulina e a α-lactoalbumina, a lactoferrina e a 

lactoperoxidase, são as principais proteínas 

majoritárias e minoritárias do soro leite, 

respectivamente. (ALMEIDA et al., 2013). Essas 

possuem propriedades biológicas importantes, sendo 

a atividade antimicrobiana uma delas (PELLEGRINI 

et al., 1999; PELLEGRINI et al., 2001; MADUREIRA 

et al., 2010; SPADOTI et al., 2011). 

Devido à elevada carcinogenicidade e insalubridade 

da fumigação com paraformaldeído nos incubatórios, 

pesquisas buscam substâncias alternativas, a fim de 

substituir as características indesejáveis desse 

sanitizante, entretanto, mantendo uma eficácia 

semelhante. Diante do exposto, o objetivo desta 

revisão bibliográfica foi enfatizar produtos 

alternativos ao paraformaldeído na sanitização de 

ovos férteis.  
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Sanitização de ovos incubáveis 

A sanitização de ovos incubáveis se resume em 

reduzir os microrganismos que estão contidos nos 

ovos após a postura. São diversos os procedimentos 

adotados na indústria avícola para realizar essa 

sanitização. Os procedimentos ideais devem 

apresentar capacidade para reduzir os 

microrganismos da casca, segurança ao aplicador, e 

não menos importante praticidade e custo acessível. 

Os métodos mais conhecidos e utilizados são a 

fumigação, a pulverização e a imersão (CONY et al., 

2008; OIE, 2010). No entanto, existem outros 

métodos à disposição. 

A ineficiência dos métodos de sanitização 

indubitavelmente acarretará em perdas significativas 

na eclodibilidade, aumento da mortalidade 

embrionária, elevada mortalidade dos pintinhos nos 

galpões, aves com padrão sanitário e desempenho 

ruim e, por conseguinte, aumento nos custos de 

produção. Entretanto, segundo BERRANG et al. 

(2000) a sanitização de ovos incubáveis torna-se, 

então, eficaz quando adequados procedimentos e 

parâmetros são aplicados. 

NORTH (1972) avaliou o efeito do tempo decorrido 

após a postura do ovo sobre o número de bactérias 

da casca, verificou que após 1 hora o número de 

bactérias da casca estava entre 20.000 – 30.000 

bactérias. Nesse contexto, ARAÚJO & ALBINO 

(2011) recomendam que a desinfecção dos ovos 

seja realizada no máximo 30 minutos após a 

postura, tentando assim reduzir a contaminação da 

casca e diminuir as chances de os microrganismos 

atravessarem a casca e contaminarem a clara e a 

gema. 

Fumigação (Formaldeído) 

A fumigação dos ovos é o ato de propiciar a 

volatilização de um desinfetante (CONY, 2007). A 

fumigação com formaldeído é a técnica de 

sanitização de ovos férteis, mais adotada no Brasil 

(BRANCO, 2017). Apesar de o formaldeído deter o 

potencial de eliminar microrganismos, ter custo 

acessível e o processo de fumigação permitir que a 

desinfecção seja feita em um grande número de 

ovos concomitantemente (MAULDIN, 2002; GREZZI, 

2008), não é recomendado principalmente devido ao 

risco à saúde dos profissionais envolvidos na sua  

 

aplicação (CLÍMACO, 2017). 

 

O formaldeído é o elemento mais simples e o mais 

usado do grupo dos aldeídos, de fórmula molecular 

H2CO. É um gás inflamável, incolor, tem um odor 

característico e é altamente reativo. Na ausência de 

água se mostra estável e na presença dela tende a 

polimerizar-se espontaneamente, e assim formar um 

composto sólido denominado paraformaldeído 

(CARVALHO, 2013; BRANCO, 2017). 

 

O processo de fumigação dos ovos incubáveis pode 

ser feito com o formaldeído em pó (paraformaldeído) 

ou com o mesmo produto em estado líquido 

associado ao permanganato de potássio (MACARI et 

al., 2014). Esse processo deve ser realizado numa 

cabine especial, construída ou revestida de material 

impermeável e completamente fechado, com um 

exaustor para circulação e expulsão do gás durante 

e no término da operação, respectivamente. A 

temperatura recomendada é entre 25 e 33ºC e a 

umidade relativa do ar acima em 75% (ARAÚJO & 

ALBINO, 2011). O tempo de exposição dos ovos ao 

processo vai depender dos fatores citados acima e 

da concentração do produto. 

 

A utilização do formaldeído, em qualquer que seja o 

estado físico, é o principal método de ação para 

controle de microrganismos da casca de ovos na 

indústria avícola mundial (BRANCO, 2017). No 

estudo de WILLIAMS (1970), é comprovada a 

eficácia do processo e do produto. O autor comparou 

a diminuição de bactérias na casca dos ovos após a 

desinfecção por meio de fumigação com 5 níveis de 

formaldeído associado a permanganato de potássio. 

Concluiu-se que a redução bacteriana não teve 

diferença estatística, sendo de 99,82% na menor 

concentração e de 99,85% na maior. 

 

É comprovado que a fumigação com formaldeído é 

eficiente. Porém, esse método é questionável frente 

a algumas discussões. Em frangos de corte, 

HAYRETDAG & KOLANKAYA (2008) observaram 

efeito negativo da fumigação com formaldeído 

líquido e permanganato sobre as células do tecido 

da traqueia de embriões com 18 dias de incubação e 

dos pintinhos com 1 dia de idade. No estudo de 

FREITAS (2007) foram encontradas alterações ultra 
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e micro estruturais na traqueia e pulmões, sendo as 

mais frequentes rupturas de membranas ciliares, 

aglutinação ciliar, área de descamação no epitélio e 

infiltração de heterofilos. ZEWEIL et al. (2015) 

concluíram que o formaldeído produz efeitos 

teratogênicos e tóxicos em embriões de pintinhos 

em desenvolvimento. 

 

SCOTT & SWETNAM (1993b) com o objetivo de 

buscar uma alternativa econômica e eficiente ao 

formaldeído, testaram 23 desinfetantes (entre eles 

formalina, glutaraldeído, compostos a base de 

amônia quaternária, compostos a base de fenol, 

compostos a base de peróxido de hidrogênio, 

produtos com presença de EDTA na sua formulação 

e ozônio) em relação à redução microbiana na casca 

de ovos. Os autores concluíram que apenas quatro 

(Virkon, basic G & H, sanimist e o ozônio) não 

alcançaram a redução na contagem microbiológica e 

que os demais apresentaram desempenho igual ou 

melhor àquele encontrado com o formaldeído. 

 

WHISTLER & SHELDON (1989b) analisaram a 

atuação bactericida do ozônio, sua influência na 

perda de umidade e o impacto no percentual de 

eclodibilidade. Nesse estudo, o ozônio apresentou 

bons resultados de desinfecção, próximos àqueles 

encontrados com formaldeído. Porém, a 

eclodibilidade dos ovos tratados com formaldeído foi 

estatisticamente superior. SAMBERG & MEROZ 

(1995) citaram o uso de gás ozônio como possível 

desinfetante alternativo ao uso de formaldeído, por 

apresentar resultados similares. 

 

KEITA et al. (2016) colocaram em questão 

substâncias alternativas viáveis ao formaldeído na 

desinfecção de ovos para incubação. Nesse 

contexto, testaram a termo a nebulização de 

dicloroisocianurato de sódio, a nebulização de 

peróxido de hidrogênio 6%, a aspersão de água 

oxidada eletrolisada e o peróxido de hidrogênio 30%. 

O peróxido de hidrogênio, seja a 6% ou a 30%, 

indicou consistentemente acima dos limites 

estabelecidos como seguros, enquanto os demais 

desinfetantes conseguiram respeitar os valores pré- 

determinados. Em contrapartida, foram justamente  

 

 

esses tratamentos os mais eficientes na eclosão de 

ovos férteis, sendo os únicos a se mostrarem 

estatisticamente superiores.  

 

Pulverização  

A pulverização de ovos é um procedimento de 

desinfecção, no qual consiste em pulverizar ovos 

com solução desinfetante mediante utilização de um 

pulverizador. Este método é amplamente praticado, 

simples, econômico e quando bem aplicado reduz a 

contaminação dos ovos. MAULDIN (2002) cita várias 

soluções que podem ser utilizadas na pulverização 

de ovos, sendo soluções contendo quaternários de 

amônia, formaldeído, peróxido de hidrogênio, 

misturas de quaternários de amônia, formaldeído e 

fenóis. 

 

O método de pulverização, assim como diversos 

outros modos de desinfecção, no objetivo de 

desinfetar os ovos adequadamente precisa seguir 

alguns parâmetros. De acordo com TURBLIN (2011), 

a seleção e diluição do desinfetante é um desses 

parâmetros, que, além de seguir critérios 

relacionados à atividade do desinfetante, não deve 

usar composto que prejudique a troca gasosa pela 

casca do ovo. A correta utilização é outra questão 

apontada pelo autor, que afirmou que para reduzir a 

maior quantidade de microrganismos a solução 

desinfetante tem que ser aplicada de maneira a 

atingir toda a superfície do ovo. 

 

Estudos sobre a pulverização de desinfetantes em 

ovos incubáveis são encontrados na literatura. 

BRAKE & SHELDON (1990) avaliaram a contagem 

microbiológica da casca dos ovos pulverizados 

contra um grupo controle e verificaram que a 

redução bacteriana foi de 98% após a pulverização 

com amônia quaternária a 1,5 e 3%. Em outro 

estudo, SHELDON & BRAKE (1991) analisaram o 

resultado da eclodibilidade de ovos pulverizados com 

H2O2 comparando com dois grupos controle (seco e 

úmido) e formaldeído associado com permanganato 

de potássio. Foi verificada diferença estatística entre 

tratamentos apenas para mortalidade tardia (8 a 20 

dias), onde o tratamento pulverização foi o que teve 

menor mortalidade. 
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CONY (2007) avaliou a contaminação microbiana da 

casca de ovos incubáveis pulverizados com 

compostos de fenol sintético, digluconato de 

clorexidina, amônia quaternária, amônia associada à 

ureia e amônia associada à glutaraldeído, além do 

grupo controle sem desinfecção e controle com 

desinfecção por meio de formaldeído. Concluiu que 

os desinfetantes a base de amônia quaternária 

associada a glutaraldeído e fenol sintético foram 

ineficazes para redução microbiológica na casca por 

mesófilos totais. 

 
Novos produtos para pulverização em ovos 

continuam a ser estudados (CLÍMACO, 2017). No 

estudo de FASENKO et al. (2009) foi analisado a 

pulverização de água oxidante eletrolisada ácida (EO 

ácida) como método alternativo ao uso de fumigação 

com formaldeído em ovos incubáveis. Ao testar a 

ação de EO ácida sobre a contagem microbiana da 

casca, os autores relataram redução significativa na 

carga microbiana da casca e nenhuma alteração na 

cutícula foi notada. O desenvolvimento do embrião e 

eclodibilidade também não foram prejudicados. 

BIALKA et al. (2004) verificaram que a EO ácida atua 

como eficiente microbicida e demonstrou capacidade 

de eliminar E. coli e Salmonella enteritidis em casca 

de ovos. 

Imersão 

A imersão dos ovos em solução de desinfetantes é 

usada para a redução de microrganismos sobre a 

casca de ovos. Portanto, esse método é utilizado em 

algumas indústrias avícolas, porém, sua eficácia é 

controversa frente a algumas discussões. Segundo 

MAULDIN (2008), a falta de controle de temperatura 

e tempo são fatores que afetam a eficiência do 

método. Dados encontrados na literatura divergem 

sobre qual deve ser a temperatura e tempo ideais, 

encontrando-se estudos realizados com imersão em 

soluções entre 38 e 42ºC (PROUDFOOT et al., 

1985), 35ºC por 10 segundos (DONASSOLO & 

NETO, 2004), 30ºC (SONCINI & BITTENCOURT, 

2003), 25 e 43ºC por 3 minutos (BARROS et al., 

2001), 45ºC por 30 segundos (OLIVEIRA & SILVA, 

2000). 

 
Estudos com o uso do método de imersão de ovos 

em substâncias desinfetantes foram apresentados  

 

 

ao longo dos anos. COX & BAILEY (1991), 

realizaram uma comparação entre métodos de 

desinfecção, demonstrando-se que o método de 

imersão dos ovos em peróxido de hidrogênio 

(H2O2), poli-hexametileno-biguanida (PHMB) e 

formulações comerciais de glutaraldeído, amônia 

quaternária, fenol e composto virucida foi mais 

eficaz que os métodos de pulverização e 

nebulização com os mesmos desinfetantes. 

 

DONASSOLO & NETO (2004) verificaram os 

percentuais de nascimento e contaminação 

microbiológica da casca de ovos imersos em 

solução desinfetante a base de compostos 

fenólicos e de ovos fumigados com formaldeído 

associado a permanganato de potássio, 

encontrando-se resultados superiores no 

processo de imersão nas análises 

microbiológicas, eclodibilidade e mortalidade de 0 

a 7 dias de incubação e resultado inferior em 

relação à mortalidade entre 15 e 18 dias de 

incubação. 

 

O uso de desinfecção de ovos incubáveis com 

desinfetantes considerados naturais (produto à 

base de orégano (0,2 e 0,4%), à base de cominho 

(0,2 e 0,4%) e com a mistura dos dois (0,1+0,1% 

e 0,2+0,2%), por meio do método de imersão, foi 

estudado por ZEWEIL et al. (2015). Os autores 

concluíram que os desinfetantes naturais acima 

testados foram capazes de reduzir a contagem 

bacteriana de maneira significativa. 

 

ZEWEIL et al. (2015) observaram que os 

compostos químicos (peróxido de hidrogênio 5%, 

cloreto de sódio 10%, iodopovidona (2%), e 

peroximonosulfato de potássio 0,4% + cloreto de 

sódio 1,5%) utilizados para desinfecção de ovos 

pelo método de imersão causaram crescimento 

retardado, bicos malformados e fraqueza 

muscular de embriões de pintinhos em 

desenvolvimento. 

 

Sanitizantes alternativos para sanitização de 

ovos incubáveis 

Devido aos efeitos adversos do formaldeído,  
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pesquisadores buscam substâncias alternativas para 

sanitização de ovos incubáveis. Segundo TURBLIN 

(2008), o produto sanitizante deve ser eficaz na 

eliminação de microrganismos patogênicos, de baixo 

custo, fácil uso e aplicação, ativo em baixas 

concentrações e seguro para os ovos e pessoas 

envolvidas na sua aplicação. Além disso, BRAKE & 

SHELDON (1990) e MERIANOS (1991), citaram a 

necessidade de levar em consideração que 

diferentes fatores podem influenciar a atividade do 

sanitizante, assim como sua concentração, o tempo 

decorrido até a sanitização, qualidade de matéria 

orgânica presente na região que será sanitizada e os 

tipos de microrganismos que ele consegue eliminar. 

Própolis 

A própolis é uma resina de coloração e consistência 

variada produzida pelas abelhas por intermédio da 

utilização de substratos extraídos de diversas partes 

das plantas, como brotos, botões florais, casca, 

folhas e exsudatos resinosos (CUETO, 1989). 

Durante o processo de elaboração da própolis, as 

abelhas adicionam cera, juntamente com a enzima 

13-glicosidase presente na sua saliva, acarretando a 

hidrólise dos flavonoides glicosilados em flavonoides 

agliconas (PARK & KOO, 1997; CASTALDO & 

CAPASSO, 2002; STRADIOTTI et al., 2004). Elas de 

fato usam esta substância para vedar aberturas, 

proteger as colônias de insetos e microrganismos 

invasores e regular a temperatura dentro da colmeia 

(BANKOVA et al., 2000; PARK et al., 2002).  

 

A própolis é considerada uma das misturas mais 

heterogêneas encontradas em fontes naturais 

(COSTA, 2013). É composta por 50% de resina e 

bálsamo vegetal, 30% de cera, 10% de óleos 

essenciais, 5% de pólen e 5% de outros compostos, 

tendo variações conforme a vegetação na qual é 

coletada (COSTA & PEREIRA, 2002; KUMAZAWA et 

al., 2004; PIETTA et al., 2002; VARGAS et al., 2004). 

Os compostos fenólicos e os flavonoides são os 

principais constituintes da própolis, pois são os 

responsáveis pela bioatividade contra vários 

microrganismos patogênicos (KOSALEC et al., 2005; 

SIMÕES et al., 2008). 

A própolis é reconhecida pelas suas diversas propri- 

 

 

edades biológicas, com atividades antiviral 

(HULEIHEL & ISANU, 2002; SCHNITZLER et al., 

2009; BÚFALO et al., 2009; NOLKEMPER, et al., 

2010), antifúngica (OTA et al., 2001; KOC et al., 

2005; QUINTERO et al., 2008; CARDOSO et al., 

2009), antibacteriana (KUJUMGIEV et al., 1999; 

SFORCIN et al., 2000; VARGAS et al., 2004; 

SALOMÃO et al., 2008; CABRAL et al., 2009; 

CARDOSO et al., 2009), antiparasitária (DANTAS 

et al., 2006; SALOMÃO et al., 2009), anti-

inflamatória (BORRELLI et al., 2002; PAULINO et 

al., 2008), antioxidante (CABRAL et al., 2009; 

GREGORIS & STEVANATO, 2010), antitumoral 

(EL-KHAWAGA et al., 2003; SFORCIN, 2007) e 

imunomoduladora (FISCHER et al., 2007; 

PAGLIARONE, 2009). 

 

As características da própolis estão vinculadas a 

sua origem botânica. Segundo MARCUCCI 

(1996), a cor da própolis pode variar do marrom 

escuro passando a uma tonalidade esverdeada 

até o marrom avermelhado. Possui um odor 

peculiar que pode alterar de uma amostra para 

outra. O ponto de fusão é variável entre 60 e 

70°C, podendo atingir até 100 °C. É uma 

substância que apresenta boa consistência 

quando fria e que se torna maleável quando 

aquecida (BURDOCK, 1998). Além de tudo, 

apresenta baixa toxicidade inata (PINTO, 2011). 

 

O extrato da própolis é o produto proveniente da 

extração dos componentes solúveis da própolis. 

Pode ser obtido por extração simples, quando a 

amostra é deixada em contato com o solvente a 

frio por um tempo determinado, com ou sem 

agitação, ou por uma extração exaustiva, que 

utiliza um aparelho com solvente aquecido, 

passando continuamente através da amostra 

(JEFFERY et al., 1992). O tempo de contato da 

própolis bruta com o solvente pode variar de um 

dia a meses. 

 

Vários estudos descrevem diferentes métodos de 

extração de própolis utilizando diferentes 

solventes extratores. FERNANDES JR. et al. 

(1997) utilizaram extratos obtidos triturando 50 g  
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de amostra em 100 ml de etanol 96 ºGL. NAGAI et 

al. (2003) testaram as propriedades biológicas dos 

extratos aquosos de própolis obtidos com 50g de 

amostra e 5 volumes de água destilada, agitação a 

20ºC por um dia e uma reextração do resíduo por 

mais um dia. KUMAZAWA et al. (2004) utilizaram 

extrato etanólico obtido em temperatura ambiente 

por 24 horas. GOMES et al. (2016) usaram extrato 

feito com 35g de própolis bruta em 65 ml de álcool 

de cereais com agitação diária e temperatura 

ambiente durante 45 dias. 

 

Apesar dos extratos etanólicos e aquosos serem os 

mais utilizados outros solventes já foram usados 

para a obtenção dos extratos de própolis. HIGASHI 

& CASTRO (1994) utilizaram extratos em 

dimetilsulfóxido, triturando as amostras de própolis 

no solvente por 4 horas e filtrando. MARCUCCI et al. 

(2001) utilizaram extratos metanólicos de própolis, e 

50 g de amostra foi extraída em aparelho de Soxhlet 

com metanol à quente por 8 horas. LACERDA et al. 

(2012) obtiveram extrato com 300 gramas de 

resina/própolis para 100 mL de hexano, repetindo-se 

o processo até que o solvente ficasse com coloração 

transparente em temperatura ambiente. 

 

Trabalhos com o uso de própolis na sanitização de 

ovos férteis são encontrados na literatura. AYGUN et 

al. (2012), relataram que a pulverização com 15% de 

própolis reduziu a contagem total de bactérias 

aeróbicas após 1 dia de incubação em ovos de 

codorna. VILELA et al. (2012) avaliaram os níveis de 

contaminação da casca dos ovos férteis por 

mesófilos totais e fungos (Aspergillus e outros 

bolores), após a desinfecção com própolis e 

formaldeído. Concluíram que o tratamento com 

formaldeído e com própolis nas concentrações 240 

µg e 24 µg não diferiram para atividade 

antibacteriana, já para atividade antifúngica a 

própolis nas concentrações 2.400 µg e 240 µg foram 

superiores. Esses resultados levaram os autores a 

afirmarem que a própolis é uma alternativa ao uso de 

formaldeído para desinfecção de ovos férteis. 

 

 Óleos Essenciais  

Os óleos essenciais são produtos naturais, voláteis e  

 

 

complexos, oriundos do metabolismo secundário 

das plantas (CONTIERI, 2017).  São 

especialmente encontrados nas famílias: 

Asteraceae, Laminaceae, Lauraceae, Myrtaceae, 

Rutaceae e Apiaceae (GONÇALVES, 2015). 

Podem estar estocados nas flores, folhas, nas 

cascas dos caules, madeira, raízes, rizomas, 

frutos ou sementes (WOLFFENBUTTEL, 2007). 

Embora todas as partes de uma planta possam 

acumular óleos essenciais, sua composição é 

determinada pela sua localização (SIMÕES & 

SPITZER, 2003; OUSSALAH et al., 2006). 

 

Os óleos essenciais são formados por uma série 

de substâncias químicas. De acordo com 

SIMÕES & SPITZER (2000), os principais 

constituintes desses óleos são os 

hidrocarbonetos, terpênicos, álcoois simples e 

terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, 

éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos 

orgânicos, lactonas e cumarinas e compostos 

contendo enxofre. Estes se apresentam em 

diferentes concentrações e normalmente um 

deles é o composto majoritário, existindo outros 

em menores teores.  

 

Diversos são os métodos usados na extração dos 

óleos essenciais. Segundo WOLFFENBUTTEL 

(2011), os métodos mais utilizados são a 

enfloração, hidrodestilação, arraste por vapor 

d’água, extração por solvente, extração por óleo, 

extração por extrusão ou prensagem, extração a 

vácuo e extração por CO2 supercrítico. Vale 

destacar que o método escolhido para extração 

de determinado óleo essencial depende da região 

da planta, bem como para que finalidade o 

mesmo seja usado (RABÊLO, 2010). 

 

A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais é 

comprovada cientificamente (SARTORATTO et 

al., 2004; MOREIRA et al., 2005; BUSATTA et al., 

2008; BARBOSA et al., 2009; BIZZO et al., 2009; 

CHINSEMBU, 2015). Essa atividade representa, 

de certa maneira, uma extensão da própria 

função que desempenham nas plantas, onde 

atuam na defesa destes organismos contra 

patógenos e predadores (CUTRIM, 2017). Devido  
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à complexidade da composição química dos óleos 

essenciais, a inibição dos microrganismos não pode 

ser explicada por um único mecanismo de ação 

(DAFERERA, 2003). 

 

A ação dos óleos essenciais na atividade 

antimicrobiana ocorre devido a sua alta 

hidrofobicidade. Esta permite que os óleos 

essenciais atravessem a parede celular bacteriana e 

a membrana citoplasmática, provocando a perda de 

íons, reduzindo assim o potencial de proteção da 

membrana. Ocorre também a depleção da função 

das bombas de prótons e redução de ATP, além de 

causar danos a proteínas, lipídios e organelas 

presentes no interior da célula bacteriana, 

ocasionando, assim, morte celular (PESAVENTO et 

al., 2015). 

 

A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais é 

avaliada por meio da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM). No entanto, os métodos utilizados para a 

determinação da CIM são os métodos de diluição e 

microdiluição em caldo e métodos de difusão em 

ágar. A utilização de solventes, detergentes ou 

agentes emulsificadores, DMSO (dimetil sulfóxido) e 

etanol facilita a dispersão dos óleos essenciais 

através do meio de cultura (GROPPO et al., 2002). 

 

Cravo-da-índia (Syzygium aromaticum) 

A especiaria cravo-da-índia Syzygium aromaticum, 

da família Myrtaceae, é uma planta arbórea, perene, 

e atinge 15 m de altura. A copa é bem verde, de 

formato piramidal. As folhas são ovais, persistentes e 

de coloração verde brilhante. As flores brancas são 

agrupadas em inflorescências do tipo cacho e seus 

botões são colhidos quando sua cor muda de verde 

para carmim, sendo cuidadosamente dessecados ao 

sol. O fruto é do tipo baga e de formato alongado. 

Desenvolve-se em clima tropical e a propagação é 

feita por sementes (MAZZAFERA, 2003; SILVESTRI 

et al., 2010).  

 

O óleo essencial de cravo é uma substância fenólica 

obtida da destilação das folhas, caule e botões 

florais do cravo-da-índia (Syzygium aromaticum). 

Sua obtenção comercial é feita principalmente a       

 

 

partir dos botões florais secos, que contêm 17% 

de óleo essencial (ASCENÇÃO & FILHO, 2013).  

É constituído de eugenol, β-cariofileno, acetato de 

eugenila, ácido oleânico, triterpeno, benzaldeído, 

ceras vegetais, cetona, chavicol, resinas, taninos, 

ácido gálico, esteróis, esteróis glicosídicos, 

kaempferol e quercetina (MAZZAFERA, 2003). 

 

O principal constituinte do óleo essencial de 

cravo-da-índia é o eugenol (ASCENÇÃO & 

FILHO, 2013). É um líquido fracamente 

amarelado, que escurece quando em contato 

prolongado com o ar, com aroma característico e 

com sabor ardente e picante (JUNIOR, 2011). 

Sua fórmula molecular é C10H12O2 e massa molar 

164g/ mol (MOUCHREK FILHO, 2000). Destaca-

se devido a sua lipossolubilidade, baixa toxidade 

e por apresentar várias atividades biológicas, 

sendo uma delas a antimicrobiana (SCHERER et 

al., 2009; PROBST, 2012; PILETTI, 2016; 

GUIMARÃES et al., 2017). Seu mecanismo de 

ação ocorre em nível de membrana plasmática 

juntamente com a inativação de enzimas e ou no 

material genético celular (IZELLI, 2015). 

 

De maneira geral, a dose de óleo de cravo 

necessária para eliminar ou reduzir o número de 

microrganismos foram estudados por vários 

autores. SILVESTRI et al. (2010) avaliaram o 

potencial antimicrobiano do óleo essencial de 

cravo-da-índia, concluíram que as concentrações 

inibitórias mínimas variaram de 0,2 mg/mL-1 a 0,6 

mg/mL-1 para as bactérias Gram-positivas e de 

0,5 mg/mL-1 a 0,8 mg/mL-1 para as bactérias 

Gram-negativas. ABDULLAH et al. (2015) 

testaram o óleo essencial de cravo-da-índia frente 

a seis diferentes microrganismos por meio do 

método de difusão em ágar e verificaram 

atividade antimicrobiana para todos os 

microrganismos avaliados entre as concentrações 

0,312% e 1,25 %.  BARBOSA et al. (2009) 

demonstraram que o óleo de cravo-da-índia 

apresentou ação antibacteriana na concentração 

0,09% (v/v) frente a bactérias Gram- positivas e 

0,10% (v/v) frente a bactérias Gram -negativas. 

 

O óleo essencial de cravo-da-índia pode ser utili- 
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zado como sanitizante, em função de menores 

concentrações necessárias para a inibição 

microbiana (BERALDO et al., 2013). OLIVEIRA 

(2011) avaliou a ação do sanitizante a base de óleo 

essencial de cravo-da-índia frente às bactérias 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli isoladas 

de carcaças de ovinos. Concluiu que o sanitizante a 

400 µL/mL eliminou totalmente as duas espécies. 

Embora já se tenha comprovado a ação sanificante 

do óleo de cravo, estudos com a utilização do 

mesmo na sanitização de ovos férteis ainda são 

escassos frente a outros sanitizantes mais comuns. 

Proteína hidrolisada do soro do leite de bovino 

O soro do leite bovino é um efluente líquido 

amarelado-esverdeado extraído com base na 

coagulação do leite no processo de fabricação de 

queijo. Apresenta cerca de 90% do volume de leite 

utilizado (OLIVEIRA, 2017), podendo ser adquirido 

por meio de três diferentes métodos: coagulação 

enzimática, coagulação ácida e separação física das 

micelas de caseína por microfiltração (ALVES et al., 

2014). Salienta-se que 20% dos sólidos totais deste 

soro são constituídos pelas proteínas do soro 

(RÉVILLION et al., 2000). 

 

As proteínas do soro de leite bovino são 

reconhecidas pelas suas funções biológicas, uma 

vez que apresentam uma ótima composição e 

biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. 

Segundo PIRES et al. (2006) e OLIVEIRA et al. 

(2012), o alto valor biológico de uma proteína está 

relacionado com a sua composição, capacidade de 

digestibilidade, absorção e a oferta de aminoácidos 

essenciais e de nitrogênios totais. A β-lactoglobulina 

e a α-lactoalbumina são as principais proteínas 

majoritárias do soro de leite, perfazendo cerca de 

75% do total das proteínas, ao passo que a 

lactoferrina e a lactoperoxidase destacam-se entre 

as minoritárias (SGARBIERI, 1996; SOUSA et al., 

2012; OLIVEIRA et al., 2012). 

 

A β-lactoglobulina é a principal e mais abundante 

proteína do soro do leite bovino, representando 10% 

da proteína total do leite ou cerca de 50% das 

proteínas do soro. Esta proteína globular com massa 

molar de 18,362 kDa, é constituída de 162 aminoáci- 

 

 

dos dispostos em uma cadeia simples de 

peptídeos, sendo sensíveis a pH ácido e altas 

temperaturas (ALMEIDA et al., 2013; KHEM et al., 

2015). Uma das principais propriedades 

biológicas dos peptídeos derivados da β-

lactoglobulina é a atividade antimicrobiana 

(HERNÁNDEZ, 2008). 

 

A α-lactoalbumina é a segunda mais abundante 

proteína do soro do leite bovino, representando 

cerca de 20 % das proteínas totais do soro. Com 

massa molecular de 14,2 kDa, esta proteína é 

constituída de 123 aminoácidos e possui ponto 

isoelétrico em torno de 5,0 (HARAGUCHI, 2006; 

KHEM et al., 2015). É tida como a proteína mais 

estável do soro quando submetida a variações 

térmicas (CRUZ, 2017).  A atividade 

antimicrobiana contra bactérias patogênicas, 

como, por exemplo, Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus é uma das principais 

funções biológicas dos peptídeos derivados da α-

lactoalbumina (ILTCHENCO, 2016). 

 

A Lactoferrina é uma proteína globular 

multifuncional encontrada no soro do leite. Com 

massa molar em torno de 80 kDa, é formada por 

689 aminoácidos e possui um ponto isoelétrico de 

9,4 (ILTCHENCO, 2016). O efeito antimicrobiano 

da lactoferrina é comprovado cientificamente, 

esta inibe a proliferação e o crescimento de 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

(Escherichia, Helicobacter, Listeria, Salmonella e 

Staphylococcus), assim como leveduras, fungos 

filamentosos e protozoários por sequestrarem o 

ferro disponível no ambiente (ALMEIDA et al., 

2013; CORRÊA, 2013). 

 

A Lactoperoxidase é uma proteína que compõe 

minoritariamente o soro do leite. É constituída de 

612 aminoácidos e apresenta massa molar média 

de 78 kDa (ILTCHENCO, 2016). É conhecida por 

sua propriedade bactericida, na qual é 

responsável por catalisar a oxidação de 

tiocianatos em presença de peróxido de 

hidrogênio (ALMEIDA et al., 2013). Entretanto, 

pesquisas mostraram que a lactoperoxidase pode 

ser desnaturada quando alcança temperaturas  
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acima de 70ºC (KUSSENDRAGER & HOOIJDONK, 

2000; SANTOS et al., 2011). 

 

A hidrólise de proteínas pode ser realizada por meio 

de ácidos, bases e enzimas proteolíticas, sendo esta 

última mais vantajosa. A hidrólise ácida e alcalina 

são totalmente inespecíficas, podendo destruir 

aminoácidos e causar a racemização da maioria dos 

aminoácidos (BIASUTTI, 2006). A hidrólise 

enzimática é específica e trata-se de um processo 

que ocorre sem a degradação de outros 

componentes do meio e que permite o controle da 

funcionalidade do produto final através da 

especificidade das enzimas utilizadas (MONTI & 

JOST, 1978; MANNHEIM & CHERYAN, 1992). Tem 

sido utilizado para melhorar as características de 

absorção das proteínas, buscando mantê-las na 

conformação original o tanto quanto possível 

(PACHECO et al., 2005). 

 

Através da hidrólise enzimática dessas proteínas são 

produzidos os peptídeos bioativos. Estes são 

definidos como fragmentos específicos de proteína, 

que desempenham várias funções biológicas, sendo 

uma delas a atividade antimicrobiana contra 

bactérias patogênicas, fungos, parasitas e vírus 

(MADUREIRA et al., 2010). NANDHINI et al. (2015) 

com o objetivo de descobrir e caracterizar a atividade 

antimicrobiana da proteína do soro de leite de vaca, 

frente as bactérias Escherichia coli, Klebsiella 

pneumonia, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeroginosa, Bacillus subtilis e os fungos Aspergillus 

niger, Aspergillus flavus e o Candida albicans, 

concluíram que a proteína do soro do leite tem forte 

atividade antibacteriana e antifúngica. 

 

Dessa forma, estudos precisam ser realizados para 

testar o efeito antimicrobiano de um sanitizante à 

base de proteína hidrolisada do soro do leite como 

alternativa ao paraformaldeído na sanitização de 

ovos para incubação. 

 

DESAFIOS DA SANITIZAÇÃO PARA PEQUENOS 

PRODUTORES 

A produção de frangos caipiras de corte é uma 

estratégia de agregação de renda para os pequenos 

produtores. No entanto, para que esse processo se  

 

 

torne produtivo, rentável e viável é necessário 

atender às exigências de genética, manejo, 

sanidade e nutrição. A adequação às condições 

de produção por parte dos pequenos produtores 

para obtenção de produtos de qualidade seguros 

e que resultem de uma exploração controlada do 

ambiente são desafios que contribuem para 

conformidade de produção.  

 

Embora todas as fases produtivas sejam 

fundamentais para alcançar um resultado 

positivo, a importância da sanitização dos ovos 

férteis caipiras antes da incubação artificial deve 

ser levada em consideração. Afinal, quando não 

executada ou realizada de maneira inadequada, 

pode prejudicar toda a produção, já que esse 

processo tem como principal objetivo, diminuir ou 

eliminar microrganismos que podem comprometer 

a qualidade dos ovos e, consequentemente, dos 

pintinhos de um dia.  

 

A sanitização de ovos é um grande desafio para 

os pequenos produtores. A escassez de 

informações, a falta de conhecimento sobre esse 

procedimento, a falta de recursos financeiros para 

se adequar às novas tecnologias, a falta de 

capacitação técnica e a dificuldade de encontrar 

uma sanitizante viável, faz com que esses 

produtores negligenciem esta etapa ou se tornem 

dependentes de grandes empresas. Com isso, 

vale destacar que um bom programa de 

sanitização é a base para uma boa saúde animal 

e humana, uma vez que a gravidade e a 

ocorrência das enfermidades estão diretamente 

relacionadas ao nível de contaminação do 

ambiente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As etapas que envolvem o manejo de ovos 

incubáveis são de essencial importância para se 

alcançar ótimos resultados econômicos e 

produtivos, visto que estes são a matéria-prima 

que dará origem aos pintinhos de um dia que, 

futuramente, se tornarão um alimento que 

chegará à mesa dos consumidores. No entanto, 

um dos maiores problemas associados a esse 

manejo estão ligados às condições higiênico-

sanitárias, descritas como inerentes ao processo 

e que ocorrem em função de diversos fatores. 
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