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Resumo: A preocupação com a conservação de corpos existe há mais de 5000 anos. Vários químicos, 

farmacêuticos, alquimistas, médicos, entre outros, tentaram descobrir técnicas para conservação de peças 

anatômicas. De início o principal objetivo era de cunho religioso. Contudo, posteriormente, a finalidade 

científico-acadêmica, passou a preponderar. No ano de 1762, Karl Wilhelm Sheele descobriu a glicerina. Dentre 

várias técnicas utilizadas na conservação de peças, destacamos a glicerinação, que em função dos baixos custos, 

da relativa facilidade no manuseio da técnica e de excelentes resultados estéticos, tem conquistado um grande 

contingente acadêmico. Objetivamos com este projeto descrever a técnica de glicerinação de peças anatômicas e 

breve comentário analítico no que se refere aos custos, resultados e durabilidade de peças anatômicas 

glicerinadas. 
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Study of Glicerination Method Used for Consevation of Bovine´s Anatomic Parts 

 

Abstract: The concern with the conservation of bodies existed for more than 5000 years. Several chemical, 

pharmaceutical, alchemists, doctors, among others tried to discover techniques for storage of anatomic parts. 

From the beginning the main goal was to stamp religious. However, subsequently, the purpose scientific and 

academic, it is now used. In the year of 1762, Karl Wilhelm Sheele discovered the glycerin. Among various 

techniques used in the conservation of parts, highlight the glycerinated, in light of low costs, the relative ease of 

handling technique and excellent aesthetic results, the glycerination has won a large academic contingent. We 

intend with this project describe the technique of anatomic parts glycerination and to make a brief comment n 

the analytical reference to the cost, performance and durability of glycerinated anatomic parts. 
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Introdução 

A preocupação com a conservação dos corpos existe a mais de 5000 anos, levando vários estudiosos a 

procurarem as melhores técnicas para conservação de peças anatômicas. Inicialmente as pesquisas tinham como 

objetivo o cunho religioso, tendo somente importância cientifica – acadêmica posteriormente. André Versalius, 

considerado o “Pai da Anatomia”, foi um dos primeiros a sistematizar a dissecação anatômica como método de 

ensino (SILVA et al., 2008). 
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Os métodos de conservação para os diferentes tecidos animais podem ser classificados em duas grandes 

categorias: os que mantêm a vitalidade celular e os que não mantêm (LEITE et al., 1979). Neste último grupo, 

encontra-se a glicerina a 98%.  Segundo Silva (2008), a glicerina foi descoberta no ano de 1762 por Karl 

Wilhelm Sheele, sendo batizada de ”o doce princípio das gorduras”, utilizada primeiramente para preservação de 

corpos pelo anatomista Carlo Giacomini, cuja técnica leva seu nome.   

 A principal característica da glicerina é a capacidade de desidratação celular a qual se atribui a sua ação 

anti-séptica, atuando contra fungos e bactérias gram-negativas e gram-positivas, com exceção para as formas 

esporuladas (ALVARENGA, 1992). Cabe ressaltar que a desidratação obtida com a glicerina não altera a 

concentração iônica das células, o que mantém a integridade celular, reduzindo assim, a antigenicidade dos 

tecidos conservados (PIGOSSI, 1964). 

 De acordo com Monteiro (1960), a Glicerinação ou técnica de Giacomini permite uma melhor 

preservação com as vantagens de peças anatômicas mais leves; utilização de produtos menos agressivos, às 

peças, ao meio ambiente (diminuição e eliminação de vapores prejudiciais á natureza) e aos manipuladores; 

peças anatômicas esteticamente melhores; conservação de média das peças semelhantes a da formalização; baixo 

custo; facilidade no manuseio da técnica e excelentes resultados estéticos (SILVA et al., 2008). 

 O objetivo deste projeto é descrever a técnica de glicerinação de peças anatômicas e uma breve análise 

de custos, resultados e durabilidade de peças anatômicas glicerinadas. Com a intenção de no futuro realizar 

exposições das peças  em Feiras de Ciências e Atividades relacionadas à Ciência Agrária em Escolas de ensino 

médio da região de Dracena, integrando o ensino da biologia animal com a preservação do meio ambiente, e 

difusão de conhecimentos das universidades. 

 

Material e Métodos 

O Projeto de extensão proposto está sendo realizado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” - UNESP Faculdade de Zootecnia na cidade de Dracena - SP.  

Foram realizadas coletas de peças dos sistemas respiratório, circulatório, digestório, genito-urinário e 

reprodutor (feminino e masculino) de animais pós-abate e fetos. O material coletado foi resfriado por 

aproximadamente 12 horas, sendo cuidadosamente dissecado para preservação de suas estruturas em seguida. 

 Após dissecação as peças foram pesadas em balança eletrônica, mensuradas com paquímetro inoxidável 

com divisão em milímetros (150 x 0,02 mm) e fotografadas com câmera digital. Para uma melhor 

desenvolvimento do método realizou-se a pré-fixação do material de estudo em solução de formaldeído (4 %) 

durante 24 horas.  

Após o termino do processo iniciou-se o método de Glicerinação dividido em três etapas: Desidratação, 

Clareamento e Fixação Secagem. Na desidratação as peças foram mergulhadas em solução de álcool etílico 70% 

por uma semana e acondicionadas em caixas plásticas à temperatura ambiente. Ao termino da primeira etapa 

iniciou-se o Clareamento, onde o material foi perfundido por água oxigenada 3% durante 1 semana. Para 

finalização do método as peças foram colocadas em solução de glicerina (1 parte) : álcool etílico (2 partes) para 

sua conservação. 

Resultados e Discussão 

A técnica de glicerinação exige maiores cuidados do que a formolização, devido a necessidade das peças 

anatômicas estarem bem dissecadas e pelo fato de terem de ficar submersas em soluções em maior tempo. A 

técnica não elimina o formol, sendo necessário uma pré-fixação das peças em formol para melhores resultados. 

As peças glicerinadas se mostram muito mais fáceis de serem manuseadas, quando comparadas às peças 

formolizadas, pois além da menor intensidade do cheiro, são mais leves. A diminuição no peso se da pelo fato de 

não haver encharcamento das peças, mantendo essas com peso muito próximo ao das peças sem utilização da 
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técnica. 

A glicerinação permitiu uma maior clareza das peças, resultando em melhor identificação das estruturas 

da peça, facilitando o estudo prático da anatomia e proporcionando aos alunos maior correlação com os atlas. A 

morfologia também se manteve próxima da forma original, proporcionando aspecto de plasticidade às peças, 

como demonstrado nas figuras a seguir. 

 

     
Figura 1. Peças Anatômicas de Fetos Bovinos sem Técnica de Conservação. Coração; Pulmão; Rins; Fígado; Sistema Digestório.  

     
Figura 2. Peças Anatômicas de Fetos Bovinos com Técnica de Glicerinação. Coração; Pulmão; Rins; Fígado; Sistema Digestório. 

 

Conclusões 
              Com este estudo pode-se concluir que a glicerinação é uma técnica eficiente para conservação de peças 

anatômicas, de custos próximos à formolização, de resultados estéticos e morfológicos melhores, inodora, e de 

fácil manuseio, sendo assim poderá amenizar os efeitos nocivos causados pelo o formol. 
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