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RESUMO 

 A presente pesquisa aborda a quantidade de resíduos gerados no 

processo de beneficiamento de crustáceos, as formas de disponibilização desses 

resíduos segundo legislações e normas vigentes e uma proposta de extração da 

quitina, um biopolímero que constitui a maior parte dos exoesqueletos dos insetos, 

crustáceos e parede celular de fungos, para produção de quitosana a qual estudada 

aponta-se a produção de biofilme com propriedades medicinais, alternativa de 

desenvolvimento para nossa região.  

INTRODUÇÃO 

A obtenção de quitosana através da quitina é uma proposta de 

disponibilização sustentável, diante das formas regulamentadas por legislações e 

normas vigentes, que proporciona um prejuízo no contexto da ecologia industrial. 

A quitosana é um biopolímero natural que apresenta propriedades físicas, 

químicas e biológicas interessantes. Absorve ácido graxo em meio levemente ácido, 

apresenta atividades antimicrobianas, pode ser aplicada para desenvolvimento de 

microparticulados impregnados de ativos biológicos, ser utilizada na formulação de 
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filmes para impermeabilização, que proporcionam melhor características comerciais 

a frutos e legumes, cultura celular, pele artificial e suturas cirúrgicas. (AZEVEDO 

et.al, 2007). 

OBJETIVO 

Avaliar a eficiência da quitosana extraída de quitina de exoesqueleto de 

crustáceos na produção de curativos para tratamentos de queimaduras e feridas. 

METODOLOGIA 

Buscando-se melhor alternativa de utilização dos resíduos gerados no 

processo de beneficiamento de crustáceos, que no Brasil chega ser da ordem de 39 

mil toneladas/ano (CRAVEIRO, 1998), realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde 

caracterizou-se o problema de ordem econômica e ambiental, o qual é 

proporcionado tanto pela grande quantidade de resíduo gerado, quanto pela forma 

de disponibilização dos mesmos (ANTONINO, 2007). Após a realização da 

pesquisa, iniciou-se o trabalho coletando o material, exoesqueleto de siri, da espécie 

Callinectes sapidus, obtido de pescados no litoral sul capixaba, município de 

Marataízes, em 30 de janeiro de 2014. No laboratório do Centro Universitário São 

Camilo – ES, os resíduos coletados foram submetidos a processos para a obtenção 

da quitina, a partir de esqueletos, que foram descarnados, secos, granulados, 

desmineralizados, desproteinados e despigmentados, a partir daí realizou-se a 

desacetilação da quitina obtendo a quitosana. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A quitosana é um copolímero derivado do processo de desacetilação do 

polissacarídeo quitina, um dos biopolímeros mais abundantes na natureza depois da 

celulose, está fortemente associada com proteínas, material inorgânico, pigmentos e 

lipídios, constitui a maior parte dos exoesqueletos dos insetos, crustáceos e parede 

celular de fungos (HEIN et al., 2008). De acordo com Paul & Sharma, (2004), a 

quitosana apresenta características importantes e por isso vem recebendo um maior 

interesse de empresas especialmente farmacêuticas, devido à possibilidade de 

produção de filmes bioativos para uso no tratamento de queimaduras e feridas.  

A quitosana derivada da quitina de crustáceos apresenta outro ponto 

favorável, é que esta é economicamente e ambientalmente interessante devido ao 



 

 

fato de poder ser obtida dos exoesqueletos de crustáceos, que geralmente são 

resíduos de indústria pesqueira em áreas litorâneas do Estado, que não é 

disponibilizada de forma sustentável.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Após a realização de todo o processo e obtenção da quitosana, foi obtida uma 

massa final de aproximadamente 9,2150 g, correspondente a um rendimento 

considerável no processo de obtenção da quitosana, seguindo a metodologia 

proposta por CAMPANA-FILHO et al., 2007. Os demais procedimentos para a 

produção de curativos em forma de biofilme estão em desenvolvimento. De acordo 

com a literatura supracitada é possível a obtenção deste. 
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