
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Síntese de quitosana e comparação entre técnicas convencional e 

modificada de extração de quitina do exoesqueleto de siris-candeia 

(Portunus spinimanu) 

Dandara A. Luz
1 

(IC)*, Luana D. Rocha
1
 (IC), Marcieli F. Damasio

1 
(IC), Marta G. dos Santos

2 
(PQ), 

Keroly P. Colati
1
 (PQ).*dandara8806@hotmail.com 

1
Faculdades Integradas Espirito Santense – Av. Vitória, 2.220 - Monte Belo, Vitória, ES - CEP 29053-36. 

2
Universidade Vila Velha - R. José de Alencar, 21 - Boa Vista  Vila Velha - ES, 29102-770. 

 

Palavras Chave: Quitina, Quitosana, aprimoramento experimental.  

Introdução 

A quitina é um biopolímero, encontrada na parede 
celular de fungos, exoesqueletos de crustáceos e 
outros materiais de origem biológica. A quitosana é 
o principal derivado da quitina. O interesse para o 
estudo da quitina e seus derivados, se deve a alta 
capacidade de adsorção, presença de grupos 
funcionais reativos, biodegradabilidade e formação 
de polieletrólitos, sendo úteis em: tratamento de 
efluentes, aditivos alimentares e produção de 
cosméticos. Neste trabalho apresenta-se uma 
técnica de extração convencional de quitina para a 
produção de quitosana (rota 1) e uma técnica 
modificada (rota 3) afim de compará-las. As rotas 
experimentais seguiram as etapas de 
desmineralização, desproteinização, 
despigmentação e posterior desacetilação, com a 
obtenção de quitosana. A comparação da eficiência 
das técnicas foi realizada a partir dos graus de 
desacetilação das quitosanas obtidas. 

Resultados e Discussão 

A rota 1, é análoga a Assis e Britto (2008), sendo a 
etapa de despigmentação, realizada de acordo com 
Antonino (2007).  A tabela 1, mostra a comparação 
das metodologias usadas para a rotas 1 e 3. 
 
Tabela 1. Comparação das Rotas 1 e 3. 

Metodologias Rota 1 Rota 3 

 

Preparo de 

matéria - prima 

Chapa 
magnética 

Estufa: 
50°C/24h 

Gral / Pistilo 
Peneira: 18 

mesh 

Micro-ondas: 
20 min 
Estufa: 

70°C/12h 
Liquidificador 
Peneira: 65 

mesh 

Desmineralizaçã

o 
Estufa: 

50°C/24h 
Estufa: 

70°C/12h 

Desproteinização 

Chapa 
magnética 

Estufa: 
50°C/24h 

Micro-ondas: 10 
min 

Estufa: 
70°C/12h 

 

Despigmentação 

Hipoclorito de 
Sódio (1%) 

Chapa 
magnética/8h 

Estufa:50°C/24
h 

Hipoclorito de 
Cálcio (10%) 

Micro-ondas: 30 
min 

Estufa:70°C/12
h 

 

O grau de desacetilação foi obtido por 

potenciometria linear, utilizando-se solução 

padronizada de hidróxido de sódio (NaOH 0,1 mol L
-

1
) como titulante. Este método consiste em dissolver 

uma determinada quantidade de quitosana em 

excesso de ácido clorídrico (HCl) padronizado e 

fazer a titulação desta solução com o NaOH, 

utilizando pHmetro (Mettler Toledo/Seven Easy).  A 

figura 1, mostra a titulação potenciométrica da rota 

1, enquanto a Figura 2, indica a titulação 

potenciométrica da rota 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Titulação Potenciométrica da rota 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Titulação Potenciométrica da rota 3. 
 
O grau da desacetilação obtido das análises da rota 
1 e rota 3 foram, 75,48% e 83,95% respectivamente. 

Conclusões 

 A rota 3, obteve maior grau de desacetilação, 
indicando que as alterações executadas são mais 
eficientes para obtenção de quitina e síntese de 
quitosana que a rota 1.  
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