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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a obtenção de quitosana a partir dos resíduos das cascas de 

camarões através da reação de desacetilação alcalina. As melhores condições obtidas foram na 

temperatura de 100 
o
C por 3 h e solução de NaOH 50% (m/v), com adição de NaBH4 para evitar a 

despolimerização. O processo foi realizado com êxito, a partir das caracterizações por espectroscopia 

no infravermelho (IVTF) e ressonância magnética nuclear de 
13

C (RMN 
13

C). A quitosana obtida 

apresentou um grau de desacetilação (GD) de 94 %, maior que a quitosana comercial (QC) de GD 

igual a 76 %. 

 

Palavras-chave: Quitosana; Quitina; Resíduos da casca de camarão. 

 

Abstract: This work aims to obtain chitosan from the residues of shrimp shells through the alkaline 

deacetylation reaction. The best conditions obtained were at 100 
o
C for 3 h and NaOH solution 50% (m 

/ v), with addition of NaBH4 to avoid depolymerization. The process was carried out successfully, from 

the characterizations by infrared spectroscopy (IVTF) and 
13

C nuclear magnetic resonance (RMN 
13

C). 

The chitosan obtained showed a degree of deacetylation (GD) of 94%, higher than commercial 

chitosan (QC) with GD equal to 76%. 

 

Keywords: Chitosan; Chitin; Shrimp-shell waste. 

 

1. Introdução 

 

A quitina é o segundo polímero natural que ocorre em maior abundância na natureza, superada 

apenas pela celulose, e constitui a principal estrutura polissacarídica de muitos animais invertebrados.
1
 

As fontes de quitina mais conhecidas e que apresentam a maior quantidade disponível deste 

biopolímero são os crustáceos marinhos, como caranguejos e camarões, contendo por volta de 30 a 

40% deste polímero.
2
  

 A quitina e a quitosana apresentam estruturas químicas semelhantes. Ambas apresentam os 

grupos acetamida e amina, que constituem as unidades monoméricas de 2-acetamido-2-deoxi-D-

glicopiranose e 2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose, respectivamente, unidos por ligações glicosídicas 

β(1→4) (Figura 1). Os polímeros diferem quanto à proporção relativa dessas unidades e quanto à 

solubilidade.
3
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Figura 1. Estrutura química da (a) quitina e (b) quitosana, onde n é o grau de polimerização.  

Industrialmente, este polímero é obtido pela reação de desacetilação da quitina proveniente das 

cascas dos resíduos de crustáceos e o rendimento da conversão dos grupos acetamida em amina é 

medido por um parâmetro conhecido como grau de desacetilação (GD).
3
  

 

2. Parte Experimental 

 

2.1. Obtenção da quitina 

O isolamento da quitina foi realizado a partir do procedimento descrito na literatura.
4
  

 

2.2. Desacetilação da quitina 

A quitosana foi obtida a partir da desacetilação alcalina da quitina, segundo procedimento 

descrito na literatura.
5
  

A caracterização da quitina e quitosana foi feita através das análises de espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (IVTF) e espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de carbono (RMN CP-MAS de 
13

C). 

 

3. Resultados e discussão 

Nos espectros de absorção na região do infravermelho (IV) (Figura 2), foram observadas as 

bandas características dos principais grupos funcionais presentes na quitina e quitosana, sendo 

apresentadas as principais bandas na Tabela 1. 

 

Figura 2. Espectros de absorção na região do IV com as principais bandas da quitina, QL e QC. 
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Tabela 1: Principais bandas presentes no espectro de absorção na região do IV da quitina, quitosana 

comercial (QC) e quitosana da casca de camarão (QL). 

 

Tipo de vibração Quitina QC QL 

O-H  3444 3443 3448 

N-H amida 3109 - - 

C-H metila 2891 2920 2888 

C=O amida (banda de amida I) 1660 1658 1655 

N-H amina - 1595 1596 

N-H amida (banda de amida II) 1557 - - 

 

Foi observada uma banda entre 3330-3060 cm
-1

, que aparece no espectro da quitina e 

desaparece nos espectros das quitosanas (Figura 2), correspondente ao estiramento da ligação N-H da 

amida do grupo acetamida, sugerindo, dessa forma, a desacetilação do grupo amida presente na quitina 

em amina nas quitosanas (Figura 2).   

Na região de 1800-1500 cm
-1

, foram observadas as bandas de amida I e II. A banda de amida I 

corresponde ao estiramento da ligação C=O enquanto a banda de amida II corresponde ao dobramento 

da ligação N-H de amidas secundárias acíclicas. 

As bandas de amida I na quitina corresponderam às bandas em 1660 e 1624 cm
-1

 de 

intensidades semelhantes e a banda de amida II foi atribuída a banda entre 1570-1515 cm
-1

. No 

espectro da QC e QL, essas bandas apresentaram uma menor intensidade, devido ao processo de 

desacetilação da quitina.
6
  

 Para determinar a eficiência da etapa de desacetilação alcalina da quitina, obtida a partir da 

casca do camarão, através do GD, foi realizada a espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 

carbono-13 (RMN CP-MAS de 
13

C) da quitina, QC e QL. Os espectros obtidos dos materiais são 

apresentados na Figura 3. 

 

   
(a) (b) (c) 

 

Figura 3. Espectros de RMN CP-MAS de 
13

C da (a) QL, (b) QC e (c) quitina. 

 

Nos espectros de RMN CP-MAS de 
13

C das quitosana QL (Figura 3a) e QC (Figura 3b), o sinal 

do carbono do grupo CH3 do grupo acetamida de ambas apresenta uma diminuição da intensidade ao 



 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

 

compará-lo com o sinal do carbono do mesmo grupo no espectro da quitina (Figura 3c).  

A redução na intensidade do sinal é proporcional ao menor número de grupos acetamida 

presentes no polímero, sugerindo, assim, que a QL se apresenta mais desacetilada que a quitina e a QC. 

Esse resultado corroborou com a análise por IVTF, onde foi observada a diminuição da intensidade das 

bandas de amida I e II nos espectros de absorção na região do IV da QC e QL, quando comparados 

com o espectro de RMN CP-MAS de 
13

C da quitina (Figura 2). 

Na Tabela 2 são apresentados os valores calculados do GD para a quitina, QC e QL. 

 

Tabela 2: Grau de desacetilação (GD) das amostras de quitina, QL e QC. 

Material GD 

Quitina 6 % 

QC 74 % 

QL 94 % 

 

De acordo com o valor do GD observados na Tabela 2 das amostras de QC e QL, ambas 

apresentaram um GD maior que a da quitina. A desacetilação alcalina da quitina para a obtenção da 

quitosana ocorreu com êxito, o que foi corroborado com o resultado obtido no cálculo do GD por RMN 

CP-MAS de 
13

C, pois com GD a partir de 50 %, o material é considerado quitosana.
3
   

4. Conclusões 

 

A quitina e a quitosana obtidas a partir dos resíduos de casca de camarão, comprovam sua 

viabilidade técnica de obtenção em escala de laboratório em apenas uma etapa de reação através da 

desacetilação alcalina. A quitosana oriunda dos resíduos de camarão (QL) apresentou um GD maior 

que uma quitosana comercial (QC) (94% da QL e 75% da QC), demonstrando que os resíduos de casca 

do camarão podem ser convertidos em um produto de valor agregado a um baixo custo. 
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