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A cidade do Rio Grande apresenta um acentuado processamento de camarão, sendo que os resíduos provenientes de sua industrialização constam de mais de 60% do peso total do crustáceo, destes, 5 a 7% contém quitina.  A quitosana, que consiste na desacetilação da quitina, possui a capacidade de formar filmes em soluções ácidas diluídas. Estes podem ser utilizados como filmes comestíveis na conservação dos alimentos, com propriedades antimicrobianas, capaz de controlar o escurecimento enzimático em frutas e vegetais, na indústria de alimentos e de cosméticos, na medicina, entre outras utilizações. O processamento para produção de quitosana segue as seguintes etapas: desmineralização, desproteinização, despigmentação/desodorização; obtendo-se assim a quitina úmida. Após ser seca, passa por uma desacetilação para a produção da quitosana úmida, que é então purificada, dando origem a um gel que, após seco, constitui o produto final. Durante a secagem industrial, feita em camada delgada, algumas mudanças importantes acontecem, como na estrutura e modificações físico-químicas que afetam a qualidade do produto final. O secador de leito de jorro tem sido apontado como um equipamento apropriado para a secagem de suspensões, assim como pastas e soluções além de apresentar como uma alternativa ao spray-dryer, na tentativa de obter produtos secos com a mesma qualidade a um custo baixo. Em consequência disto, propõe-se como objetivo deste trabalho, analisar a secagem da quitosana em camada delgada e em leito de jorro, determinando as melhores condições operacionais e as alterações no produto final quanto a massa molecular e o grau de desacetilação. Este estudo será realizado através: da caracterização da secagem em camada delgada e em leito de jorro; da modelagem físico-matemática das transferências de calor e massa durante a secagem considerando o encolhimento do material; serão também avaliadas as características dos materiais utilizados e do produto final através de análises físicas e químicas.

