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Poder 

Executivo
seção I

ma matéria-prima utilizada pela 
indústria alimentícia para prolon-
gar a vida útil de alimentos inspi-
rou, em Pirassununga, uma inova-
ção capaz de baratear e aprimorar o 
tratamento de queimados por fogo 
e água fervente. O estudo acadê-
mico é de autoria do pesquisador 
Daniel Angulo, da Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Ali-
mentos (FZEA), da Universidade de 
São Paulo (USP), com orientação do 
professor Paulo Sobral, do Centro 
de Pesquisa em Alimentos (FoRC – 
Food Research Center).

USP estuda curativo
orgânico para queimaduras

Membrana em 
desenvolvimento no 
câmpus de Pirassununga 
propõe alternativa 
sustentável e sem risco de 
rejeição às peles biossintéticas 
importadas usadas 
atualmente no tratamento

Serviço
Faculdade de Zootecnia e Engenharia
de Alimentos – USP Pirassununga
www.fzea.usp.br
FoRC – Food Research Center (Centro de 
Pesquisa em Alimentos) www.usp.br/forc

Ainda em desenvolvimento, 
com término previsto para o fim de 
2018, a tecnologia propõe um novo 
tipo de curativo capaz de acelerar a 
cicatrização da pele dos acidenta-
dos, diminuindo, assim, o sofri-
mento dos pacientes. A Sociedade 
Brasileira de Queimaduras estima 
que os acidentes com fogo e água 
fervente fazem, a cada ano, um 
milhão de vítimas no País. Desse 
total, 66% são crianças, a maioria 
de famílias de baixa renda.

Orgânico – A pesquisa tem 
por base o desenvolvimento de uma 
membrana orgânica produzida a 
partir do reaproveitamento do colá-
geno, proteína presente em insu-
mos naturais de baixo custo, porém, 
com potencial de poluir o meio 
ambiente se não tiver destinação 
adequada. “Esse descarte inclui res-
tos de pele, ossos, cartilagens e ten-
dões de bovinos e suínos e também 
de peixes criados para o consu-
mo humano, como salmão e truta”, 
explica Angulo.

O chamado curativo orgânico 
desenvolvido no câmpus Pirassu-
nunga tem como diferenciais ser 

biodegradável (absorvido pelo corpo) e 
biocompatível (não há rejeição pelo orga-
nismo), ter propriedades antifúngicas e 
antimi crobiais, além de não gerar com-
postos tóxicos no corpo humano. “A mem-
brana é uma alternativa às peles biossin-
téticas, material de saúde caro, importado 
e paten teado, usado atualmente no trata-
mento dos acidentados”, afirma Angulo.

Além do custo 50% menor, o cura -
tivo orgânico também poderá substituir 
os enxertos, procedimento médico dolo-
roso para o paciente, pois consiste em 
extrair pedaços de sua pele para coloca-
ção no local ferido.

A principal matéria-prima da mem-
brana é a gelatina feita à base de colágeno, 
uma proteína produzida pelo organismo 
de todos os mamíferos e insumo comu-
mente utilizado pela indústria alimentícia. 
A composição inclui ainda a quitosana 
(fibra natural derivada da quitina), ele-
mento encontrado no esqueleto de crus-
táceos como lagosta e camarão, além de 
extrato vegetal de babosa (Aloe vera) e 
muco (a baba) de caracóis.

O trabalho é financiado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Sua origem, explica 
Angulo, engenheiro de alimentos natural de 
Santiago (Chile), foi uma chamada pública 

realizada em 2014 para doutores estrangei-
ros recém-formados. Aprovado na seleção 
do órgão federal, o pesquisador, de 38 anos, 
há um ano estuda a membrana, tema de seu 
curso de pós-doutorado no Brasil. 

Inovação – Angulo pretende paten-
tear a tecnologia e foi convidado a divul-
gar o trabalho acadêmico sobre a mem-
brana em duas revistas científicas inter-
nacionais, a Material Research (brasi-
leira e ibero-americana) e a Material 
Sciences and Engineering (norte-ameri-
cana), em edições previstas para os pró-
ximos três meses.

Até o fim do ano, o pesquisador se -
guirá fazendo estudos com a membrana 
em colônias de células em laboratório, 
trabalho compartilhado com cientistas 
da área de veterinária da FZEA-USP. Em 
2017, iniciará testes do material com roe-
dores e suínos (modelo biológico) e, final-
mente, em 2018, começará a avaliação 
com seres humanos.

O trabalho é realizado nos laboratórios 
do FoRC, um dos 16 Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepids) da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapesp). 
Criado em 2013 e sediado no câmpus da 
USP da Cidade Universitária, na capital, o 
FoRC é o primeiro centro de pesquisas do 

Brasil dedicado exclusivamente às áreas de 
nutrição e alimentos.

A equipe do FoRC tem 30 cientistas de 
instituições privadas, como o Instituto 
Mauá de Tecnologia (IMT), e públicas, vin -
culadas ao governo paulista, como USP, 
Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) e Instituto de Tecnologia de Ali-
men  tos (Ital), ligado à Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento.

Com trabalhos direcionados às áreas 
de saúde, agricultura, indústria e comér-
cio, entre outros, o FoRC se propõe a 
inovar, atuando de modo multidisciplinar 
em quatro áreas: Sistemas Biológicos em 
Alimentos; Alimentos, Nutrição e Saúde; 
Qualidade e Segurança dos Alimentos; e 
Novas Tecnologias e Inovação.

Rogério Mascia Silveira
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Daniel Angulo estuda
membrana alternativa
às peles biossintéticas
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