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A microalga Spirulina platensis é uma das mais cultivadas atualmente por apresentar em sua biomassa compostos de alto valor agregado e de grande interesse para a indústria química, alimentícia e farmacêutica, dentre elas as ficobiliproteínas. Estas últimas constituem um grupo de proteínas coloridas, que baseado na sua estrutura dividi-se em ficocianinas, aloficocianinas e ficoeritrinas. A ficocianina é um pigmento fotossintético acessório de coloração azul, usado como corante natural na indústria alimentícia e de cosméticos, além de ser de grande interesse na indústria farmacêutica devido as suas propriedades terapêuticas, como sua atividade anticancerígena, ação anti inflamatória e hepato-protetora, fatos estes que tornam sua obtenção com alto grau de pureza e caracterização uma possibilidade atraente. O presente trabalho terá como objetivos principais estudar a purificação de ficocianina a partir da biomassa de Spirulina platensis através de Sistema Aquoso Bifásico (SAB) e estabelecer sua caracterização. A purificação por SAB é um método seletivo para estudos analíticos de componentes celulares, incluindo proteínas, que permite o aumento de escalas sem perdas significativas de eficiência e que pode ser realizado sem equipamentos sofisticados. Nesta purificação será estudada a influência das variáveis pH e concentração de polietilenoglicol e sal, através de um planejamento experimental, tendo como resposta o fator de purificação e a recuperação da proteína. Para a caracterização serão feitos ensaios para determinação do peso molecular da ficocianina, da sua atividade antioxidante e verificação de sua cinética de destruição térmica. A otimização das etapas de purificação responsáveis por grande parte dos custos de produção, assim como a caracterização da ficocianina, tornaram-se fundamentais pois a busca por fontes biológicas de corantes naturais tem aumentado ultimamente, já que os corantes em geral são tóxicos ou de algum modo perigosos, havendo uma necessidade de substituição por compostos naturais que priorizem a saúde e o bem estar dos indivíduos.
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