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Cianobactérias são organismos que pela sua atividade fotossintética contribuem de
maneira fundamental para a disponibilização de oxigênio na atmosfera, as mesmas
possuem uma ampla variedade de componentes coloridos como carotenóides, clorofila
e ficobiliproteínas. Da família das ficobiliproteínas destaca-se a C-ficocianina. Poucas
linhagens de cianobactérias possuem a habilidade de produzir altas quantidades de C-
ficocianina. Na cianobactéria Spirulina platensis, a C-ficocianina está presente em
elevadas quantidades, podendo chegar a 20% em peso seco da proteína celular. Essa
é utilizada como biocorante na indústria de alimentos e na indústria de cosméticos.
Além disso, existem estudos demonstrando que este pigmento apresenta valor
terapêutico, como atividade anticancerígena, antioxidante e antiinflamatória. A busca
por fontes naturais de pigmentos e por produtos com potencial nutracêutico fazem com
que a obtenção de C-ficocianina purificada seja muito atrativa. No entanto, processos
de purificação são geralmente dispendiosos, e o estudo de condições mais vantajosas
de purificação torna-se cada vez mais necessário. A cromatografia de troca iônica vem
sendo bastante utilizada para purificação de C-ficocianina, alcançando excelentes
resultados no fracionamento de misturas protéicas. O processo de separação por
membranas tem sido utilizado para recuperação e concentração de bioprodutos,
sendo então interessante seu uso para maximizar a purificação de C-ficocianina. A
nanobiotecnologia vem ganhando espaço, pois agrega valor aos bioprodutos obtidos e
despertando o interesse no setor empresarial, aumentando assim a demanda por
estudos envolvendo essa tecnologia. Portanto, o objetivo deste trabalho será avaliar a
purificação a C-ficocianina utilizando cromatografia de troca iônica, bem como acoplar
a esse método a ultrafiltração, para elevar os níveis de purificação. Além disso, após
otimização da purificação, a C-ficocianina será nanoencapsulada. Na cromatografia de
troca iônica, serão avaliadas as respostas: concentração (CF), a pureza (PE), o fator
de purificação (FP) e a recuperação da C-ficocianina obtida. A etapa de ultrafiltração
utilizará membranas comerciais com diferentes diâmetros de poro, sendo o
desempenho das membranas avaliado pela quantificação de C-ficocianina.
Finalmente, serão estabelecidas as condições de nanoencapsulamento da C-
ficocianina que será realizado utilizando o biopolímero poli(3)hidroxibutirato (PHB)
como matéria-prima para as nanocápsulas.
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