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Introdução 

Para suprir as demandas de corantes naturais, o 

uso da ficocianina como corante azul extraído da 

microalga Spirulina maxima, para alimentos tem 

sido amplamente difundido. Alimentos funcionais 

são definidos como compostos bioativos ou 

produtos que foram isolados ou purificados de 

fontes alimentares que possuem comprovadas 

propriedades de promoção da saúde1. Ficocianina 

(C-PC) é um dos principais pigmentos da microalga 

Spirulina sp2. Juntamente com a ficoeritrina e a 

aloficocianina; é comumente encontrada no 

ficobilissoma, que são estruturas supramoleculares 

de captação de luz, no processo de fotossíntese3. É 

o único pigmento azul-intenso natural aprovado pela 

FDA (21-CRF-73.1530) para uso na indústria 

farmacêutica, na medicina diagnóstica e indústria 

alimentícia. O objetivo deste trabalho foi otimizar a 

produção de ficocianina, aplicando planejamento 

estatístico experimental por delineamento composto 

central, extrair e purificar o pigmento visando sua 

adição como corante natural em sorvete. Como 

variáveis independentes foram utilizadas a agitação 

orbital (140, 160 e 180 rpm), o tempo de cultivo 

(8,11 e 14 dias) e o volume do cultivo (250, 500 e 

750mL). A biomassa seca foi ressuspendida em 

tampão fosfato (0,1M pH7,0) e a extração do 

corante foi realizada por congelamento e 

descongelamento. A purificação foi realizada com e 

sem a adição de sulfato de amônio 50% (m/v) e o 

grau de pureza avaliado em função da razão da 

absorvância (A620/A280). 

Resultados e Discussão 

A maior concentração de ficocianina e grau de 

pureza foram obtidos com agitação orbital de 

180rpm, volume de 250mL e 14 dias de cultivo. 

Utilizando (NH4)2SO4, a concentração foi 99,70 

mg.gcelula-1 e grau de pureza do corante1,78. Sem 

(NH4)2SO4, a concentração e grau de pureza do 

corante foi 106,28 mg.gcelula-1 e grau de pureza do 

corante 1,19. Embora haja um aumento no 

rendimento do grau de pureza utilizando (NH4)2SO4 

no processo de purificação, nos dois casos foi 

obtido o grau de pureza para alimentos (>0,7). 

Dessa forma, num cultivo em escala industrial 

(>50L), a retirada de uma etapa metodológica 

impacta diretamente a parte técnica e financeira do 

processo. Além disso, a adição de uma etapa 

metodológica acarreta em perdas do produto 

durante o processo, o que se tornaria viável apenas 

se o grau de pureza não tivesse sido obtido sem a 

adição de (NH4)2SO4. 

Conclusões 

Concluiu-se que o tratamento de extração e 

purificação da ficocianina sem adição de (NH4)2SO4 

apresentou maior  concentração de pigmentos e 

que se faz desnecessária para sua purificação para 

o grau alimentício. 
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